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This study aims to determine the effect of transformational
leadership style and work discipline on employee performance in the
Office of Industry and Trade of Ternate City. In this study, the
independent variables of transformational leadership style have five
indicators and work discipline has four indicators, while the dependent
variable, employee performance has five indicators. The population in
this study included all employees of the Office of Industry and Trade
of Ternate City, amounting to 121 people and obtained a sample of
93 respondents. The analytical method used in this study is multiple
linear regression analysis with the help of the SPSS application.
Based on the results of the hypothesis test conducted, it was found
that transformational leadership style and work discipline significantly
influence employee performance both partially and simultaneously.
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PENDAHULUAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate merupakan salah satu lembaga
pemerintah yang dibentuk dalam rangka mendorong pencapaian tujuan Pemerintah Kota pada
sektor perindustrian dan sector perdagangan. Dalam merealisasikan tugas otonomi daerah
khususnya perencanaan tugas desentralisasi di bidang perindustrian dan perdagangan, maka
sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 11 tahun 1999 tentang Pembentukkan Kotamadya
Daerah Tingkat II Ternate, maka dibentuklah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk
mendukung pembentukan tersebut selanjutnya diatur secara tersendiri dalam Peraturan Walikota
Ternate nomor 19 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Ternate dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, yang memiliki tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate cenderung memiliki
kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pekerjaan yang tertunda. Setiap
pegawai dapat mengerjakan setiap tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan. Meskipun
demikian, terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap pegawai, yakni untuk
menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan, para pegawai sering pulang
kerja tidak tepat waktu atau dengan kata lain pegawai sering lembur untuk menyelesaikan
pekerjaan tersebut. Hal ini diketahui dari hasil wawancara penulis kepada salah satu pegawai
Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate atas nama Fitrah Djama yang
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menyatakan bahwa “Sejauh ini tidak ada pekerjaan yang tertunda. Namun efek dari hal tersebut
kami sering pulang kantor tidak tepat waktu”. Disamping itu, dari hasil wawancara pada pegawai
yang sama mengenai gaya kepemimpinan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Ternate diperoleh jawaban sebagai berikut: “Kepala dinas sering turun langsung melihat pekerjaan
pegawai dan sering memberikan masukan dan motivasi, meskipun terkadang kepala dinas pergi
ke luar kota”. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pegawai memiliki kepekaan yang
kuat terhadap tugas yang diemban oleh masing-masing pegawai meskipun harus pulang kantor
tidak tepat waktu. Disamping itu, kepala dinas juga memiliki peran dalam mengawasi setiap
pekerjaan pegawai dan memberikan motivasi kepada pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan
yang ditanggungjawabkan kepada pegawai.
Rumusan Masalah
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah Kecerdasan Emosional berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan
Perancanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara ?
2. Apakah Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Perancanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara ?
3. Apakah Disiplin Kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Perancanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara ?
4. Apakah Kecerdasan Emosional, Kompensasi, dan Disiplin Kerja berpengaruh secara simultan
terhadap kinerja pegawai pada Badan Perancanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku
Utara ?
KERANGKA TEORITIK
Landasan Teori
Kinerja Pegawai
Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata job performance dan disebut juga actual
performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang
karyawan. Definisi kinerja itu sendiri telah dikemukakan oleh banyak ahli. Meski demikian,
banyaknya definisi yang dikemukakan tersebut pada substansinya memiki kesamaan tujuan (Nisa,
2018).
Menurut Arifin (2017) kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan,
visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Sejalan
dengan hal tersebut, Mangkunegara (2009:67, dalam Septyan, dkk, 2017) kinerja adalah hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan tingkat
pencapaian suatu kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dicapai oleh seorang
pegawai.
Menurut Robbins dan Coulter (2009:358), dalam melakukan penilaian kinerja terdapat
kurang lebih tujuh metode yang sering digunakan, diantaranya adalah.
a. Esai Tertulis
Esai tertulis adalah teknik penilaian kinerja dimana penilai menuliskan gambaran kekuatan dan
kelemahan, kinerja di masa lampau, dan potensi karyawan. Penilai tersebut juga akan
memberikan saran untuk perbaikan.
b. Insiden Kritis
Penggunaan insiden kritis memfokuskan perhatian penilai pada perilaku kritis (penentu
keberhasilan) atau utama yang memisahkan kinerja pekerjaan yang efektif dari yang tidak efektif.
Penilai menuliskan anekdot yang menggambarkan apa yang dilakukan karyawan yang sangat
efektif atau sangat tidak efektif. Kuncinya disini adalah hanya perilaku khusus, bukan cirri
kepribadian yang di definisikan secara samar-samar, yang disebutkan.
c. Skala Pemeringkat Grafis
Metode ini mencantumkan serangkaian faktor kinerja seperti jumlah dan mutu pekerjaan,
pengetahuan kerja, kerja sama, kesetiaan, kehadiran, kejujuran dan inisiatif. Penilai kemudian
melihat daftar itu dan memeringkat karyawan berdasarkan tiap faktor dengan menggunakan skala
yang teratur kenaikannya. Skala itu biasanya menyebutkan lima poin, sebagai contoh, faktor
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seperti pengetahuan kerja mungkin diberi peringkat dari 1 (“sangat tidak memahami kewajiban
pekerjaan”) sampai 5 (“menguasai secara penuh semua fase pekerjaan”).
d. Skala Pemeringkat Berdasarkan Perilaku
Skala ini menggabungkan unsur utama insiden kritis dan pendekatan skala pemeringkat grafis.
Penilai memeringkat karyawan menurut item penilaian dalam skala numerikal, tetapi item penilaian
itu berupa contoh perilaku sebenarnya dalam pekerjaan bukannya deskripsi atau ciri umum
perilaku.
e. Perbandingan Berbagai Orang
Perbandingan berbagai orang merupakan teknik penilaian kinerja yang membandingkan
kinerja seseorang dengan kinerja orang lain. Pendekatan ini pertama kali dipopulerkan oleh
mantan CEO General Electric Jack Welch. Dalam pendekatan ini, karyawan dinilai sebagai
penampil terbaik (20 persen), penampil menengah (70 persen) atau penampil bawah (10 persen).
f. Sasaran
Dalam pendekatan ini, setiap karyawan dan penyelia secara bersama-sama menentukan
sasaran organisasi, tujuan individu dan sasaran-sasaran untuk meningkatkan produktivitas
organisasi. Dengan metode ini karyawan dievaluasi berdasar seberapa baik mereka mencapai
serangkaian sasaran tertentu yang telah dibuat oleh mereka dan manajernya. Metode ini
merupakan metode yang lebih disukai untuk menilai manajer dan karyawan professional.
g. Umpan Balik 360 Derajat
Umpan balik 360 derajat merupakan metode penilaian kinerja yang menggunakan umpan balik
dari penyelia, karyawan, dan rekan kerja. Dengan kata lain, jenis kajian itu menggunakan
