
 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latarbelakang 

Saat ini pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia semakin 

pesat sehingga persaingan diantara para pengusaha juga semakin ketat. Masing-

masing berusaha membenahi perusahaanya dalam segala aspek mulai dari 

produksi, pemasaran, keuangan, personalia, dan juga pembenahan dalam 

organisasiperusahaan. Oleh sebab itu diharapkan perusahaan dapat memenuhi 

tuntutan beroperasi seefektif dan seefisien mungkin agar dapat tetap bertahan 

menghadapi pesaingnya. 

Adanya persaingan didalam dunia usaha yang gencar sejalan dengan 

pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi pasar, menuntut perusahaan mampu 

bersaing dengan perusahaan lain. agar tujuan perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan dan menumbuh kembangkan perusahaan dapat tercapai. 

Di Indonesia banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar dan tidak 

bisa lagi menjalankan produktivitas perusahaanya. Hal ini disebabkan oleh faktor 

internal dan faktor eksternal perusahaan yang tidak bisa mengatasi masalah-

masalah perusahaan khususnya persaingan. Perusahaan yang dapat bertahan 

terhadap persaingan tersebut akan dapat berkembang dan tumbuh menjadi suatu 

perusahaan yang berskala besar . Tumbuhnya skala perusahaan akan 

mengakibatkan meluasnya kegiatan – kegiatan di perusahaan tersebut sehingga 

memerlukan banyak perubahan di bidang manajemen. 

Pembangunan sumber daya manusia atau karyawan merupakan salah satu 

prioritas dalam mendukung setiap kegiatan terutama bidang perkantoran yang 

dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta .Seperti yang dijelaskan oleh 

S.P.Hasibuan (2003:10) mengatakan bahwa : 

“Karyawan adalah kekayaan utama suatu perusahaan ,karena tanpa 

keikutsertaan mereka,aktivitas perusahaan tidak akan 

terjadi.Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana 

,sistem,proses, dan tujuan yang ingin dicapai”. 

Pekerjaan kantor di suatu perusahaan merupakan komponen dasar 

organisasi serta merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi atau 



 
 

 

perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai apabila dilaksanakan oleh sumber daya 

manusia yang memiliki keterampilan, kreativitas, disiplin, produktif,  

professional, serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan juga 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Salah satu masalah utama dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah 

produktivitas tenaga kerja yang rendah. Indonesia perlu mengembangkan 

keunggulan komparatif yang dinamis, yakni sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas, produktif dan professional. 

Suatu perusahaan membutuhkan karyawan yang bekerja produktif. karena 

dengan dukungan tenaga kerja yang produktif, suatu pekerjan akan terselesaikan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga tujuan perusahaan pun 

dapat tercapai secara maksimal. oleh karena itu produktivitas kerja karyawan yang 

sangat tinggi sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Adapun Pengertian 

Produktivitas menurut Muchdarsyah Sinungan (2005:17): 

“produktivitas adalah suatu pendekatan interdisipliner  untuk 

menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi 

penggunaan cara produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber 

secara efisien, dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi” 

 

Menurut Hasibuan (2003:105) : “produktivitas kerja adalah 

perbandingan antara output dengan input dimana output harus 

mempunyai nilai tambah dan teknik pengerjaannya yang lebih baik” 

Menurut Prof.DR.Sondang P.Siagian,M.P.A (1982:15) :”produktivitas 

kerja adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar – besarnya 

dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output 

yang optimal, kalau mungkin yang maksimal” 

Fenomena yang dapat dilihat dari menurunya produktivitas kerja karyawan 

menurut Michael.P.Leiter dan L.Robichaud(1997 ; 2), beban kerja yang 

berlebihan, kurangnya wewenang, imbalan yang tidak memadai, hilangnya 

sambung rasa, perlakuan yang tidak adil, terjadinya konflik nilai, disiplin, tingkat 

pendidikan yang tidak sesuai dengan penempatan dan sikap kerja yang tidak 

mendukung perusahaan seperti kerja yang bermalas-malasan ataupun korupsi jam 

kerja yang tidak semestinya. Jika kondisi tersebut dibiarkan terus-menerus maka 



 
 

 

perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan membuat 

perusahaan mengalami kemunduran dan kemungkinan perusahaan jatuh pailit. 

