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Bab l 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman saat ini banyak membawa perubahan, baik itu 

perubahan pada  manusia, alam ataupun teknologi. Perubahan ini juga telah 

menyebabkan pola berpikir manusia berubah. Sebagai contoh, dahulu 

perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga tanpa karir, namun saat ini 

paradigma itu telah berubah, perempuan juga diakui sebagai pemimpin, baik 

dalam skala kecil ataupun ruang lingkup yang lebih besar seperti negara. Hal 

ini tentu dipengaruhi oleh keadaan, situasi dan dimana tempat individu itu 

berada. Kondisi perubahan prilaku ini didasari oleh ilmu pengetahuan, 

pengalaman yang dimiliki ataupun lingkungan individu tersebut. 

Individu atau manusia merupakan faktor produksi dalam organisasi. 

Sebuah organisasi dapat dikatakan efektif jika setiap individu yang berada di 

lingkungan organisasi atau perusahaan tersebut berkinerja baik, dalam hal ini 

menjalankan tugas-tugasnya. Menurut Stephen Robbbins (2003:92) yang 

diterjemahkan oleh Diana Angelica bahwa : 

“Peran kinerja yang baik setiap individu yang berada disetiap 

organisasi atau perusahaan sangat dibutuhkan agar perusahan dapat 

terus berkembang”.  

Pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan tidak hanya dipengaruhi 

oleh besarnya dana yang diinvestasikan, teknnologi yang dimiliki, maupun 

sarana dan prasarana yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Ada hal 

yang penting dalam proses penyatuan faktor produksi yang dimiliki 

perusahaan guna tercapainya sasaran atau tujuan yang diharapkan, yaitu 

sejauh mana perusahaan mampu dalam memberdayakan dan mengelola 

sumber daya manusia yang berada di lingkungan perusahaan atau organisasi. 

Faktor sumber daya manusia inilah yang mampu menggerakkan seluruh 

komponen yang berada dalam perusahaan atau organisasi. 
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Sumber daya manusia yang dimiliki merupakan faktor yang sangat 

penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi dalam skala besar maupun 

kecil.  

Noer Efendi, 1995, menyatakan bahwa :  

 Pada organisasi berskala besar, sumber daya manusia dipandang 

sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses pengembangan 

usaha, peran sumber daya manusia menjadi semakin penting. 
Perkembangan dunia usaha akan terealisasi apabila ditunjang oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas. 
 

Setiap perusahaan pada umumnya memiliki standar kualifikasi 

masing-masing yang mereka inginkan dan ditetapkan sebagai standar kerja 

yang harus dicapai oleh setiap karyawannya. Dalam hal menentukan standar 

kerja, manajemen perusahaan memiliki kriteria-kriteria sebagai acuan, 

diantaranya adalah usia, pendidikan dan pengalaman kerja. Hal tersebut 

dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam menempatkan karyawan pada 

perusahaan atau organisasi.   

Kemampuan manajemen dalam mengelola faktor produksinya secara 

efektif dan efisien dapat terukur dalam prestasi kerja karyawan. 

Menururt Hasibuan (1995:105) : 

“Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalamandan kesungguhan 

serta waktu.” 

 Akan tetapi prestasi kerja karyawan tersebut tentu dipengaruhi oleh 

unsur pendukung lainnya yaitu motivasi kerja. Motivasi merupakan satu 

penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu 

tujuan. Ia juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju 

kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain “Motivasi 

adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang 
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mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk 

memperoleh kesuksesan dalam kehidupan”. (Husein Umar:2001) 

Perusahaan selalu mengaharapkan karyawannya dapat bekerja dengan 

baik dan berprestasi dibidangnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

pihak manajemen perusahaan. Untuk mencapai hal ini setiap karyawan 

hendaknya memiliki motivasi yang tinggi agar prestasi kerja dapat dicapai. 

Dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap 

perusahaan guna tercapai tujuan yang diharapkan perusahaan.  

