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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 
Suatu organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan 

batasan-batasan yang dapat diindentifikasi serta bekerja bersama-sama untuk 
mencapai tujuan (Robbins 2006). Kondisi suatu organisasi dapat dilihat dari 
interaksi antara individu-individu di dalamnya yang memiliki karakteristik dan 
kepentingan yang berbeda, gaya hidup, pola perilaku dan etika kerja. Setiap 
individu dalam organisasi sangat erat dengan nilai budaya organisasi yang 
dianutnya yang bersinergi dengan perangkat-perangkat organisasi, teknologi, 
strategi, sistem dan gaya kepemimpinan.  

Dalam suatu kerangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja 
perorangan (individual performance) dengan kinerja organisasi (organization 

performance). Suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun swasta, 
baik besar maupun kecil, dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama 
harus melalui kegiatan yang digerakkan oleh sekelompok orang yang aktif yang 
berperan sebagai pelaku, atau dengan kata lain keberhasilan suatu organisasi atau 
perusahaan dalam bersaing sangat dipengaruhi oleh kinerja para karyawannya. 
Kinerja merupakan perbandingan antara hasil kerja nyata karyawan dengan 
standar kerja yang telah ditetapkan (Dessler 1997). Hal yang menjadi perhatian 
setiap organisasi atau perusahaan adalah cara untuk meningkatkan kinerja 
karyawannya untuk mencapai tujuan bersama. 

Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang  mencapai tujuan bersama 
serta mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya, dimana hal tersebut akan 
sangat bergantung pada kepemimpinan para manajer (pimpinan). Kepemimpinan 
menggambarkan hubungan antara pemimpin dengan para bawahannya dan 
bagaimana seorang pemimpin mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan 
dan harapan pimpinan. Pemimpin diharuskan dapat mengembangkan dan 
mengarahkan potensi dan kemampuan bawahannya untuk mencapai bahkan 
melampui tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh atasan 
akan mempengaruhi kenyamanan pegawai dalam bekerja, sekaligus 
mempengaruhi kinerja karyawannya. 

Kualitas dari pemimpin seringkali dipandang sebagai faktor penting dari 
keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Gaya kepemimpinan adalah cara 
pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan 
seorang pemimpin dipengaruhioleh kemampuan serta kepribadiannya. Bila para 
pemimpin mampu memimpin dengan baik, sangat memungkinkan organisasi 
tersebut akan mencapai targetnya. Dibutuhkan pemimpin yang efektif yang 
mampu mempengaruhi perilaku anggota atau bawahannya. Dengan kata lain, 
seorang pemimpin akan diakui kemampuannya jika ia dapat mempengaruhi dan 
mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Elemen lain yang dinilai penting dalam organisasi selain gaya 
kepemimpinan adalah motivasi kerja. Menurut Umar (1999), motivasi adalah 
faktor yang kehadirannya dapat menimbulkan kepuasan kerja dan meningkatkan 
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kinerja pegawai. Motivasi juga dapat dilihat sebagai salah satu modal dasar bagi 
seorang karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi merupakan kekuatan 
yang bersifat positif yang ada pada diri seorang manusia yang dapat 
dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang 
dapat berupa imbalan moneter dan imbalan non moneter, yang dinilai dapat 
mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif maupun negatif, tergantung pada 
situasi dan kondisi yang dihadapi pihak yang bersangkutan (Winardi 2001). 
Membangun semangat dan motivasi dapat dilakukan dengan memadukan 
pendekatan persuasif dan profesionalisme.Konsep tersebut harus diawali dengan 
membangun hubungan dan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan 
seluruh karyawannya, dalam hal ini dapat berupa menerima saran dan keluhan 
yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. 

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) merupakan hasil merger 
tiga BUMN yang sudah cukup lama berkecimpung di bidang ekspor, impor dan 
distribusi. Ketiga BUMN tersebut adalah PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma 
Niaga (Persero) dan PT Pantja Niaga (Persero). Merger tersebut berlaku efektif 
sejak tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No.22 Tahun 2013. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) 
adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki 34 cabang yang 
tersebar diseluruh Indonesia, dimana setiap cabang sangat berkontibusi terhadap 
pencapaian dari keseluruhan target perusahaan. PT Perusahaan Perdagangan 
Indonesia (Persero) memiliki budaya 3K yang merupakan komitmen perusahaan 
atau organisasi untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. 3K tersebut 
adalah kompetitif, kualitas dan kekeluargaan.  

