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ABSTRAK 

Penelitan ini berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap 
Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kepulauan Riau. Gaya 
Kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi kondisi kerja,dimana akan 
berhubungan dengan bagaimana pegawai menerima suatu gaya kepemimpinan, senang 
atau tidak, suka atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor 
Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kepulauan Riau. Metode Pengambilan sampel 
yang digunakan adalah metode sampling jenuh atau teknis sensus dan data yang 
digunakan adalah data primer berupa kusioner. Populasi dari penelitian ini sebanyak 50 
orang, sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 50 orang. Teknik analisis data dengan 
menggunakan metode statisktik dengan alat ukur skala likert. Analisis data secara 
kuantitatif dan melihat pengaruh teknik koefisien korelasi product moment.  

Hasil penelitian ini menunjukan variabel Gaya Kepemimpinan Demokratis 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Kepuluan Riau. Hasil ini dapat dilihat pada hasil uji analisis koefesien 
determinasi, nilai R sebesar 0,352 berarti hubungan antara gaya kepemimpinan 
demokratis terhadap kinerja pegawai sebesar 35,2 %, artinya hubungan antar variabel 
erat, sedangkan sisanya 64,8 % dapat di jelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak di 
teliti dalam penelitian ini.  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa persamaan regresi menunjukan  
Pengaruh gaya Kepemimpinan Demokratis Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai 
bersifat positif dengan hasil Y = a+bX (Y = 41,572+0,470X) artinya, Gaya 
Kepemimpinan Demokratis berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai sesuai dengan 
perumusan masalah penelitian. Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti akan 
menyampaikan saran-saran atau sumbang pikiran terhadap Dinas pertambangan Dan 
Energi Provinsi Kepulauan Riau agar terus meningkatkan Gaya Kepemimpinan 
Demokratis dan Kinerja Pegawai pada tingkat yang diharapkan oleh instansi 
pemerintahan,baik dari segi efesiensi maupun juga dari segi efektivitas kinerja pegawai. 
Dan diharapkan pimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga pegawainya 
dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, dan pemimpin sebaiknya 
meluangkan waktu lebih banyak untuk berinteraksi langsung dengan pegawainya 
sehingga dapat mengetahui secara langsung bagaimana kinerja pegawainya.  
 
Kata Kunci : Gaya, Kepemimpinan, Demokratis, Kinerja, Pegawai 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled “Influence of Democratic Leadership Style to the 
Performance of Employees In offices of Mining and Energy in Riau Archipelago 
Province”. Leadership style of a leader will greatly affect the working conditions, 
which would relate to how employess receive a leadership style, happy or not, like 
it or not. The purpose of this study was to determine how much influence  
democratic leadership style to the performance of Employees In office of mining 
and energy in Riau Archipelago Province. The sampling method used is a 
saturated or technical methods of sampling and census data used are primary 
data in the form of a questionnaire.The population of this study of 50 people, 
while the samples of this study are also as many as 50 people. Data analysis 
technicque using statistical methode with likertscale measuring instrument. 
Quantitative data analysis and look at the effect of using the product moment 
correlation coefficient technique. These results indicate Democratic Leadership 
Style variables significantly influence Performance of Employees In offices of 
Mining and Energy in Riau Archipelago Province.  

These results can be seen in the test results of analysis coefficient of 
determination , the R value of 0.352 means the relationship between a democratic 
leadership style on employee performance amounted to 35.2 %, meaning that the 
close relationship between variables, while the remaining 64.8% can be explained 
by other factors were not researched in this study.  

The conclusion from these results that the regression equation shows 
influence leadreship style influential Democracy Against Employee Performance 
results are positive with Y = a+bx ( Y = 41,572 + 0,470X) means, Democratic 
leadership Style influence on employee performance in accordance with the 
formulation of research problem.Based on the conclusion, the researchers will 
submit suggestions or contribute ideas to the Department of Mining and Energy in 
Riau Archipelago Province in order to continue to enhance the Democratic 
leadership Style and Performance Officer at the level expected by government 
agencies, both in terms of efficiency and also in terms of effectiveness of employee 
performance. And the leaders are expected to improve the performance of 
employees so that employees can be held liable in carrying out its dutie , and 
leaders should take more time to interact directly with their employees so that 
they can find out directly how the performance of employees. 

 
Keywords  : Style, Leadership, Democratic, Performance, of employees 
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I. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  
Dalam kehidupan di dunia ini 

manusia adalah makhluk Tuhan yang 
paling tinggi derajatnya dan di anugrahi 
kemampuan untuk berpikir, memilih 
mana yang baik serta mana yang buruk 
di banding makhluk lainnya. Manusia 
juga makhluk sosial yang tidak dapat 
hidup sendiri. Manusia selalu ber-
interaksi dengan sesama serta dengan 
lingkungan sekitar dan hidup berke-
lompok besar maupun dalam kelompok 
kecil. Untuk itulah dibutuhkan sumber 
daya manusia yang berkualitas dan 
berjiwa pemimpin yang dapat me-
pengaruhi orang lain untuk membawa 
perubahan dalam suatu kelompok kecil 
maupun besar. Seperti yang diungkap-
kan oleh Kartono (2001:2) dalam 
kepemimpinan terdapat hubungan antar 
manusia yaitu hubungan mempengaruhi 
(dari pemimpin), dan hubungan kepatu-
han-ketaatan para pengikut/bawahan 
karena dipengaruhi oleh kewibawaan 
pemimpin.  

