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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan 
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Frina Lestari Nusantara. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan departemen Assy AHM di PT. 
Frina Lestari Nusantara yang berjumlah 70 karyawan. Oleh karena populasi kurang dari 
100, maka sampel yang digunakan adalah keseluruhan dari jumlah populasi yaitu 70 
karyawan. Pengumpulan data dilakukan pada 70 orang karyawan PT. Frina Lestari 
Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara gaya 
kepemimpinan otoriter dan lingkungan kerja non-fisik antara atasan dan bawahan 
terhadap kepuasan kerja karyawan. Dari hasil uji persamaan regresi linier berganda 
diketahui besarnya pengaruh gaya kepemimpinan otoriter dan lingkungan kerja non-fisik 
terhadap kepuasan kerja sebesar Y= 0,444 + 0,643 X1 + 0,351 X2 dengan nilai F hitung 
57,494 ˃ F tabel 3,13 dengan signifikasi 0,000 ˂ 0,05 artinya terdapat pengaruh 
signifikan antara gaya kepemimpinan otoriter dan lingkungan kerja non-fisik secara 
bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Frina Lestari Nusantara. 
Kata Kunci :  Gaya Kepemimpinan Otoriter, Lingkungan Kerja Non-Fisik,  

Kepuasan Kerja.  
 

This study aims to determine the effect of leadership style and work environment 
on employee job satisfaction of PT. Frina Lestari Nusantara. The population in this 
study were all employees of the AHM Assy department at PT. Frina Lestari Nusantara, 
amounting to 70 employees. Because the population is less than 100, the sample used is 
the overall population of 70 employees. Data collection was carried out on 70 
employees of PT. Frina Lestari Nusantara. The results showed that there was a positive 
influence between authoritarian leadership style and non-physical work environment 
between superiors and subordinates on employee job satisfaction. 

From the results of the regression test, it is known that the influence of 
authoritarian leadership style and non-physical work environment on job satisfaction is 
Y= 0,444 + 0,643 X1 + 0,351 X2 with F count 57,494> F table 3,13 with significance 
0,000 < 0,05 means there is a significant influence between the authoritarian leadership 
style and the non-physical work environment together to the job satisfaction of 
employees of  PT. Frina Lestari Nusantara. 
 
Keywords:  Authoritarian Leadership Style, Non-Physical Work Environment,   Job 

Satisfaction. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

      Keberadaan karyawan merupakan 

aspek yang terpenting bagi terwujudnya 

rencana organisasi yang telah 

ditetapkan. Peranan sumber daya 

manusia akan semakin penting ketika 

berada pada era globalisasi yang penuh 

dengan tantangan, sudah menjadi 

sebuah keharusan bagi organisasi agar 

memperhatikan pengelolaan sumber 

daya manusia. Kegagalan dalam 

pengelolaan sumber daya manusia 

dalam organisasi akan mendatangkan 

kerugian bagi organisasi yaitu tidak 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

begitupun sebaliknya. Sumber daya 

manusia merupakan aset organisasi 

yang sangat vital, serta fungsinya tidak 

bisa digantikan oleh sumber daya 

lainnya, untuk bersaing diera globalisasi 

tidaklah mudah dengan kecanggihan 

teknologi modern yang digunakan atau 

seberapa banyak dana yang disiapkan, 

namun tanpa sumber daya manusia 

yang profesional semuanya menjadi 

tidak bermakna (Yuniarsih & Suwatno, 

2008). 

      Meningkatnya persaingan diera 

globalisai semakin menuntut setiap 

perusahaan untuk dapat memanfaatkan 

kemampuan yang ada dengan 

semaksimal mungkin agar dapat unggul 

dari pesaing. Keberhasilan suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan sumber daya manusia atau 

karyawannya dalam menjalankan tugas-

tugas yang diberikan. Sumber daya 

manusia atau karyawan yang berkualitas 

dapat membantu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. 

      Karyawan yang berkualitas 

ditentukan oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah kepuasan kerja dari 

karyawan itu sendiri. Kepuasan kerja 

sangat mempengaruhi karyawan, jika 

karyawan tidak memperoleh kepuasan 

dalam bekerja maka kepuasan dalam 

diri tidak akan pernah tercapai dan 

dapat menimbulkan sikap atau tingkah 

laku negatif seperti frustasi, sebaliknya 

jika karyawan memperoleh kepuasan 

dalam bekerja maka karyawan tersebut 

dapat bekerja dengan baik, aktif, penuh 

semangat dan berprestasi dibandingkan 

karyawan yang tidak memperoleh 

kepuasan dalam bekerja. 