Berdasarkan penilaian dari kantor pusat, terdapat beberapa cabang yang 
memiliki prestasi yang baik dan juga terdapat beberapa cabang yang prestasinya 
masih rendah atau masih dibawah target perusahaan. Salah satu cabang yang 
memiliki kinerja dibawah target perusahaan adalah cabang Makassar. Setelah 
mengalami pergantian Kepala Cabang pada akhir periode tahun 2011, cabang 
Makassar mendapatkan penilaian yang kurang baik dari kantor pusat, yang 
dikarenakan oleh kinerja cabang Makassar yang menurun dalam kurun dua tahun 
terakhir, hal ini dapat dilihatdari  pencapaian omzet perusahaan berdasarkan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan pencapaian laba bersih 
cabang Makassar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 Pencapaian kinerja cabang Makassar periode 2011-2013 

Tahun 
Target Omzet 

penjualan 
Realisasi 
Omzet 

Target Laba 
Bersih 

Realisasi Laba 
Bersih 

(Rp) 
2011 28.000.000.000 32.672.340.000 6.150.000.000 7.400.000.000 
2012 29.000.000.000 21.329.783.000 7.200.000.000 6.078.702.000 
2013 31.000.000.000 21.689.518.000 8.310.000.000 6.246.450.000 

Sumber: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Makassar (2014) 
 

Sebelum terjadi pergantian Kepala Cabang pada cabang Makassar, yaitu 
pada tahun 2011, terlihat bahwa realisasi usaha atau tingkat pencapaian 
perusahaan atas target omzet penjualan dan target laba bersih perusahaan 
melebihi target yang diberikan perusahaan. Pencapaian target omzet penjualan 
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cabang Makassar mencapai 116.7% dari target perusahaan, sedangkan 
pencapaian target laba bersih perusahaan mencapai 120.32% dari target yang 
diberikan. Setelah terjadi pergantian jabatan Kepala Cabang di akhir tahun 2011, 
kinerja cabang Makassar mulai menurun yang dapat dilihat dari realisasi usaha 
perusahaan pada tahun 2012 dan  2013. Pada tahun 2012, terlihat bahwa 
pencapaian target omzet cabang Makassar hanya sebesar 73.5% dari target yang 
telah diberikan perusahaan, demikian juga pencapaian laba bersih yang hanya 
sebesar 84.4% dari target RKAP. Pada tahun 2013, terlihat bahwa pencapaian 
omzet penjualan dan laba bersih cabang masih dibawah target perusahaan, yaitu 
hanya sebesar 69.9% dan 75.2%. Menurunnya kinerja organisasi 
mengindikasikan bahwa kinerja karyawan juga ikut menurun. 

Terkait dengan meningkatnya target perusahaan di setiap tahunnya, yang 
terlebih dahulu sudah dibahas dalam Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan serta di setujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham, 
cabang Makassar masih dinilai kurang memanfaatkan peluang dan potensi 
wilayah sehingga tidak dapat meningkatkan penjualannya, sehingga target 
cabang tidak tercapai. Selain itu, terdapat hambatan yang berasal dari dalam 
cabang Makassar itu sendiri yang dinilai mempengaruhi kinerja karyawannya. 
Berdasarkan pengamatan awal diperoleh terlihat bahwa terdapat beberapa 
karyawan yang sering terlambat dalam absensi yang seharusnya tidak melebihi 
pukul 07.30 WITA dan pulang lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan 
perusahaan.Tabel 2 merupakan data yang diperoleh dari bagian personalia atau 
SDM (Sumber Daya Manusia) menunjukkan tingkat rata-rata mangkir karyawan 
dalam 2 kurun terakhir, yang mencapai 4.3% pada tahun 2012 dan sebesar 5.8% 
pada tahun 2013. Selain itu tingkat rata-rata keterlambatan karyawan pada tahun 
2012 sebesar 10.5% dan pada tahun 2013 mencapai 14%. Menurut bagian 
personalia, tingkat mangkir karyawan yang lebih dari 3% dapat dikatakan tidak 
baik karena dapat mengganggu aktivitas kantor cabang. Menurut penelitian 
Kirana (2013), terdapat hubungan yang kuat antara motivasi kerja terhadap 
disiplin kerja karyawan. 
 