Kepemimpinan pada saat ini ser-
ing menjadi topik pembicaraan banyak 
orang, sering ada perdebatan mengenai 
apakah pemimpin dilahirkan atau dibu-
at, terlepas dari itu perubahan yang 
nyata terdapat pada diri kita sendiri. Un-
tuk menjadi seorang pemimpin tidaklah 
mudah, jika kita lihat dalam suatu lem-
baga/organisasi di lingkungan masyara-
kat maka sosok seorang pemimpin 
menempati posisi paling atas dan mem-
iliki beban dan tanggungjawab yang 
sangat berat.  

Pada umumnya seorang yang 
ditunjuk sebagai pemimpin ialah orang 
yang berusaha menguasai dan 
mempengaruhi orang atau kelompok 
agar dapat melakukan dan mengerjakan 
sesuatu sebagai bagian dari usaha untuk 

mencapai tujuan organisasinya seperti 
seseorang yang memiliki potensi diri, 
dan kempuan dalam memimpin suatu 
organisasi/lembaga/pemerintahan. 
Seperti yang kita ketahui bahwa hampir 
semua aspek kehidupan kita ada 
pemimpinnya. Contoh saja dalam 
sebuah keluarga ada seorang ayah yang 
menjadi pemimpin untuk mengatur 
keluarga. 

Menurut penjelasan diatas, bahwa 
sikap, prilaku dan gaya kepemimpinan 
yang tegas dan keras mungkin saja 
cocok disuatu daerah yang 
penduduknya mempunyai sifat yang 
keras, terus terang, agresif dan vocal. 
Sikap prilaku dari gaya kepemimpinan 
demikian akan cocok bila diterapkan 
disatu daerah dimana penduduknya 
mempunnyai ciri-ciri yang berbeda. 
(Siagian:2010:21) 

Salah satu persoalan dalam 
pengelolaan 
organisasi/lembaga/pemerintahan 
adalah meningkatkan kinerja pegawai. 
Penilaian kinerja sangat penting 
mengingat bahwa melalui penilaian 
kinerja dapat menjalankan fungsinya. 
Ketetapan pegawai dalam menjalankan 
fungsinya sangat berpengaruh terhadap 
pencapaian kinerja organisasi 
keseluruhan, dan penilaian kinerja 
pegawai juga akan memberikan 
informasi penting dalam proses 
pengembangan pegawai. 

Pengertian kinerja pegawai yang 
dikemukakan oleh Mangkunegara 
dalam bukunya yang berjudul 
“Manajemen Sumber Daya Manusia 
Perusahaan” Mangkunegara (2010:153), 
yang menyatakan bahwa “Kinerja 
adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seorang 
pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan”. Pendapat lain mengenai 
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definisi kinerja yang diberikan oleh 
Veithzal Rivai (2011:15), kinerja 
pegawai adalah kesediaan seseorang 
atau kelompok orang untuk melakukan 
sesuatu kegiatan dan 
menyempurnakannya sesuai dengan 
tanggung jawabnya dengan hasil seperti 
yang diharapkan. 

Dengan diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja dan 
Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2011, maka mulai tahun 2014 setiap 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus 
sudah membuat SKP (Sasaran Kerja 
Pegawai). SKP dibuat setiap awal tahun 
oleh setiap pegawai sebagai bentuk 
komitmen tentang program kerja pada 
tahun yang bersangkutan. SKP ini 
menjadi dasar untuk pemberian 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai pada 
akhir tahun untuk pegawai yang 
bersangkutan. 

Penilaian pelaksanaan pekerjaan 
pegawai adalah merupakan proses 
kegiatan yang dilakukan untuk 
mengevaluasi tingkat pelaksanaan 
pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance 
appraisal) seorang pegawai. Setiap PNS 
wajib menyusun SKP sebagai 
rancangan pelaksanaan kegiatan tugas 
jabatan sesuai dengan rincian tugas, 
tanggung jawab dan wewenangnya 
sesuai dengan struktur dan tata kerja 
organisasi. Kemudian SKP disusun dan 
ditetapkan sebagai rencana operasional 
pelaksanaan tugas pokok jabatan 
dengan mengacu pada Renstra dan 
Renja. 

Dari pendapat di atas, dapat 
dijelaskan bahwa kinerja adalah hasil 
kerja yang dapat dicapai baik 
perseorangan maupun kelompok dalam 
suatu organisasi sesuai dengan tanggung 

jawabnya masing-masing dalam rangka 
mencapai tujuan Dinas Pertambangan 
dan Energi Provinsi Kepulauan Riau. 

Penilaian kinerja merupakan 
kesempatan periodik untuk melakukan 
komunikasi antara orang yang 
menugaskan pekerjaan dengan orang 
yang mengerjakannya untuk 
mendiskusikan apa yang saling mereka 
harapkan dan seberapa jauh harapan itu 
dipenuhi. Penilaian kinerja 
memungkinkan terjadinya komunikasi 
antara atasan dengan bawahan untuk 
meningkatkan produktivitas serta 
mengevaluasi pengembangan apa saja 
yang dibutuhkan agar kinerja suatu 
pegawai semakin meningkat. 

