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I. PENDAHULUAN 

 
1.1.  Latar Belakang 

PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) merupakan perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk investment holding company, 

dengan kantor pusat berperan mengendalikan seluruh anak-anak perusahaan yang 

dimilikinya. PT. RNI memiliki unit-unit bisnis yang bergerak di bidang 

agroindustri, farmasi dan alat-alat kesehatan, serta perdagangan umum. Dalam 

menghadapi tantangan globalisasi yang semakin ketat, PT. RNI dituntut untuk 

dapat bersaing, baik dengan perusahaan BUMN lainnya, maupun perusahaan-

perusahaan non BUMN. Hal ini sesuai dengan visi PT. RNI, yaitu “Sebagai 

perusahaan terbaik dalam bidang agroindustri, farmasi, dan perdagangan umum 

serta siap menghadapi tantangan dan unggul dalam kompetisi lokal maupun 

global dengan bertumpu pada kemampuan sendiri”.  

Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan perusahaan menjadi 

menjadi perusahaan yang unggul, perusahaan harus memiliki kekuatan untuk 

dapat terus maju dan menghadapi setiap tantangan. Banyak faktor yang menjadi 

penentu keberhasilan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan tersebut, 

baik sumber daya yang kompetitif, sistem informasi yang mendukung, sistem 

pemasaran, keuangan, serta teknologi yang dapat diandalkan. Salah satu faktor 

yang memiliki peranan sangat penting adalah sumber daya manusia (SDM), yaitu 

bawahan/karyawan dan atasan/pemimpin.   

Pemimpin adalah tokoh utama yang dinilai paling bertanggungjawab atas 

keberhasilan dan keterpurukan atau baik buruknya suatu perusahaan. 

Kepemimpinan yang sukses menunjukkan pengelolaan suatu perusahaan berhasil 
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dilaksanakan dengan sukses pula. Pemimpin harus memperlihatkan sikap positif, 

antusias terhadap pekerjaan, dan menciptakan suasana yang kondusif karena hal 

tersebut akan mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dan kinerja karyawan.  

Kepemimpinan memainkan peranan yang besar dalam keseluruhan upaya 

untuk meningkatkan kinerja, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, 

maupun tingkat organisasi atau perusahaan. Peranan yang besar tersebut sama 

sekali tidak mengurangi pentingnya peranan para tenaga pelaksana atau karyawan. 

Akan tetapi, para tenaga pelaksana atau karyawan perlu dibimbing, dibina, 

diarahkan, dan digerakkan sedemikian rupa, sehingga mau dan mampu 

mengerahkan tenaga, waktu, dan keterampilannya untuk kepentingan perusahaan. 

Peran penting pemimpin juga tidak mengurangi arti pentingnya sumber dana, 

sarana, dan prasarana. Akan tetapi, sumber dana, sarana, dan prasarana yang 

tersedia harus dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang 

optimal bagi perusahaan.  

Upaya yang dapat dilakukan pemimpin dalam pengembangan SDM yang 

ada di perusahaannya adalah dengan mendorong semangat dan gairah kerja 

karyawan agar dapat meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memberikan upah/gaji yang sesuai, memperhatikan kebutuhan rohani, suasana 

kerja yang harmonis, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, dan 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk maju dan berkembang. Ini 

merupakan suatu tantangan bagi pemimpin perusahaan agar pengelolaan sumber 

daya manusia yang ada mampu memberikan motivasi dan kepuasan bagi 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.  



3 
 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual 

karena setiap individu akan memiliki kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan 

kebutuhan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan 

yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi kepuasan 

yang dirasakannya. Demikian pula sebaliknya, jika semakin sedikit aspek dalam 

pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, maka semakin rendah kepuasan yang 

dirasakannya.  

 Untuk memiliki karyawan yang profesional, berkualitas, dan efektif bagi 

perusahaan, pemimpin perlu merespon kebutuhan karyawan tersebut agar 

kepuasan kerjanya tercapai. Hal ini dikarenakan kepuasan kerja merupakan 

gambaran sikap pekerja terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan lingkungan kerjanya. Apabila ditinjau dari aspek psikologis, 

seseorang akan memandang bahwa pekerjaan yang sedang dihadapi memiliki 

makna yang positif sehingga memberikan kebahagiaan bila menyenangi pekerjaan 

yang dilaksanakan, atau sebaliknya akan menimbulkan tekanan batin atau stres 

bila tidak menyukai pekerjaannya. Kinerja karyawan akan dapat meningkat bila 

karyawan merasa puas dengan pekerjaannya dan adanya dukungan dari pemimpin 

atau pihak manajemen, serta lingkungan kerjanya.  

