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Abstract - This research objective was focused to the effort in explaining about the leadership style, career
development, and employee’s satisfaction as well as explaining the influence of leadership style and career
development towards employee’s satisfaction at a five Star Hotel in Bandung. The research methods is
descriptive and verificative methods by Path Analysis. The populations are all employess at a five Star Hotel in
Bandung. The sample measure is 61 employess. The results show that there is a significant impact from
leadership style and career development towards employee’ satisfaction both individually and grouply. Based
on the result analyse the data inferential that hypothesis raised in this research by empiric is acceptable and
perhaps this matter will be more strengthen theory explaining three variables involved.
Keywords: Leadership style, career development, employee’ satisfaction

1. PENDAHULUAN
Kepuasan kerja merupakan faktor yang sangat penting
untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Ketika
seorang karyawan merasakan kepuasan kerja, ia akan
berupaya semaksimal mungkin dengan segenap
kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Kaplan
dan Norton (2000:112) bahwa kepuasan kerja akan
berdampak pada peningkatan kinerja pegawai,
produktivitas kerja, daya tanggap, dan mutu layanan
pegawai.
Kondisi riil di Indonesia bahwa kinerja dan
produktivitas kerja karyawan, masih menunjukkan
perkembangan yang belum maksimal. Hal ini
tergambar dari masih rendahnya kepuasan karyawan
di beberapa organisasi, misalnya masih tingginya
tingkat turn over karyawan terutama di beberapa hotel
berbintang di Kota Bandung.
Secara praktis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kepuasan karyawan, yaitu faktor intrinsik adalah
faktor yang berasal dari dalam diri dan dibawa oleh
setiap karyawan sejak mulai bekerja di tempat
pekerjaannya, yang diawali oleh tingginya tingkat
motivasi kerja karyawan itu sendiri. Faktor ekstrinsik
menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri
karyawan, antara lain kondisi fisik lingkungan kerja,
interaksinya dengan karyawan lain, sistem penggajian,
gaya kepemimpinan dan pengembangan karier.
Peningkatan kepuasan kerja karyawan di hotel

berbintang di Bandung akan dapat terealisasi secara
maksimal
apabila
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya dapat diidentifikasi dengan melihat
tingginya hubungan dengan faktor pengaruhnya.
Secara teoritis, faktor-faktor yang memiliki korelasi
dengan kepuasan kerja diantaranya adalah gaya
kepemimpinan dan pengembangan karier di sebuah
organisasi.
Kaplan dan Norton (2000:112) menyatakan bahwa
kepuasan kerja akan berdampak pada peningkatan
kinerja pegawai, produktivitas kerja, daya tanggap,
dan mutu layanan pegawai. Berdasarkan teori di atas
rendahnya kinerja pegawai perhotelan diduga
disebabkan oleh ketidakpuasan karyawan atas layanan
manajemen hotel.
Permasalahan lain adalah karyawan kurang dilibatkan
dalam pengambilan keputusan. Sebagai bukti setiap
keputusan yang keluar dari manajemen hotel, yang
berkaitan dengan tugas-tugas tambahan bagi karyawan
selalu datang tiba-tiba, serta setiap karyawan harus
dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaiknya,
misalnya adalah penggantian waktu kerja baik untuk
menggantikan karyawan lain, atau karena adanya
kegiatan.
Aspek penghargaan bahwa manajemen hotel belum
menjadikan penghargaan bagi karyawan yang telah
bekerja dengan baik, sebagai sesuatu yang wajib
diterima, hal yang menjadi alasan adalah karena
belum masuk ke dalam kebijakan secara menyeluruh.
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Dari aspek fungsi staf, masih belum menunjukkan
tingkat dukungan yang maksimal terhadap mereka
yang bertugas sebagai karyawan garis depan, artinya
masih kurang maksimalnya komunikasi organisasi,
serta kerjasama diantara para karyawan. Secara
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ternyata para
karyawan mengalami penurunan kepuasan kerja yang
cukup mencolok dari tahun 2010 ke tahun 2011, dan
angka-angka hasil penelitian berada dibawah target
selama 3 tahun yaitu 78%. Tingginya tingkat turn over
adalah karena pengembangan karir, belum berjalan
dengan baik. Indikator ini dapat dilihat dari lamanya
waktu bagi setiap karyawan untuk mendapatkan
promosi jabatan.