Dalam penelitian ini peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa pimpinan bersifat 
demokratis karena ditandai dengan 
adanya pengambilan keputusan 
berdasarkan musyawarah, pimpinan 
memberikan kepercayaan dalam 
menyelesaikan masalah, memiliki 
kepercayaan yang tinggi dalam 
mengambil keputusan, selalu 
menghargai hasil kerja bawahan, dan 
dalam pembagian tugas sesuai 
kemampuan, kemudian terjalinnya sikap 
saling menghargai antara pimpinan dan 
bawahan. 

Pada saat peneliti melakukan 
penelitian, ditemukan fenomena-
fenomena terkait dengan gaya 
kepemimpinan demokratis dan kinerja 
pegawai di kantor Dinas Pertambangan 
dan Energi Provinsi Kepualaun Riau, 
seperti: 
1. Terkadang kurang jelasnya instruksi, 

seperti kurang jelas perintah kerja 
untuk menentukan tujuan organisasi 
yang ingin dicapai yang diberikan 
kepada bawahan sehingga 
memperlambat efektivitas kerja dari 
pegawai, seperti dalam memberikan 
tugas. 
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2. Tidak adanya ketegasan terhadap 
pegawai dalam disiplin kerja namun 
tidak ada sanksi, seperti : ketika 
pegawai datang terlambat ke kantor. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas 
peneliti tertarik untuk mencoba 
melakukan penelitian tentang fenomena 
yang terjadi dengan judul sebagai 
berikut: “Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan Demokratis 
Terhadap Kinerja Pegawai Pada 
Dinas Pertambangan Dan Energi 
Provinsi Kepulauan Riau”. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dan 
uraian diatas, maka dalam penelitian ini 
penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 

“Seberapa besar pengaruh Gaya 
Kepemimpinan Demokratis Terhadap 
Kinerja Pegawai di Dinas Pertambangan 
Dan Energi provinsi Kepulauan Riau”. 

 
C. Tujuan Penelitian. 

Berkaitan dengan permasalahan 
yang telah dirumuskan diatas maka 
tujuan penelitian adalah:  “Untuk 
mengetahui seberapa besar Pengaruh 
Gaya Kepemimpinan Demokratis 
Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas 
Pertambangan dan Energi Provinsi 
Kepulauan Riau”. 

 
D. Konsep Operasional 

Agar tidak menimbulkan 
kesalahan penafsiran terhadap ruang 
lingkup penelitian ini, maka penulis 
memberikan batasan penelitian pada 
Gaya Kepemimpinan Demokratis dan 
Kinerja Pada Pegawai Dinas 
Pertambangan dan Energi Provinsi 
Kepulauan Riau. 

Gaya pemimpin yang memberikan 
wewenang secara luas kepada bawahan. 

Setiap ada permasalahan selalu 
mengikutsertakan bawahan sebagai 
suatu tim yang utuh. Dalam 
kepemimpinan demokratis pemimpin 
memberikan banyak informasi tetang 
tugas serta tanggung jawab para 
bawahannya.Mangkunegara (2010;150). 

Seorang pemimpin yang 
demokratis harus mampu 
menyelesaikan setiap masalah dengan 
cara musyawarah dengan seluruh 
anggota organisasi. Jadi dapat dikatakan 
bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin 
yang demokratis menurut 
Mangkunegara (2010:150) diantaranya: 
a. Keputusan dibuat bersama antara 

pimpinan dan bawahan artinya 
setiap keputusan yang diambil 
tidak hanya dari pimpinan semata, 
namun telah dimusyawarahkan 
telebih dahulu bersama 
bawahannya; 

b. Mendorong partisipasi pegawai 
artinya pegawai ikut berpatisipasi 
dalam kegiatan sekaligus telibat 
dalam pengambilan keputusan 
dalam mencapai tujuan organisasi; 

c. Pimpinan melimpahkan sebagian 
wewenang kepada bawahannya 
artinya tidak semua keputusan 
bergantung pada pimpinan saja, 
bawahan juga memiliki 
wewenang untuk membuat 
keputusan namun masih berada 
dalam batas sewajarnya; 

d. Umpan balik atau komunikasi 
timbal balik artinya komunikasi 
antara pimpinan dan bawahan 
berlangsung baik,tanpa adanya 
rasa takut atau canggung karena 
jabatan dalam melatih 
pegawainya. 

 
Menurut Mangkunegara (2010:153), 
pengertian kinerja adalah “Kinerja  
(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 
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kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seseorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai degan tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya”. 

Terdapat berbagai teori mengenai 
indikator kinerja pegawai. Salah 
satunya indikator kinerja pegawai 
menurut Mangkunegara (2010;156) 
mengemukakan beberapa indikator 
yang digunakan untuk mengukur kinerja 
pegawai yaitu: 
a. Potensi diri, merupakan 

kemampuan, kekuatan, baik yang 
belum terwujd maupun yang telah 
terwujud, yang dimiliki seseorang, 
tetapi belum sepenuhnya terlihat 
atau dipergunakan secara 
maksimal. 

b. Hasil kerja optimal, merupakan 
hasil yang harus dimiliki oleh 
seorang pegawai, pegawai harus 
bisa memberikan hasil kerjanya 
yang terbaik, salah satunya dapat 
dilihat dari produktivitas 
organisasi, kualitas kerja kuantitas 
kerja. Produktivitas organisasi 
adalah sebagai suatu ukuran 
penggunaan sumber dalam suatu 
organisasi biasanya dinyatakan 
sebagai rasio dari keluaran yang 
dicapai dengan sumber daya yang 
diberikan. 