 Dalam bekerja karyawan tidak bekerja sendiri akan tetapi ia 

dikomandoi oleh pimpinan, bawahan bekerja selalu tergantung pada 

pimpinan. Bila pimpinan tidak memiliki kemampuan memimpin, maka tugas-

tugas yang sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik. Apabila 

manajer mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, sangat 

mungkin organisasi tersebut dapat mencapai sasarannya. Suatu organisasi 

membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan 

mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya Alimuddin (2002).  

 

 Pemimpin adalah seorang panutan bagi bawahannya. Seorang 

pemimpin harus dapat menjadi contoh, tempat dan mampu bersifat adil 

terhadap karyawan yang berada dibawah kekuasaannya. Gambaran mengenai 

kepemimpinan dalam dunia kerja yang menjadi perhatian bagi penulis, sifat 

seorang pemimipin, karakter, dan kebiasaannya menjadi hal yang 

berpengaruh terhadap anak buahnya. Jadi, seorang pemimpin atau kepala 

suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat 

memberi pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah tujuan 

organisasi. 

 

 Seorang pemimpin akan memainkan peranan yang sangat dominan 

dalam organisasi. Peranan tersebut sama sekali tidak mengurangi, apalagi 

mengabaikan pentingnya peranan yang perlu dan harus dimainkan oleh para 

tenaga pelaksana. Akan tetapi tenaga pelaksana harus dibimbing, dibina, 
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diarahkan dan digerakkan secara sedemikian rupa sehingga mau dan mampu 

mengerahkan tenaga, waktu dan tenaga keterampilannya bagi kepentingan 

organisasi. 

Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda 

dalam memimpin para pengikutnya, perilaku para pemimpin itu disebut 

dengan gaya kepemimpinan.  

Menurut Keith Davis dan John W Newstrom yang dialihbahasakan 

oleh Agus Dharma (1995 : 80)   

“Gaya kepemimpinan merupakan suatu perwujudan tingkah laku 

dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam 

memimpin.” 

Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin didalam memotivasi 

karyawannya untuk menjalankan aktifitas perusahaannya akan sangat 

menentukan kinerja dari perusahaan atau organisasi. Karena apabila tidak 

terjalin pengaruh yang harmonis antara pemimpin dengan karyawannya maka 

akan sulit untuk menyatukan indikator-indikator yang ada dalam usahanya 

untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. 

Motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk 

melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisaa dikatakan 

sebagai rencana untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. 

Dengan kata lain motivasi merupakan sebuah proses untuk tercapainya 

tujuan (karyailmiah.um.ac.id/index.php/manajemen/article/view/2794).

        

Motivasi menurut Rivai (2008:455) : 

“Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi untuk mencapai hasil yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu”. 

Organisasi atau perusahaan akan mengharapkan kinerja yang baik dari 

setiap karyawannya. Untuk menumbuhkan ini sebelumnya perlu ditanam 

motivasi yang kuat agar karyawan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan 
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maksimal. Hal ini dapat tercapai apabila gaya kepemimpinan yang diterapkan 

mampu untuk menstimulasi motivasi yang diharapkan tumbuh pada diri 

setiap karyawan. 

Hal ini tidak hanya berlaku pada perusahaan-perusahaan berorientasi 

keuntungan (profit oriented) swasta, BUMN, BUMD dsb, akan tetapi juga 

berlaku pada sistem organisasi dalam pemerintahan seperti pada Biro 

Administrasi Perekonomian Pemerintah Daerah Riau. Biro ini dibawahi oleh 

seorang Kepala Biro dimana Kepala Biro ini pun dibawahi oleh Assisten II 

Gubernur dimana ia juga membawahi dua Biro lainnya, yaitu  

• Biro Administrasi Pembangunan 

• Biro Kesejahteraan Masyarakat 

Adapun tugas Biro Administrasi Perekonomian diatur dalam 

peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2008 yaitu, menyiapkan perumusan 

kebijakan, mengkordinasikan dan evaluasi program kegiatan dan 

penyelenggaraan kegiatan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perindustrian dan 

perdagangan, penanaman modal dan BUMD, lembaga teknologi dan 

ekonomi. 