informasi dari lingkaran penuh orang-orang yang dengan orang-orang tersebut manajer
berinteraksi.
Menurut Robbins (2006:260 dalam Artaji, 2015) terdapat lima indikator yang digunakan untuk
mengukur kinerja pegawai, antara lain sebagai berikut:
1. Kualitas
Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta
kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas
Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah sejumlah unit, jumlah siklus
aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan Waktu
Merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan dilihat dari
sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas
orang lain.
4. Efektivitas
Merupakan tingkat pengguna sumber daya manusia dalam organisasi (tenaga, uang,
tekhnologi, bahan baku) dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari
setiap unit dalam pengguna sumber daya manusia.
5. Kemandirian
Merupakan tingkat dimana seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi
kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja
dengan instansi dan tanggung jawab dengan perusahaan.
Gaya Kepemimpinan Transformasional
Menurut Modiani (2012:47 dalam Astuti, 2015) gaya kepemimpinan transformasional
merupakan kemampuan untuk memberikan inspirasi dan memotivasi para pengikutnya untuk
mencapai hasil-hasil yang lebih besar dari pada yang direncanakan secara orisinil dan untuk
imbalan internal. Sejalan dengan hal tersebut, Setiaji (2015) mengemukakan bahwa
kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan
dan atau melalui orang lain atau bawahannya untuk mentransformasikan nilai-nilai dan sumber
daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Sumber daya
yang dimaksud yaitu sumber daya manusia seperti pimpinan, staf, bawahan, tenaga ahli, guru,
dosen, peneliti, dan lain-lain. Jenis kepemimpinan ini menggambarkan adanya tingkat kemampuan
pemimpin untuk mengubah mentalitas dan perilaku bawahan menjadi lebih baik. Selain itu,
kepemimpinan transformasional memiliki makna dan orientasi masa depan (future oriented) bagi
sebuah organisasi. Kepemimpinan ini akan mendorong untuk menanamkan budaya inovasi dan
kreativitas dalam meningkatkan mutu dan eksistensi organisasi.
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Berdasarkan pada beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya
kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin dalam memotivasi dan
memberikan inspirasi kepada para bawahannya untuk selalu berinovasi dan mengembangkan
kreativitas guna pencapaian tujuan yang lebih besar dari pada yang telah direncanakan
sebelumnya.
Menurut Setiaji (2015) terdapat empat indikator gaya kepemimpinan transformasional, antara
lain:
1. Pengaruh Ideal (Idealized influence) yaitu perilaku yang membangkitkan emosi dan identifikasi
yang kuat dari para pengikut terhadap pemimpin.
2. Pertimbangan Individual (Individualized consideration) meliputi pemberian dukungan,
dorongan, dan pelatihan bagi para pengikut.
3. Motivasi Inspirasional (Inspirational motivation) meliputi penyampaian visi yang menarik,
dengan menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya bawahan.
4. Stimulasi Intelektual (Intellectual stimulation) yaitu perilaku yang meningkatkan kesadaran
pengikut akan permasalahan dan mempengaruhi para pengikut untuk memandang masalah
dari perspektif yang baru.
Disiplin Kerja
Secara umum disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri
pegawai tehadap peraturan dan ketetapan organisasi. Dengan demikian apabila peraturan atau
ketetapan yang ada dalam organisasi itu diabaikan, atau sering dilanggar maka pegawai
mempunyai disiplin yang buruk. Sebaliknya, bila pegawai tunduk pada ketetapan organisasi,
menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik. Dalam arti yang lebih sempit dan lebih banyak
dipakai, disiplin berarti tindakan yang diambil dengan penyeliaan untuk mengoreksi perilaku dan
sikap yang salah pada pegawai.
Menurut Laila (2016) disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk
mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin kerja
merupakan keadaan dimana karyawan datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan
semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua norma sosial yang berlaku dan bertanggung
jawab atas semua pekerjaanya. Sejalan dengan hal tersebut, Hasibuan (2013:193)
mengemukakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesetiaan seseorang mentaati semua
peraturan organisasi dan semua norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin yang baik
mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan
kepadanya. Hal ini akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan
organisasi.
Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja merupakan
kesediaan seseorang pegawai untuk mentaati semua peraturan dan norma-norma yang berlaku
dalam sebuah organisasi. Disiplin kerja tercermin dari perilaku setiap pegawai dalam
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan organisasi kepada pegawai tersebut. Selain itu, disiplin
kerja juga berkaitan dengan sikap pegawai untuk datang dan pulang tepat waktu.
Menurut Mangkunegara (2015:129, dalam Paramban, 2018), ada dua jenis disiplin kerja,
yaitu disiplin preventif dan korektif.
1. Disiplin Preventif
Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti dan mematuhi
pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh organisasi. Tujuan dasarnya adalah
untuk menggerakkan pegawai berdisiplin diri. Dengan cara preventif, pegawai dapat memelihara
dirinya terhadap peraturan-peraturan organisasi. Pemimpin berusaha mempunyai tanggung jawab
dalam membangun iklim organisasi dengan disiplin preventif. Begitu pula pegawai harus dan wajib
mengetahui, memahami semua pedoman kerja serta peraturan yang ada dalam organisasi.
Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk
semua sistem yang ada dalam organisasi. Jika system organisasi baik, maka diharapkan akan
lebih mudah menegakkan disiplin kerja.
2. Disiplin Korektif
Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu
peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang
berlaku pada organisasi. Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk
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memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran
kepada pelanggar.
Menurut Paramban (2018) terdapat lima indikator disiplin kerja, antara lain:
1. Kehadiran, berkaitan dengan ketepatan waktu pegawai saat dating kantor.
2. Ketaatan Pada Peraturan Kerja, berkaitan dengan ketaatan pegawai pada peraturan
organisasi dalam berpakaian.
3. Ketaatan Pada Standar Kerja, berkaitan dengan ketaatan pegawai pada standar kerja yang
telah ditetapkan organisasi.
4. Tingkat Kewaspadaan Tinggi, berkaitan dengan ketelitian pegawai dalam menyelesaikan
tugas.
5. Bekerja Etis, berkaitan dengan sikap dan perilaku pegawai selama berada di lingkungan
organisasi.
Penelitian Terdahulu
Penelitian pertama dilakukan oleh Astuti (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Gaya
Kepemimpinan Transformasional dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Karyawan
Pamella Supermarket 7”. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.
Dari pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Penelitian kedua dilakukan oleh Pambudi, dkk (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh
Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja
Karyawan Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Karyawan PT. Telkom Indonesia Witel Jatim
Selatan Malang)”. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analsis jalur (path analysis). Dari
pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional
berpengaruh signifkan terhadap kinerja karyawan.
Penelitian ketiga dilakukan oleh Septyan, dkk (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh
Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Motivasi dan Kinerja (Studi pada Karyawan CV.
Jade Indopratama Malang)”. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path
analysis). Dari pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa gaya kepemimpinan
transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Penelitian keempat dilakukan oleh Thamrin (2012) dengan judul penelitian “The Influence
of Tansformational Leadership and Organizational Commitment on Job Satisfaction and Employee
Performance”. Adapun alat analisis yang digunakan adalah Stuctural Equation Modeling (SEM).
Dari pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Penelitian kelima dilakukan oleh Laila (2016) dengan judul penelitian “Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai”. Adapun alat analisis yang digunakan adalah
analisis regresi berganda. Dari pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa disiplin kerja
berpengaruh signifikan tehadap kinerja pegawai.
Penelitian keenam dilakukan oleh Kuncorowati dan Rokhmawati (2018) dengan judul
penelitian “The Influence of Communication and Work Discipline on the Employee Performance (A
Case Study of Employee Performance of Dwi Arsa Citra Persada Foundation in Yogyakarta,
Indonesia)”. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dari pengujian
hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai.
Penelitian ketujuh dilakukan oleh Lutfi, et al (2018) dengan judul penelitian “Effect of Work
Discipline and Leadership Style on The Performance of Employees Motivation as Variable
Mediation in Office Ministry of Justice and Human Rights Bangka Belitung Indonesia”. Adapun alat
analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Dari pengujian hipotesis yang
dilakukan, ditemukan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Pegawai
Dewasa ini kepemimpinan telah menjadi salah satu faktor penting bagi sebuah organisasi
dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi orang lain
untuk berbuat guna mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Kepemimpinan selalu
melibatkan upaya seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi perilaku seorang pengikut atau
para pengikut dalam suatu situasi (Manullang dan Manullang, 2001:141). Namun demikian, dalam
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kenyataannya setiap pemimpin organisasi sering menggunakan gaya kepemimpinan yang
berbeda-beda tergantung pada kondisi dan situasi dalam organisasi. Menurut Buhler (2004:337)
salah satu gaya kepemimpinan yang sangat penting dewasa ini adalah gaya kepemimpinan
transformasional. Inti dari kepemimpinan transformasional adalah mengubah orang dan
organisasi. Pemimpin transformasional lebih berfokus pada aspek-aspek perubahan
kepemimpinan. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional menginspirasi perubahan
di seluruh organisasi termasuk para bawahannya.
Menurut Arifin (2017) gaya kepemimpinan transformasional berfokus pada konsep atribusi
positif dalam pencapaian kinerja yang melebihi ekspektasi. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan
transformasional mencapai tujuannya melalui peningkatan kepedulian terhadap pentingnya nilai
yang harus diciptakan dalam membuat rencana pencapaian hasil dan mewujudkannya, menjalin
hubungan yang baik di seluruh anggota tim, organisasi, dan seluruh pemangku kepentingan serta
dapat memilah antara kebutuhan dan keinginan yang perlu dicapai.
Dalam perkembangannya, gaya kepemimpinan transformasional merupakan salah satu
faktor penting yang dapat meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini dikarenakan pemimpin dengan
gaya kepemimpinan transformasional akan memberikan dukungan kepada setiap pegawai,
menghabiskan waktu dalam pembinaan, mentoring, mengembangkan kreativitas pegawai serta
mampu membantu pegawai menjadi sadar diri dengan potensi yang ada pada diri mereka.
Dengan mengetahui potensi diri, pemimpin akan terus mendorong pegawai untuk mencari solusi
kreatif dalam menghadapi tantangan dan masalah. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan
transformasional akan terus membangun diskusi dengan pegawai agar kerja sama tim semakin
meningkat dan pada akhirnya kinerja pegawai juga akan meningkat (Arifin, 2017). Hal tersebut
sejalan dengan pendapat Luthans (2006:653, dalam Setiaji, 2015) yang mengemukakan bahwa
kepemimpinan transformasional membawa keadaan menuju kinerja tinggi pada organisasi yang
menghadapi tuntutan pembaharuan dan perubahan. Dia mengatakan juga bahwa dengan
membantu kepemimpinan transformasional melalui kebijakan rekruitmen, seleksi, promosi,
pelatihan dan pengembangan akan menghasilkan kesehatan, kebahagiaan dan kinerja efektif
pada organisasi masa kini.
Penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja
pegawai pernah dikakukan sebelumnya oleh Thamrin (2012) yang menemukan bahwa gaya
kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
H1: Gaya Kepemimpinan Transformasional Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Pegawai
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai
Menurut Laila (2016) disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk
mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin kerja
merupakan keadaan dimana karyawan datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan
semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua norma sosial yang berlaku dan bertanggung
jawab atas semua pekerjaanya.
Abidin (2013) mengemukakan bahwa disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar
manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi pegawai. Bagi organisasi adanya
disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas,
sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun bagi pegawai akan diperoleh suasana kerja yang
menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.
Dengan demikian, pegawai akan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta
dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan
organisasi.
Dalam hubungannya dengan kinerja pegawai, disiplin kerja memiliki peran penting dalam
meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan disiplin kerja menjadi
suatu hal yang diutamakan di dalam sebuah organisasi. Dengan adanya disiplin kerja yang baik,
setiap pegawai akan mentaati peraturan organisasi sehingga apapun yang dikerjakan oleh
pegawai sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh organisasi. Disisi lain, dengan adanya
kedisiplinan kehidupan organisasi akan menjadi aman, tertib, lancar dan tujuan organisasi akan
tercapai dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pegawai. Semakin baik disiplin kerja
pegawai, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin rendah disiplin
kerja pegawai maka kinerja pegawai akan menurun (Paramban, 2018). Sejalan dengan hal
tersebut, Sanjaya (2015) mengemukakan bahwa setiap pegawai yang memiliki disiplin kerja yang
baik di dalam organisasi, seperti mematuhi peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, akan
6
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menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis sehingga akan memberikan dampak
positif terhadap kinerja pegawai.
Penelitian mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pernah dikakukan
sebelumnya oleh Lutfi, et al (2018) yang menemukan hasil bahwa disiplin kerja berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai.
H2: Disiplin Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Pegawai
Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