c. Proses kerja, merupakan suatu 
tahapan terpenting dimana 
pegawai menjalankan tugas dan 
perannya dalam suatu organisasi, 
melalui proses kerja ini. Kinerja 
pegawai dapat dilihat dari 
kemapuan membuat perencanaan 
kerja, kreatif dalam melaksanakan 
pekerjaan, mengevaluasi tindakan 
kerja, melakukan tindakan 
perbaikan. 

d. Antusiasme merupakan suatu 
sikap dimana seorang pegawai 
melakukan kepedulian terhadap 

pekerjaannya hal ini bisa dilihat 
dari kehadiran, pelaksanaan tugas, 
motivasi kerja, komitmen kerja. 
Pegawai yang memiliki 
antusiasme akan senantiasa 
meningkatkan kinerjanya dalam 
menjalankan segala tugas dan 
tanggung jawabnya, hal ini harus 
selalu ditumbuhkan dalam jiwa 
pegawai sebagai upaya untuk 
meningkatkan kualitas kinerjanya. 

 
II. LANDASAN TEORI 

 
1. Pemimpin 

Setiap semua organisasi apapun 
jenisnya pasti memiliki dan 
memerlukan seorang pimpinan tertinggi 
(pimpinan puncak) atau manajer 
tertinggi (top manager) yang harus 
menjalankan kegiatan kepemimpinan 
(leadrship) atau manajemen bagi 
keseluruhan organisasi sebagai satu 
kesatuan. Nawawi, ( 2007:18 ). 

 
2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan ujung 
tombak organisasi yang mengarahkan 
orang-orang dan mendayagunakan 
sumber-sumber lain demi kepentingan 
organisasi. Hal tersebut senada yang 
diungkapkan oleh R.Wayne Pace dan 
Don F. Faules (2007) dalam Anggraeni 
(2011:11) bahwa “Kepemimpinan 
diwujudkan melalui gaya kerja 
(operating style) atau cara bekerja sama 
dengan orang lain yang konsisten”. 

 
3. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Sebelum membahas lebih lanjut 
tentang gaya kepemimpinan demokratis, 
ada baiknya jika terlebih dahulu lihat 
definisi tentang administrasi adalah 
serangkaian kegiatan usaha kerjasama 
yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih secara rasional atau efisiensi untuk 
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mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. Jika dilihat dari pengertian 
tersebut, maka dalam suatu organisasi 
baik pemerintahan maupun organisasi 
swasta dalam melaksanakan tugas atau 
kegiatan sehari-harinya di pimpin oleh 
seorang kepala atau pimpinan, karena 
keberhasilan tujuan organisasi dalam 
mencapai tujuan organisasi memerlukan 
pimpinan yang mampu mengerakan 
bawahannya, sehingga para bawahan 
mau bekerja dengan kesadaran yang 
timbul dalam dirinya, hal ini tergantung 
seorang pimpinan yang dihormati dan 
disegani bukannya ditakuti, karena 
perilaku dalam organisasi mendorong 
para bawahnnya untuk menumbuhkan 
dan mengembangkan daya inovasi dan 
kreativitas pegawainya. 

Jadi dalam konteks administrasi 
negara, peran kepemimpinan aparatur 
negara sangat penting, karena diyakini 
sebagai faktor penentu arah perjalanan 
suatu bangsa. Oleh karena itu, pada 
sebuah organisasi pemerintahan, 
kesuksesan atau kegagalan dalam 
pelaksanaan tugas penyelenggaraan 
pemerintahan dipengaruhi oleh 
kepemimpinan, melalui kepemimpinan 
dan didukung oleh kapasitas organisasi 
pemerintahan yang memadai. Cara ini 
mencerminkan sikap dan pandangan 
pemimpin terhadap orang yang 
dipimpinnya dan merupakan gambaran 
gaya kepamimpinan. 

Menurut Robbins dan Coulter 
(2009:175), gaya kepemimpinan 
demokratis mendeskripsikan pimpinan 
yang cenderung mengikutsertakan 
karyawan dalam pengambilan 
keputusan, mendelegasikan kekuasaan, 
mendorong partisipasi karyawan dalam 
menentukan bagaimana metode kerja 
dan tujuan yang ingin dicapai, dan 
memandang umpan balik sebagai suatu 
kesempatan untuk melatih karyawan. 

Setiap kali ada permasalahan, pimpinan 
dengan tipe ini selalu mengikutsertakan 
bawahan sebagai suatu tim yang utuh. 
Selain itu, pimpinan juga memberikan 
banyak informasi tentang tugas serta 
tanggung jawab bawahannya. 

Dalam hal ini, alasan peneliti 
menggunakan teori Mangkunegara 
tentang gaya kepemimpinan dan tentang 
Kinerja Pegawai karena kedua teori 
tersebut lebih mendekati dengan 
permasalahan yang diteliti, yang 
dilakukan oleh peneliti.  