      Berdasarkan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Syarifatul Fajriyah 

dan RJ Iwan Prasetya dalam jurnal 

Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 

1, Nomor 3, November 2015 

menyatakan bahwa kepuasan kerja 

karyawan dipengaruhi oleh  gaya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja. 

Masalah kepuasan kerja 

dilingkungan perusahaan, salah satu 

kasus yang sama terjadi di PT. Frina 

Lestari Nusantara perusahaan yang 

bergerak dibidang otomotif ini 

mempunyai masalah pada tingkat 

kepuasan kerja karyawan yang menurun 

pada tahun 2018. 

      Fakta lain terjadinya ketidakpuasan 

dalam berkerja berdasarkan wawancara 

dan observasi dilapangan menunjukkan 

bahwa fakta yang ada di PT. Frina 

Lestari Nusantara karyawan dituntut 

untuk melakukan tugasnya dengan baik, 

tetapi pada pelaksanaannya dilapangan 

para atasan tidak memberikan 

dukungan-dukungan secara positif, 

seperti tidak memberikan motivasi, 

kurang mengerti akan keinginan 

bawahan serta kurang bijaksana dalam 

pengambilan kepustusan dan tidak ada 

pendekatan terhadap karyawan sehingga 

mengakibatkan kurangnya komunikasi 

antara atasan dengan bawahan. Masalah 

yang dihadapi bahwa struktur inisiasi 
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dan konsiderasi belum optimal, yaitu 

kurang terjalinnya hubungan 

profesional pemimpin dan bawahan 

sebagai mitra bekerja dan kurangnya 

hubungan perilaku antara atasan dan 

bawahan yang kurang harmonis, serta 

kurangnya pengarahan dan penjelasan 

yang spesifik dalam pemberian tugas 

yang mengakibatkan kurangnya 

kepuasan kerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang diatas 

banyak fakta yang menjadi 

permasalahan kepuasaan kerja di PT. 

Frina Lestari Nusantara. Berdasarkan 

fakta di atas, peneliti ingin mengetahui 

penyebab ketidakpuasan karyawan 

dalam berkerja, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Otoriter Dan Lingkungan Kerja Non-

Fisik Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan PT. Frina Lestari Nusantara”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Pengertian Kepuasan Kerja  

        Setiap perusahaan pasti terdapat 

kondisi lingkungan kerja yang berbeda-

beda. Hal ini mempengaruhi kondisi 

sumber daya manusia yang bekerja 

didalamnya apakah mereka puas atau 

tidak. Kepuasan kerja memiliki efek 

kepada kehidupan organisasi. Kepuasan 

kerja (job satisfaction) adalah sikap 

(attitudes) positif atau negatif yang 

dimiliki seorang karyawan terhadap 

pekerjaannya. Sikap ini merupakan 

hasil persepsi karyawan terhadap 

pekerjaannya (Greenberg & Baron, 

2000;  Ivancevich & Matteson, 2002). 

Seorang karyawan yang memiliki 

tingkat kepuasan kerja tinggi 

menunjukkan sikap yang positif 

terhadap pekerjaannya, sedangkan 

karyawan yang memiliki tingkat 

kepuasan kerja rendah menunjukkan 

sikap yang negatif terhadap 

pekerjaannya. 

      Kepuasan kerja karyawan dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, baik 

pada diri karyawan itu sendiri maupun 

dari perusahaan tempat ia bekerja. Ada 

empat faktor yang menimbulkan 

kepuasan kerja (Edy Sutrisno, 2014: 79) 

adalah sebagai berikut: 

a.  Kedudukan 

b.  Pangkat Pada Pekerjaan 

c.  Jaminan Finansial dan Jaminan 

Sosial 

d.  Mutu Pengawasan 

      Jika dilihat dari beberapa pengertian 

kepuasan kerja. Adapun indikator 

kepuasan kerja (Alshitri, 2013: 5) 

adalah sebagai berikut: 

a.  Gaji (Pay) 

b.  Promosi (Promotion) 

c.  Rekan Kerja (Coworkers) 

d. Pekerjaan Itu Sendiri (Nature Of 

Work) 

e. Atasan (Supervision) 

 

Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Otoriter 

     Gaya kepemimpinan otoriter adalah 

gaya kepemimpinan yang menggunakan 

metode pendekatan kekuasaan dalam 

mencapai keputusan dan pengembangan 

strukturnya, sehingga kekuasaanlah 

yang paling diuntungkan dalam 

organisasi (Rivai, 2012). 