Gaya Kepemimpinan
Transformasional (X1)

H1
Kinerja Pegawai (Y)
H2

Disiplin Kerja (X2)

H3
Sumber: Dikembangkan oleh peneliti (2019)
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate yang
bertempat di Jln. Sultan Iskandar Muda Djabir Syah Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate
Tengah. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk penelitian adalah selama dua bulan, yakni pada
bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2019.
Populasi dan Sampel
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Ternate yang berjumlah sebanyak 121 orang yang dimana terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) berjumlah 50 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 71 orang.
Jumlah keseluruhan populasi ini tidak termasuk Kepala Dinas (Kadis), Sekretaris, Kepala Bidang
(Kabid), dan Kepala Sub Bagian (Kasubag).
. Adapun dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan
rumus slovin, yakni sebagai berikut (Paramban, 2018):
N
n=
1 + N.e2
121
n=
2
1 + 121(0,05)
121
n=
1,3
n = 93,08, dibulatkan menjadi 93 orang
Keterangan:
n
= Jumlah Sampel
N
= Jumlah Populasi
e
= Tingkat Kesalahan 5% (0,05)
Berdasarkan pada perhitungan diatas, maka diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah sebesar 93 responden. Jumlah sampel dalam penelitian ini tidak termasuk Kepala Dinas
(Kadis), Sekretaris, Kepala Bidang (Kabid), dan Kepala Sub Bagian (Kasubag).
Teknik Penarikan Sampel
Adapun dalam melakukan penarikan sampel, peneliti menggunakan teknik probability
sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan yang sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik probability
sampling yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik simple eandom sampling yaitu,
https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/JMS
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pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata
yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2014:82).
Jenis dan Sumber Data
Data primer biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua
metode pengumpulan data orisinal (Kuncoro, 2009:148). Data primer pada penelitian ini diperoleh
dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Metode yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan data primer yaitu melalui wawancara, penyebaran kuesioner, dan observasi
secara langsung kepada individu atau perseorangan.
Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan
dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2009:148). Data sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, jurnal, literatur-literatur yang berkaitan
dengan permasalahan, majalah-majalah perekonomian, dan informasi dokumentasi lain yang
dapat diambil melalui system online (internet).
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, yaitu teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014:142). Skala pengukuran untuk semua
indikator pada masing-masing variabel dengan menggunakan likert scale (skala 1 sampai dengan
5) dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai berbagai pernyataan
mengenai perilaku, objek, orang, atau kejadian.
Model dan Analisis Data
Dalam penelitian ini, untuk mengukur pengaruh variabel gaya kepemimpinan
transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai adalah dengan menggunakan teknik
analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 22.0 for windows.
Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda adalah suatu alat analisis untuk memprediksi pengaruh antara
dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, analisis regresi
berganda berguna untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yakni gaya kepemimpinan
transformasional (X1), dan disiplin kerja (X2) terhadap variabel terikat, yakni kinerja pegawai (Y).
Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e
Di mana:
Y
= Variabel Kinerja Pegawai
α
= Konstanta
β1-β2 = Koefisien regresi yang hendak ditaksir
X1
= Variabel Gaya Kepemimpinan Transformasional
X2
= Variabel Disiplin Kerja
e
= error/variabel pengganggu
Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrument dalam mengukur variabel
penelitian. Syarat item instrument penelitian yang baik adalah instrument tersebut harus valid
(Suwito, 2011:119). Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2014:121). Suatu data akan
dikatakan valid apabila rhitung lebih besar dari rtabel begitu juga sebaliknya, apabila rhitung lebih kecil
dari rtabel maka data tersebut dinyatakan tidak valid.
Uji Reliabilitas
Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu
data dinyatakan reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data
yang sama, atau peneliti sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau
sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono,
2014:121). Suatu data dapat dikatakan reliable apabila nilai cronbach’s alpha lebih besar dari
0,60.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel penelitian yaitu,
variabel bebas dan veriabel terikat memiliki distribusi normal ataukah tidak. Adapun untuk menguji
apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji normal P-P Plot. Dasar
pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut:
a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik
histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas.
b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau
grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi
asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat
hubungan atau korelasi antar variabel bebas. Menurut Suwito (2011:83), multikolinearitas
merupakan kondisi dimana adanya hubungan antar variabel bebas. Jika multikolinearitas itu
sempurna maka setiap koefisien regresi dari variabel bebasnya tidak dapat menentukan dan
standar errornya tidak terbatas. Jika multikolinearitas kurang dari sempurna maka koefisien regresi
walaupun bias menentukan, tetapi memiliki standar error yang besar. Dalam model regresi yang
baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel bebas.
Untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi masalah multikolinearitas atau tidak
dapat dilihat dari beberapa hal, yakni apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10
dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model regresi dapat dikatakan terbebas dari
multikolinearitas (Suwito, 2011:83).
Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Suwito
(2011:101), cara mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari
pola gambar scatter plot model tersebut. Analisis gambar scatter plot yang menyatakan model
regresi linear berganda tidak terdapat heterokedastisitas jika:
a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian
menyempit dan melebar kembali.
d) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
Pengujian Hipotesis
Uji t
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel bebas, apakah
gaya kepemimpinan transformasional (X 1), dan disiplin kerja (X2) benar-benar berpengaruh secara
parsial (terpisah) terhadap variabel terikat, yakni kinerja pegawai (Y). Suatu variabel memiliki
pengaruh yang signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, apabila nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
Uji F
Uji F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap
variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji F dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh
variabel bebas gaya kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja secara bersama-sama
terhadap kinerja pegawai sebagai variabel terikat. Variabel bebas secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat apabila memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari
0,05. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas secara
bersama-sama (simultan) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
Koefisien Determinasi (R2)
Pada intinya koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Suwito, 2011:34). Jika nilai
R2 semakin besar (mendekati angka 1), maka dapat dikatakan bahwa model yang digunakan
dapat menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat dengan kuat.
Sebaliknya, jika nilai R2 semakin kecil (mendekati angka 0), ini berarti bahwa model tidak dapat
menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat dengan kuat.
https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/JMS
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Definisi Operasional Variabel
Kinerja Pegawai
Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program
kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang
dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Arifin, 2017). Adapun indikator kinerja
pegawai yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang digunakan oleh
Setiaji (2015) yang terdiri dari 5 indikator, yaitu:
1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Ketepatan waktu
4. Efektivitas
5. Kemandirian
Gaya Kepemimpinan Transformasional
Gaya kepemimpinan transformasional merupakan kemampuan untuk memberikan inspirasi
dan memotivasi para pengikutnya untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar dari pada yang
direncanakan secara orisinil dan untuk imbalan internal (Modiani, 2012:47 dalam Astuti, 2015).
Adapun indikator gaya kepemimimpinan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada
penelitian yang dilakukan oleh Setiaji (2015) yang terdiri dari 4 indikator, yaitu:
1. Pengaruh Ideal
2. Pertimbangan Individual
3. Motivasi Inspirasional
4. Stimulasi Intelektual
Disiplin Kerja
Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati
norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya (Laila, 2016). Adapun indikator disiplin kerja
yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Paramban
(2018) yang terdiri dari 5 indikator, yaitu:
1. Kehadiran
2. Ketaatan Pada PeraturanKerja
3. Ketaatan Pada StandarKerja
4. Tingkat Kewaspadaan Tinggi
5. Bekerja Etis
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel
Variabel