PT. Citosarana Jasapratama adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa pengiriman barang berlokasi di Jl.BuahBatu 298 A dengan merek 

dagang CitoXpress kini menjadi Perusahaan Jasa Kurir Kargo dan Logistik 

berkelas di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi sekarang ini menurunya 

produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan dari 

bagian HRD menyatakan “secara umum rendahnya produktivitas kerja karyawan 

ini dapat dilihat dari beberapa aspek,antara lain belum optimalnya kerjasama antar 

karyawan, hal  ini dapat terlihat dari sikap karyawan yang membiarkan karyawan 

lainya yang memiliki beban kerja yang tinggi sedangkan karyawan lain yang 

memiliki keleluasan waktu, serta tingkat pendidikan yang didominasi oleh 

banyaknya lulusan SMA. 

Disinyalir rendahnya produktivitas ini karena adanya perubahan gaya 

kepemimpinan. Perubahan kepemimpinanan ini terjadi pada periode 2011 dimana 

terjadi pergantian kepemiminan yang merubah gaya kepemimpinan sebelumnya.  

Menurut Veitzal  Rifa‟I (2004 :64) “Gaya kepemimpinan adalah 

perilaku dan strategi,sebagai hasil dari kombinasi filsafah, keterampilan, 

sifat dan sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi kinerja bawahanya, sehingga gaya kepemimpinanya dapat 

memaksimumkan produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan mudah 

menyesuaikan dengan segala situasi” 

 

Blake dan Mouton memperkenalkan The Manajerial grid yang yang dikutip 

oleh Hasibuan (1996:211) : 

1. Impoverished Style : Pemimpin tidak memperhatikan karyawanya dalam 

bekerja dan produktivitas karyawanya (grid1.1) 

2. Team style : Pemimpin sangat memperhatikan tingkat produksi dan 

kebutuhan karyawan dalam bekerja (grid 9.9) 

3. Country club style : Pemimpin lebih memperhatikan karyawanya 

dibandingkan produktivitasnya (grid 1.9) 



 
 

 

4. Produce or perish style : Pemimpin lebih memperhatiakan produktivitas 

karyawan dibandingkan dengan memperhatikan kebutuhan karyawanya 

dalam bekerja (grid 9.1) 

5. Middle of the road style : Pemimpin mempunyai perhatian yang cukup 

terhadap produktivitas dan kebutuhan karyawanya (grid 5.5) 

Gaya kepemimpinan yang terjadi pada PT.Citosarana Jasapratama saat ini 

lebih berorientasi kepada tugas (produce or perish style), dimana gaya 

kepemimpinan ini nampaknya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan atau 

diinginkan karyawan sehingga menyebabkan komunikasi antara pemimpin yang 

baru dengan karyawan kurang berjalan secara harmonis, terutama dalam hal 

situasi pekerjaan. Kondisi ini menimbulkan dampak karyawan menjadi kurang 

antusias dalam melaksanakan pekerjaanya dan adanya kecenderungan menurunya 

semangat dan kegairahan kerja para karyawan, dimana hal ini dapat dilihat dari 

tingginya tingkat absensi dan tingkat perputaran karyawan . Pada PT. Citosarana 

Jasapratama, seperti yang terlihat di dibawah ini : 

Tabel 1.1  Absensi Karyawan PT.Citosarana Jasapratama 
Periode Jan – Des Tahun 2010  

Bln Jumlah 

karyawan 

Alasan Absen 

S % I % lain % Jumlah 

Jan  30 1 3.3 0 0 1 3.3 2 

Feb 30 1 3.3 0 0 1 3.3 2 

Mar 30 1 3.3 1 3.3 2 6.7 4 

April 30 0 0 1 3.3 2 6.7 3 

Mei 30 0 0 2 6.7 2 6.7 4 

Juni 30 0 0 1 3.3 3 10 4 

Juli 30 0 0 0 0 2 6.7 2 

Agus 30 0 0 2 0 1 3.3 3 

Sep 30 1 3.3 0 0 1 3.3 2 

Okt 30 1 3.3 0 0 1 3.3 2 

Nov 30 1 3.3 2 6.7 1 3.3 4 

Des 30 2 6.7 2 6.7 3 10 7 

jumlah 30 8   9   11   39 
Rata - rata 3.25% 

 

