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ABSTRAK: 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh pengembangan karier dan semangat kerja 

karyawan yang berdampak pada produktivitas kerja studi kasus karyawan di PT. BERKAH TRIJAYA INDONESIA 

Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Populasi penelitian adalah semua karyawan yang bekerja di perusahaan PT. BTI 

karyawan. Sampel diambil sebanyak 68 responden menggunakan teknik sensus acak., Metode analisis yang digunakan 

adalah model regresi panel. Berdasarkan hipotesis Hasil pengujian hipotesis ini telah membuktikan pengaruh positif dan 

signifikan antara kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, pengembangan karier dan semangat kerja 

 

1. PENDAHULUAN: 

PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang) yang berlokasi di Jl. Dr Soetomo No 48 Simpang Haru Padang yang 

bergerak pada bidang distribusi.Timbulnya permasalahan pada semangat kerja karyawan pada PT. Berkah Trijaya 

Indonesia (BO Padang) di karenakan sebelumnya perusahaan dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang bersifat tidak 

ada rasa keterlibatan serta semangat rendah dan budaya organisasi yang kurang memacu semangat kerja karyawan. 

Sehingga semangat kerja karyawan sangatlah rendah dan potensi untuk melakukan manipulasi baik data maupun 

keuangan sangat besar.Rendahnya semangat kerja menyebabkan alur yang tidak jelas, rasa segan dan rasa menghormati 

sesama sangatlah minim dan munculah karyawan yang mencoba untuk bersikap tidak sportif (suka mengambil muka 

kepada pimpinan). Oleh karena itu perusahaan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang)  mencoba merombak kembali 

dengan mendatangkan konsultan untuk berbenah dalam gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Semangat kerja 

karyawan menjadi perhatian khusus bagi perusahaan yang akan berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Pada 

dasarnya seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan tinggi kesetiannya pada perusahaannya jika dalam bekerja 

memiliki semangat kerja sesuai dengan apa yang di inginkannya. Oleh karena itu dibutuhkan budaya organisasi dan 

peranan gaya kepemimpinan yang mampu meningkatkan kembali semangat kerja pada karyawan. Berdasarkan uraian 

fenomena masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi 

dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Pengembangan Karier terhadap 

Semangat Kerja Karyawan pada PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang)” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Abstract: This study aims to determine The influence of leadership style, organizational culture, and career 

development on employee morale that have an impact on the productivity of employee case studies at PT. BERKAH 

TRIJAYA INDONESIA West Sumatra Province. The research population is all employees who work in the company 

PT. BTI employees. The sample was taken as many as 68 respondents using a random census technique. The 

analysis method used was a panel regression model. Based on the hypothesis The results of testing this hypothesis 

have proven the positive and significant influence between service quality on customer loyalty. 
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 Bagaimana pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan di PT. Berkah 

Trijaya Indonesia (BO Padang)? 

 Bagaimana pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap semangat kerja karyawan di PT. Berkah 

Trijaya Indonesia (BO Padang)? 

 Bagaimana pengaruh positif dan signifikan Pengembangan Karier terhadap semangat kerja karyawan di PT. 

Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang)? 

 Bagaimana pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan Pengembangan Karier 

terhadap semangat kerja karyawan di PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang)? 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA: 

 Gaya Kepemimpinan 

 Menurut Robbins (2011), adalah kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai suatu 

visi atau serangkaian tujuan tertentu. Sumber pengaruh ini bias jadi bersifat formal, sepertiyang di berikan pemangku 

jabatan manajerial dalam sebuah organisasi.Kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

manajemen organisasi. 

 Menurut Prasetyo (2011), gaya kepemimpinan merupakan bentuk perilaku yang dapat dibuat mengintegrasikan 

tujuan dengan tujuan individu, maka gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku seseorang yang dipergunakan 

untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginannya. Menurut Miftah Thoha (2010) mengemukakan bahwa 

gaya kepemimpinan merupakan norma prilaku yang digunakan oleh sesorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi prilaku orang lain atau bawahan.   

 

  Budaya Orannisasi 

Menurut G Graham (2012) budaya organisasi adalah norma, keyakinan, sikap dan filosofi organisasi. Robbins 

(2012) memberikan pengertian budaya organisasi bahwa budaya organisasi mengacu ke sistem makna bersama yang 

dianut oleh anggota-anggota yang yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai 

organisasi yang dijiwai oleh seluruh anggotanya dalam melakukan pekerjaan sebagai cara yang tepat untuk memahami, 

memikirkan dan merasakan terhadap masalah-masalah terkait, sehingga akan menjadi sebuah nilai atau aturan dalam 

organisasi tersebut. 