      Pengertian lain bahwa gaya 

kepemimpinan otoriter adalah jika 

kekuasaan atau wewenang sebagian 

besar mutlak tetap berada pada 

pimpinan atau kalau pimpinan penganut 

sistem sentralisasi wewenang. 

Pengambilan keputusan dari 

kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri 

oleh pimpinan, bawahan tidak diikut 

sertakan untuk memberikan saran, ide, 

dan pertimbangan dalam proses 
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pengambilan keputusan (Hasibuan, 

2010). 

      Melihat dari pengertian 

kepemimpinan di atas, adapun faktor-

faktor utama dalam gaya kepemimpinan 

otoriter (H. Joseph Reitz dalam Indah 

Dwi Rahayu, 2017: 2) adalah sebagai 

berikut: 

a). Kepribadian; b). Harapan dan 

Perilaku Atasan; c). Karakteristik; d). 

Kebutuhan Tugas; e). Iklim dan 

Kebijakan Organisasi; f). Harapan dan 

Perilaku Rekan 

      Jika dilihat dari beberapa pengertian 

kepuasan kerja. Adapun indikator 

(Sugandi, 2011: 141) adalah sebagai 

berikut: 

a.  Sentralisasi Wewenang 

b.  Produktivitas Kerja 

c.  Manajemen 

 

Pengertian Lingkungan Kerja Non-

Fisik 

      Lingkungan kerja non-fisik adalah 

semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja, baik 

hubungan dengan atasan maupun 

hubungan sesama rekan kerja, ataupun 

hubungan dengan bawahan 

(Sedarmayanti, 2009: 31). Lingkungan 

non-fisik ini juga merupakan kelompok 

lingkungan kerja yang tidak bisa 

diabaikan. Lingkungan kerja non-fisik 

diantaranya, hubungan antara sesama 

rekan kerja dan hubungan atasan 

dengan bawahan. 

      Lingkungan kerja non-fisik ini 

merupakan lingkungan kerja yang tidak 

bias diabaikan. Perusahaan hendaknya 

dapat mencerminkan kondisi yang 

mendukung kerja sama antara tingkat 

atasan, bawahan maupun yang memiliki 

status jabatan yang sama di perusahaan. 

Kondisi yang hendaknya diciptakan 

adalah suasana kekeluargaan, 

komunikasi yang baik dan pengendalian 

diri (Nitisemito, 2001: 171). 

      Melihat dari pengertian di atas, 

adapun faktor-faktor utama dalam 

lingkungan kerja non-fisik (Budi W. 

Soetjipto, 2010: 87) adalah sebagai 

berikut: 

a.  Hubungan Yang Harmonis 

b.  Kesempatan Untuk Maju 

c.  Keamanan Dalam Pekerjaan 

      Lingkungan kerja non-fisik adalah 

terciptanya hubungan kerja yang 

harmonis antara karyawan dan atasan. 

Adapun indikator lingkungan kerja non 

fisik (Siagian, 2014: 61) adalah sebagai 

berikut: 

a.  Hubungan Rekan Kerja Setingkat 

b.  Hubungan Atasan Dengan Karyawan 

c.  Kerjasama Antar Karyawan 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

      Dalam penyusunan ini penulis 

menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif, metode yang menekankan 

aspek pengukuran secara obyektif 

terhadap fenomena sosial. Hal tersebut 

berdasarkan pada judul yang diteliti, 

yakni “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Otoriter Dan Lingkungan Kerja Non-

Fisik Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan PT. Frina Lestari Nusantara” 

penulis ingin mengetahui apakah ada 

pengaruh gaya kepemimpinan otoriter 

dan lingkungan kerja non-fisik terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT. Frina 

Lestari Nusantara. Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a.  Observasi 

b.  Studi Kepustakaan  

c.  Wawancara 

d.  Kuesioner 

      Berdasarkan tujuan dari penelitian 

ini, metode yang digunakan dalam 
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penelitian ini menggunakan Regresi 

Linear Berganda, maka beberapa 

metode analisis data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

    1.  Uji Validitas 

         Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui valid tidaknya kuesioner 

yang dilakukan. Kuesioner akan 

dikatakana valid jika pertanyaan 

pada koesioner mempu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan 

di ukur oleh koesioner tersebut. 