 

 



 
 

 

Periode Jan – Des Tahun 2011 

Bln  Jumlah 

karyawan 

Alasan absen Jumlah  

S % I % lain % 

Jan  32 2 6.25 2 6.25 1 3.125 5 

Feb 32 2 6.25 1 3.125 1 3.125 4 

Mar 32 1 3.125 1 3.125 1 3.125 3 

April 32 1 3.125 0 0 2 6.25 3 

Mei 32 1 3.125 0 0 2 6.25 3 

Juni 32 1 3.125 0 0 2 6.25 3 

Juli 32 2 6.25 0 0 2 6.25 4 

Agus 32 0 0 0 0 3 9.4 3 

Sep 32 1 3.125 2 6.25 2 6.25 5 

Okt 32 1 3.125 2 6.25 3 9.4 6 

Nov 32 1 3.125 2 6.25 1 3.125 4 

Des 32 2 6.25 1 3.125 1 3.125 4 

 Jumlah   15   11   12   47 
Rata - rata 3,91 % 
 

Periode Jan – Des Tahun 2012 

bln Jumlah 

karyawan 

Alasan absen jumlah 

s % I % lain % 

Jan  40 2 5 1 2.5 2 5 5 

Feb 40 2 5 1 2.5 2 5 5 

Mar 40 0 0 0 0 3 7.5 3 

April 40 0 0 0 0 1 2.5 1 

Mei 40 1 2.5 0 0 2 5 3 

Juni 40 1 2.5 2 5 2 5 5 

Juli 40 1 2.5 1 2.5 2 5 4 

Agus 40 1 2.5 1 2.5 3 7.5 5 

Sep 40 0 0 2 5 3 7.5 5 

Okt 40 2 5 1 2.5 2 5 5 

Nov 40 1 2.5 1 2.5 2 5 4 

Des 40 1 2.5 2 5 2 5 5 

jumlah 40 7   12   19   50 
Rata – rata  4,16% 
Sumber : HRD PT.Citosarana Jasapratama Buahbatu Bandung 

Tingkat absensi tingi jumlah karyawan yang absen terus meningkat. Hal 

ini menunjukan indikasi turunya produktivitas kerja di PT.Citosarana 

Jasapratama, dimana karyawan mulai menunjukan berbagai alasan untuk absen 

dari pekerjaanya, hal ini terbukti banyaknya absensi karyawan pada kolom ijin 

dan kolom lain – lain. Menurut Edwin B.Flippo, absensi yang normal di negara 



 
 

 

Amerika Serikat yang jarang penduduknya adalah 3%. Sedangkan di negara yang 

padat penduduknya tingkat absen 3% adalah tidak normal, Sementara 

PT.Citosarana Jasapratama rata – rata tingkat absen karyawanya diatas 3% ( 

3,91%) dan cenderung mengalami peningkatan. 

 

 

Tabel 1.2 Tingkat Perputaran karyawan 
Tahun Rata – rata 

jumlah 

karyawan 

Rata – rata 

masuk 

% Rata – rata 

keluar 

% 

2010 30 4 13.3 5 16.7 

2011 32 4 12.5 4 12.5 

2012 40 5 12.5 8 20 

Sumber : HRD PT.Citosarana Jasapratama Buahbatu Bandung 

Tingkat Turnover karyawan pada tahun 2012 di PT Citosarana 

Jasapratama Bandung telah melebihi standar yang ditolerir yaitu sebesar 10% per 

tahun, seperti yang diungkapkan Heneman III, Schwab, Fossum dan Dyer yang 

dikutip dalam jurnal Jenjang Karir Universitas Kristen Petra (2005:1) bahwa 

“Standar tingkat turnover yang bisa ditolerir pada setiap perusahaan berbeda-beda. 