TUJUAN
Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui tentang
gaya kepemimpinan, pengembangan karier dan
kepuasan kerja karyawan serta untuk melakukan
verifikasi terhadap dampak gaya kepemimpinan dan
pengembangan karier terhadap kepuasan karyawan di
satu Hotel Berbintang di Bandung.

2. KAJIAN TEORITIS
2.1 Kepemimpinan
Gouzali Saydam (2005:319), mengatakan bahwa
terdapat
lima
faktor
yang
mempengaruhi
kepemimpinan, adalah sebagai berikut:
1. Mempunyai Otoritas Diri
Sikap dan keyakinan yang timbul dalam diri sendiri
yaitu keyakinan akan kemampuan diri sendiri untuk
berbuat sesuatu. Sikap pemimpin menunjukkan
kejelasan di dalam menghadapi berbagai persoalan
yang timbul dalam organisasi, serta tumbuhnya
keyakinan yang kuat dari seorang pemimpin, yang
menggambarkan lahirnya keputusan yang tepat dan
cermat. Pemimpina juga yakin terhadap kemampuan
yang dimilikinya, sehingga tidak menunjukkan
kecanggungan di dalam mengambil keputusan. Dari
penjelasan tersebut dapat ditetapkan bahwa indikator
pendukung dimensi otoritas diri, adalah (1) kejelasan
dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul;
(2) keyakinan yang kuat terhadap keputusan yang
diambilnya; dan (3) keyakinan terhadap kemampuan
yang dimilikinya, tidak adanya kecanggungan di
dalam mengambil keputusan.
2. Mempunyai Ketegasan Sikap
Sikap mental yang dapat mendukung tegaknya
wibawa pemimpin. Penerapannya, harus disesuaikan
dengan keadaan dan situasi yang dihadapi, namun
harus tetap berpijak pada fakta yang dapat
dipertanggungjawabkan. Dari penjelasan di atas dapat
ditarik indikator pendukung, dimensi ketegasan sikap,
adalah: (1) pimpinan memiliki sikap mental positif
dalam menghadapi permasalahan organisasi; (2)
pimpinan memiliki wibawa; dan (3) Ketegasan yang
disesuaikan dengan kondisi dan situasi.
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3. Berkemampuan Menempatkan Diri
Setiap orang dituntut untuk belajar bagaimana cara
menempatkan diri sesuai dengan yang diinginkan
kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan
menyediakan diri untuk membantu dan dibantu oleh
orang lain. Indikator pendukung dimensi kemampuan
menempatkan diri, adalah: (1) pimpinan memiliki
kemampuan menempatkan diri kepada semua
karyawan; (2) pimpinan bersedia membantu karyawan
yang kesulitan; dan (3) pimpinan bersedia dibantu
ketika mendapatkan masalah.
4. Memiliki Citra Diri
Wibawa kepemimpinan akan dapat meningkat bila si
pemimpin selalu memelihara citra diri di hadapan
bawahannya. Memelihara citra diri berarti memelihara
pandangan dan anggapan orang lain terhadap diri kita
sendiri. Indikator pendukung dimensi citra diri,
adalah: (1) pimpinan memelihara pendangan kepada
para karyawan; dan (2) pandangan para karyawan
yang baik terhadap pimpinan.
5. Mampu Berkomunikasi
Kebiasaan berkomunikasi dengan baik berpengaruh
dalam usaha meningkatkan wibawa pimpinan.
Berkomunikasi dengan baik tidak saja melalui ucapanucapan yang baik, tetapi juga akan lebih baik bila
dilengkapi dengan gerak tubuh yang tepat. Indikator