Konsep

Kinerja
Pegawai
(Y)

Kinerja merupakan
gambaran
mengenai tingkat
pencapaian
pelaksanaan suatu
program kegiatan
atau kebijakan
dalam mewujudkan
suatu sasaran,
tujuan, visi, dan
misi organisasi
yang dituangkan
melalui
perencanaan
strategis suatu
organisasi (Arifin,
2017).
Gaya
kepemimpinan
transformasional
merupakan
kemampuan untuk
memberikan

Gaya
Kepemi
mpinan
Transfor
masiona
l (X1)
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Indikator

Item

Skala

1. Kualitas
a. Secara umum kualitas kerja saya
2. Kuantitas
jauh lebih baik dari pada karyawan
3. Ketepatan
lain
waktu
b. Secara umum kuantitas kerja saya
4. Efektivitas
melebihi rata-rata karyawan lain
5. Kemandirian c. Secara umum saya dapat
melaksanakan pekerjaan tepat
waktu
d. Secara umum efektifitas kerja saya
melebihi rata rata pegawai lain
e. Secara umum saya memberikan
inisiatif dan kemandirian dalam
bekerja

Likert 1-5

1. Pengaruh
a. Secara umum pimpinan
Ideal
memberikan pengaruh yang baik
2. Pertimbanga
kepada bawahan
n Individual b. Secara umum pimpinan
3. Motivasi
memberikan pertimbangan individu
Inspirasional
kepada bawahan

Likert 1-5

No
Item
1
2
3
4
5

6
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Disiplin
Kerja
(X2)

inspirasi dan
memotivasi para
pengikutnya untuk
mencapai hasilhasil yang lebih
besar dari pada
yang direncanakan
secara orisinil dan
untuk imbalan
internal (Modiani,
2012:47 dalam
Astuti, 2015).
Disiplin adalah
sikap kesediaan
dan kerelaan
seseorang untuk
mematuhi dan
mentaati normanorma peraturan
yang berlaku di
sekitarnya (Laila,
2016)

4. Stimulasi
Intelektual

1. Kehadiran
2. Ketaatan
Pada
Peraturan
Kerja
3. Ketaatan
Pada
Standar
Kerja
4. Tingkat
Kewaspadaa
n Tinggi
5. Bekerja Etis
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c. Secara umum pimpinan
memberikan motivasi inspirasional
kepada bawahan
d. Secara umum pimpinan
memberikan stimulasi intelektual
kepada bawahan

a. Saya selalu dating kantor tepat
waktu
b. Saya selalu mengenakan seragam
sesuai dengan peraturan
organisasi
c. Saya selalu bekerja sesuai standar
kerja yang ditetapkan
d. Saya selalu teliti serta penuh
perhitungan dalam bekerja
e. Saya selalu bersikap sopan
selama berada di kantor

8

9

Likert 1-5

10
11
12
13
14

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini, objek penelitian yang gunakan adalah Pegawai Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate yang bertempat di Jln. Sultan Iskandar Muda Djabir
Syah Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate Tengah. Popolasi dalam penelitian ini adalah
seluruh seluruh Pegawai Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate yang
berjumlah 121 orang dan dengan jumlah sampel sebanya 93 responden. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan secara
langsung kepada setiap responden. Total kuesioner yang dibagikan berjumlah 93 kuesioner,
sedangkan kuesioner yang kembali berjumlah 93 kuesioner. Dari 93 kuesioner yang kembali,
keseluruhan kuesioner yang berjumlah 93 kuesioner tersebut dapat digunakan dalam tahap
analisis.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Frekuensi Persentase
(%)
Laki-laki
41
44.1
Perempuan
52
55.9
Jumlah
93
100
Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin lakilaki sebanyak 41 orang (44.1%) sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan
sebanyak 52 orang (55.9%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden
penelitian adalah berjenis kelamin perempuan.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia
Frekuensi
Persentase
https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/JMS
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(%)
21-30 Tahun
27
29.0
31-40 Tahun
35
37.6
>40 Tahun
31
33.3
Jumlah
93
100
Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwa responden yang berusia 21-30 tahun
berjumlah 27 orang (29,0%), responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 35 orang (37,6%),
sedangkan responden yang berusia diatas 40 tahun berjumlah 31 orang (33,3%). Berdasarkan
pada data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini
berusia 21-40 tahun (66,6%).
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan
Frekuensi
Persentase
(%)
SMA/Sederajat
48
51.6
Diploma

