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Abstraksi 
 
 
 

Peran pemimpin suatu organisasi sangat dominan dalam menentukan 
keberhasilan suatu organisasi, dan kemampuan memimpin suatu organisasi  
ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam mengelola pola pikir  yang 
berfungsi sebagai simbol dari kesatuan moral yang dipimpinnya, dimana 
pemimpin mengekspresikan etika kerja dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. 
Pemimpin yang memiliki pandangan ke depan adalah memiliki visi ke depan yang 
lebih baik. Pemimpin yang baik juga harus mampu mengilhami pengikutnya 
dengan penuh antusiasme dan optimisme. Pemimpin yang baik juga harus 
memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas secara efektif, mengerti 
kekuatannya, dan menjadi pembelajar terus-menerus. Agar para karyawan yang 
bekerja dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan, maka pemberian 
motivasi terhadap karyawan sangat penting untuk dilakukan dan hal ini harus 
segera ditanggapi oleh para personalia atau atasan tentang bagaimana cara dalam 
memberikan motivasi agar karyawan dapat langsung merasakan dalam 
melaksanakan pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT.Suryagita 
Nusaraya Sidoarjo 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 
yang diperoleh peneliti dari hasil jawaban dengan menyebarkan kuesioner kepada 
karyawan operasional yang melayani pengiriman domestik dan Internasional 
melalui udara PT. Suryagita Nusaraya Sidoarjo. Teknik analisis yang digunakan 
adalah path diagram yang akan mempermudah untuk melihat hubungan kausalitas 
yang akan diuji dengan menggunakan SEM (Structural Equation Modeling). 

Pada perhitungan diatas diketahui bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan pada PT.Suryagita Nusaraya Sidoarjo serta 
motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT.Suryagita 
Nusaraya Sidoarjo 

 
 
Keyword  : gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kinerja karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang 

 Peran pemimpin suatu organisasi sangat dominan dalam menentukan 

keberhasilan suatu organisasi, dan kemampuan memimpin suatu organisasi  

ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam mengelola pola pikir  yang 

berfungsi sebagai simbol dari kesatuan moral yang dipimpinnya, dimana 

pemimpin mengekspresikan etika kerja dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. 

Disamping itu, bahwa peran pemimpin dalam menyampaikan misi, cara 

mengkomunikasikan dan melakukan persuasi dengan bahasa serta kalimat  yang 

mudah difahami oleh para karyawan yang dipimpinnya, akan menimbulkan kesan 

mendalam bagi bawahan terhadap organisasi. Penyampaian misi oleh pemimpin 

melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya akan sangat berpengaruh  terhadap 

kinerja para karyawan yang dipimpinnya karena mengerti  dan menjiwai apa yang 

akan dilakukannya untuk mencapai tujuan organisasi sebagamana ditetapkan. 

Kondisi seperti ini akan menimbulkan motivasi dan semangat  (menimbulkan 

inspirasi) untuk bekerja secara optimal karena karyawan yang dipimpinnya 

mengerti apa yang dikehendaki oleh  pemimpinnya dan apa yang menjadi tujuan 

organisasi tersebut.  

Menurut Tampubolon (2007), kepemimpinan secara luas meliputi proses 

mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku 

pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok 
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dan budayanya. Pemimpin yang baik harus memiliki empat macam kualitas yaitu 

kejujuran, pandangan ke depan, mengilhami pengikutnya, dan kompeten. 

Pemimpin yang tidak jujur tidak akan dipercaya dan akhirnya tidak mendapat 

dukungan dari pengikutnya. Pemimpin yang memiliki pandangan ke depan adalah 

memiliki visi ke depan yang lebih baik. Pemimpin yang baik juga harus mampu 

mengilhami pengikutnya dengan penuh antusiasme dan optimisme. Pemimpin 

yang baik juga harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas secara 

efektif, mengerti kekuatannya, dan menjadi pembelajar terus-menerus. 

Menurut Tampubolon (2007), pemimpin yang efektif adalah yang (1) 

bersikap luwes, (2) sadar mengenai diri, kelompok, dan situasi, (3) memberi tahu 

bawahan tentang setiap persoalan dan bagaimana pemimpin pandai dan bijak 

menggunakan wewenangnya, (4) mahir menggunakan pengawasan umum di mana 

bawahan tersebut mampu dan mau mengerjakan sendiri pekerjaan harian mereka 

sendiri dan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang ditentukan, 

(5) selalu ingat masalah mendesak, baik keefektifan jangka panjang secara 

individual maupun kelompok sebelum bertindak, (6) memastikan bahwa 

keputusan yang dibuat sesuai dan tepat waktu baik secara individu maupun 

kelompok, (7) selalu mudah ditemukan bila bawahan ingin membicarakan 

masalah dan pemimpin menunjukkan minat dalam setiap gagasannya, (8) 

menepati janji yang diberikan kepada bawahan, cepat menangani keluhan, dan 

meberikan jawaban secara sungguh-sungguh dan tidak berbelit-belit dan (9) 

memberikan petunjuk dan jalan keluar tentang metode/mekanisme pekerjaan 

dengan cukup, meningkatkan keamanan dan menghindari kesalahan seminimal 

mungkin. 
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Agar para karyawan yang bekerja dapat memberikan yang terbaik bagi 

perusahaan, maka pemberian motivasi terhadap karyawan sangat penting untuk 

dilakukan dan hal ini harus segera ditanggapi oleh para personalia atau atasan 

tentang bagaimana cara dalam memberikan motivasi agar karyawan dapat 

langsung merasakan dalam melaksanakan pekerjaannya. Apabila dalam 

pemberian motivasi kepada karyawan kurang efektif, maka hal tersebut akan 

berdampak langsung terhadap kinerja karyawan. Kemampuan dalam pemberian 

motivasi tersebut tidak terlepas dari kemampuan para pemimpin tersebut. 