pendukung dimensi mampu berkomunikasi adalah (1)
pimpinan selalu berusaha untuk berkomunikasi
dengan ucapan yang baik; (2) pimpinan menjaga
komunikasi dengan menggunakan kalimat yang
bermutu; dan (3) pimpinan menggunakan gesture di
dalam berkomunikasi dengan karyawan. Dari
penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi
kepemimpinan pada penelitian ini didukung oleh lima
dimensi.
2.2 Pengembangan Karier
Pengembangan karir, sangat diharapkan oleh setiap
pegawai, karena akan mendapatkan hak-hak yang
lebih baik dari yang diperoleh sebelumnya baik
material maupun non material. Dalam praktek
pengembangan karir lebih merupakan suatu
pelaksanaan rencana karir seperti yang diungkapkan
oleh Handoko (2000:123) bahwa pengembangan karir
adalah
peningkatan-peningkatan pribadi
yang
dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana
karir.
Pengembangan karir yang dilaksanakan melalui
pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja
dan sistem karir pada umumnya melalui kenaikan
pangkat, mutasi jabatan serta pengangkatan dalam
jabatan. Oleh sebab itu setiap karyawan dalam meniti
karirnya, diperlukan perencanan karir serta
manajemen karir dari organisasi untuk mengarahkan
dan mengontrol jalur-jalur karir karyawan.
Dessler
(2007:368)
menyampaikan
bahwa
pengembangan karier meliputi perencanaan karier dan
manajemen karier. Pengembangan karier adalah
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proses mengidentifikasi dan mengambil langkahlangkah untuk mencapai tujuan karier yang dilakukan
oleh masing-masing individu di dalam sebuah
organisasi
(Desler:2007).
Perencanaan
karier
melibatkan tujuan yang berkaitan dengan karier dan
penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan
tersebut. Manajemen karier adalah proses melalui
organisasi untuk memilih, menilai, menugaskan, dan
mengembangkan
para
karyawannya
guna
menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang
berbobot guna memenuhi kebutuhan di masa yang
akan datang.
Dessler (2007:235) menjelaskan bahwa adanya
keterkaitan yang kuat antara perencanaan karier dan
manajemen karier. Dimensi perencanaan karier yang
bersifat individual mencakup usaha individu
sedangkan dimensi (manajemen karier) perusahaan
mencakup usaha perusahaan untuk menjamin selalu
tersedianya sumber daya manusia yang sesuai dengan
kebutuhan organisasi baik dari sudut kuantitas
maupun sudut kualitas. Dimensi pengembangan karier
untuk aspek perencanaan karier, yaitu (1) kemampuan
menilai minat; (2) menganalisis opsi; (3) memutuskan
tujuan dan kebutuhan; (4) mengkomunikasikan
preferensi pengembangan; (5) membuat rencana yang
akan dilakukan; (6) mengikuti rencana yang disepakati;
dan (7) system rekrutmen dan seleksi yang baik.
Sementara indikator pendukung manajemen karier
adalah terdiri dari enam indikator, yaitu (1) penentuan
SDM yang tepat; (2) metode penilaian dan evaluasi
yang baik; (3) pelatihan dan pengembangan yang baik;
(4) kesungguhan kerja; (5) penghargaan atas prestasi
kerja; dan (6) motivasi kerja karyawan.