 
4. Kinerja Pegawai 

Keberhasilan suatu organisasi 
dipengaruhi oleh kinerja (job 
performance) sumber daya manusia, 
untuk itu setiap perusahaan akan 
berusaha untuk meningkatkan kinerja 
pegawai dalam mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan. 
Budaya organisasi yang tumbuh dan 
terpelihara dengan baik akan mampu 
memacu organisasi kearah 
perkembangan yang lebih baik. Disisi 
lain, kemampuan pemimpin dalam 
menggerakkan dan memberdayakan 
pegawainya akan mempengaruhi 
kinerja. Istilah kinerja dari kata job 
performance atau actual performance 
(prestasi kerja atau prestasi 
sesungguhnya yang dicapai oleh 
seseorang). Prestasi kerja pada 
umumnya dipengaruhi oleh kecakapan, 
keterampilan, pengalaman dan 
kesungguhan kerja dari tenaga kerja 
yang bersangkutan. 

Secara etimologi, kinerja berasal 
dari kata prestasi kerja (performance). 
Sebagaimana dikemukan oleh 
Mangkunegara (2007: 93) bahwa 
isitilah kinerja dari kata job 
performance atau actual performance 
(prestasi kerja atau prestasi 
sesungguhnya yang dicapai oleh 
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seseorang) yaitu hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan padanya.  
III. ANALISA DATA 
A. Karakteristik Responden 

Sebelum membahas tentang 
“Pengaruh Gaya kepemimpinan 
Demokratis Terhadap Kinerja Pegawai 
Pada Dinas Pertambangan Dan Energi 
Provinsi Kepulauan Riau”, hendaklah 
kita dapat melihat bagaimana 
karakteristik dari responden yang 
menjadi atau membantu penelitian ini 
dengan hasil sebenar-benarnya. Dari 
beberapa karakteristik respondne yang 
dapat kita lihat adalah sebagai berikut: 
1. Responden Berdasarkan jenis 

Kelamin 
Dari karakteristik responden 

berdasarkan jeni kelamin pegawai Dinas 
Pertambangan Dan Energi Provinsi 
Kepulauan Riau, dapat kita lihat melalui 
penjelasan tabel dibawah ini : 

TABEL 3.1 
Responden Berdasarkan jenis 

Kelamin 
 

No Jenis 
Kelamin 

Jumlah 
(Orang ) 

( % ) 

1 Laki-laki 40 80 
2 Perempuan 10 20 
 Jumlah 50 100 

Sumber Data : Hasil Angket dengan 
menggunakan google form 
 

Dari Tabel 3.1. diketahui bahwa 
pegawai Dinas Pertambangan dan 
Energi Provinsi Kepulauan Riau di 
dominasi oleh pegawai laki-laki 
sebanyak 40 orang  atau 80 %, dan 
terdapat pegawai perempuan sebanyak 
10 orang atau 20 %. Masing - masing 
pegawai mempunyai tugas pokok dan 

fungsi yang berbeda dalam menjalankan 
tugas. 
2. Responden Berdasarkan Umur 

Dari data yang diperoleh bahwa 
yang menjadi pegawai di Kantor Dinas 
Pertambangan Dan Energi Provinsi 
Kepulauan Riau juga memliki tingkat 
usia yang berbeda agar lebih jelas maka, 
data responden berdasarkan umur, 
penulis sajikan pada tabel dibawah ini 

TABEL 3.2 
Responden Berdasarkan Umur 

 

No Umur 
Jumlah 
(Orang) 

% 

1 20 – 30 9 18 

2 31 – 40 27 54 

3 41 – 50 13 26 

4 > 51 2 4 

 Jumlah 50 100 

Sumber Data : Hasil Angket dengan 
menggunakan google form 

 
Dari Tabel 3.2. diatas dapat 

dilihat, bahwa responen yang berumur 
20 – 30 tahun yaitu sebanyak 9 orang 
atau sebesar 18 %, sedangkan yang 
berumur 31 – 40 tahun sebanyak 27 
orang atau 54 %, dan yang berumur 41 
– 50 sebanyak 13 orang atau 26 %, 
kemudian yang berumur lebih dari 50 
tahun sebanyak 2 orang atau 4 %. Hal 
ini menunjukan bahwa tingkat umur 
rata-rata responden merupakan usia 
produktif dalam memberikan penilaian 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan 
Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas 
Pertambangan dan Energi Provinsi 
Kepulauan Riau. 
3. Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 
Dari data yang diperoleh bahwa yang 

menjadi pegawai di Kantor dinas 
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Pertambangan dan Energi Provinsi 
Kepulauan Riau juga memiliki tingkat 
pendidikan yang bervariasi. Agar lebih 
jelas maka data responden berdasarkan 
lama bekerja penulis sajikan pada tabel 
dibawah ini: 

 
 

TABEL 3.3 
Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 
 

No 
Tingkat 

Pendidikan 
Jumlah 
(Orang) 

% 

1 
SLTA 

Sederajat 
11 22 

2 
Diploma 
(DIII ) 

3 6 

3 
Strata Satu 

(SI) 
32 64 

4 
Strata Dua 

(S2) 
4 8 

 Jumlah 50 100 

Sumber Data : Hasil Angket dengan 
menggunakan google form 

 
Dari Tabel 3.3. diatas, terlihat 

bahwa responden yang berlatar 
belakang pendiikan SLTA Sederajat 
sebanyak 11 orang dan jika 
dipersentasekan adalah sebesar 22 %, 
sedangkan responden yang memiliki 
latar belakang pendidikan Diploma III 
sebanyak 3 orang atau 6%, dan 
responden yang memiliki latar belakang 
pendidikan Strata Satu   (S1) sebanyal 
32 orang atau 64 %, kemudain yang 
memiliki latar belakang pendidikan 
Strata Dua (S2) adalah sebanyak 4 
orang dan jika di persentasekan adalah 8 
%. Hal ini menunjukan mayoritas 
responden memiliki latar belakang 
pendidikan pada tingkat Strata Satu (S1) 
dalam memberikan tanggapan dalam 
penelitian ini berkenaan dengan 
pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 
kinerja pegawai pada Dinas 

Pertambangan dan Energi provinsi 
Kepulauan Riau. 