Kinerja dapat dijabarkan sebagai kesediaan seseorang untuk melakukan 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya untuk 

memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Kinerja dalam menjalankan fungsinya 

tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan kuat dengan kepuasan kerja, tingkat 

imbalan, dan keterampilan serta sifat-sifat individu. Untuk menjaga kelangsungan 
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perusahaan, diperlukan karyawan yang memiliki kinerja yang baik yang dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan.     

Perusahaan-perusahaan dengan karyawan yang lebih terpuaskan 

cenderung lebih efektif dibandingkan perusahaan dengan karyawan yang kurang 

terpuaskan (Robbins, 1997). Apabila perusahaan memiliki karyawan yang 

mayoritas kepuasannya rendah, maka tingkat kinerja perusahaan secara 

keseluruhan juga rendah dan situasi ini akan merugikan perusahaan.  

Untuk itu, peran pemimpin sangat diharapkan dapat menciptakan kepuasan 

kerja bagi seluruh karyawan. Apalagi dengan situasi dan kondisi globalisasi dan 

persaingan bisnis yang semakin ketat akhir-akhir ini, pemimpin dengan gaya 

kepemimpinannya harus mampu memimpin bawahannya untuk menghadapi 

persaingan. Pemimpin dituntut untuk mampu membawa dampak yang baik 

terhadap setiap perubahan yang terjadi.  

Dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yang semakin ketat, PT. 

RNI telah melakukan berbagai perubahan, diantaranya pada bulan Oktober dan 

November tahun 2007, terjadi pergantian manajemen PT. RNI, yang meliputi 

direktur utama sampai dengan jajaran setingkat asisten deputi direktur. Pergantian 

pimpinan perusahaan tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja PT. 

RNI agar mampu menjadi salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) terkemuka, bahkan menjadi salah satu perusahaan terbaik di Indonesia. 

Selain melakukan pergantian kepemimpinan, PT. RNI juga melakukan 

perampingan struktur organisasi dan perubahan orientasi nilai-nilai budaya 

organisasi yang kesemuanya itu ditujukan untuk mendukung tercapainya 

efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan. Jumlah divisi kerja yang tadinya 
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berjumlah 11 divisi dirampingkan menjadi enam divisi. Sementara itu, perubahan 

orientasi nilai-nilai budaya PT. RNI, yaitu adanya perumusan nilai-nilai budaya 

yang berjumlah lima butir (integrity, professionalism, teamwork, respect, dan 

excellence) dari yang tadinya berjumlah 10 butir (taqwa, jujur, rendah hati, 

terdepan, saling menghormati, profesionalisme, kreatif, inovatif, teamwork, dan 

peduli lingkungan).  

Berbagai perubahan yang dilakukan oleh PT. RNI salah satunya bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Menurut 

Mangkuprawira dan Hubeis (2007), salah satu hal yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan itu sendiri sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik yang 

dimaksud antara lain meliputi usia, pengalaman, pendidikan, kesehatan, 

kepribadian, motivasi kerja, kepuasan kerja, pengetahuan, ketrampilan, sikap, 

kemampuan, situasi gaji dan pendapatan. Sementara itu, faktor-faktor ekstrinsik 

yang mempengaruhi adalah mutu SDM yang sangat didukung oleh kualitas 

komunikasi, keberhasilan manajemen kepemimpinan (termasuk gaya 

kepemimpinan), program-program peningkatan motivasi, pelatihan rutin yang 

sesuai kebutuhan karyawan, keamanan dan keselamatan kerja.  

Berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan 

tersebut, terdapat dua variabel yaitu gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja yang 

melalui penelitian ini akan diuji derajat keeratan hubungannya dengan variabel 

kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan berdasarkan berbagai penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Downey et al., (1975), McNeese-Smith dan Donna (1999), 

Setiawan (2008), dan Chen dan Silverthorne (2005), kedua variabel tersebut 
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memiliki hubungan dan pengaruh yang kuat terhadap kinerja karyawan. Selain itu, 

selama ini belum pernah dilakukan penelitian tentang hubungan gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja di kantor pusat PT. RNI, sehingga dapat 

diduga bahwa pihak perusahaan belum mengetahui dan menerapkan gaya 

kepemimpinan yang mampu meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja para 

karyawan. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang hubungan gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan.  