2.3 Kepuasan Karyawan
Davis dan Newstrom (2002:109), menyatakan bahwa:
“Job satisfication is a set of favorable or
unfavorable feeling withwhich employees view their
work…job satisfaction is a feeling of relatif pleasure
or pain (“I enjoy having a variety of task to do”)
that differs from objective thought (“My work is
complex”) and behavior intentions (“I plan to quit
this job in three months”)
Kepuasan kerja karyawan adalah apabila ia
memperoleh imbalan yang sepadan dengan apa yang
diharapkan dan sesuai dengan aspirasi dan
kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya karyawan
akan merasa tidak puas apabila imbalan yang ia
peroleh dari pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan
dan aspirasi yang ia miliki. Pernyataan puas dan tidak
puas merupakan ungkapan pengalaman-pengalaman
dalam bekerja. Seperti disampaikan oleh Ivancevich
dan Mattenson (2008:64) bahwa “Job satisfaction is
an attitude that individuals have about their jobs. It
results from their percpection of their jobs”.
Sedangkan yang dimaksud dengan aspek-aspek
pekerjaan adalah upah, peluang, promosi, supervisor,
dan teman kerja. Juga berasal dari faktor lingkungan

kerja seperti kebijaksanaan dan prosedur, afiliasi
kelompok kerja, dan kondisi kerja.
Dimensi Kepuasan Karyawan
Kepuasan karyawan memiliki banyak dimensi.
Menurut Robbins (2002:76), kepuasan karyawan
terdiri dari lima dimensi yaitu:
1) Pekerjaan itu sendiri
Robbins (2002), karyawan cenderung menyukai
pekerjaan yang memberikan kesempatan pada mereka
untuk membuktikan keterampilan dan kemampuan
mereka, dan menyediakan tugas-tugas yang bervariasi,
kebebasan dan umpan balik tentang hasil kerja yang
mereka lakukan. Pekerjaan yang memiliki sedikit
tantangan akan cepat menerobos mereka, sebaliknya,
yang terlalu banyak tantangan akan menimbulkan
frustrasi dan kegagalan. Kondisi pekerjaan yang
memiliki tantangan yang moderat akan menimbulkan
kepuasan dalam diri karyawan.
2) Upah dan promosi
Robbins (2002), karyawan biasanya menginginkan
sistem upah dan promosi yang sesuai dengan harapan
mereka. Mereka cenderung akan merasa puas jika
upah didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat
kemampuan individu, dan standar upah yang berlaku
di lingkungan lain. Sistem promosi, menurut Luthans
lebih memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja di
kalangan eksekutif daripada karyawan pada tingkat
yang lebih rendah.
3) Kondisi kerja
Robbins dan Luthans (2002) berpendapat bahwa
karyawan biasanya sangat memperhatikan lingkungan
tempat kerja mereka untuk kenyamanan pribadi dan
untuk mendukung pekerjaan mereka. Mereka
cenderung lebih menyukai fisik yang aman dan
nyaman.
4) Rekan kerja, penyelia, dan atasan
Robbins menyatakan bahwa kebanyakan karyawan,
tempat kerja merupakan tempat untuk sosialisasi,
sehingga sangat penting untuk memiliki rekan kerja
yang mendukung dan dapat bekerjasama dengan baik.
Luthans menekankan pula mengenai pengaruh atasan
pada kepuasan kerja karyawan. Mereka biasanya
mengharapkan atasan yang turut memperhatikan
kesejahteraan mereka, banyak memberikan bimbingan
dan bantuan dalam pekerjaan, dan komunikatif, serta
mau melibatkan diri dalam pekerjaan.
5) Kesatuan antara pekerjaan dan kepribadian
Robbins (2002) menegaskan bahwa karyawan akan
merasa puas jika ada kecocokan antara kepribadiannya
dan pekerjaannya. Pertimbangannya adalah bahwa
karyawan merasa telah menemukan kesamaan antara
bakat dan kemampuan yang dimilikinya dengan
tuntutan pekerjaannya, sehingga mereka akan merasa
puas dengan pekerjaan tersebut.
Kerangka Pemikiran
Yukl, Gary (2005:27) mengatakan bahwa gaya
kepemimpinan dapat menumbuhkan kepuasan kerja
karyawan, diantaranya melalui peningkatan karir
karyawan, tumbuhnya kepuasan kerja karyawan akan
berdampak pada peningkatan kinerja dan produktivitas
organisasi, artinya bahwa gaya kepemimpinan seorang
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manajer akan berhubungan dengan peningkatan
kepuasan karyawannya melalui peningkatan karir
karyawan. Lebih jauh Robert House Yukl, Gary
(2005:23) bahwa gaya kepemimpinan dapat
memberikan peluang untuk terciptanya peningkatan
karir karyawan, hal ini pun akan menumbuhkan
kepuasan karyawan dan berdampak pada peningkatan
kinerja karyawan.
Luthans menekankan bahwa faktor yang dapat
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah faktor
atasan di dalam memberikan pembimbingan, bantuan
dalam memberikan penyelesaian masalah yang
dihadapi oleh bawahan, atasan yang memperhatikan
kesejahteraan para karyawannya, komunikasi yang
baik dan kondusif. Milton (2001:163) menegaskan
bahwa
terdapat
faktor-faktor
yang
dapat
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yaitu faktor
intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri dan
dibawa oleh setiap pegawai sejak mulai bekerja di
tempat pekerjaannya dan faktor ekstrinsik menyangkut
hal-hal yang berasal dari luar diri karyawan, seperti
kondisi fisik lingkungan kerja, interaksinya dengan
karyawan lain, sistem penggajian, gaya kepemimpinan
dan pola pengembangan karier. Gaya kepemimpinan
merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Gaya
kepemimpinan adalah gaya yang memberikan
perhatian pada bawahannya, gaya kepemimpinan
seperti ini akan memberikan kepuasan kerja yang
lebih besar. Sedangkan kepemimpinan yang kurang
memberikan perhatian pada bawahannya kurang
memberikan kepuasan.