Menurut Tjahjono dan Gunarsih (2005) tuntutan kebutuhan yang semakin 

tinggi sebagai dampak krisis ekonomi global, beban kebutuhan hidup karyawan 

semakin tidak terpuaskan. Hal ini berakibat menurunnya motivasi pegawai dalam 

melaksanakan tugas. Seperti yang telah dikemukakan dalam salah satu teori 

motivasi, teori hirarki kebutuhan dari Maslow, dari kelima kebutuhan (fisiologi, 

keamanan, sosial, penghargaan, dan aktuali-sasi diri) dengan keterbatasan sumber-

sumber yang ada pada manusia, pengaruh perekonomian, serta pengaruh lain 

maka kebutuhan-kebutuhan tersebut semakin sulit untuk terpenuhi yang akhirnya 

membawa dampak negatif terhadap kinerja Pegawai. 

Penelitian ini dilakukan di PT.Suryagita Nusaraya Sidoarjo yang bergerak 

dibidang jasa pengiriman barang. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan 

perusahaan untuk lebih meningkatkan motivasi pekerja diantaranya yaitu melalui 

berbagai stimulus yang bernilai ekonomi berupa uang misalnya, pemberian upah 

harian, insentif atas pekerjaan yang telah dilakukannya, premi sebagai bonus atau 

penghargaan prestasi kerja, bantuan kesehatan, lembur tetap serta tunjangan-
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tunjangan lainnya. Sebagai perwujudan nyata dengan maksud memberikan 

dorongan dan motivasi kerja karyawan PT.Suryagita Nusaraya Sidoarjo agar lebih 

teratur dan produktif di dalam melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi pada 

kenyataannya masih terjadi permasalahan yang terjadi di PT.Suryagita Nusaraya 

Sidoarjo, dimana seringnya terjadi keterlambatan jadwal keberangkatan dalam 

pengiriman barang, yang selain faktor alam atau faktor-faktor yang lain, faktor 

penyebab yang lebih dominan adalah karena tidak konsistennya karyawan 

operasional dalam mematuhi jadwal hadir yang telah di tentukan. 

Tabel 1.1. Daftar Hadir  Karyawan Operasional Domestik dan Internasional 
PT. Suryagita Nusaraya Sidoarjo Selama Tahun 2004 sampai Tahun 
2008 Berdasarkan absensi. 

 

Tahun Jml. hadir Jml. Alfa Prosentase 
Kehadiran  

2004 105 5 4.76 
2005 104 6 5.77 
2006 106 4 3.77 
2007 104 6 5.77 
2008 105 5 4.76 

Sumber : PT.Suryagita Nusaraya Sidoarjo 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan selama lima tahun ini daftar 

hadir karyawan PT. Suryagita Nusaraya Sidoarjo mengalami  fluktuasi, dimana 

jumlah karyawan yang tidak hadir terbanyak yaitu 6 orang (5,77%) terjadi pad 

atahun 2005 dan tahun 2008, hal ini diduga karena motivasi kerja dari para 

karyawan yang mengalami penurunan dan juga karena adanya persaingan yang 

terjadi di pasaran. Selain itu gaya kepemimpinan di PT. Suryagita Nusaraya 

Sidoarjo yang tidak memberi kesempatan karyawan untuk mengembangkan ide-

idenya demi kemajuan perusahaan tersebut, dimana kebanyakan pemimpin 
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menganggap bahwa motivasi bawahan dalam bekerja hanya ditentukan oleh 

besarnya  kompensasi yang diberikan, kondisi lingkungan kerja yang representatif 

serta adanya perlindungan dan keamanan bekerja para karyawan. Hal ini berakibat 

dengan keluarnya karyawan, dimana pada tahun 2006 karyawan yang keluar 

sebanyak 2 orang, kemudian pada tahun 2007 karyawan yang keluar sebanyak 2 

orang dan tahun 2008 karyawan yang keluar sebanyak 3 orang.  

Menurut Siagian (1999) dalam Wahyuddin (2007) mengatakan bahwa 

keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun sebagai kelompok 

dalam suatu organsiasi tertentu, sangat tergantung pada mutu kepemimpinan yang 

terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Selain itu Mangkunegara (2006:69) 

dalam teori expentansi mengatakan bahwa salah satu unsur penting dalam 

motivasi adalah adanya keinginan bahwa sesorang dapat mencapai kinerja yang 

diharapkan, yang disebut dengan expectancy, disamping adanya hubungan yang 

jelas antara unjuk kerja dengan reward/imbalan yang didapat (instrumentality), 

serta imbalan yang akan didapat sesuai dengan bentuk yang sangat diinginkan 

pada saat ini. 

Berdasarkan latar belakang diatas menarik peneliti untuk melakukan suatu 

penelitian dengan judul “Pengaruh gaya kepemimpinan dan Motivasi terhadap 

kinerja karyawan pada PT.Suryagita Nusaraya Sidoarjo”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan 

masalah yang timbul dalam penulisan skripsi ini dapat dikemukakan sebagai 

berikut : 
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a. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

pada PT.Suryagita Nusaraya Sidoarjo? 

b. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT.Suryagita Nusaraya Sidoarjo? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka 

dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

pada PT.Suryagita Nusaraya Sidoarjo. 

b. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT.Suryagita Nusaraya Sidoarjo. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan di 

atas, manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

a. Bagi pihak perusahaan hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang 

berkaitan dengan karyawan.   

b. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur, hasil penelitian ini sebagai sumbangan karya ilmiah yang dapat 

memperkaya koleksi perpustakaan, serta mungkin akan bermanfaat bagi 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa 

akan datang yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pembanding.  
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