 
4. Responden Berdasarkan Lama 

Bekerja 
Berikut ini akan kita ketahui 

jawaban identitas responden 
berdasarkan lama bekerja. 

TABEL 3.4 
Responden Berdasarkan Masa kerja 

 

No Masa kerja 
Jumlah 
(Orang) 

% 

1 < 5 Tahun 7 14 
2 < = 10 Tahun 27 54 
3 > 10 Tahun 16 32 
 Jumlah 50 100 

Sumber Data : Hasil Angket dengan 
menggunakan google form 
 

Berdasrkan tabel 3.4. tersebut 
dapat dilihat bahwa jumlah responden 
yang bekerja antara < 5 Tahun sebanyak 
7 Orang atau 14 %, diikuti dengan 
responden yang bekerja antara < = 10 
Tahun sebanyak 27 orang atau 54 %, 
sedangkan responden yang bekerja 
Lebih dari 10 Tahun sebanyak 16 Orang 
atau 32 %, kondisi ini menunjukan 
bahwa sebagian besar responden telah 
lama bekerja seperti yang 
dikatagorikan. 

 
B. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana suatu alat ukur 
dapat mengungkapkan ketepatan gejala 
yang dapat diukur. Validitas alat ukur 
dicari dengan menguji korelasi antara 
skor butir dengan skor faktor yang 
diperoleh dari jawaban terhadap 
kuesioner. Korelasi antara skor 
pertanyaan dengan skor totalnya 
signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh 
ukuran statistik tertentu yaitu angka 
korelasi. Angka korelasi yang diperoleh 
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harus lebih besar dari critical value 
yang diisyaratkan. Teknik pengukuran 
yang digunakan adalah teknik product 
moment dari pearson, rtabel diperoleh 
dari nilai-nilai r produt moment dalam 
buku Hasan (2010:198) respoden 50 
maka df=n-2, df=50-2=48, didapat 
angka r tabel 48 = 0,284 . Hasil uji 
validitas pada tabel berikut ( Sugiono : 
2014:333) 

TABEL 3.5 
Hail Pengujian Validitas 

Indikator 
( r ) 

Hitung 
( r ) 

Tabel 
Ket 

Variabel Bebas Gaya 
Kepemimpinan Demokratis (X) 
Keputusan dibuat antara Pimpinan dan 
Bawahan  

- P 1 0, 631 0,284 Valid 

- P 2 0,880 0,284 Valid 

- P 3 0,670 0,284 Valid 

- P 4 0,786 0,284 Valid 

- P 5 0,740 0,284 Valid 

Mendorong Partisipasi Pegawai  

- P 1 0,657 0,284 Valid 

- P 2 0,799 0,284 Valid 

- P 3 0,806 0,284 Valid 

- P 4 0,606 0,284 Valid 

- P 5 0,710 0,284 Valid 
Pimpinan melimpahkan sebagian 
wewenang kepada bawahan  

- P 1 0,819 0,284 Valid 

- P 2 0,660 0,284 Valid 

- P 3 0,609 0,284 Valid 

- P 4 0,622 0,284 Valid 

- P 5 0,809 0,284 Valid 

Komunikasi Timbal Balik  

- P 1 0,847 0,284 Valid 

- P 2 0,865 0,284 Valid 

- P 3 0,812 0,284 Valid 

- P 4 0,574 0,284 Valid 

- P 5 0,691 0,284 Valid 

Indikator 
( r ) 

Hitung 
( r ) 

Tabel 
Ket 

Variabel Terikat Kinerja Pegawai  (Y) 

Potensi Diri 

- P 1 0,807 0,284 Valid 

- P 2 0,599 0,284 Valid 

- P 3 0,607 0,284 Valid 

- P 4 0,807 0,284 Valid 

- P 5 0,691 0,284 Valid 

Hasil Kerja Optimal  

- P 1 0,821 0,284 Valid 

- P 2 0,687 0,284 Valid 

- P 3 0,703 0,284 Valid 

- P 4 0,595 0,284 Valid 

- P 5 0,795 0,284 Valid 

Proses Kerja 

- P 1 0,798 0,284 Valid 

- P 2 0,772 0,284 Valid 

- P 3 0,642 0,284 Valid 

- P 4 0,754 0,284 Valid 

- P 5 0,552 0,284 Valid 

Antusiasme       

- P 1 0,781 0,284 Valid 

- P 2 0,781 0,284 Valid 

- P 3 0,635 0,284 Valid 

- P 4 0,732 0,284 Valid 

- P 5 0,524 0,284 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan SPSS21  
Berdasarkan tabel diatas 

pengujian validitas pada variabel 
bebas (X) dan variabel terikat (Y) 
angka rhitung > rtabel, maka semua 
variabel dalam penelitian ini 
dinyatakan valid, sehingga layak 
untuk digunakan sebagai istrumen 
penelitian.  