Tiga biro ini mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sama 

dan merata dimana masing-masing peranan dan tanggung jawab sudah diatur 

oleh Undang-undang supaya tidak terjadi ketimpangan beban dan tanggung 

jawab. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari kepegawaian, diperoleh 

bahwa tingkat absensi Biro Administrasi Perekonomian lebih tinggi 

dibanding dengan dua biro lainnya yaitu lebih dari tiga persen (3%), hal ini 

dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran pelayanan.  

 

Menurut departemen kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau, tingkat 

kemangkiran pelaksana lebih dari tiga persen (3%) ini sudah berlangsung 

sejak 2010. Tingkat kemangkiran seperti ini perlu dihindari karena dapat 

mengganggu kelancaran tugas dan tanggung jawab setiap departemen, oleh 
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karena itu pimpinan menerapkan pemberian sanksi bagi karyawan yang 

mangkir tanpa keterangan dengan memotong insentif sebesar 3% setiap satu 

kali mangkir tanpa keterangan. 

 

Tabel 1.1 

Tingkat Absensi Pegawai Biro Administrsi Perekonomian Pemerintah Provinsi 

Riau tahun 2009-2011 

Sumber : Bagian Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau  

 

 

 

NO BULAN 
                       JUMLAH ABSENSI  

2009 (dalam %) 2010 (dalam %) 2011 (dalam %) 

1 Januari 1,9 2,3 2,1 

2 Februari 2,4 3,5 3,6 

3 Maret 2,4 6,0 3,2 

4 April 2,7 3,4 3,4 

5 Mei 3,2 3,3 2,6 

6 Juni 2,8 5,3 3,5 

7 Juli 3,5 5,6 2,4 

8 Agustus 2,3 2,1 3,3 

9 September 3,5 3,2 4,2 

10 Oktober 2,8 3,8 2,6 

11 November 3,5 3,7 4,6 

12 Desember 3,3 2,3 3,3 

 Rata-rata 2,8 3,6 3,2 
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Tabel 1.2 

Tingkat Absensi Pegawai Biro Administrsi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah 

Provinsi Riau tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bagian Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau  

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang 

mangkir pada Biro Administrasi Perekonomian cukup tinggi yaitu >3% per 

tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 

1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, 

cuti karena alasan penting, cuti diluar tanggungan Negara, cuti hamil dan 

bersalin bagi pegawai wanita. Bagi pegawai yang meninggalkana tugas tanpa 

keterangan atau bukan dari hak cuti dianggap mangkir atau absen. Hal ini 

NO BULAN 
JUMLAH 
ABSENSI 

2011 (dalam %) 

1 Januari 1,7 

2 Februari 3,4 

3 Maret 2,2 

4 April 1,7 

5 Mei 2,8 

6 Juni 4,2 

7 Juli 2,3 

8 Agustus 2,0 

9 September 1,2 

10 Oktober 2,4 

11 November 2,7 

12 Desember 1,5 

 Rata-rata 2,3 
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menunjukkan bahwa motivasi karyawan Biro Administrasi Perekonomian 

Pemerintah Provinsi Riau dalam bekerja sangat rendah sehingga 

mengakibatkan kemangkiran cukup tinggi. Oleh karena itu peran seorang 

pemimpin untuk membina bawahannya sangat diperlukan pada kondisi 

seperti ini, agar kedepan hal ini tidak terulang kembali.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk mengetahui sejauh apa 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan, maka perlu 

diadakannya suatu penelitian “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Motivasi Kerja Pegawai pada Biro Administrasi Perekonomian 

Pemerintah Provinsi Riau”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Dengan gaya kepemimpinan yang baik dari setiap pemimpin dalam 

memimpin karyawannya maka akan menumbutuhkan motivasi  yang tinggi 

dari karyawan dan diharapkan mampu memberikan nilai positif bagi 

perusahaan. Akan tetapi pada kenyataannya gaya kepemimpinan dari seorang 

pemimpin tidak banyak berpengaruh pada perusahaan dalam memotivasi 

karyawannya untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh organisasi. 