Untuk mengukur validitas dapat 

dilakukan dengan cara 

membandingkan korelasi nilai 

masing-masing pertanyaan dengan 

nilai total skor konstruk atau 

variabel. Uji sigifikan dapat 

dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan r tabel untuk 

degree of freedom (dff)= n-2 dalam 

hal ini n adalah jumlah sampel. 

Untuk mengetahui jumlah sekor 

masing-masing item pertanyaan valid 

atau tidak, maka ditetapkan kriteria 

statistik sebagai berikut:  

- Jika r hitung > r tabel dan bernilai 

positif, maka variabel tersebut 

valid. 

- Jika r hitung < r tabel dan bernilai 

negatif, maka variabel tersebut 

tidak valid.  

2.  Uji Reliabilitas  

     Uji reliabilitas adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur suatu 

koesioner yang merupakan indikator 

dari variabel penelitian. Koesioner 

akan dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghodzali 

dalam anonym, 2010).  Dalam 

pengambilan keputusan dalam uji 

reliabilitas adalah sebagai berikut: 

- Jika Alpha Cronbach's lebih besar 

dari r tabel ˃ r hitung maka item-

item angket yang digunakan 

dinyatakan reliabel dan konsisten. 

- Jika Cronbach's Alpha lebih kecil 

dari r tabel ˂ r hitung maka item- 

item angkat yamg diginakan 

dinyatakan tidak reliabel atau 

tidak konsisten. 

Uji reliabilitas ini dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu: 

     1. Pengukuran ulang  

 Pengukuran ulang yaitu dimana 

seseorang akan diberikan 

pertanyaan yang sama pada waktu 

yang berbeda, dan akan di lihat 

apakah jawaban yang didapat 

akan tetap konsisten dengan 

jawabannya. 

2. Pengukuran sekali saja 

Pengukuran sekali saja merupakan 

pengukuran yang dilakukan hanya 

sekali saja dan kemudian hasilnya 

akan dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antara jawaban. 

Mengukur reliabilitas dengan uji 

statistik Cornback Alpha (α).  

Teknik yang digunakan untuk 

mengukur tingkat reliabilitas 

adalah Cronbach Alpha dengan 

cara membandingkan nilai Alpha 

dengan standarnya, dengan 

ketentuan jika: 

1.  Nilai Crobach Alpha 0,6 

adalah kurang baik atau tidak 

reliabel  

2.  Nilai Crobach Alpha 0,7 

adalah dapat diterima atau 

reliabel 

3. Nilai Crobach Alpha 0,8 adalh 

baik atau sangat reliabel 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

    1. Persamaan Regresi Linier 

Berganda 

    2.  Uji T 



                                           V3 No 3, Juli 2020 
 
 
 
 
 

60 
 

    3.  Uji F 

    4.  Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

HASIL PENELITIAN 

Data Responden  

      Responden yang dilibatkan dalam 

penelitian ini adalah karyawan PT. 

Frina Lestari Nusantara departemen 

ASSY AHM yang berjumlah 70 

karyawan. Data responden yang 

diperoleh berdasarkan jenis kelamin, 

usia, pendidikan dan masa kerja.      

1.  Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Untuk mengetahui responden 

berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat dari tabel berikut:  

 

Tabel 1 

Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukan bahwa kuesioner diisi 

oleh 24 responden laki-laki atau 

sebesar 34,3% dari jumlah responden 

dan 46 responden perempuan atau 

sebesar 65,7%  dari jumlah 

responden, jadi dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah perempuan. 

2. Responden Berdasarkan Usia 

          Untuk mengetahui responden 

berdasarkan usia dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 2 

Responden Berdasarkan Usia 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa responden berusia 

20-30 tahun yaitu sebanyak 69 

responden atau sebesar 98,6% dan 

sisanya 31-40 tahun  yaitu sebanyak 

1 responden  atau 1,4% dari jumlah 

responden maka dapat disimpulkan 

responden berdsarkan usia mayoritas 

berusia 20-30 tahun. 

3.  Responden Berdasarkan Pendidikan 

           Untuk mengetahui responden 

berdasarkan pendidikan dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Tabel 3 

Responden Berdasarkan Pendidikan 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa mayoritas 

responden berpendidikan terakhir 

SMA/SMK yaitu sebanyak 95,7% 

atau 67 orang, sedangkan yang 

berpendidikan Diploma yaitu 

sebanyak 2,9% atau 2 orang dan 

yang berpendidikan S1 yaitu 1,4% 

atau 1 orang. Dapat disimpulkan 

rata-rata responden berdasarkan 

pendidikan akhir SMA/SMK. 