Pengembangan karier meliputi kegiatan-kegiatan
personal yang dilakukan untuk mencapai sebuah
rencana karier. Jadi, ia merupakan tindak lanjut
pelaksanaan sebuah proses perencanaan karier.
Pengembangan karier merupakan harapan karyawan
untuk mendapatkan promosi ke tingkat jenjang karier
yang lebih tinggi. Setiap karyawan pasti mempunyai
harapan demikian. Ia berharap ada kesempatan untuk
meniti jenjang karier yang lebih baik dalam pekerjaan
dan kalau perlu sampai ke tingkat puncak sesuai
dengan kemampuannya.
Keinginan untuk mendapat promosi beriringan dengan
keinginan untuk mendapatkan tanggung jawab yang
lebih besar. Hal ini adalah kondisi yang wajar bahwa
mereka selalu berharap akan mendapatkan kesempatan
itu pada suatu waktu. Harapan dan keinginan itu
merupakan suatu motivasi kerja yang kuat dalam diri
setiap pegawai yang perlu mendapat perhatian dari
organisasi. Dan mereka akan kecewa sekali atau
kepuasan kerjanya tidak terpenuhi bila mereka jarang
mendapatkan kesempatan, atau terlewatkan dalam
kesempatan yang diharapkan itu.
Apabila individu mengharapkan pengembangan karier
yang baik, maka akan dipengaruhi oleh budaya karja
secara langsung serta positif. Kepuasan kerja timbul
karena imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik.
Apabila muncul ketidakadilan yang dirasakan, maka
kepuasan kerja akan rendah.

Penjelasan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan dalam paradigma penelitian, sebagai berikut:

Gaya Kepemimpinan
Gouzali Saydam (2005:319)

Kepuasan Karyawan
Robbins (2002:13)

Pengembangan Karir
(Dessler, 2005:368)

Gambar 1. Paradigma Penelitian
3. METODE
Metode yang digunakan adalah survei eksplanatori
untuk menjelaskan hubungan yang bersifat
kausalitas antara variabel-variabel melalui
pengujian hipotesis (Singarimbun, 2004:5).
Variabel yang diteliti adalah gaya kepemimpinan,
pengembangan karir dan variabel kepuasan kerja
karyawan. Hipotesis penelitian menggunakan
model struktural, untuk itu akan digunakan Path
Analysis. Model ini akan mengungkapkan
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besarnya pengaruh variabel eksogenus terhadap
variabel endogenus. (Harun Al-Rasyid, 2005).
Populasi penelitian adalah seluruh karyawan Hotel
Berbintang di Bandung, yang jumlahnya adalah
156 orang, dengan ukuran sampel terpilih 61 orang,
dengan teknik teknik sampling probability
sampling, simple random sampling (SRS).
Model hubungan antar variabel yang akan
dianalisis dapat dilihat dalam gambar berikut, yaitu
menentukan diagram jalur.
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Gambar 1. Struktur Diagram Jalur