Kinerja para karyawan kantor pusat PT. RNI diharapkan baik dan terus 

meningkat. Hal ini mengingat peran dari kantor pusat sangat vital dalam rangka 

menghasilkan kebijakan-kebijakan bagi seluruh anak perusahaan. Untuk 

meningkatkan kinerja, karyawan memerlukan suasana kerja yang nyaman, 

hubungan dengan rekan kerja dan atasan yang baik sehingga terbangun suatu 

teamwork yang solid, pembagian tugas dan wewenang yang jelas sehingga setiap 

karyawan tahu tentang apa yang harus dikerjakannya dan mampu bekerja dengan 

optimal. Untuk itu, salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan 

dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan kantor pusat PT. RNI adalah 

mengoptimalkan peran pemimpin, khususnya pemimpin setiap divisi, dalam hal 

ini Deputi Direktur.  

Berdasarkan observasi dan wawancara pra penelitian dengan pihak 

manajemen kantor pusat PT. RNI, dapat diduga bahwa kinerja beberapa karyawan 

belum optimal. Beberapa indikator ketidakoptimalan kinerja karyawan tersebut 

adalah sebagai berikut: (1) tidak semua karyawan bekerja optimal karena 

pemimpin cenderung mengandalkan beberapa bawahan tertentu sehingga 

karyawan yang lain merasa tidak nyaman, (2) pendelegasian tugas kepada 
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karyawan tidak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab karyawan tersebut, 

sehingga tugas tidak diselesaikan dengan optimal, dan (3) ada suasana kerja yang 

tidak nyaman karena sikap pilih kasih atasan. Berbagai kasus tersebut 

menunjukkan bahwa para pemimpin di kantor pusat PT. RNI, khususnya para 

Deputi Direktur berperan penting dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman 

agar para karyawan mampu bekerja dengan optimal, berkinerja baik dan terus 

meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.  

 
1.2. Perumusan Masalah 

Penerapan gaya kepemimpinan yang efektif merupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen PT. RNI dalam rangka menciptakan 

kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Perkembangan lingkungan bisnis menuntut pemimpin dan 

kepemimpinan PT. RNI yang solid, yang mampu mengantisipasi perkembangan 

bisnis masa depan. Kepemimpinan baru di tubuh RNI diharapkan mampu 

mengembangkan langkah-langkah kebijakan, sistem kelembagaan, dan 

manajemen perusahaan yang relevan dengan kompleksitas perkembangan, 

permasalahan dan tantangan yang dihadapi, baik pada tataran nasional maupun 

internasional.  

 Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana persepsi karyawan mengenai gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, 

dan kinerja di kantor pusat PT. RNI?, 

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi karyawan mengenai gaya kepemimpinan, 

kepuasan kerja, dan kinerja antar divisi di kantor pusat PT. RNI?,  
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3. Bagaimana hubungan gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan, serta hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan kantor 

pusat PT. RNI?, dan 

4. Bagaimana strategi gaya kepemimpinan yang dapat dilakukan oleh perusahaan  

untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan kantor pusat PT. 

RNI?.  

 
1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui persepsi karyawan mengenai gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, 

dan kinerja di kantor pusat PT. RNI, 

2. Menganalisis perbedaan persepsi karyawan mengenai gaya kepemimpinan, 

kepuasan kerja, dan kinerja antar divisi di kantor pusat PT. RNI, 

3. Menganalisis hubungan gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja karyawan 

kantor pusat PT. RNI, 

4. Menganalisis hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan kantor 

pusat PT. RNI, 

5. Menganalisis hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan kantor pusat 

PT. RNI, dan 

6. Merumuskan strategi gaya kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan kantor pusat PT. RNI. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pihak-pihak terkait, seperti: 

1. Perusahaan 

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif yang dapat 

meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

2. Penulis 

Bagi Penulis, penelitian ini merupakan salah satu proses pembelajaran untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 

Sekolah Pascasarjana Magister Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian 

Bogor. 

3. Akademisi 

Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan 

informasi bagi pihak-pihak yang tertarik melakukan penelitian tentang gaya 

kepemimpinan, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. 

 
1.5.  Ruang Lingkup Penelitian   

Penelitian ini dibatasi pada persepsi seluruh karyawan kantor pusat PT. 

RNI (kecuali satpam, cleaning service, dan supir) terhadap gaya kepemimpinan, 

kepuasan kerja, dan kinerja di setiap divisi. Pemimpin yang dinilai oleh responden 

dalam penelitian ini adalah deputi direktur sebagai pimpinan tertinggi divisi.  
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