Tabel 2 Tingkat absensi karyawan di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 
(Persero) cabang Makassar periode 2012-2013 

No. Perihal Rata-rata jumlah Absensi 
Tahun 2012 Tahun 2013 

1. Mangkir (%) 4.3 5.8 
2. Keterlambatan (%) 10.5 14 

Sumber: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Makassar (2014) 
 

Sebagai usaha untuk menyikapi penurunan kinerja karyawan cabang 
Makassar, pada awal tahun 2014, divisi Sumber Daya Manusia (SDM) cabang 
Makassar telah melakukan survei kepada seluruh karyawan untuk memperoleh 
gambaran mengenai permasalahan yang terjadi pada sumber daya manusia 
perusahaan. Data yang diperoleh berupa keluhan-keluhan dari para karyawan 
terkait operasional cabang sehari-hari. Keluhan tersebut dapat dilihat pada Tabel 
3. 
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Tabel 3 Keluhan yang dirasakan karyawan PT Perusahaan Perdagangan 
Indonesia (Persero) cabang Makassar 

No. Keluhan yang dirasakan 
1. Hubungan pimpinan dan karyawan kurang berjalan baik 
2. Pimpinan yang kurang mendengarkan aspirasi karyawan 
3. Kurangnya penghargaan dan insentif atas kinerja karyawan 
4. Pimpinan kurang memperhatikan program pengembangan karir karyawan 

Sumber: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Makassar 
 

Keluhan-keluhan di atas merupakan keluhan yang paling sering diterima 
bagian personalia. Hal-hal ini dinilai sebagai penyebab motivasi dan semangat 
kerja karyawan yang menurun dan berdampak kepada tingkat kedisiplinan 
karyawan  yang menurun, karyawan tidak dapat mengikuti panutan dan gaya 
kepemimpinan atasan sehingga mempengaruhi fokus karyawan terhadap tugas 
dan tanggung jawabnya, hal ini dapat dilihat dari karyawan yang menyelesaikan 
tugasnya melewati batas waktu yang ditetapkan. 

Berdasarkan data keluhan dari para karyawan tersebut, terdapat beberapa 
permasalahan dibidang sumber daya manusia yang perlu diperbaiki untuk 
memperbaiki kinerja karyawan, yaitu yang terkait dengan gaya kepemimpinan 
dari atasan dan motivasi karyawan. Cara pandang karyawan terhadap 
kepemimpinan atasan mereka akan berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam 
bekerja. Sedangkan motivasi yang rendah akan berdampak kepada rendahnya 
keinginan atau kemauan karyawan untuk bekerja secara optimal. Oleh karena itu, 
kedua hal tersebut diharapkan mendapat perhatian sehingga diharapkan kinerja 
karyawan membaik. Mengingat pentingnya masalah tersebut, maka perlu 
dilakukan identifikasi dan penelitianmengenai gaya kepemimpinan dan motivasi 
para karyawan dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada PT Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (Persero) yaitu cabang Makassar. 
 

Perumusan Masalah 

 
 