Keterangan :
X1 = Gaya Kepemimpinan
X2 = Pengembangan Karir
Y
= Kepuasan Karyawan
Є
= Epsilon

deviasi, tercapai sebesar (3.82 + 0.59), nilai
tersebut menggambarkan belum maksimal.

4. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian terhadap gaya kepemimpinan,
pengembangan karier, dan kepuasan karyawan
adalah ditampilkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.Variabel Gaya Kepamimpinan
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Dimensi
Mean
Otoritas diri
3.82
Ketegasan Sikap
3.87
Menempatkan diri
3.66
Citra diri
3.76
Mampu berkomunikasi
3.77
Jumlah
18.97
Rata-rata
3.79
Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistika

STD
0.66
0.63
0.68
0.68
0.65
3.30
0.66

Hasil penelitian terhadap variabel gaya
kepemimpinan, ditunjukkan melalui tabel 1, bahwa
nilai rata-rata tertinggi adalah disumbangkan oleh
dimensi otoritas diri, tercapai dengan rata-rata total
dan standar deviasi (3.92 + 0.66), sementara
dimensi yang paling rendah adalah menempatkan
diri, yaitu (3.68 + 0.68). Rata-rata total variabel
dan standar deviasi adalah sebesar (3.79 + 0.66),
yang menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan
yang berjalan, menggambarkan kondisi belum
maksimal.
Tabel 2. Variabel Pengembangan Karier
No.
1.
2.

Dimensi
Mean
Perencanaan Karier
3.83
Manajemen Karier
3.80
Jumlah
7.63
Rata-rata
3.82
Sumber: Hasil olah data statistika

STD
0.60
0.59
1.19
0.59

Tabel 3. Variabel Kepuasan Karyawan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dimensi Kepuasan
Otoritas Diri
Ketegasan Sikap
Mamp Menempatkan Diri
Citra Diri
Kemampuan Berkomunikasi
Perencanaan Karier
Manajemen Karier
Jumlah
Rata-rata
Sumber: Hasil olah data statistika

Mean
3.84
3.81
3.83
3.86
3.93
3.91
3.90
27.08
3.86

STD
0.58
0.62
0.65
0.71
0.71
0.67
0.69
4.63
0.66

Hasil penelitian terhadap variabel kepuasan
karyawan bahwa tidak menunjukkan variasi
jawaban yang sangat berbeda. Jawaban berkisar
antara terendah sebesar 3.81 dan tertinggi 3.93.
Rendahnya
variasi
jawaban
tersebut
mengindikasikan bahwa sebagian besar responden
memiliki pemahaman yang sama mengenai
kepuasan karyawannya, dengan kepuasan yang
belum maksimal, yang tercapai dengan rata-rata
dan standar deviasi (3.86 + 0.66).

PENGARUH VARIABEL EKSOGENUS
Besarnya pengaruh variabel gaya
kepemimpinan dan pengembangan karier terhadap
kepuasan karyawan, ditampilkan pada matriks
berikutini.

Hasil penelitian terhadap pengembangan karier
yang didukung oleh (1) perencanaan karier,
tercapai sebesar (3.83 + 0.60); serta (2) dimensi
manajemen karier, tercapai sebesar (3.80 + 0.59).
Dilihat dari rata-rata total variabel dan standar

Proceedings SNIT 2012: Hal. B-31

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

Tabel 4
Hasil Uji Statistika
Koefisien Path
ρ yx1

=

0.359

ρ yx2

=

0.484

ρ y€

=

0.652

KD

t – statistika

t – tabel

4.059

1.671

5.468

1.671

f-stat = 39.1230

f-tabel = 19.475

0.574

Simpulan
Signifikan

(alpha = 0.05)

