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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan
Penilaian Kinerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. JNE Cabang
Medan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini sebanyak 86 responden
karyawan Pada PT. JNE Cabang Medan. Jenis data yang digunakan adalah data
kuantitatif (data yang dinyatakan dalam bentuk angka) berupa angka – angka hasil
jawaban responden. Selain itu dikumpulkan juga data kualitatif (data yang tidak
dinyatakan dalam bentuk deskriptif) yaitu berupa data tentang sejarah perusahaan,
visi dan misi, dan gambaran umum perusahaan serta informasi yang dibutuhkan
untuk mendukung penelitian ini. Metode pengumpulan data untuk penulisan
skripsi adalah sebagai berikut : kuisioner dan dokumentasi. Hasil pengujian
hipotesis pertama menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan thitung > ttabel = 5.309 >
2.052. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka H0 diterima dan H1 ditolak untuk
variabel pengaruh gaya kepemimpinan. Dengan demikian, secara parsial bahwa
variabel pengaruh gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT. JNE Cabang Medan., hal ini menunjukkan
semakin tepat gaya kepemimpinan, maka prestasi kerja juga akan meningkat.
Pada pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa penilaian kinerja thitung > ttabel
= 2.228 > 2.052. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka H0 diterima dan H1
ditolak untuk variabel pengaruh penilaian kinerja. Dengan demikian, secara
parsial bahwa variabel pengaruh penilaian kinerja berpengaruh positif signifikan
terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. JNE Cabang Medan., hal ini
menunjukkan semakin tepat penilaian kinerja, maka prestasi kerja juga akan
meningkat. Hasil Uji F dalam penelitian ini diketahui nilai Fhitung > Fhitung 41.500 >
3.11. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan gaya
kepemimpinan dan penilaian kinerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi
kerja karyawan pada PT. JNE Cabang Medan.
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