4.  Responden Berdasarkan Masa Kerja 

     Untuk mengetahui responden 

berdasarkan masa kerja dapat dilihat 

dari table berikut: 

Frequency Percent
Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

20-30 Tahun 69 98.6 98.6 98.6

31-40 Tahun 1 1.4 1.4 100.0

Total 70 100.0 100.0

Valid

Frequency Percent
Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

SMA/SMK 67 95.7 95.7 95.7

Diploma 2 2.9 2.9 98.6

S1/S2/S3 1 1.4 1.4 100.0

Total 70 100.0 100.0

Valid
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Tabel 4 

 Responden Berdasarkan   

MasaKerja 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

      Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa mayoritas 

responden mempunyai masa kerja 

selama 0-9 tahun yaitu sebanyak 

94,3% atau 66 orang, sedangkan 

sisanya mempunyai masa kerja 

selama 10-19 tahun yaitu sebanyak 

5,7% atau 4 orang. 

Uji Asumsi Statistik 

a.  Uji Validitas 

1. Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

      Pernyataan variabel kepuasan 

kerja (Y) terdiri dari 10 butir 

pernyataan dan tabel r product 

moment korelasi untuk n= 70 

diperoleh nilai r= 0.235. 10 

pernyataan dalam penelitian ini 

dapat dinyatakan valid, karena r 

hitung ˃ r tabel. Sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 5 

Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja 

(Y) 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

2. Variabel Gaya Kepemimpinan 

Otoriter (X1) 

      Pernyataan variabel gaya 

kepemimpinan otoriter (X1) terdiri 

dari 10 butir pernyataan dan tabel 

r product moment kolerasi untuk 

n= 70 diperoleh nilai r tabel= 

0,235. 10 pernyataan dalam 

penelitian ini dapat dinyatakan 

valid, karena r hitung ˃ r tabel. 

Sebagaimana tercantum dalam 

tabel berikut: 

Tabel 6 

Hasil Uji Validitas Gaya 

Kepemimpinan Otoriter (X1) 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

3. Variabel Lingkungan Kerja Non-

Fisik (X2) 

      Pernyataan variabel 

lingkungan kerja non-fisik (X2) 

terdiri dari 10 butir pernyataan 

dan tabel r product moment 

kolerasi untuk n= 70 diperoleh 

nilai r tabel= 0,235. 10 pernyataan 

dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan valid, karena r hitung 

˃ r tabel. Sebagaimana tercantum 

dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

Frequency Percent
Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0-9 Tahun 66 94.3 94.3 94.3

10-19 Tahun 4 5.7 5.7 100.0

Total 70 100.0 100.0

Valid

Pernyataan R Hitung R Tabel Keputusan

1 0,536 0,235 Valid

2 0,634 0,235 Valid

3 0,694 0,235 Valid

4 0,636 0,235 Valid

5 0,708 0,235 Valid

6 0,637 0,235 Valid

7 0,58 0,235 Valid

8 0,757 0,235 Valid

9 0,625 0,235 Valid

10 0,644 0,235 Valid

Pernyataan R Hitung R Tabel Keputusan

1 529 0,235 Valid

2 0,515 0,235 Valid

3 0,587 0,235 Valid

4 0,631 0,235 Valid

5 0,496 0,235 Valid

6 0,437 0,235 Valid

7 0,369 0,235 Valid

8 0,617 0,235 Valid

9 0,577 0,235 Valid

10 0,681 0,235 Valid
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Tabel 7 

Hasil Uji Validitas Lingkungan Kerja 

Non-Fisik (X2) 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

b.  Uji Reliabilitas 

     1.  Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

Tabel 8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Kepuasan Kerja (Y) 

 
Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2019 

      Nilai Cronbach’s Alpha 

perhitungan uji reliabilitas sebesar 

0, 842 ˃ 0,60 maka instrumen 

penelitian variabel kepuasan kerja 

dinyatakan riliabel sehingga dapat 

digunakan. 

2. Variabel Gaya Kepemimpinan 

Otoriter (X1) 

     Tabel 9 

Hasil Uji Reliabilitas Gaya 

Kepemimpinan Otoriter (X1) 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,730 10 

          Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2019 

     Nilai Cronbach’s Alpha 

perhitungan uji reliabilitas sebesar 

0, 730 ˃ 0,60 maka instrumen 

penelitian variabel gaya 

kepemimpinan otoriter dinyatakan 

riliabel sehingga dapat digunakan. 