(df = 58)

Sumber: Hasil Uji Statistika

Tabel 4. menunjukkan bahwa koefisien jalur untuk
masing-masing jalur adalah sebagai berikut: ρyx1 =
0.359; ρyx2 = 0.484; dan ρy€ = 0.652. Koefisien
Determinasi = 0.5743. Hasil uji signifikansi untuk
masing-masing variabel eksogenus adalah (1)
variabel gaya kepemimpinan dengan t hitung =
4.059 dan variabel pengembangan karier dengan tstat = 5.468, sementara t-tabel diperoleh sebesar

1.671. Uji signifikansi secara keseluruhan
diperoleh melalui f-stat = 39.123, sementara ftabel = 19.475. Berdasarkan semua hasil
perhitungan tersebut, bahwa pengaruh variabel
gaya kepemimpinan dan pengembangan karier
baik secara individu maupun secara bersama-sama
menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Variabel Pengaruh
PENGARUH ANTAR VARIABEL

(%)

1) Pengaruh Total X1 Terhadap Y

23.45

Pengaruh Langsung

12.90

Pengaruh Tidak Langsung Melalui X2

10.55

2) Pengaruh Total X2 Terhadap Y

33.97

Pengaruh Langsung

23.43

Pengaruh Tidak Langsung Melalui X1

10.55

3) Pengaruh bersama X1 dan X2 Terhadap Y

57.43

Pengaruh Faktor Lain (€) Trhadap Y (E)
Sumber: Hasil olah data statistika

Tabel di atas menunjukkan bahwa (1) besarnya
pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap
kepuasan karyawan adalah sebesar 23.45 persen;
(2)
besarnya
pengaruh
variabel
gaya
kepemimpinan terhadap kepuasan karyawan
adalah 33.97 persen; dan (3) besarnya pengaruh
variabel gaya kepemimpinan dan pengembangan
karier secara bersama-sama terhadap variabel
kepuasan mahasiswa sebesar 57.43 persen.
Sementara besarnya pengaruh variabel epsilon
adalah sebesar 43.56 persen, variabel tersebut
adalah komunikasi organisasi, iklim organisasi,
upah, dan insentif.
5. PEMBAHASAN
Gaya kepemimpinan yang berjalan, dianggap
belum maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih
belum maksimalnya otoritas diri pimpinan, yaitu
pada kejelasan sikap dalam menghadapi persoalan,
keyakinan untuk menghadapi persoalan, dan
keyakinan terhadap kemampuan yang dimilikinya.
Aspek lain yang menggambarkan hal yang sama
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adalah bahwa pimpinan belum menunjukkan
ketegasan sikap yang positif, adanya wibawa, serta
bersifat kondisional. Pimpinan dipandang dapat
menampatkan diri dihadapan karyawan, serta
bersedia dibantu dan membantu karyawan.
Pimpinan juga memiliki citra diri dalam bentuk
selalu memelihara pandangannya, dan memiliki
kemampuan berkomunikasi dalam bentuk selalu
menyampaikan ucapan yang baik, menggunakan
kalimat yang bermutu, serta menunjukkan gesture
ketika berbicara.
Pengembangan karier yang berjalan, termasuk
belum maksimal. Aspek yang terlihat adalah pada
perencanaan karier, yaitu karyawan memiliki
kemampuan, minat serta dapat melakukan analisis,
untuk mengambil keputusan yang tepat. Aspek lain
adalah adanya komunikasi yang baik kepada para
karyawan,
tumbuhnya
kemampuan
dalam
membuat rencana kerja, sampai pada kemampuan
di dalam melaksanakan rekrutment karyawan.
Pengembangan karier pada dimensi manajemen
karier, juga dipandang belum baik, karena
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organisasi
belum
dapat
menempatkan
karyawannya sesuai dengan keahlian dan
keterampilan,
adanya
metode
evaluasi,
dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi
karyawan. Dari aspek-aspek tersebut, maka
tumbuh kesungguhan kerja karyawan, disamping
karena adanya penghargaan yang diberikan
organisasi,
yang
pada
akhirnya
dapat
menumbuhkan motivasi kerja bagi para
karyawnanya.
Aspek kepuasan karyawan, bahwa pada umumnya
karyawan, belum merasakan kepuasan yang
maksimal, berkaitan dengan gaya kepemimpinan
dan implementasi pengembangan karier yang
berjalan di organisasi tersebut.
Pengaruh gaya kepemimpinan dan pengembangan
karier terhadap kepuasan karyawan, memiliki
pengaruh yang signifikan, baik secara individual
maupun secara kolektif. Signifikansi pengaruh
tersebut, dibuktikan dari uji-t dan uji-F, dimana
keduanya menunjukkan hasil di atas t-tabel dan ftabel.
6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Gaya kepemimpinan yang berjalan, belum
maksimal, tercermin dari otoritas diri,
ketegasan sikap, penempatan diri, citra diri,
kemampuan berkomunikasi. Pengembangan
karier para karyawan, juga belum maksimal.
Dapat dilihat dari aspek implementasi program
perencanaan karier serta manajemen karier
bahwa penempatan karyawan belum sesuai
dengan keahlian yang dimiliki para karyawan;
maksimalnya metode penilaian dan evaluasi
terhadap para karyawan; efektifnya dampak
dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
sehingga
belum
dapat
meningkatkan
produktivitas kerja karyawan; penghargaan atas
prestasi karyawan terlaksana dengan baik,
dampak dari semua itu maka kesungguhan
kerja karyawan tampak dengan baik yang dapat
mengakibatkan tingginya motovitasi kerja
karyawan. Pada aspek kepuasan karyawan,
juga dianggap belum maksimal.
2. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap
kepuasan karyawan adalah 23.45916 persen.
Pengaruh tersebut positif dan signifikan,
artinya bahwa tinggi rendahnya kepuasan
karyawan cukup besar disebabkan oleh
penerapan gaya kepemimpinan. Besarnya
pengaruh pengembangan karier terhadap
variabel kepuasan karyawan adalah 33.97217
persen. Pengaruh tersebut positif dan signifikan,

