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PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI DALAM  
MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN  

PT. TIGARAKSA SATRIA TBK 
DI SURABAYA 

 
 

Oleh : 

Nita Ismalasari 
 
 

Abstraksi  

 
Penelitian ini dilakukan di PT. Tigaraksa Satria Tbk. Berdasarkan data pengiriman 

barang PT.Tigaraksa Satria Tbk Surabaya mengalami penurunan selama tahun 2010 hingga 
tahun 2012. Hal ini mengindikasikan gaya kepemimpinan yang dimiliki dan diterapkan oleh 
pimpinan belum sesuai dengan harapan karyawan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan 
terhadap perubahan-perubahan kondisi internal perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi dalam meningkatkan kinerja 
karyawan PT. Tigaraksa Satria Tbk di Surabaya. 

Data yang digunakan adalah data primer yaitu data dikumpulkan melalui kuesioner 
yang dibagikan karyawan tetap Central Warehouse PT.Tigaraksa Satria Tbk Surabaya yang 
berjumlah 74 orang. Skala pengukuran yang digunakan adalah likert dengan teknik 
pengukuran dengan jenjang 1-5. Teknik pengambilan sampel menggunakan sensus yaitu 
teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 
Pengambilan sampel didasari didasarkan pada pedoman ukuran sampel untuk analisa PLS 
yang menyatakan bahwa Sample Size kecil 30 – 50 atau sampel besar lebih dari 200. Teknik 
analisis yang digunakan adalah PLS untuk melihat pengaruh gaya kepemimpinan dan 
motivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan PT. Tigaraksa Satria Tbk di Surabaya. 

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan PT. Tigaraksa Satria Tbk di Surabaya, 
sedangkan kepemimpinan berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan 
PT. Tigaraksa Satria Tbk di Surabaya. 

 

 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kinerja Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap laju pertumbuhan 

perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Berbagai informasi dan segala 

sumber berita tentang potensi – potensi di bidang sosial maupun alam sudah dapat diakses 

oleh negara – negara lain. Terlebih dengan adanya manfaat dari era globalisiasi tersebut 

memberikan peluang bisnis bagi para pelaku perindustrian di segala bidang sehingga 

menimbulkan persaingan yang semakin kompetitif. Namun untuk mendapatkan manfaat dan 

peluang bisnis tersebut maka setiap pelaku industri yaitu perusahaan-perusahaan di bidang 

tersebut dituntut untuk dapat memberikan upaya terbaik baik internal perusahaan seperti 

menghasilkan produk yang berkualitas, kecepatan dan ketepatan waktu dalam pemenuhan 

ketersediaan produk di pasar, penentuan kuantitas serta jabatan karyawan yang tepat, bahkan 

hingga kelayakan produk yang ditawarkan di pasar maupun di eksternal perusahaan yaitu 

yang berhubungan secara langsung dengan konsumen atau pelanggan yaitu layanan kepada 

konsumen ataupun pelanggan. Oleh karena itu setiap perusahaan membutuhkan SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan memiliki semangat kerja yang tinggi dengan 

penuh tanggungjawab.  

SDM merupakan elemen yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena keberhasilan 

suatu perusahaan sangat tergantung pada SDM perusahaan itu sendiri yaitu seluruh manusia 

yang ada dan terlihat dalam kegiatan suatu perusahaan sebagai pelaksana mulai dari level 

yang paling bawah hingga level yang paling atas dalam mencapai tujuan perusahaan. Namun 

untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki semangat kerja yang tinggi dengan 

penuh tanggungjawab bukan suatu proses yang mudah dan biasanya perusahaan 

membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga bulan untuk memberikan pelatihan pra kerja. 
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Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia) 

yang terstruktur dan tepat guna serta sasaran yang dapat dilaksanakan dalam waktu sesingkat 

– singkatnya dengan harapan perusahaan dapat memiliki SDM yang sesuai dengan harapan 

dan tuntutan atas tujuan perusahaan agar dapat memberikan konstribusi terbaik bagi 

perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian tindakan dalam hal 

penarikan tenaga kerja, seleksi tenaga kerja, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan 

sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi (Robbins, 1996). 

Masalah dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang merupakan masalah 

utama bagi perusahaan adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah komponen yang 

terpenting bagi perusahaan untuk diperhatikan karena keberhasilan suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh kinerja karyawan itu sendiri sehingga barang jasa yang dihasilkan dapat 

menciptakan kepuasaan kepada konsumen. Kinerja karyawan yang rendah atau tidak dapat 

memberikan kontribusi yang baik dalam bekerja dan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan 

sering menjadi penyebab utama yang menyebabkan masalah bagi produktivitas suatu 

perusahaan. Prawirosentoro (dalam Biatna Dulbert Tampubolon, 2007: 106-115) menyatakan 

bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai leh seseorang atau sekelompok rang 

dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing, 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan mral dan etika. Dengan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa 

karyawan memiliki peranan penting dalam menjalankan segala aktifitas perusahaan agar 

dapat tumbuh berkembang mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Kekeliruan dan 