Oleh karena itu penulis akan mengidentifikasi masalah tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan apa yang diterapkan pada Biro Administrasi 

Perekonomian Pemerintah Daerah Riau ? 

2. Bagaimana motivasi kerja pegawai pada Biro Administrasi 

Perekonomian Pemerintah Daerah Riau ? 

3. Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi motivasi kerja pegawai 

pada Biro Administrasi Perekonomian Pemerintah Daerah Riau ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisis dan menyimpulkan pengaruh gaya kepemimipinan 

terhadap motivasi kerja karyawan.Tujuan diadakannya penelitian ini adalah : 

 

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan Biro 

Administrasi Perekonomian Pemerintah Daerah Riau  

2. Untuk mengetahui motivasi kerja karyawan pada Biro Administrasi 

Perekonomian Pemerintah Daerah Riau  

3. Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi 

motivasi kerja karyawan pada Biro Administrasi Perekonomian 

Pemerintah Daerah Riau  

1.4 Kegunaan Penelitian  

  Dengan melakukan penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa hasil 

dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

lebih dalam mengenai kepemimpinan, khususnya gaya 

kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan. 

2. Instansi, sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan 

dalam menganalisa pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja karyawan. 

3. Pihak lain, diharapkan dapat menambah refrensi , informasi dan 

wawasan teoritis khususnya masalah gaya kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja karyawan. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.5.1 Rerangka Pemikiran 

Berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh 

kepemimpinan, karena pemimpin bertanggungjawab atas kegagalan 
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pelaksanaan pekerjaan, sebaliknya kesuksesan dalam memimpin sebuah 

organisasi merupakan keberhasilan seseorang mempengaruhi orang lain 

untuk menggerakkan atau menjalankan visinya, selain itu adanya koordinasi 

atau kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahannya. Pernyataan 

tersebut sebagaimana diuraikan oleh 

 
 Wahjosumidjo (1993:172) berpendapat bahwa  
 

“Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi 

karena keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada 

kewibawaan, selain itu bagaimana menciptakan motivasi dalam diri 

setiap karyawan, kolega maupun pimpinan itu sendiri”.  

 

Hersey dan Blanchard (1992) berpendapat bahwa “Gaya 

kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga 

komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana 

proses kepemimpinan tersebut diwujudkan”. Bertolak dari pemikiran 

tersebut, Hersey dan Blanchard mengajukan proposisi bahwa “Gaya 

kepemimpinan (k) merupakan suatu fungsi dari pimpinan (p), bawahan (b) 

dan situasi tertentu (s), yang dapat dinotasikan sebagai k = f (p, b, s)”. 

Menurut Hersey dan Blanchard, pimpinan (p) adalah seseorang yang 

dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja 

maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi 

akan berjalan dengan baik jika pimpinan mempunyai kecakapan dalam 

bidangnya, dan setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang berbeda, 

seperti keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. Sedangkan bawahan 

adalah seorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu 

perkumpulan atau pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah atau 

tugas yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan. Dalam suatu 

organisasi, bawahan mempunyai peranan yang sangat strategis, karena sukses 

tidaknya seseorang pimpinan bergantung kepada para pengikutnya ini. Oleh 
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sebab itu, seorang pemimpinan dituntut untuk memilih bawahan dengan 

secermat mungkin. 

Adapun situasi (s) menurut Hersey dan Blanchard adalah suatu 

keadaan yang kondusif, di mana seorang pimpinan berusaha pada saat-saat 

tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti 

kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam satu situasi 

misalnya, tindakan pimpinan pada beberapa tahun yang lalu tentunya tidak 

sama dengan yang dilakukan pada saat sekarang, karena memang situasinya 

telah berlainan. Dengan demikian, ketiga unsur yang mempengaruhi gaya 

kepemimpinan tersebut, yaitu pimpinan, bawahan dan situasi merupakan 

unsur yang saling terkait satu dengan lainnya, dan akan menentukan tingkat 

keberhasilan kepemimpinan. 

 

Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan terletak pada 

sumberdaya manusianya. Penggunaan tenaga kerja manusia secara efektif dan 

terarah merupakan kunci untuk meningkatkan motivasi kerja yang baik. 