artinya bahwa tingginya kepuasan karyawan,
cukup besar disebabkan oleh pengembangan
karier yang berjalan, atau sebaliknya rendahnya
kepuasan karyawan disebabkan karena
rendahnya pengembangan karier yang berjalan.
Besarnya
pengaruh
variabel
gaya
kepemimpinan dan pengembangan karier
secara bersama-sama terhadap kepuasan
karyawan adalah sebesar 57.43133 persen.
Pengaruh tersebut positif dan signifikan,
artinya bahwa kepuasan karyawan, sangat
bergantung
pada
berjalannya
gaya
kepemimpinan dan pengembangan karier di
Hotel Berbintang di Bandung.
Saran
1. Organisasi dapat melakukan leadership dan
motivation training serta emotional and
spiritual training.
2. Organisasi secara berkala dapat memberikan
penghargaan kepada para karyawan yang
memiliki prestasi di dalam menjalankan
pekerjaannya.
organisasi
harus
dapat
menciptakan
system
rekrutmen
yang
applicable.
3. Meminimalisir diskriminasi, artinya seluruh
karyawan memiliki kesempatan yang sama
untuk
mendapatkan
kepercayaan
dari
Organisasi. Pihak Manajemen seharusnya lebih
meningkatkan frekuensi pendidikan dan
pelatihan berkaitan dengan peningkatan
motivasi yang secara khusus diperuntukkan
bagi para karyawan, disamping meningkatkan
aspek-aspek penunjang gaya kepemimpinan.
4. Dapat dilakukan penelitian yang lebih luas
berkaitan dengan aspek-aspek yang berkaitan
dengan gaya kepemimpinan, pengembangan
karier dan kepuasan karyawan khususnya di
lingkungan Hospitality Organization.
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