3
3.2
S1
40
43.0
S2
2
2.2
Jumlah
93
100
Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa reponden yang berpendidikan
terakhir SMA/Sederajat adalah berjumlah 48 orang (51,6%), responden yang berpendidikan
terakhir Diploma berjumlah 3 orang (3.2%), responden yang berpendidikan terakhir S1 berjumlah
40 orang (43.0%) dan responden yang berpendidikan terakhir S2 berjumlah 2 orang (2,2%). Dari
hal tersebut dapat disimpulkan bawah mayoritas responden penelitian berpendidikan terakhir
SMA/Sederajat, yakni berjumlah 48 orang (51,6%).
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
Masa Kerja
Frekuensi
Persentase
(%)
<5 Tahun
28
30.1
5 – 10 Tahun
28
30.1
>10 Tahun
37
39.8
Jumlah
93
100
Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa reponden dengan masa kerja
dibawah 5 tahun adalah berjumlah 28 orang (30.1%), responden dengan masa kerja 5 s/d 10
tahun berjumlah 28 orang (30,1%), sedangkan responden dengan masa kerja diatas 10 tahun
berjumlah 37 orang (39,8%). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bawah mayoritas responden
dalam penelitian ini memiliki masa kerja dibawah 10 tahun.
Deskripsi Variabel Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan dua variabel bebas,
yakni gaya kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja dan satu variabel terikat, yakni
kinerja pegawai. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data
yang dikumpulkan secara langsung melalui survey lapangan melalui kuesioner. Jumlah sampel
dalam penelitian ini sebanyak 93 responden sedangkan analisis dilakukan dengan pengolahan
data menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Penelitian ini menggunakan skala likert dengan bobot
tertinggi di tiap pertanyaan adalah 5 dan bobot terendah di tiap pertanyaan adalah 1.
Deskripsi Variabel Gaya Kepemimpinan Transformasional
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Variabel gaya kepemimpinan transformasional merupakan salah satu variabel bebas yang
digunakan dalam penelitian ini. Adapun jumlah item pernyataan untuk variabel gaya
kepemimpinan transformasional adalah sebanyak 4 item dan jawaban responden yang telah
diperoleh dari pernyataan dalam bentuk kuesioner yang disebarkan kepada responden, dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Gaya Kepemimpinan Transformasional (X1)
Skor
SS

S

KS

TS

STS

Mean

Item
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

X1.1

64

68.8

29

31.2

0

0

0

0

0

0

4,69

X1.2

56

60.2

37

39.8

0

0

0

0

0

0

4,60

X1.3

42

45.2

51

54.8

0

0

0

0

0

0

4,45

X1.4

49

52.7

44

47.3

0

0

0

0

0

0

4,53

Rata-rata

4,57

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa untuk item pernyataan nomor satu
(X1.1) terdapat 29 responden yang menjawab setuju (S) dan 64 responden lainnya menjawab
sangat setuju (SS). Untuk item pernyataan nomor dua (X1.2) terdapat 37 responden yang
menjawa setuju (S) dan 56 responden lainnya menjawab sangat setuju (SS). Sementara itu untuk
item pernyataan nomor tiga (X1.3) terdapat 51 responden yang menjawab setuju (S) dan 42
responden menjawab sangat setuju (SS) sedangkan untuk item pernyataan nomor empat (X1.4)
terdapat 44 responden yang menjawab setuju (S) dan 49 responden lainnya menjawab sangat
setuju (SS). Secara keseluruhan rata-rata item pernyataan variabel gaya kepemimpinan
transformasional adalah 4,57 yang berarti bahwa secara keseluruhan responden menjawab setuju
(S) terhadap empat item pernyataan tersebut.
Deskripsi Variabel Disiplin Kerja
Variabel disiplin kerja merupakan variabel bebas kedua yang digunakan dalam penelitian ini.
Adapun jumlah item pernyataan untuk variabel disiplin kerja adalah sebanyak 5 item dan jawaban
responden yang telah diperoleh dari pernyataan dalam bentuk kuesioner yang disebarkan kepada
responden, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Disiplin Kerja (X2)
Skor
SS

S

KS

TS

STS

Mean

Item
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

X2.1

60

64.5

33

35.5

0

0

0

0

0

0

4,65

X2.2

53

57.0

40

43.0

0

0

0

0

0

0

4,57

X2.3

56

60.2

37

39.8

0

0

0

0

0

0

4,60

X2.4

41

44.1

52

55.9

0

0

0

0

0

0

4,44

X2.5

48

51.6

45

48.4

0

0

0

0

0

0

4,52

Rata-rata

4,55

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 7 diatas, dapat dilihat bahwa untuk item pernyataan nomor satu
(X2.1) terdapat 33 responden yang menjawab setuju (S) dan 60 responden lainnya menjawab
sangat setuju (SS). Untuk item pernyataan nomor dua (X2.2) terdapat 40 responden yang
menjawa setuju (S) dan 53 responden lainnya menjawab sangat setuju (SS). Sementara itu untuk
item pernyataan nomor tiga (X2.3) terdapat 37 responden yang menjawab setuju (S) dan 56
responden menjawab sangat setuju (SS). Sedangkan untuk item pernyataan nomor empat (X2.4)
terdapat 52 responden yang menjawab setuju (S) dan 41 responden lainnya menjawab sangat
setuju (SS) dan untuk item pernyataan nomor lima (X2.5) terdapat 45 responden yang menjawab
setuju (S) dan 48 responden menjawab sangat setuju (SS). Secara keseluruhan rata-rata item
pernyataan variabel disiplin kerja adalah 4,55 yang berarti bahwa secara keseluruhan responden
menjawab setuju (S) terhadap lima item pernyataan tersebut.
Deskripsi Variabel Kinerja Pegawai
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Variabel kinerja pegawai merupakan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun
jumlah item pernyataan untuk variabel kinerja pegawai adalah sebanyak 5 item dan jawaban
responden yang telah diperoleh dari pernyataan dalam bentuk kuesioner yang disebarkan kepada
responden, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Kinerja Pegawai (Y)
Skor
SS

S

KS

TS

STS

Mean

Item
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Y.1

72

77.4

21

22.6

Y.2

53

57.0

40

43.0

0

0

0

0

0

0

4,77

1

1.1

0

0

0

0

4,57

Y.3

29

31.2

64

68.8

0

0

0

0

0

0

4,31

Y.4

40

43.0

Y.5

45

48.4

53

57.0

0

0

0

0

0

0

4,43

48

51.6

0

0

0

0

0

0

4,48

Rata-rata

4,51

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa untuk item pernyataan nomor satu
(Y.1) terdapat 21 responden yang menjawab setuju (S) dan 72 responden lainnya menjawab
sangat setuju (SS). Untuk item pernyataan nomor dua (Y.2) terdapat 40 responden yang menjawa
setuju (S) dan 53 responden lainnya menjawab sangat setuju (SS). Sementara itu untuk item
pernyataan nomor tiga (Y.3) terdapat 64 responden yang menjawab setuju (S) dan 29 responden
menjawab sangat setuju (SS). Sedangkan untuk item pernyataan nomor empat (Y.4) terdapat 53
responden yang menjawab setuju (S) dan 40 responden lainnya menjawab sangat setuju (SS) dan
untuk item pernyataan nomor lima (Y.5) terdapat 48 responden yang menjawab setuju (S) dan 45
responden menjawab sangat setuju (SS). Secara keseluruhan rata-rata item pernyataan variabel
kinerja pegawai adalah 4,51 yang berarti bahwa secara keseluruhan responden menjawab setuju
(S) terhadap lima item pernyataan tersebut.
Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk menguji kemampuan instrumen dalam dalam mengukur variabel
penelitian.syarat item instrument penilitian yang baik adalah instrument tersebut harus valid
(Suwito,2011:119). Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penilitian (Sugiyono, 2014:121). Suatu data
akan dikatakan valid apabila rhitung lebih besar dari rtabel begitu juga sebaliknya, apabila rhitung lebih
kecil dari rtabel maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.
Tabel 9 Hasil Uji Validitas
Variabel
Gaya
Kepemimpinan
Transformasional
(X1)
Disiplin Kerja
(X2)