Untuk itu peranan seorang pemimpin dalam perusahaan semakin penting 

artinya dalam upaya meningkatkan motivasi kerja karyawan, sehingga 

efektivitas dan efisiensi dapat tercapai. Untuk mencapai upaya tersebut 

perusahaan memerlukan seorang pemimpin yang mampu mengkoordinasi 

sumberdaya manusia yang dipimpinnya ke arah tujuan yang diinginkan 

melalui berbagai gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi dan situasi 

perusahaan. 

 

Menurut Herzberg;1996 : 

 “Ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk 

berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari 

ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktor higiene (faktor 

ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor higiene 

memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk 

didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi 

lingkungan, dan sebagainya (faktor ekstrinsik), sedangkan faktor 

motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai 
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kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah achievement, 

pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dsb”. 

Mengemukakan dua pandangan manusia yaitu teori X (negative) dan 

teori y (positif), Menurut teori x empat pengandaian yang dipegang manajer 

a. Karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai 

kerja 

b. Karyawan tidak menyukai kerja mereka harus diawasi atau 

diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. 

c. Karyawan akan menghindari tanggung jawab. 

d. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua faktor 

yang dikaitkan dengan kerja. 

 

Kontras dengan pandangan negatif ini mengenai kodrat manusia ada 

empat teori Y : 

a. Karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti 

istirahat dan bermain. 

b. Orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika 

mereka komit pada sasaran. 

c. Rata rata orang akan menerima tanggung jawab. 

d. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. 

 

Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan 

interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi pada 

diri seseorang. Ada dua syarat mutlak untuk memotivasi kerja seorang 

karyawan yaitu kemampuan kerja dan kemauan kerja. (1) Kemampuan kerja 

yaitu pemimpin akan memberikan imbalan kepada karyawan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut; (2) kemauan kerja yaitu 

pemimpin akan berusaha mengetahui kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-

keinginan dari para bawahannya (Jurnal kajian bisnis No.17/mei-

september/1999). 
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1.5.2 Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun sangat tertarik untuk 

melakukan penelitaian yang berjudul : 

“APABILA GAYA KEPEMIMPINAN DITERAPKAN DENGAN 

TEPAT, MAKA MOTIVASI KERJA KARYAWAN AKAN 

MENINGKAT”.  

1.6 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Verifikasi  

Menurut Husein Umar (2002:55)  : 
 
Metode Verifikasi adalah Metode untuk menguji 

teori, peneliti akan mencoba menghasilkan 

informasi ilmiah baru, yaitu suatu hipotesis yang 

berupa suatu kesimpulan apakah hipotesis diterima 

atau ditolak. 

 
2. Metode Deskriptif 

 
Menurut Moh.Nazir (2003:54-55) :  
Metode Deskriptif yaitu suatu metode dalam 

meneliti suatu    kelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. 

 

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

gambaran atau luisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena antara 

fenomena yang diselidiki. 
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1.7 Sumber Data 

 Untuk memperoleh informasi dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan 

berbagai dat, yaitu : 

1. Data Primer, data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi literatur 

yang berhubungan dengan pengendalian kualitas suatu organisasi. 

2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari studi literatur dan dimaksudkan 

untuk mendukung kebenaran data primer. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 

1. Library Research  

Yaitu membaca dan mengumpulkan data melalui buku-buku yang 

tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

2. Field Research 

Yaitu dengan peninjauan ke perusahaan untuk memperoleh data dan 

informasi secara nyata mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti dengan cara : 

a. Wawancara, menanyakan tanya jawab langsung dengan pihak-

pihak yang terlibat 

b. Pengamatan, pengumpulan dan pengambilan data yang dilakukan 

dengan mengamati dan memahami berbagai gejala yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Penulisan melakukan pengamatan 

terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam organisasi. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dalam penelitian 

ini, penulis melakukan penelitian di Lapangan (Kantor Gubernur Riau), mulai 

dari bulan Maret sampai dengan selesai. 

 

 

 


