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ABSTRACT 

Abstract: The study aims to systematically test Effect of 

Managerial Leadership, Corporate Culture, Business Plan Against 

Competitiveness PT. AMS. The samples used were employees of PT. 

AMS with the number of respondents as many as 100 people. The 

analysis used is multiple linear regression. This study examines four 

variables: Managerial Leadership (X1), Corporate Culture (X2), 

Business Plan (X3) as the independent variable and Competitiveness 

Company (Y) as the dependent variable. Partial test showed that the 

effect of managerial leadership of 3498 (positive and significant) on 

the competitiveness of the company. Corporate culture for 1899 did not 

affect the company's competitiveness. Further, the business plan has a 

significant influence amounted to 2,176 on competitiveness. By 

performing multiple linear regression analysis using SPSS, it can be 

seen that the correlation coefficient (R) = 0.574 means that the 

relationship between the variables of the per formance is very strong 

and positive. 

 

Keywords: managerial leadership, corporate culture, business plan, the 

company's competitiveness, and multiple linear regression. 

 

 



iii 
 

RINGKASAN 

 

Daya saing perusahaan adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk 

bertumbuh dan mendapatkan keuntungan di tengah-tengah banyak perusahaan 

lain yang ada di dalam pasar.  Perusahaan yang tidak mempunyai daya saing akan 

ditinggalkan oleh pasar.  Karena tidak memiliki daya saing berarti tidak memiliki 

keunggulan dan tidak unggul berarti tidak ada alasan bagi suatu perusahaan untuk 

tetap survive di dalam pasar persaingan untuk jangka panjang. Kepemimpinan 

manajerial mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan proses 

yang disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap 

orang lain untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi aktivitas dan 

hubungan di dalam kelompok atau organisasi.  Kepemimpinan dalam era 

informasi sekarang ini diperlukan pemimpin yang gaya karakter yaitu bagaimana 

kepemimpinan tersebut akan menjadi kepemimpinan yang melayani serta 

mempunyai kekharismaan dan keinovatifan seorang pemimpin yang ditunjang 

oleh kemampuan manajerial, Mandiri dan kecerdasan emosional.  Budaya 

perusahaan adalah aturan main yang ada dalam perusahaan yang akan menjadi 

pegangan dari SDM–nya dalam menjalankan kewajibannya dan nilai-nilai untuk 

berperilaku di dalam organisasi tersebut.  Budaya merupakan faktor internal yang 

ada di dalam perusahaan yang  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan  

perkembangan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut.  Definisi yang 

lebih baik menyatakan bahwa Business Plan adalah sebuah selling document yang 

mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana 
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potensial.  Pengertian dari rencana bisnis sendiri adalah sebuah peryataan yang 

bersifat formal dan tertulis yang berkaitan dengan tujuan dari sebuah bisnis dan 

bagaimana cara untuk mencapai tujuan bisnis itu sendiri. akan tetapi dalam 

faktanya, banyak dari kalangan pelaku bisnis baru yang mengalami kebangkrutan, 

karena kadang mereka mengangap rencana bisnis itu bukanlah yang yang penting. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tesis ini akan membahas mengenai  

pengaruh kepemimpinan manajerial, budaya perusahaan, rencana Bisnis terhadap 

daya saing perusahaan di PT Aditya Mandiri Sejahtera. 

Metode penelitian ini adalah kuantitatif, dan  teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem sensus, di mana seluruh 

populasi akan digunakan sebagai sampel. Total kepala cabang yang ada sebanyak 

120 orang, akan tetapi yang menjadi sampel sebanyak 100 orang.  Data diambil 

melalui kuesioner yang disebarkan di seluruh kepala cabang yang ada di Indonesia.  

Setelah mengetahui kevaliditasan dan reliabilitas suatu data, maka selanjutnya 

akan melakukan uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji t, uji F dan 

determinasi.  Data yang diperoleh merupakan data primer yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, dengan model yang digunakan adalah model survey 

atau dengan kata lain, melakukan penelitian dengan memperoleh data dengan 

pengisian kuesioner kepada  100 orang responden.  Dari uji coba instrument 

kuesioner daya saing perusahaan sebanyak 15 butir pernyataan dan semuanya 

valid sehingga koefisien reliablitas = 0.668 dan reliable.  Hasil uji coba instrument 

kepemimpinan manajerial sebanyak 15 butir pernyataan, keseluruhan dari 15 butir 

pernyataan dinyatakan valid dan menghasilkan koefisien reliabilitas = 0.648 dan 
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reliabel. Dari uji coba instrument kuesioner budaya perusahaan sebanyak 16 butir 

pernyataan, menghasilkan koefisien reliabilitas = 0.755 dan reliabel.  Dari uji coba 

instrument kuesioner rencana bisnis sebanyak 15 butir pernyataan, menghasilkan 

koefisien reliabilitas = 0.666 dan reliabel. 

Hasil dari uji t didapatkan bahwa t hitung variabel kepemimpinan 

manajerial (X1) sebesar =  3.498 > t tabel = 1.984 atau nilai sig = 0.001 < 0.05. 

Hal ini dapat disimpulkan berarti, variabel kepemimpinan manajerial (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel daya saing perusahaan (Y).  Hasil t 

hitung variabel budaya perusahaan (X2) sebesar 1.899 < t tabel 1.984 atau nilai 

sig = 0.061 > 0.05.  Hal ini dapat disimpulkan berarti, variabel budaya perusahaan 

(X2) tidak berpengaruh terhadap variabel daya saing perusahaan (Y). Hasil t 

hitung variabel rencana bisnis (X3) sebesar 2.176 > t tabel 1.984 atau nilai sig = 

0.032 < 0.05. Hal ini dapat disimpulkan berarti, variabel rencana bisnis (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap daya saing perusahaan (Y).  Hasil dari 

perhitungan dengan menggunakan uji F dihasilkan bahwa nilai F hitung = 15.749 

> dari F tabel = 2.70.  .Hal ini dapat disimpulkan, bahwa model regresi dalam 

penelitian ini, mampu menguji variabel kepemimpinan manajerial (X1), budaya 

perusahaan (X2), dan rencana bisnis (X3) terhadap variabel daya saing 

perusahaan. 
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