Kinerja Pegawai
(Y)

Instrumen
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5

R Hitung
0,755
0,770
0,581
0,478
0,600
0,539
0,556
0,510
0,579
0,584
0,634
0,332
0,720
0,590

R Tabel
0,204
0,204
0,204
0,204
0,204
0,204
0,204
0,204
0,204
0,204
0,204
0,204
0,204
0,204

Ket.
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 9 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan untuk
seluruh variabel, yakni gaya kepemimpinan transformasional, disiplin kerja, dan kinerja pegawai
memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh
item pernyataan seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.
Uji Reliabilitas
Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu
data dinyatakan realibel apabila dua atau lebih peniliti dalam objek yang sama menghasilkan data
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yang sama, atau penilitian sama dalam waktu yang berada menghasilkan data yang sama, atau
sekolompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda
(Sugiyono,2014:121).Suatu data dapat dapat dikatakan realiabel apabila nilai cronbach’s alpha
lebih besar dari 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Gaya Kepemimpinan
Transformasional (X1)
Disiplin Kerja (X2)
Kinerja Pegawai (Y)

Cronbach’s
Alpha

Ket.

0,749

Reliabel

0,706
0,718

Reliabel
Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 10 diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki
nilai chronbach’s alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga
variabel tersebut adalah realibel dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengujuki apakah model regresi, variabel penilitian yaitu,
variabel bebas veriabel terikat memiliki distribusi normal atau tidak. dengan menggunakan uji
normal P-P plot. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut.
a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik
histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka modal regresi memenuhi asumsi
normalitas.
b. Jika data menyebar dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik
histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi
asumsi normalitas.
Gambar 2 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi
yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat
hubungan atau korelasi antar variabel bebas. Menurut Suwito (2011:83), multikolinearitas
merupakan kondisi dimana adanya hubungan antar variabel bebas. Jika multikolinearitas itu
sempurna maka setiap koefisien regresi dari variabel bebasnya tidak dapat menentukan dan
standar errornya tidak terbatas. Jika multikolinearitas kurang dari sempurna maka koefisien regresi
walaupun bisa menentukan, tetapi memiliki standar error yang besar. Dalam model regresi yang
baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel bebas.
Untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi masalah multikolinearitas atau tidak
dapat dilihat dari beberapa hal, yakni apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10
dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,10 maka model regresi dapat dikatakan terbebas dari
multikolinearitas (Suwito, 2011:83). Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada table
dibawah ini.
Tabel 11 Hasil Uji Multikonearitas
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Variabel Bebas

VIF

Tolerance

Keterangan

Gaya Kepemimpinan
Transformasional
Disiplin Kerja

1,261

0,793

Tidak Terdapat

1,261

0,793

Multikolinearitas

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 11 diatas, dapat dilihat bahwa kedua variabel bebas, yakni gaya
kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF)
yang tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance yang tidak kurang dari 0,10 sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala
multikolinearitas.
Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Suwito
(2011:101), cara mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari
pola gambar scatter plot model tersebut. Analisis gambar scatter plot yang menyatakan model
regresi linear berganda tidak terdapat heterokedastisitas jika:
e) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0.
f) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
g) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian
menyempit dan melebar kembali.
h) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
Adapun hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada gambar 3 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar secara
merata diatas dan dibawah angka 0 (nol) dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala
heterokedastisitas.
Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara variabel
bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, untuk pengujian hipotesis antara pengaruh
gaya kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dilakukan
dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Variabel bebas dikatan memiliki pengaruh
signifikan terhadap variable terikat apabila memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05.
Sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat. Adapun hasil analisis regresi berganda dapat
dilihat pada table dibawah ini.
Tabel 12 Hasil Analisis Regresi Berganda
Variabel Bebas
Gaya Kepemimpinan
Transformasional
Disiplin Kerja
Constant
= 9,025
R Square
= 0,294
F hitung
= 18,702

16

Koefisien
Regresi

T hitung

Sig.

