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ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kepemimpinan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Jawa Pos di 
Surabaya dan untuk membuktikan juga bahwa secara parsial peran kepemimpinan 
tersebut juga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dan diantara varia bel 
kepemimpinan itu, hubungan antara pribadi memiliki pengaruh dominan. 

PT. Jawa Pos di Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang surat kabar dalam Inenjalankan aktivitas operasional sehari-hari dapat 
dipastikan terdapat hubungan kedekatan hubungan kerja antara pimpinan dan 
karyawan dan para karyawan itu sendiri untuk mencapai hasil yang optimal. 
Rumusan Inasalah yang diajukan : (1) Apakah variabel-variabel kepemimpinan 
yaitu hubungan antara pribadi, pengendalian informasi dan pembuatan keputusan 
secara bersama-sama melnpunyai pengaruh yang bermakna terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Jawa Pos di Surabaya ? (2) Manakah diantara tiga variabel 
kepemimpinan tersebut yang mempunyai pengaruh paling kuat terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Jawa Pos di Surabaya ? 

Pengujian' dilakukan dengan menggunakan alat uji regresi linier 
berganda, dengan variabel terikat kinerja karyawan dan variabel bebas yang 
Ineliputi : hubungan antara pribadi, pengendalian informasi, dan penga111bilan 
keputusan. 

Hipotesis pertama dapat diterima kebenarannya karena nilai F observasi 
sebesar 27,822 sedangkan F tabelnya sebesar 2,89 Berarti F observasi lebih besar 
dari F tabelnya, begitu pula pengujian secara parsial menWljukkan t observasi 
masing-masing variabel bebas mempunyai nilai yang lebih besar dari t tabel 
sehillgga Ho ditolak dan Ha diterilna al1inya secara simultan maupun parsial, 
variabel bebas yaitu : hubungan antar pribadi, pengendalian informasi, dan 
pengambilan keputusan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT. Jawa Pos di Surabaya. 

Hipotesis kedya dapat diterhna kebenarannya karena berdasarkan 
hipotesis secara parsial, hasil uji observasi masing-masing variabel bebas > t tabel 
2,056 di antara variabel bebas yang lain, selain itu r2 parsial sebesar 0,814 atas 
variabel hubungan antar pribadi ini berarti mampu memberikan kontribusi 
terhadap kinerja karyawan PT. Jawa Pos di Surabaya sebesar 81,4 %. 
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