kesalahan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor penting namun sering diabaikan atau tidak terlalu diperhatikan oleh para 

pimpinan seperti penjelasan serta arahan dari pimpinan kepada karyawannya tidak 

tersampaikan dengan baik dan jelas, serta hubungan kerja yang terlalu tertutup dan terbatas 
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antara pimpinan dan karyawan tidak dapat menyampaikan kritik dan saran, bertanya tentang 

masalah yang dihadapi saat melaksanakan pekerjaan, dan yang mengurangi semangat kerja 

karyawan. Faktor – faktor tersebut dapat menimbulkan situasi kerja yang tidak kondusif 

karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan karyawan tentang bentuk dan metode kerja 

serta hubungan kerja yang terlalu tertutup antara pimpinan dan karyawan. Seharusnya 

seorang pemimpin harus memiliki dan mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang 

berbeda – beda dan dalam situasi dan kondisi yang berbeda – beda pula agar dapat 

menyesuiakan perubahan situsi dan kondisi baik pada internal perusahaan yaitu dalam 

perusahaan maupun pada eksternal perusahaan yaitu pasar. Hal ini sesuia dengan teori Path 

Goal (Miftah Thoha, 2007: 42) yang menyebutkan kepemimpinan memiliki empat gaya 

kepemimpinan yaitu directive, supportive, participative, dan achievement. Pemimpin yang 

efektif mampu menganalisa dan menggunakan keempat gaya kepemimpinan tersebut pada 

situasi dan kondisi yang berbeda untuk mengatasi perubahan – perubahan yang terjadi di 

internal maupun di eksternal perusahaan. Gaya kepemimpinan yang situasional ini sesuai 

untuk karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda – beda. Flippo (1994) 

dalam Nurjanah (2008:39) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai 

suatu pola perilaku yang dirancang untuk memadukan kepentingan – kepentingan organisasi 

atau personalia guna mengejar sasaran. Sehingga mutu produk yang mereka hasilkan, 

ketepatan waktu dalam penyediaan produk dipasar, penempatan jabatan, dan kelayakan 

produk serta kualitas layanan kepada konsumen dapat diwujudkan dengan baik dan terus 

meningkat. Karyawan dapat memandang pimpinannya sebagai pemimpin yang efektif atau 

tidak, berdasarkan kepuasaan yang mereka peroleh dari pengalaman kerja secara keseluruhan 

sehingga diterimannya arahan atau permintaan pemimpin sebagian besar tergantung pada 

harapan pengikutnya (Eka Nuraini, 2004: 68).  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kinerja karyawan yang baik dapat diwujudkan jika pimpinan dapat memberi motivasi yang 
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tepat dan pimpinan dapat memiliki dan menerapkan gaya kepemimpinan yang dapat diterima 

oleh seluruh karyawan serta tepat dalam situasi tertentu.  

Upaya – upaya dalam meningkatkan karyawan selain gaya kepemimpinan, motivasi juga 

perlu diperhatikan. Dengan motivasi pemimpin dapat mendorong atau menggerakan potensi 

bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif dan mewujudkan tujuan yang telah 

ditentukan. Perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan mampu , cakap, dan terampil, 

tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai kerja yang 

maksimal. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dan motivasi yang diberikan oleh 

pemimpin kepada bawahannya sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Robbins (2002: 225) mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan 

sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan 

organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan 

individual. Motivasi yang tinggi mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik dan kinerja 

karyawan dapat meningkat. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa motivasi adalah 

terpenuhinya kebutuhan – kebuthan manusia yang dapat disusun dalam hierarki kebutuhan 

dari kebutuhan terendah sampai yang tertinggi.  

PT. Tigaraksa Satria Tbk Surabaya adalah salah satu perusahaan manufaktur yang berada 

di kota Surabaya yang bergerak sebagai agen distribusi produk makanan seperti makanan 

kaleng (sardines), gressfood (pururu), dan permen (yupi) serta minuman seperti susu 

(produgen, vitalac, lactamil, SGM, nutrilon, ovaltine) bahkan produk kotex, huggies, tissue 

dan lain-lain. Selain sebagai agen distribusi, PT. Tigaraksa Satria Tbk juga memiliki produk 

yang diproduksi sendiri yaitu susu SGM. Dalam menjalankan usahannya tersebut PT. 