 

 Pengembanan Karier 

Pengembangan karier sangat penting bagi suatu organisasi, karena karier merupakan kebutuhan yang harus terus 

dikembangkan dalam diri seorang pegawai sehingga mampu memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Pengembangan karier meliputi setiap aktivitas untuk mempersiapkan seseorang untuk menempuh jalur karier 

tertentu. Suatu rencana karier yang telah dibuat oleh seseorang pekerja harus disertai oleh suatu tujuan karier yang 

realistis.  

Menurut Sunyoto (2012) perencanaan karier adalah proses yang dilalui oleh individu karyawan untuk 

mengindetifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan kariernya. Dengan demikian seorang 

pegawai perlu mengambil langkah-langkah tertentu guna mewujudkan rencana tersebut. Berbagai langkah yang perlu 

ditempuh itu dapat diambil atas prakarsa pekerja sendiri, tetapi dapat pula berupa kegiatan yang disponsori oleh 

organisasi, atau gabungan dari keduanya.. 

 

 Semangat Kerja 

Menurut Nizar (2011) Semangat kerja merupakan perwujudan dari pada moral kerja yang tinggi. Moral kerja yang 

tinggi merupakan semangat dan kegairahan kerja. Semangat kerja menggambarkan suatu perasaan dan menunjukkan 

iklim serta suasana pekerjaan. Begitu juga halnya dengan seorang pegawai semangat kerja dari seorang karyawan sangat 

diperlukan dalam melaksanakn tugasnya, karena baik tidaknya pekerjaan karyawan dipengaruhi oleh semangat dan 

kegairahannya dalam bekerja. 

Menurut Burhanuddin (2013) Semangat kerja atau ”morale” adalah "Kepuasan secara keseluruhan yang diperoleh 

seseorang dari pekerjaanya, kelompok kerja, pimpinan organisasi dan lingkungannya”. Hal senada juga disampaikan 

oleh Nitisimito, semangat kerja adalah "Melakukan pekerjaan secara lebih giat, sehingga dengan demikian pekerjaan 

akan diharapkan lebih cepat dan lebih baik”. 

 

3. METODE PENELITIAN: 

Data dan Sampel  
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya. Sumber data diperoleh dari PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang). Periode obsevasi data yang dilakukan 

dengan Pengumpulan data dan informasi penelitian menggunakan proses dokomentasi dengan penyebaran kuesioner 

ketempat objek penelitian.  

Populasi Dalam penelitian ini seluruh karyawan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang), Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini sebanyak 68 orang responden yang akan dilihat bagaimana gaya kepemimpinan, budaya organisasi, 

dan pengembangan karier terhadap semanat kerja di PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang). 

  

Definisi Operasional Variabel 

 Variabel Independen 

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lainnya. Pada 

penelitian ini variabel bebasnya yaitu gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan pengembangan karier adalah 

kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam menghadapi kesulitan, kegagalan, hambatan, sekaligus mengubah kesulitan 

dan kegagalan itu menjadi peluang untuk meraih tujuan dan kesuksesan. 

 Variabel Dependen Y(Semangat Kerja) 

 Variabel dependen atau variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah semangat kerja karyawan adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung  jawab yang diberikan kepadanya. 

Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan rumus dibawah ini : 

Y = a + b1.X1 + b2.X2+ b3.X3 

Keterangan : 

X1 = Gaya Kepemimpinan 

X2 = Budaya Organisasi 

X3 = Pengembangan Karier  

Y = Semanat Kerja 

a  = Konstanta 

b1= Standar koefesien regresi dari Gaya Kepemimpinan  

 b2= Standar koefesien regresi dari Budaya Organisasi 

 b3= Standar koefesien regresi dari Pengembangan Karier 

 

Analisis Korelasi  

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi digunakan untuk mengetahui 

hubungan hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) 

Koefisien determinasi (R 

    Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y di tentukan 

dengan rumus: Rumus :  

 KD = R2 

  Dimana: 

  KD = Nilai Koefisien Determinasi 

    R    = Nilai Koefisien korelasi 

  

Uji Instrumen 

Uji Validitas  

Menurut Akbar (dalam sani, 2016), validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang didapat dari penyebaran kuesioner. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.. 

