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OLGA CANDRA BAYU. 0541310108. PERANAN DIREKTUR UTAMA 
DALAM MEMOTIVASI PEGAWAI DI CV. KENCONO WUNGU 
SURABAYA. 

ABSTRAKSI 

Dalam rangka usaha menjamin obyektifitas dalam peranan direktur 
utama dalam memotivasi pegawai di CV. Kencono Wungu telah ditetapkan 
Peraturan Perda No. 30 Tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan. Kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi tergantung pada 
kemampuan seorang direktur utama, akan tetapi kemampuan yang dimiliki 
direktur utama akan sia-sia tanpa diimbangi dengan peran serta di lapangan, 
sehingga perilaku direktur utama benarbenar dapat dirasakan dan dapat 
berpengaruh terhadap bawahan. Komunikasi antara direktur utama dan bawahan 
sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, sebab tanpa adanya komunikasi 
yang baik maka pekerjaan akan menjadi simpang siur dan kacau balau sehingga 
tujuan organisasi kemungkinan besar tidak akan tercapai, selain itu keberhasilan 
dan kegagalan sebuah organisasi sebagian besar ditentukan oleh direktur utama 
sebagai penggerak dan penetu di dalam keberhasilan sebuah organisasi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan direktur 
utama dalam memotivasi pegawai (model kepemimpinan  Ki Hajar Dewantara) 
di CV. Kencono Wungu Surabaya. Aspek yang dijadikan fokus penelitian ini 
adalah dengan konsep trilogi kepemimpinan dari Ki hajar Dewantara yaitu Ing 
Ngarso Sung Tuladha, Ing madya Mangun Karsa dan Tut Wuri Handayani. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip yang digunakan di 
CV. Kencono Wungu Surabaya menganut prinsip trilogi kepemimpinan dari Ki 
Hajar Dewantara, yaitu 1) prinsip Ing Ngarso Sung Tuladha, dimana di CV. 
Kencono Wungu direktur utama berada di depan, dan ia mampu menentukan 
suatu tujuan dan menjadikan dirinya sebagai panutan bagi orang yang 
dipimpinnya lewat sikap dan perbuatan ; 2) prinsip Ing Madya Mangun Karsa, 
dimana karyawan di CV. Kencono Wungu memiliki sikap dan perilaku 
bertanggung jawab dan direktur utama di dalam perusahaan tersebut peduli 
dengan sikap ini sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik ; 3) prinsip Tut 
Wuri handayani, dimana direktur utama CV. Kencono Wungu memberikan 
wewenang sesuai proporsi tugas dan jabatannya memotivasi pegawai untuk 
bebeas melaksanakan pekerjaannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Dalam rangka usaha menjamin obyektifitas dalam peranan direktur utama 

dalam memotivasi pegawai di CV. Kencono Wungu telah ditetapkan Peraturan 

Perda No. 30 tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  

Setiap organisasi baik pemerintahan maupun swasta, dalam rangka 

mencapai tujuan secara berhasil guna dan berdaya guna memerlukan adanya 

pembagian kerja, rincian tugas masing – masing pihak yang terlibat dalam 

organisasi tersebut. Pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahannya. 

Kerja sama antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, untuk dijadikan 

pegangan bagi para pelaksana agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara 

sistematis. Serta seorang direktur utama yang dapat memimpin bawahannya atau 

sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi tersebut. Agar kegiatan 

dalam bekerjasama, tujuan organisasi dapat terarah dan jelas di dalam suatu 

kedirektur utamaan .Sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Kartono 

(2004 : 12 ), organisasi adalah system kegiatan koordinasi dari sekelompok orang 

yang bekerja sama yang mengarah pada tujuan bersama di bawah kewenangan 

dan kedirektur utamaan dalam suatu organisasi maka akan didapatkan suatu 

keteraturan dalam kehidupan organisasi tersebut.      

Kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi tergantung pada kemampuan 

seorang direktur utama akan tetapi kemampuan yang dimiliki direktur utama 
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akan sia-sia tanpa diimbangi dengan peran serta di lapangan, sehingga perilaku 

direktur utama benar-benar dapat dirasakan dan dapat berpengaruh terhadap 

bawahan. 

Dalam menyelesaikan tugas seorang direktur utama harus dapat 

memberikan dorongan atau motivasi kepada bawahan. Sehingga bawahan akan 

dapat terdorong atau termotivasi dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan 

tepat pada waktunya. Peningkatan motivasi kerja yang baik akan bermanfaat 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Usaha untuk 

memotivasi bawahan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh 

keadaan yang kondusif (baik). 