 
C. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan 
untuk mengetahui sejauh mana suatu 
alat ukur dapat digunakan, dipercaya, 
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dan diandalkan untuk meneliti suatu 
obyek. Dalam penelitian ini, 
dilakukan uji reliabilitas terhadap 
kuesioner dengan mengetahui sejauh 
mana kuesioner tersebut dapat 
digunakan, dipercaya dan 
diandalkan. Teknik yang digunakan 
untuk uji reliabilitas adalah 
Cronbach Alpha. Kuesioner dapat 
dikatakan reliabel jika mempunyai 
koefisien korelasi lebih dari 0,60 
(Hasan, 2010:200). Hasil yang 
diperoleh dari uji reliabilitas terhadap 
kuesioner pada masing-masing 
variabel adalah sebagai berikut: 

 
TABEL 3.6 

Hasil Uji Realibilitas 

NO Variabel 
Cronb

ach  
Alpha 

Critica
l  

Value 
I Gaya 

Kepemimpinan 
Demokratis (X)     

1 Keputusan 
dibuat antara 
pimpinan dan 
bawahan 

0,798 0,60 

2 Mendorong 
Partisipasi 
Pegawai 0,766 0,60 

3 Pimpinan 
melimpahkan 
sebagian 
wewenang 
kepada bawahan 

0,750 0,60 

4 Komunikasi 
Timbal Balik 0,813 0,60 

II 
Kinerja 
Pegawai (Y)     

1 Potensi Diri 0,747 0,60 

2 
Hasil Kerja 
Optimal 0,768 0,60 

3 Proses Kerja 0,751 0,60 

4 Antusiasme 0,717 0,60 

Sumber : Hasil pengolahan SPSS 21  

Berdasarkan Tabel 3.6. diatas 
pengujian reliabilitas didapatkan nilai 

cronbach’s alpha > dari 0,60 maka 
dapat disimpulkan bahwa alat ukur 
dalam penelitian ini reliabel dan 
kuesioner yang digunakan handal. 

 
D. Analisis Regresi Linier 

Sederhana 
Analisis regresi yang digunakan 

dari penelitian ini adalah untuk mencari 
hubungan atau pengaruh antara variabel 
bebas ( X ) dengan variabel terikat ( Y ). 
Analisis regresi dalam penelitin ini 
digunakan unutk menguji pengaruh 
kepemimpinan demokratis terhadap 
kinerja pegawai. Penyelesaian model 
regresi linier sederhana dilakukan 
dengan bantuan program SPSS 21 for 
windows, adapun hasilnya sebagai 
berikut : 

TABEL 3.7 
Hasil Analisis Regresi Linier 

Sederhana 
 
 

 
 
 
 
 
 
Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat 

diketahui persamaan regresi yang 
terbentuk adalah Y= a+bX  (Y = 41,572 
+ 0,470 X). 
Dari persamaan tersebut dapat 
dijelaskan bahwa: 
1. Konstant sebesar 41,572 artinya 

jika kepemimpinan demokratis 
nilainya “0” maka kinerja pegawai 
nilainya negatif sebesar 41,572. 

2. Koefisien regresi variabel gaya 
kepemimpinan demokratis 
memberikan nilai sebesar 0,470 
artinya jika kepemimpinan 
demokratis mengalami kenaikan 
1%, maka kinerja pegawai akan 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 41,572 7,322  5,678 ,000 

Gaya Kepemimpinan 

Demokratis 

,470 ,092 ,594 5,109 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 668,586 1 668,586 26,104 ,000
b
 

Residual 1229,414 48 25,613   

Total 1898,000 49    

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

b. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan Demokratis 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,594
a
 ,352 ,339 5,061 

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan Demokratis 

b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

mengalami peningkatan sebesar 
0,470. Koefisien bernilai positif 
artinya hubungan antara gaya 
kepemimpinan demokratis terhadap 
kinerja pegawai adalah positif, apa-
bila semakin tinggi nilai regresi 
variabel gaya kepemimpinan 
demokratis maka semakin 
meningkatkan kinerja pegawai. 

 
1. Pengujian Hipotesis Secara 

Simultan ( Uji f ) 
Uji f dilakukan untuk mengetahui 

adanya pengaruh secara bersama-sama 
variabel independen terhadap variabel 
dependen. Hasil pengujian hipotesis 
dengan menggunakan uji F dapat dilihat 
pada tabel berikut : 

Tabel 3.8 
Hasil Uji F 

 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan Tabel diatas hasil 
analisis uji F diperoleh nilai Fhitung 
sebesar 26,104  dengan tingkat signif-
ikansi sebesar 0,000 (0,000< 0,05) maka 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis (Ha) 
diterima. Hal ini berarti variabel Inde-
pendent X terdiri dari (1) keputusan 
dibuat antara pimpinan dan bawahan, 
(2) mendorong partisipasi pegawai, (3) 
Pimpinan melimpahkan sebagian 
wewenang kepada bawahan, (4) 
Komunikasi timbal balik, dengan 
variabel dependent Y Kinerja pegawai 
yang terdiri dari (1) Potensi Diri, (2) 
Hasil Kerja Optimal, (3) Proses Kerja 
dan (4) Antusiasme secara bersama-
sama mempunyai pengaruh yang 
signifikan. 