Uji Reabilitas  

Menurut Sunyoto dalam Akbar (2014), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Pertanyaan dapat dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila di dapat nilai dari cronbach alpha sebesar > 0,60. 

 

Uji Asumsi Klasik  

Uji Normalitas  
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Menurut Sarjono, (2011), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada 

dasarnya uji normalitas adalah membandingkan antara data yang dimiliki dan data berdistribusi normal yang memiliki 

mean dan standar deviasi yang sama. 

Uji Multikoloniaritas 

Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antar variabel bebas, dilakukan dengan 

menggunakan variance inflation factor (VIF) (Idris, 2014) dengan rumus: 

21

1

R
VIF




 

Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti variasi (varians) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Untuk mengatasi 

adanya varians yang berbeda (heteroskedastisitas) dalam satu variabel pengganggu (et) dapat dilihat dari model grafik. 

Bila grafik tidak membentuk pola tertentu seperti menaik ke kanan atas, atau menurun ke kiri atas, atau pola tertentu 

lainnya, maka dikatakan model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas (Idris, 2014). 

Pengujian Hipotesis Uji t 

Untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus : 

 Dimana : 

 bi : Koefisien regresi Xi 

 sbi  : Koefisien standar atas koefisien regresi Xi 

 to : Nilai yang dihitung/diobservasi 

Kriteria pengujian 

Ho ditolak: Jika to > t tabel atau – to< t tabel 

Ho diterima: Jika to < t tabel atau – to >t tabel 

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikasi 5 %. 

 

Uji F 

 

 Digunakan untuk melihat secara bersama-sama pengaruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dengan 

rumus sebagai berikut : 

Dimana : 

R2 = Koefisien (determinan) berganda 

n = Besar sampel (banyak data) 

k = Banyak variabel independen 

Kriteria pengujian hipotesis 

Ho ditolak : Jika Fo > F  Tabel 

Ho diterima : Jika Fo < F Tabel 

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikasi 5 % 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN: 

Analisis dan Pembahsan Secara Kuantitatif 

1. Pengujian Instrumen  

a. Uji Validitas 

1. Berdasarkan semua item gaya kepemimpinan 20 item adalah valid dimana nilai correlated item total correlation > 

0,2423 

2. Berdasarkan semua item budaya oranisasi 25 item adalah valid dimana nilai correlated item total correlation > 

0,2423 

3. Berdasarkan semua item pengembangan karier  15 item adalah valid dimana nilai correlated item total correlation 

>0,2423 

4. Berdasarkan semua item semangat kerja 20 item adalah valid dimana nilai correlated item total correlation > 0,2423 

 

Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas  bertujuan untuk menilai sejauh mana jawaban dari responden dapat memberikan hasil yang relatif 

berbeda (konsisten) bila dilakukan pengulangan pengukuran terhadap subjek yang sama. Instrumen yang telah vald 
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Kemudian dilakukan uji reliabelitas menggunakan Cronbach Alpha (α). Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila 

nilai dari koefisien reliabilitas alpha besar dari 0,60 maka 129eliable (handal). 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

X1 0,926 Reliabel 

X2 0,944 Reliabel 

X3 0,884 Reliabel 

Y 0,904 Reliabel 

  Sumber : Data Primer yang Diolah 

  

 Berdasarkan Hasil uji reliabilitas tersebut menujukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Crombach’s Alpha 

yang besar yaitu diatas o,60, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-msing variabel dari kuesioner 

adalah reliabel  

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Uji Determinasi (R2) 

Uji koefisien Determinasi digunakan untuk melihat kelayakan penelitian yang dilakukan dengan melihat 

pengaruh variabel gaya kepemimpinan, budaya oranisasi dan penembangan karier terhadap semangat kerja karyawan 

PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang. 

Model Summaryb 

Model R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .915a .830 4.633 

Sumber: Data Diolah Spss 20.0,2019 

 

Nilai koefieisien determinasi kinerja karyawan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang ditunjukan dengan 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,830, hal ini berarti besarnya kontribusi pengaruh gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi dan penembanan karier terhadap semangat kerja PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang) adalah sebesar 

83% sedangkan sisanya 17% dipengaruhi oleh variabel lainnya.. 