3.  Variabel Lingkungan Kerja Non-

Fisik (X2) 

     Tabel 10 

Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan 

Kerja Non-Fisik (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,755 10 

           Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2019   

   Nilai Cronbach’s Alpha 

perhitungan uji reliabilitas sebesar 

0, 755 ˃ 0,60 maka instrumen 

penelitian variabel lingkungan 

kerja non-fisik dinyatakan riliabel 

sehingga dapat digunakan. 

 

b.  Analisis Regresi Linier Berganda 

     1.  Persamaan Regresi Linier 

Berganda 

      Dalam penelitian ini pengujian 

dilakukan dengan menggunkan 

model regresi linier berganda 

adalah regresi dimana variabel 

terikatnya atau dependen (Y) 

dihubungkan atau dijelaskan 

dengan lebih dari satu variabel 

bebas atau independen (X), 

namun masih menunjukan 

diagram hubungan yang linier. 

Penambahan variabel bebas ini 

diharapkan dapat lebih 

menjelaskan karakteristik 

hubungan yang ada walaupun 

masih terdapat variabel yang 

terabaikan. Adapun hasil 

Pernyataan R Hitung R Tabel Keputusan

1 0,611 0,235 Valid

2 0,591 0,235 Valid

3 0,603 0,235 Valid

4 0,443 0,235 Valid

5 0,661 0,235 Valid

6 0,51 0,235 Valid

7 0,405 0,235 Valid

8 0,679 0,235 Valid

9 0,627 0,235 Valid

10 0,513 0,235 Valid

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,842 10 
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pengujian regresi linier berganda 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 11 

Hasil Uji Persamaan Regresi 

Linier Berganda 

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2019   
 

Dari tabel tersebut dapat dibuat 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 0,444 + 0,643 X1 + 0,351 X2 

Keterangan: 

Y   :     Kepuasan Kerja 

X1  :     Gaya Kepemimpinan 

Otoriter 

X2     :   Lingkungan Kerja Non-

Fisik 

- Data di atas menunjukan 

bahwa nilai Sig. untuk gaya 

kepemimpinan otoriter adalah 

sebesar 0,000 < 0,05 maka dari 

itu hipotesis ditolak artinya 

variabel gaya kepemimpinan 

otoriter berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

- Selanjutnya untuk variabel 

lingkungan kerja non-fisik, 

data di atas menunjukan nilai 

sig. sebesar 0,005 < 0,05 maka 

dari itu hipotesis ditolak, 

artinya variabel lingkungan 

kerja non-fisik berpengeruh 

signifikan terhadap kepuasan 

kerja. 

2.  Uji T 

      Uji T digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel bebas 

dengan variabel terikat secara 

parsial atau sendiri-sendiri. 

Pengujian ini untuk melihat 

berapa besar pengaruh secara 

terpisah dari masing-masing 

variabel bebas gaya 

kepemimpinan otoriter (X1) 

dan lingkungan kerja non-fisik 

(X2) terhadap kepuasan kerja 

(Y) variabel terikat 

berdasarkan hasil regresi yang 

ada. 

Tabel 12 

Hasil Uji T 

 
  Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2019   

 

   Berdasarkan hasil uji t yang ada 

pada tabel di atas, uji t dilakukan 

dengan membandingkan nilai t 

hitung dengan t tabel dengan 

tingkat kesalahan 5% yaitu 

sebesar 1,99601. Berdasarkan 

nilai t hitung dan t tabel: 

a) Rumusan Hipotesis  

- H1 : Gaya kepemimpinan 

otoriter secara parsial 

berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. 

-  H2  : Lingkungan kerja 

non-fisik secara 

parsial berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja. 

b) Tabel distribusi t dicari pada a= 

10% : 2= 5% (uji 2 sisi) 

dengan derajat kebebasan (df= 

n- k-1= 70- 2- 1= 67) n adalah 

jumlah data dan k adalah 

jumlah variabel independen. 

Dengan pengujian 2 sisi 

Standardized 

Coefficients

B
Std. 

Error
Beta

(Constant) .444 3.601 .123 .902

Gaya 

Kepemimpinan 

Otoriter

.643 .124 .547 5.201 .000

Lingkungan 

Kerja Non-Fisik
.351 .120 .307 2.915 .005

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients
t Sig.

1

Standardized 

Coefficients

B
Std. 

Error
Beta

(Constant) .444 3.601 .123 .902

Gaya 

Kepemimpinan 

Otoriter

.643 .124 .547 5.201 .000

Lingkungan 

Kerja Non-Fisik
.351 .120 .307 2.915 .005

Coefficients
a

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja

Model

Unstandardized 

Coefficients
t Sig.

