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Pada PN IX (persero) balong beji kalitelo kabupaten jepara, faktor kepemimpinan, komitmen 
dan motivasi dinyatakan baik, tetapi pada kenyataannya bahwa kinerja karyawan kurang baik. Dalam 
penelitian ini permasalahannya adalah apakah kepemimpinan, komitmen dan motivasi berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan bagian penyadapan PN IX (persero) balong beji kalitelo kabupaten jepara. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh antara 
kepemimpinan, komitmen dan motivasi secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan 
bagian penyadapan PN IX (persero) balong beji kalitelo kabupaten jepara  

Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan bagian penyadapan PN IX (persero) balong 
beji kalitelo kabupaten jepara sebanyak 300 karyawan. Sampel diperoleh sebanyak 171 orang, 
dengan teknik Proportional Random Sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu kepemimpinan, 
komitmen dan motivasi sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan kuesioner. Metode analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif presentase, metode analisis regresi linier berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, komitmen dan motivasi berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan, hal ini dibuktikan dari hasil uji F dengan F hitung = 58,348 dan nilai 
signifikansi 0,000 dan besarnya pengaruh variabel kepemimpinan, komitmen dan motivasi terhadap 
kinerja karyawan secara parsial (t) masing-masing adalah 7,611, 0,516 dan 8,603, sebesar 25,70%, 
0,16% dan 30,69%, sedangkan secara simultan adalah sebesar 50,3%.  

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian semakin positif kepemimpinan 
dan motivasi kerja maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Saran yang berkaitan dengan hasil 
penelitian yaitu pimpinan dapat tetap menjaga hubungan yang baik terhadap karyawan di dalam 
bekerja, sehingga karyawan merasa nyaman di dalam bekerja, perlu menjaga atau meningkatkan 
motivasi karyawan di dalam bekerja dan merencanakan program-program pelatihan dan 
pengembangan yang dibutuhkan guna meningkatkan kinerja karyawan di dalam bekerja. 