0,233

2,159

0,034

0,407

4,113

0,000
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= 0,000

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 12 diatas, maka dapat dibuat persamaan analisis regresi berganda
sebagai berikut:
Y = 9,025 + 0,233X1 + 0,407X2 + e
Pengujian Hipotesis 1
Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis satu, pengaruh gaya kepemimpinan
transformasional terhadap kinerja pegawai sebagaimana yang terdapat pada tabel 12 diatas,
menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,159 lebih besar dari t tabel (2,159>1,986) dengan nilai
signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05 (0,034<0,05). Oleh karena nilai t hitung lebih besar
dari nilai t tabel dan signifikansi yang lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulakn bahwa
hipotesis satu (H1) dalam penelitian ini diterima, dimana variabel gaya kepemimpinan
transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Selain itu, dari hasil pengujian hipotesis satu juga diperoleh nilai koefisien regresi sebesar
0,233. ini berarti bahwa arah hubungan variabel gaya kepemimpinan transformasional dan kinerja
pegawai adalah positif. Dengan kata lain, apabila gaya kepemimpinan transformasional
mengalami kenaikan sebesar satu poin, maka kinerja pegawai juga mengalami peningkatan
sebesar 0,233.
Pengujian Hipotesis 2
Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis satu, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja
pegawai sebagaimana yang terdapat pada tabel 12 diatas, menunjukkan nilai t hitung sebesar
4,113 lebih besar dari t tabel (4,113>1,986) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari
0.05 (0,000<0,05). Oleh karena nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikansi
yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulakn bahwa hipotesis dua (H2) dalam penelitian ini
diterima, dimana disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Selain itu, dari hasil pengujian hipotesis dua juga diperoleh nilai koefisien regresi sebesar
0,407. Ini berarti bahwa arah hubungan variabel disiplin kerja dan kinerja pegawai adalah positif.
Dengan kata lain, apabila disiplin kerja mengalami kenaikan sebesar satu poin, maka kinerja
pegawai juga mengalami peningkatan sebesar 0,407.
Uji F (simultan)
Uji F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap
variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji F dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh
variabel bebas gaya kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja secara bersama-sama
terhadap kinerja pegawai sebagai variabel terikat. Variabel bebas secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat apabila memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari
0,05. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas secara
bersama-sama (simultan) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
Berdasarkan pada hasil uji F (simultan) sebagaimana yang terlihat pada tabel 12 diatas,
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja secara
simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Koefisien Determinasi (R2)
Pada intinya koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Suwito, 2011:34). Jika nilai
R2 semakin besar (mendekati angka 1), maka dapat dikatakan bahwa model yang digunakan
dapat menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat dengan kuat.
Sebaliknya, jika nilai R2 semakin kecil (mendekati angka 0), ini berarti bahwa model tidak dapat
menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat dengan kuat.
Berdasarkan pada hasil analisis regresi berganda sebagaimana yang terlihat pada tabel 12
diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,294. Hal ini memiliki makna
bahwa variabel kinerja pegawai sebesar 29,4% dapat dijelaskan oleh variabel gaya kepemimpinan
transformasional dan disiplin kerja secara bersama-sama sedangkan sisanya sebesar 70,6%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Pembahasan
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Pegawai
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Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan
bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di
Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate. Hasil penelitian ini mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Thamrin (2012), Pambudi, dkk (2016) dan Septyan, dkk (2017)
yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja. Disisi lain, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Setiaji (2015) yang menemukan hasil bahwa gaya kepemimpinan transformasional tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel gaya kepemimpinan transformasional
terhadap kinerja pegawai menunjukkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan transformasional di
Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki dampak yang baik bagi kinerja pegawai
dalam menyelesaikan semua tugas yang ditanggung jawabkan kepada masing-masing pehawai.
Hal ini dikarenakan pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional akan memberikan
dukungan kepada setiap pegawai, menghabiskan waktu dalam pembinaan, mentoring,
mengembangkan kreativitas pegawai serta mampu membantu pegawai menjadi sadar diri dengan
potensi yang ada pada diri mereka. Dengan mengetahui potensi diri, pemimpin akan terus
mendorong pegawai untuk mencari solusi kreatif dalam menghadapi tantangan dan masalah.
Pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional akan terus membangun diskusi dengan
pegawai agar kerja sama tim semakin meningkat dan pada akhirnya kinerja pegawai juga akan
meningkat (Arifin, 2017).
Selain itu, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate karena pada dasarnya
gaya kepemimpinan transformasional mempunyai dimensi kharismatik, stimulus intelektual,
konsiderasi individual, serta motivasi inspirasional. Jika pemimpin berhasil memengaruhi bawahan
dengan visinya, menanamkan karismanya, memotivasi dan menjadi inspirator, menstimulasi
intelektual, kreatifitas dan menghargai karyawannya maka dapat dipastikan karyawan akan
bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan loyal pada perusahaan sehingga kinerjanya
meningkat (Robbins, 2010:263 dalam Astuti, 2015).
Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai
Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan
bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Lutfi, et al (2018), Laila (2016), dan Kuncorowati dan Rokhmawati (2018) yang
menemukan hasil bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Disisi lain,
hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Utari (2015) yang
menemukan hasil bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel disiplin kerja terhadap kinerja pegawai
menunjukkan bahwa semakin baik disiplin kerja para pegawai Kantor Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Ternate maka semakin baik pula kinerja pegawai tersebut. Sebaliknya,
semakin buruk disiplin kerja para pegawai maka semaik buruk pula kinerja pegawai tersebut.
Dengan adanya disiplin kerja yang baik, setiap pegawai akan mentaati peraturan organisasi
sehingga apapun yang dikerjakan oleh pegawai sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh
organisasi. Disisi lain, dengan adanya kedisiplinan kehidupan organisasi akan menjadi aman,
tertib, lancar dan tujuan organisasi akan tercapai dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja
pegawai.
Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate karena ketika setiap pegawai memiliki disiplin kerja
yang baik di dalam organisasi, seperti mematuhi peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, akan
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis sehingga akan memberikan dampak
positif terhadap kinerja pegawai. Selain itu disiplin kerja yang baik akan meningkatkan efisiensi
kerja semaksimal mungkin, tidak menghabiskan waktu yang banyak bagi perusahaan untuk
sekedar melakukan pembenahan diaspek kedisplinan tersebut dan waktu dapat digunakan untuk
mencapai tujuan perusahaan. (Sanjaya, 2015). Hal ini sejalan dengan pendapat Abidin (2013)
yang mengemukakan bahwa organisasi, melalui disiplin kerja, berusaha mencegah permulaan
kerja yang lambat atau terlalu awalnya mengakhiri pekerjaan yang disebabkan karena
keterlambatan atau kemalasan. Selain itu, disiplin kerja juga berusaha mengatasi perbedaan
pedapat antara pegawai dan mencegah ketidaktaatan yang disebabkan oleh salah pengertian
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atau salah penafsiran. Oleh karena itu, dengan adanya disiplin kerja, seluruh aktivitas organisasi
dapat berjalan dengan lancar dan kondusif sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah di jelaskan
sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:
1. Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
pegawai di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
2. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
3. Gaya kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Ternate.
Saran
Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti berikan bagi organisasi
dan peneliti yang akan datang adalah sebagai berikut:
a. Bagi Organisasi
Bagi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate untuk tetap mempertahankan
atau terus meningkatkan penerapan gaya kepemimpinan transformasional, disisi lain juga tetap
memperhatikan kedisiplinan pegawai terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate mengingat dalam hasil penelitian ini penerapan
gaya kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja memberikan dampak yang positif terhadap
peningkatan kinerja pegawai.
b. Bagi Penelitian Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan
meneliti faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi kinerja pegawai, seperti komitmen
organisasi, kepuasan kerja, budaya organisasi, kompensasi dan lain-lain baik sebagai variabel
bebas, moderasi, maupun sebagai variabel intervening. Selain itu, saran untuk peneliti selanjutnya
agar menggunakan objek penelitian lain dan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar agar
hasil dari hasil penelitian memiliki cakupan yang lebih luas.
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