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ABSTRAKSI 
 

Perusahaan pada umumnya menginginkan agar para karyawannya 
dapat bekerja secara maksimal.Oleh karena itu untuk menunjang itu semua 
diperlukan sosok pemimpin yang bisa bekerja sama dengan bawahannya.Dalam 
hal ini penulis ingin meneliti seberapa besar Pengaruh Gaya Kepemimpinan 
Partisipatif terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Pelabuhan Indonesia 
III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan variabel bebas (variabel X) berupa gaya kepemimpinan partisipatif, dan 
variabel terikat (variabel Y) berupa kepuasan kerja karyawan. Adapun variabel 
bebasnya terdiri dari pemimpin yang mendelegasikan wewenang kepada 
bawahan (X1), pemimpin yang mengikutsertakan pendapat bawahan (X2), dan 
pemimpin yang memberikan informasi tentang tugas dan pekerjaan kepada 
karyawan (X3). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Pelabuhan 
Indonesia III yang berjumlah 35 karyawan dan semua populasi dijadikan 
sampel dalam penelitian. Data yang diperlukan dikumpulkan dengan 
menggunakan teknik kuesioner.Untuk menguji hipotesis yang diajukan 
digunakan teknik analisis regresi linier berganda yang selanjutnya diuji 
signifikansinya dengan uji F. 

Berdasarkan uji regresi diperoleh hasil persamaan sebagai berikut: 
Y = 0,144 + 0,278 X1 + 0,388 X2 + 0,253 X3 
Berdasarkan uji F didapatkan hasil bahwa variabel bebas yang terdiri dari 
pemimpin yang mendelegasikan wewenang kepada bawahan,pemimpin yang 
mengikutsertakan pendapat bawahan,dan pemimpin yang memberikan 
informasi tentang tugas dan pekerjaan kepada karyawan secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan (Fhitung 
=13,660 lebih besar dari Ftabel = 2,911) dengan koefisien determinasi sebesar 
0,755. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel pemimpin yang 
mendelegasikan wewenang kepada bawahan (X1) dan variabel pemimpin yang 
mengikutsertakan pendapat bawahan (X2) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.Hal itu bisa diketahui dari nilai 
thitung kedua variabel tersebut yang lebih besar dari nilai ttabel.sedangkan untuk 
variabel pemimpin yang memberikan informasi tentang tugas dan pekerjaan 
kepada karyawan (X3) secara parsial kurang mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.hal itu bisa diketahui dari nilai 
thitung yang nilainya lebih kecil dari nilai ttabel (thitung =1,913 dan ttabel =2,035) 
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