 

2. Uji Koefesien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan 

untuk mengetahui presentase  pengaruh 
variabel independent gaya 
kepemimpinan demokratis (X) terhadap 
variabel dependen kinerja pegawai (Y). 
Uji koefisien derterminasi dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.9 
Hasil Uji Determinasi (R2) 

 
 
 
 
 

 
 
Dari tabel 3.9 diatas hasil 

perhitungan yang menggunakan SPSS 
21 dapat dilihat pada output model 
summary nilai R Square koefisien 
determinasinya = 0,352 atau 35,2%. Hal 
ini menunjukkan bahwa persentase 
pengaruh variabel independent (X) 
terhadap variabel dependent (Y) kinerja 
pegawai sebesar 0,352 atau 35,2% atau 
varians variabel independen yang di 
gunakan dalam variabel gaya 
kepemimpinan demokratis mampu 
menjelaskan sebesar 35,2% terhadap 
varians variabel dependen (kinerja 
pegawai) sedangkan sisanya sebesar 
64,8% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak termasuk dalam penelitian 
ini.  

 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Mengacu dari hasil penelitian 
ini yang telah dilakukan mengenai 
pengaruh Gaya Kepemimpinan 
Demokratis Terhadap Kinerja 
Pegawai Pada Dinas Pertambangan 
dan Energi Provinsi Kepulauan 
Riau, dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
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1. Berdasarkan hasil persamaan 
regresi menunjukan bahwa prediksi 
pengaruh Gaya Kepemimpinan 
Demokratis Berpengaruh Terhadap 
Kinerja Pegawai bersifat positif 
dengan hasil Y= a+bX  (Y = 
41,572+0,470X) artinya, Gaya 
Kepemimpinan Demokratis 
berpengaruh Terhadap Kinerja 
Pegawai sesuai dengan perumusan 
masalah penelitian. 

2. Berdasarkan hasil uji f dengan 
menggunakan SPSS 21 maka 
diperoleh nilai sebesar 26,104 
dengan tingkat probabilitas/ signif-
ikan sebesar 0,000< 0,05 maka Ha 
diterima, dengan demikian bahwa 
Gaya Kepemimpinan Demokratis 
terhadap Kinerja Pegawai memiliki 
pengaruh yang signifikan. 

3. Berdasarkan hasil uji determinasi 
yang digunakan untuk mengetahui 
presentase pengaruh variabel inde-
pendent (X) terhadap variabel De-
penden (Y) dengan nilai R Square 
0,352 atau 35,2% artinya kemam-
puan variabel terikat adalah sebesar 
35,2%, sedangkan masih terdapat 
64,8% varians variabel terikat di-
pengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dicantumkan dalam penelitian 
ini. 

B. Saran 
Saran berdasarkan kesimpulan 

yang peneliti kemukakan diatas, 
maka peneliti akan menyampaikan 
saran-saran atau sumbangan 
pemikiran yang kiranya ditanggapi 
untuk dapat dipertimbangkan 
sebagai bahan masukan bagi Kantor 
Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Kepulauan Riau sebagai 
berikut: 

1. Gaya Kepemimpinan Demokratis 
yang masih dalam katagori cukup 
efektif ini masih belum optimal 

untuk menciptakan Kinerja 
Pegawai yang tinggi, diharapkan 
pimpinan agar lebih meningkatkan 
tanggung jawabnya sebagai seorang 
pimpinan yang mampu memberi 
kebebasan, mengawasi serta 
mampu mengarahkan pegawainya 
ke arah yang lebih baik, sehingga 
mampu menciptakan kinerja yang 
baik. 

2. Mengingat Gaya Kepemimpinan 
Demokratis berpengaruh terhadap 
Kinerja Pegawai maka, usaha untuk 
meningkatkan kinerja pegawai bagi 
pemerintah perlu memperhatikan 
gaya kepemimpinan yang 
dilakukan pimpinan khusunya Gaya 
Kepemimpinan Demokratis. 
Mengingat penelitian ini masih 
dalam ruang lingkup terbatas, untuk 
itu dalam melaksanakan penelitian 
lebih lanjut, disarankan untuk 
menggunakan variabel yang lebih 
bervarians sehingga dapat 
menindak lanjuti penelitian ini 
dengan lebih komprehensif. Selain 
itu disarankan untuk memperluas 
ruang lingkup ukuran populasi 
maupun sampel penelitian. 

3. Diharapakan Kantor Dinas 
Pertambangan Dan Energi Provinsi 
Kepulauan Riau agar terus 
meningkatkan Gaya Kepemimpinan 
Demokratis dan Kinerja Pegawai 
pada tingkat yang diharapkan oleh 
instansi pemerintahan, baik dari 
segi efesiensi maupun juga dari 
segi efektivitas kinerja pegawai. 

4. Diharapkan pimpinan kantor Dinas 
Pertambangan Dan Energi Provinsi 
Kepulauan Riau dapat 
meningkatkan Kinerja Pegawai 
sehingga pegawainya dapat 
bertanggungjawab dalam 
melaksankan tugasnya.   
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5. Bagi seorang pemimpin sebaiknya 
meluangkan waktu lebih banyak 
untuk berinteraksi langsung 
dengan pegawainya di kantor 
sehingga dapat mengetahui secara 
langsung bagaimana kinerja 
pegawainya.  
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