Berdasarkan latar belakang penelitian, setelah mengalami perganti Kepala 
Cabang, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Makassar 
mendapatkan penilaian yang kurang baik terkait kinerja cabang yang masih 
dibawah target perusahaan, hal ini dapat dilihat dari realisasi usaha terkait omzet 
penjualan dan laba bersih yang mengalami penurunan di tahun 2012 dan 2013. 
Selain dinilai kurang mampu memanfaatkan peluang dan potensi wilayah, 
ternyata terdapat beberapa permasalahan dari dalam perusahaan itu sendiri. 
Permasalahan tersebut antara lain dari segi sumber daya manusia, yang dapat 
ditunjukkan oleh tingkat mangkir kerja karyawan dan keterlambatan absensi yang 
cukup tinggi. Untuk tingkat rata-rata mangkir karyawan pada tahun 2012 dan 
2013 mencapai angka 4.3% dan 5.8%, sedangkan rata-rata keterlambatan 
karyawan pada tahun 2012 dan 2013 mencapai 10.5% dan 14%. Rendahnya 
kedisiplinan karyawan dinilai oleh badan personalia perusahaan sebagai indikasi 
dari menurunnya motivasi karyawan. 
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Terdapatnya perubahan gaya kepemimpinan yang disebabkan karena 
terjadinya pergantian Kepala Cabang di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 
cabang Makassar, dinilai mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Hal ini 
didasari oleh data dari divisi sumber daya manusia cabang Makassar yang 
menemukan beberapa permasalahan di bidang sumber daya manusia  terkait 
dengan gaya kepemimpinan atasan dan indikator yang menunjukkan motivasi 
karyawan yang rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan divisi 
sumber daya manusia terhadap seluruh karyawan cabang Makassar,diperoleh 
beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian cabang Makassar, antara lain: 
hubungan pimpinan dan karyawan yang kurang berjalan dengan baik yang 
mengakibatkan motivasi karyawan menurun, karyawan tidak dapat mengikuti 
panutan dan gaya kepemimpinan atasan yang berujung kepada karyawan yang 
kurang fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Gaya kepemimpinan 
Kepala Cabang  yang dinilai kurang dapat memotivasi karyawannya, pimpinan di 
nilai kurang memperhatikan pengembangan kompetensi karyawannya dan 
motivasi karyawan yang menurun dinilai merupakan permasalahan yang dihadapi 
cabang Makassar. 

Seorang pimpinan yang mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan 
baik, akan mempermudah suatu organisasi untuk mencapai target bersama. 
Kualitas dari seorang pimpinan seringkali dipandang sebagai faktor penting 
dalam keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi. Menurut Gibson et al. 
(1995), kepemimpinan merupakan usaha dalam menggunakan pengaruh untuk 
memotivasi individu dalam mencapai tujuan-tujuan. Dengan kata lain, seorang 
pimpinan harus mampu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan motivasi 
kerja karyawan dalam mencapai target bersama. Motivasi dapat dilihat sebagai 
salah satu modal dasar bagi seorang karyawan untuk meningkatkan kinerja. Hal 
ini sesuai dengan pengertian motivasi menurut Umar (1999) yang menyatakan 
bahwa motivasi adalah faktor yang kehadirannya dapat menimbulkan kepuasan 
kerja dan meningkatkan kinerja karyawan. Prasityo (2008) dan Prassetya (2005) 
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara gaya kepemimpinan 
terhadap motivasi karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dan 
Suharto (2005) menyimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan.  

Melihat permasalahan yang terjadi di atas, penelitian ini akan menganalisis 
hubungan gaya kepemimpinan dan motivasi karyawan di PT Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Makassar dalam rangka untuk 
meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan permasalahan itu diajukan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana sikap karyawan mengenai gaya kepemimpinan atasan, motivasi, 

dan kinerja? 
2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi karyawan terhadap 

kinerja karyawan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang 
Makassar? 

3. Bagaimana upaya meningkatkan kinerja karyawan PT Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Makassar? 
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Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan, 
maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah: 
1. Mengidentifikasi dan menganalisis sikap karyawan terhadap gaya 

kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. 
2. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi karyawan terhadap 

kinerja karyawan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang 
Makassar. 

3. Merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja 
karyawan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Makassar. 
 
 

Manfaat Penelitian 

 

 

 Beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah : 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan kinerja karyawan terkait dengan gaya 
kepemimpinan dan motivasi untuk mendapatkan daya saing dengan 
kompetitor perusahaan. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pengetahuan 
tambahan dalam melakukan penelitian  dan mempelajari bidang yang sama. 
 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

 Penelitian ini berfokus untuk melihat pengaruh gaya kepemimpinan dan 
motivasi karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT Perusahaan Perdagangan 
Indonesia (Persero) cabang Makassar.Responden yang diberikan kuesioner 
adalah seluruh karyawan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang 
Makassar. 

 
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

Kinerja Karyawan 

 

 

Definisi Kinerja Karyawan 

Setiap organisasi maupun perusahaan selalu berupaya untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan bersama. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 
diharapkan agar anggota atau karyawan organisasi tersebut memiliki kinerja yang 
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