1
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(signifikasi= 0,025) hasil 

diperoleh untuk t tabel adalah 

sebesar 1,99601. 

c)  Kriteria pengujian: 

     -  Jika nilai t hitung ˃ t tabel 

maka variabel bebas 

berpengaruh terhadap 

variabel terkait. 

     -   Jika nilai t hitung ˂ t tabel 

maka variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap 

variabel terkait. 

Tabel 13 

Perbandingan T Hitung dan T Tabel 

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2019 

d)   Pengujian Hipotesis: 

-   Pengujian Hipotesis 

Pertama (H1) 

Diketahui nilai sig untuk 

pengaruh gaya 

kepemimpinan otoriter 

(X1) terhadap kepuasan 

kerja (Y) adalah sebesar 

0,000 < 0,05 dan nilai t 

hitung 5,201 ˂ t tabel 

1,99601 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 

diterima yang berarti 

terdapat berpengaruh 

signifikan secara 

individual atau parsial 

antara gaya kepemimpinan 

otoriter (X1) terhadap 

kepuasan kerja (Y).   

- Pengujian Hipotesis Kedua 

(H2) 

Diketahui sig untuk 

pengaruh lingkungan kerja 

non-fisik (X2) terhadap 

kepuasan kerja (Y) adalah 

sebesar 0,005 ˂ 0,05 dan 

nilai t hitung 2,915 ˃ t 

tabel 1,99601 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima yang berarti 

terdapat pengaruh 

signifikan secara individu 

atau parsial antara variabel 

lingkungan kerja (X2) 

terhadap kepuasan kerja 

(Y). 

 

3.  Uji F 

           Uji F merupakan uji secara 

bersama-sama untuk menguji 

signifikan pengaruh variabel 

gaya kepemimpinan otoriter 

(X1) dan lingkungan kerja non-

fisik (X2) secara bersama-sama 

terhadap variabel kepuasan 

kerja (Y). Uji F dilakukan 

dengan membandingkan F 

hitung dengan F tabel. 

Tabel 14 

                   Hasil Uji F 

 
Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2019 

      Berdasarkan data di atas 

diketahui nilai signifikasi untuk 

pengaruh gaya kepemimpinan 

otoriter (X1) dan lingkungan 

kerja non-fisik (X2) secara 

silmutan terhadap kepuasan 

kerja (Y) adalah sebesar 0,000 

˂ 0,05 dan nilai F hitung 

57,494 ˃ F tabel 3,13. 

Perhitungan tersebut 

menunjukan bahwa variabel 

gaya kepemimpinan otoriter 

Variabel t hitung t tabel Keterangan 

X1 5,201 1,99601 H0 diterima

X2 2,915 1,99601 H0 diterima

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

Regression 892.923 2 446.462 57.494 .000
b

Residual 520.277 67 7.765

Total 1.413.200 69

ANOVA
a

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja Non-Fisik, Gaya  Kepemimpinan 

Otoriter

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja

Model

1
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(X1) dan lingkungan kerja non-

fisik (X2) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap 

variabel kepuasan kerja (Y). 

Maka penulis menyimpulkan 

hipotesis ketiga pada penelitian 

ini yang menyatakan bahwa 

variabel bebas yang terdiri dari 

gaya kepemimpinan otoriter 

(X1) dan lingkungan kerja non-

fisik (X2) secara bersama-sama 

dan silmutan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja (Y) terbukti dan 

dapat diterima.  

4. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

        Koefisien determinasi (R
2
) 

mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien 

determinasi dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 Tabel 15 

Hasil Uji  

Koefisien Determinasi (R
2
) 

 
Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2019 

      Hasil perhitungan dapat 

diketahui bahwa koefisien 

determinasi yang diperoleh 

sebesar 0,632. Hal ini 

menandakan 63,2% gaya 

kepemimpinan otoriter dan 

lingkungan kerja non-fisik 

berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja sedangkan sisanya 36,8% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

  1. Variabel pengaruh gaya 

kepemimpinan otoriter (X1) nilai t 

hitung 5,201 sementara nilai t tabel 

pada tabel distribusi 5% sebesar 

1,99601. Maka t hitung 5,201 > t 

tabel 1,99601 hal ini berarti 

variabel gaya kepemimpinan 

otoriter (X1) berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan (Y). Hal 

ini diperkuat dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05 

artinya variabel gaya 

kepemimpinan otoriter (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan (Y). 