 

Analisis Regresi Linier Beganda 

Hasil Analisis Regresi Berganda Coefificiens (α) 

 

Y=2.965+ 0,206X1 + 0,420X2+ 0.301X3  

 

Dari persamaan di atas maka dapat diinterpretasikan beberapa hal, sebagai berikut : 

 Konstanta sebesar 2.965, artinya jikaadversity quotient, motivasi, disiplin  (X1=X2= X3=0) semakin baik, maka 

semangat kerja adalah akan semakin baik juga. 

 Koefisien gaya kepemimpinan adalah sebesar 0,206 artinya secara persial gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap semangat kerja karyawan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang) dimana jika gaya 

kepemimpinan meningkat satu satuan maka semangat kerja PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang). akan 

meningkat sebesar 0,206 satuan. 

 Koefisien budaya organisasi adalah sebesar 0,420 artinya secara persial budaya oranisasi berpengaruh positif 

terhadap semangat kerja karyawan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang) dimana jika budaya organisasi 

meningkat satu satuan maka semangat kerja karyawan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang) akan 

meningkat sebesar 0,420 satuan. 

 Koefisien pengembangan karier adalah sebesar 0.301 artinya secara persial pengembangan karier berpengaruh 

positif terhadap semangat kerja karyawan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang) dimana jika pengembangan 

karier meningkat satu satuan maka semangat kerja karyawan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang) akan 

meningkat sebesar 0.491 satuan 

 Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan pengembanan karier 

terhadap semangat kerja karyawan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang) diperoleh dari koofesien korelasi 

sebesar 0,915  artinya Secara Simultan diketahui bahwa secara bersama sama variabel gaya kepemimpinan, 
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budaya organisasi, dan pengembangan karier   berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja karyawan PT. 

Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang) 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis: 

 Koefisien variabel kualitas gaya kepemimpinan dengan nilai  t hitung 2.047  dan nilai  (sig=0,045<0,05). Dengan 

df = 68-3-1= 64 diperoleh ttabel sebesar 1.997, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa thitung>ttabel atau 

2.047hitung>1.997tabel, maka variabel gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja 

karayawan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang).   

 Koefisien variabel budaya organisasi dengan nilai  t hitung 6.927 dan nilai  (sig= 0,000<0,05). Dengan df =68-3-

1= 64 diperoleh ttabel sebesar 1.997, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa thitung>ttabel atau 6.927hitung>1.997tabel, maka 

variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja karayawan PT. Berkah Trijaya 

Indonesia (BO Padang). 

 Koefisien variabel pengambangan karier dengan nilai  t hitung 2.769 dan nilai  (sig=0,007<0,05). Dengan df =68-

3-1=64 diperoleh ttabel sebesar 1.997, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa thitung>ttabel atau 2.769hitung>1.997tabel, 

maka variabel pengembangan karier berpengaruh signifikan terhadap semanat kerja karayawan PT. Berkah 

Trijaya Indonesia (BO Padang). 

 

2 Uji F 

Berdasarkan uji F diketahui bahwa nilai F hitung 110.277 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000(p<0,05). Hal ini 

berarti secara bersama-sama variabel gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan pengembangan karier berpengaruh 

signifikan terhadap semangat kerja  karayawan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang). 

 

5. KESIMPULAN: 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 Koefisien variabel gaya kepemimpinan dengan nilai t hitung 2.047 dan nilai  (sig=0,045<0,05). Dapat  

disimpulkan bahwa terdapat  pengaruh positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap semangat kerja 

PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang). 

 Koefisien variabel budaya organisasi dengan nilai  t hitung 6.927 dan nilai  (sig=0,000<0,05). Dapat disimpulkan 

bahwa terdapat positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap semangat kerja  karyawan PT. Berkah 

Trijaya Indonesia (BO Padang). 

 Koefisien variabel pengembangan karier dengan nilai  t hitung 2.769 dan nilai  (sig=0,007<0,05). Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengembangan karier terhadap semangat kerja 

karyawan PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang). 

 Berdasarkan uji F diketahui bahwa nilai F hitung 110.277 dengan nilai signifikansi sebesar (0,000<0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan 

pengembangan karier berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja karyawan PT. Berkah Trijaya 

Indonesia (BO Padang). 

 Kontribusi gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan pengembangan karier terhadap semangat kerja PT. Berkah 

Trijaya Indonesia (BO Padang). ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0.915 Hal ini berarti kontribusi 

pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan pengembangan karier terhadap semangat kerja karyawan 

PT. Berkah Trijaya Indonesia (BO Padang). 91% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
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