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Penelitian yang bersifat survey ini mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang baik, dengan judul 

penelitian yaitu: “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Malang Bagian Perekonomian Dan 

Pembangunan)” 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gaya kepemimpinan dan 

kepuasan kerja karyawan pada kantor Pemerintahan Kabupaten Malang Bagian 

Perekonomian dan Pembangunan dan untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan 

yang ada pada kantor Pemerintahan Kabupaten Malang Bagian Perekonomian dan 

Pembangunan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rentang skala dan regresi linier 

berganda. 

Berdasarkan hasil analisis rentang skala menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

yang digunakan pada Pemerintahan Kabupaten Malang bagian Ekonomi dan 

pembangunan bila dilihat dari orientasi karyawan dan orientasi produksi masuk dalam 

kategori tinggi. Kepuasan kerja karyawan pada Pemerintahan Kabupaten Malang 

masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat 

diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan pada 

Pemerintahan Kabupaten Malang terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu diharapkan pimpinan selalu berusaha 

untuk memberikan dukungan atas aktivitas yang dilakukan oleh para pegawai yaitu 

dengan memberikan instruksi secara jelas sehingga pekerjaan yang dibebankan 

kepada para pegawai dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 

telah ditetapkan. Pimpinan diharapkan selalu berusaha untuk memberikan batas waktu 

proses penyelesaian pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pimpinan, yaitu dengan 

menetapkan target waktu yang harus dipenuhi oleh pegawai. Dalam usaha untuk 

memberikan dukungan para pegawai dalam proses penyelesaian pekerjaan diharapkan 

pimpinan selalu mengendalikan aktivitas yang dilakukan karyawan. Melalui 

kebijakan tersebut maka dengan sendirinya para karyawan merasa puas atas hasil 

kerja yang telah dicapai. 

 