Pemberian motivasi kepada para bawahan itu sangat penting sebab 

dengan adanya motivasi diharapkan bawahan dapat merasa ikut memiliki 

organisasi dan diharapkan juga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya, sehingga akan dihasilkan suatu pekerjaan 

yang baik, selain itu direktur utama menekankan  kepada para 

bawahannya untuk berpartisipasi memberikan saran, ide dan 

pertimbangan-pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan. 

Di CV Kencono Wungu ini kegiatan usahanya adalah perdagangan 

barang atau supplier jenis barang/jasa dagangan utama berupa alat/suku 

cadang/bahan meubel, tekstil, computer, laboratorium, buku pelajaran, 

dan perlengkapan pegawai ini alamat tempat usahanya di jl. bhakti 

husada 1 no 22 Surabaya. Keberadaan direktur utama CV. Kencono 

Wungu sangat dibutuhkan, sebab direktur utama harus menyadari bahwa 
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faktor yang mempengaruhi ada faktor luar dan dalam. Faktor dari luar 

antara lain lingkungan, gaya kepemimpinan, konflik dari atasan dan 

bawahan. Sedangkan faktor dari dalam antara lain upah atau gaji, kondisi 

kerja, hubungan antar pribadi. Suatu pekerjaan sangat membutuhkan 

bantuan orang lain khususnya bawahan maka dari itu diperlukan 

kehadiran seorang direktur utama yang berkualitas dalam arti seorang 

direktur utama di tuntut untuk memiliki kecerdasan, pengetahuan yang 

selanjutnya dapat menumbuhkan  dan Dalam memotivasi bawahan, pimpinan 

menggunakan perilaku meningkatkan kinerja para bawahan. 

Dengan adanya strategi-strategi peningkatan kinerja maka 

diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya direktur utama CV. Kencono 

Wungu dapat memberikan tanggung jawab kepada pegawai sehingga 

pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Dari hasil wawancara (tanggal 10 Juni 2010) yang dilakukan oleh 

peneliti, menurut informan Bapak Drs. B. Junaedi  selaku Direktur Utama 

di CV. Kencono Wungu telah menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja 

pegawai di CV. Kencono Wungu masih belum melakukan pelaksanaan 

strategi disiplin positif pegawai yang bertujuan untuk memotivasi  kinerja 

pegawai.  Beliau merupakan peran yang paling utama di CV. Kencono 

Wungu untuk terciptanya suatu suasana kinerja yang produktif.  

Maka jelas bahwa komunikasi antara direktur utama dengan 

bawahan sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, sebab tanpa adanya 

komunikasi yang baik maka pekerjaan akan menjadi simpang siur dan kacau 
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- balau sehingga tujuan organisasi kemungkinan besar tidak akan tercapai, 

selain itu keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi sebagai besar 

ditentukan oleh direktur utama dan direktur utama harus bertanggung jawab 

atas itu semua karena direktur utama sebagai penggerak dan penentu di 

dalam keberhasilan sebuah organisasi, begitu juga di CV. Kencana Wungu. 

Surabaya sebagai suatu organisasi diharapkan mempunyai seorang direktur 

utama yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya sebagai 

penyelenggara organisasi yang baik. 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Berangkat dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka jelas 

apa yang ingin diharapkan dari penelitian ini yaitu ingin mengkaji peranan 

direktur utama di  CV. Kencono Wungu yang berkedudukan di Surabaya 

dimana direktur utama  dalam kedudukan sebagai panutan, pemberi 

semangat dan pemberi dorongan bagi para pegawai yang diharapkan dapat 

memberikan motivasi pada para pegawainya. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka perumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

“Bagaimana Peranan Direktur Utama Dalam  Memotivasi Pegawai di  CV.  

Kencono  Wungu Surabaya ?” 
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I.3. Tujuan Penelitian 

             Peranan direktur utama ini sangat  terkait  dengan  fungsi  direktur utama 

dalam  suatu organisasi Oleh karenanya, Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peranan direktur utama dalam memotivasi pegawai di CV Kencono 

Wungu Surabaya.  

 

I.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu : 

1. Bagi mahasiswa 

Untuk rnembandingkan dan mengembangkan teori yang didapat dibangku 

kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan, khususnya untuk mengkaji 

teori "kedirektur utamaan". 

2. Bagi CV. Kencono Wungu di Surabaya 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan saran bagi lembaga 

atau instansi yang menjadi obyek penelitian dalam hal meningkatkan peranan 

direktur utama dalam memotivasi pegawai. 

3. Bagi Almamater Untuk menambah perbendaharaan dan referensi perpustakaan 

di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Yang 

selanjutnya dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan semua pihak yang mengkaji 

tentang teori kedirektur utamaan. 
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