2. Variabel pengaruh lingkungan kerja 

non-fisik (X2) nilai t hitung 2,915 

sementara nilai t tabel pada tabel 

distribusi 5% sebesar 1,99601. 

Maka t hitung 2,915 ˃ t tabel 

1,99601 hal ini berarti variabel 

lingkungan kerja non-fisik (X2) 

berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan (Y). Hal ini 

diperkuat dengan nilai signifikan 

sebesar 0,005 ˂ 0,05 artinya 

variabel  lingkungan kerja non-fisik 

(X2) berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

(Y).  

3.   Variabel kepuasan kerja karyawan 

(Y) nilai F hitung 57,494. 

Sedangkan hasil F tabel pada tabel 

distribusi dengan tingkat kesalahan 

5% adalah sebesar 3,13. Hal ini 

berarti F hitung 57,494 ˃ F tabel 

3,13. Perhitungan tersebut 

menunjukan bahwa variabel gaya 

Model R R Square
Adjusted 

R Square

Std. Error of 

the Estimate

1 .795
a .632 .621 2.787

Model Summary
b

a.   Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja Non-Fisik, Gaya  

Kepemimpinan Otoriter

b.  Dependent Variable: Kepuasan Kerja
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kepemimpinan otoriter (X1) dan 

lingkungan kerja non-fisik (X2) 

secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap 

variabel kepuasan kerja karyawan 

(Y). Hal ini juga diperkuat dengan 

nilai signifikan 0,000 ˂ 0,05 artinya 

variabel gaya kepemimpinan 

otoriter (X1) dan lingkungan kerja 

non-fisik (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan (Y). 

4.  Nilai koefisien determinasi yang 

diperoleh sebesar 0,632. Hal ini 

menandakan 63,2% gaya 

kepemimpinan otoriter (X1) dan 

lingkungan kerja non-fisik (X2) 

berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan (Y) sedangkan 

sisanya 36,8% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan serta kesimpulan yang 

telah ditentukan, berikut ini ada 

beberapa saran yang diharapkan dapat 

menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan di dalam gaya 

kepemimpinan otoriter dan lingkungan 

kerja non-fisik sehingga dapat 

membantu untuk meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan PT. Frina 

Lestari Nusantara secara keseluruhan, 

yaitu: 

1.   Bagi Perusahaan 

 a.  Jika Anda adalah seorang 

otoriter, penulis sarankan untuk 

menjalankannya dengan sanagt 

baik, bila perlu jalankan dengan 

sangat sempurna. Maksud 

penulis, jalankan dengan penuh 

keteladanan dan kepemimpinan 

yang berkualitas. Jika Anda 

memaksa bawahan atau anak 

buah Anda untuk melakukan 

sesuatu sekarang juga dengan 

sesempurna mungkin, lakukan 

hal tersebut terlebih dahulu oleh 

Anda di depan mereka semua. 

Sama seperti seorang komandan 

yang berlari terlebih dahulu 

sebelum menyuruh anak 

buahnya berlari. Penulis yakin 

Anda tidak akan bisa atau tidak 

akan mau kecuali Anda seorang 

komandan militer. Jika Anda 

tidak dapat melakukan 

keteladanan dengan sempurna 

maka sebaiknya tinggalkan sikap 

otoriter Anda. 

Jika Anda sebagai korban 

otoriter (aliran otoriter), pesan 

penulis bersabarlah. Jika mampu 

dan berani, ajukan keberatan 

tentang sikap tersebut. 

Diskusikan dan temukan jalan 

keluarnya. Jika tidak mampu dan 

berani bersabar dengan tekanan 

mungkin tidak lebih baik, namun 

berjuang setengah-setengahpun 

sama buruknya. Jika dapat 

dihindarilah dan keluarlah 

secepat mungkin. 

 b. Manajemen perusahaan lebih 

memperhatikan lingkungan kerja 

bagi karyawan sehingga 

karyawan merasa nyaman dalam 

berkerja dan lingkungan kerja 

yang baik berdampak pada 

tingkat kepuasan kerja 

karyawan. Untuk lingkungan 

kerja non-fisik pihak perusahaan 

dapat lebih memperhatikan 

hubungan dengan karyawan dan 

melakukan pengawasan yang 

lebih baik lagi sehingga 

karyawan berkerja secara 

maksimal. 
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2.    Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti hendaknya lebih 

mengembangkan penelitian ini 

dengan  menggunkan variabel atau 

indikator yang berbeda sehingga 

dapat diperoleh informasi yang 

lebih lengkap tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan. 
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