Tigaraksa Tbk Surabaya memiliki suatu bagian yang bertanggungjawab secara keseluruhan 

terhadap perdistribusian yang dinamakan Central Warehouse Organization. Pada bagian ini 

karyawan dituntut untuk mampu memenuhi target produksi dan harapan pencapaian yang 
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telah ditetapkan oleh perusahaan seperti produk yang berkualitas dan layak pakai serta 

mampu memenuhi kecepatan dan ketepatan waktu dalam pemenuhan ketersediaan produk di 

pasar. Namun kinerja PT.Tigaraksa Satria Tbk Surabaya mengalami penurunan selama tahun 

2010 hingga tahun 2012. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 
Data Pengiriman Barang 

PT. Tigaraksa Satria Tbk Surabaya 
Tahun 2010 – 2012 

 

Tahun 
Standart Barang Retur 

Keterangan 
Pengiriman Dikirim Pengembalian 

2010 9.500.000 9.282.394 937.010 
Kemasan Rusak 

dan 
Kadaluarsa 

2011 10.000.000 9.295.863 965.204 
Kemasan Rusak 

dan 
Kadaluarsa 

2012 10.500.000 9.315.618 998.529 
Kemasan Rusak 

dan 

Kadaluarsa 
       Sumber : PT.Tigaraksa Satria Tbk Surabaya. 
 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa selama tahun 2010 hingga tahun 2012 

jumlah permintaan barang-barang yang dikirim meningkat atas permintaan pasar, namun 

jumlah barang yang dikembalikan (retur) atas barang yang telah dikirim tersebut juga 

meningkat dengan karaktiristik kemasan barang yang rusak dan kadaluarsa. Kondisi yang 

sudah kadaluarsa atau kemasan rusak digudang sering tercampur dengan barang yang layak 

pakai maupun pada barang-barang yang akan dikirim sehingga target barang yang harus 

disajikan di pasar yang ditentukan oleh produsen yaitu sebanyak 9.500.000 unit pada tahun 

2010, 10.000.000 unit pada tahun 2011, dan 10.500.000 unit pada tahun 2012 tidak maksimal 

akibat retur tersebut. Hal ini mengindikasikan gaya kepemimpinan yang dimiliki dan 

diterapkan oleh pimpinan belum sesuai dengan harapan karyawan dalam melaksanakan 

kebijakan-kebijakan terhadap perubahan-perubahan kondisi internal perusahaan.  
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PT. Tigaraksa Satria Tbk Surabaya juga dihadapkan masalah kenaikan jumlah absensi 

karyawan pada bagian Central Werehouse pada tahun 2010-2012, di mana hal tersebut 

terlihat jika karyawan tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Untuk dapat mengetahui 

peningkatan jumlah absensi karyawan bagian Central Werehouse dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 1.2 
Data Absensi Karyawan Central Werehouse 

PT. Tigaraksa Satria Tbk Surabaya 
Tahun 2010 – 2012 

 

Tahun Bulan 
Jumlah Absensi  

Jumlah  
% 

Tahun Karyawan I S A 

2010 
Januari - Juni 74 2 2 4 

17 Orang 2,04% 
July - Desember 74 1 3 5 

2011 
Januari - Juni 74 2 3 6 

25 Orang  3,24% 
July - Desember 74 4 3 8 

2012 
Januari - Juni 74 4 3 10 

42 Orang 5,04% 
July - Desember 74 5 5 15 

     Sumber : PT.Tigaraksa Satria Tbk Surabaya. 
 

Dapat disimpulkan selama 3 tahun ini daftar hadir karyawan PT. Tigaraksa Satria Tbk 

Surabaya mengalami penurunan, dimana jumlah karyawan yang tidak hadir terbanyak yaitu 

42 orang (5,04%) terjadi pada tahun 2012. Hal ini di indikasikan karena pimpinan yang 

kurang dapat mengarahkan karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. kurang baik 

yang terjadi didalam perusahaan.  

Miftah Thoha (2007: 42) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan perilaku 

atau cara yang digunakan oleh seseorang pemimpin pada saat ia mempengaruhi perilaku 

bawahannya dalam bekerja. DuBrin (2005: 3) mengemukakan bahwa kepemimpinan itu 

adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara 

mempengaruhi orang dengan pentunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain 

bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang 

memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan 
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untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan 

organisasional dapat tercapai. 

Motivasi menurut Mc. Shane dan Von Glinow (2008: 134) adalah merupakan salah 

satu dari empat faktor yang menggerakkan seseorang dalam berperilaku dan menunjukkan 

kinerjanya dan empat faktor tersebut adalah motivation, ability, role perception, and 

situational factors of individual behavior and result (MARS Model). Sujak (dalam 

Ermayanti, 2001: 3) mengemukakan bahwa pemahaman motivasi, baik yang ada dalam diri 

karyawan maupun yang berasal dari lingkungan akan dapat membantu dalam peningkatan 

kinerja. 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi hanya pada bagian Central Warehouse 

Organization PT.Tigaraksa Satria Tbk di Surabaya. Atas dasar uraian tersebut diatas, maka 

diajukan penelitian ini dengan judul “ Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi 

Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan PT. Tigaraksa Satria Tbk Di Surabaya”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

a. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Tigaraksa Satria 

Tbk di Surabaya ? 

b. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Tigaraksa Satria Tbk di 

Surabaya ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisa pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. Tigaraksa Satria 

Tbk di Surabaya. 

b. Untuk menganalisa pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Tigaraksa Satria Tbk di 

Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan antara lain :  

a. Memberikan sumbangan ide dan pemikiran pada PT. Tigaraksa Satria Tbk di Surabaya. 

b. Memberikan informasi dan dapat memacu pihak lainnya yang akan mengadakan penelitian 

lebih lanjut. 
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