Namun jika turnover yang mencapai lebih dari 10% pertahun adalah terlalu tinggi 

menurut banyak standar”.  Hal ini tentu menjadi masalah bagi perusahaan karena 

dengan adanya tingkat turn over karyawan yang tinggi tetunya sedikit banyak 

akan mengganggu kestabilan perusahaan seperti ketika keluarnya karyawan 

perusahaan harus segera mencari kekosongan tempat yang ditinggalkan seorang 

karyawan yang keluar tadi agar tetap menjaga kestabilan perusahaan akan tetapi 

dilain sisi masuknya karyawan menimbulkan permasalahan lain diantaranya 

waktu seorag karyawan untuk beradaptasi dan juga pengluaran biaya untuk 

perekrutan karyawan. 

Berdasarkan data diatas terungkap bahwa tingkat absensi dan tingkat turnover 

karyawan PT Citosarana Jasapratama mengalami kenaikan, maka dapat di 



 
 

 

indikasikan telah terjadi rendahnya produktivitas kerja dan semangat kerja dari 

para karyawanya. 

Pengaruh seorang pemimpin sangat menentukan, karena untuk 

merealisasikan tujuan, perusahaan perlu menerapkan gaya kepemimpinan atau 

pola kerja yang konsisten terhadap situasi kerja yang dihadapi. Selain itu seorang 

pemimpin didalam melaksanakan tugasnya harus berupaya menciptakan dan 

memelihara hubugan yang baik dengan bawahanya agar mereka dapat bekerja 

secara produktif . Gaya kepemimpinan atau pola kerja yang sesuai dengan situasi 

kerja yang dihadapi diharapkan akan berdampak baik terhadap semangat dan 

motivasi kerja para karyawan, yang selanjutnya akan, berdampak baik pula 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Melihat beberapa pentingnya pengaruh seorang pemimpin didalam 

mengoperasikan perusahaan dengan individu yag berbeda – beda, maka seorang 

pemimpin harus benar – benar berkualitas agar dapat memimpin bawahnya 

dengan baik sehingga produktivitas dan tujuan perusahaan dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai“ Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Peningkatan 

Produktivitas Kerja Menurut   Persepsi Karyawan di PT.Cito Sarana Jasa 

Pratama.” 

1.2  Identifikasi Masalah  

Produktivitas kerja karyawan memiliki arti yang sangat penting karena 

akan menentukan daya saing perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan salah satunya yaitu faktor gaya kepemimpinan yang 

diterapkan perusahaan. 

Menurut Veitzal  Rifa‟I (2004 :64) 

“Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil dari kombinasi 

filsafah, keterampilan, sifat dan sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin 

ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahanya, sehingga gaya 

kepemimpinanya dapat memaksimumkan produktivitas, kepuasan kerja, 

pertumbuhan, dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi” 



 
 

 

Produktivitas kerja karyawan yang tinggi akan turut mempengaruhi 

produktivitas perusahaan, banyak strategi yang dilakukan perusahaan dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan salah satunya dengan menciptakan 

komunikasi yang baik secara dua arah antara pemimpin dan karyawan. Dengan 

dasar pemikiran diatas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan pada karyawan 

PT.Citosarana Jasapratama? 

2. Bagaimana tingkat produktivitas kerja karyawan bagian PT.citosarana 

Jasapratama? 

3. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap tingkat 

produktivitas kerja karyawan PT.Citosarana Jasapratama ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap peningkatan produktivitas kerja menurut persepsi 

karyawan PT.Citosarana Jasapratama. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk  mengetahui  gaya  kepemimpinan  yang  diterapkan  pada  

karyawan PT.Citosarana Jasa pratama . 

2. Untuk mengetahui tingkat produktivitas kerja PT.Citosarana 

Jasapratama . 

3. Untuk mengetahui seberapa besar  pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap produktivitas kerja menurut persepsi karyawan  

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.  Kegunaan teoritis : 

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam 

wawasan serta pengetahuan dalam bidang  ilmu manajemen sumber 

daya manusia yang telah penulis dapatkan dalam kuliah selama ini. 

2.  Kegunaan praktis : 

Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  membantu  memberikan  



 
 

 

input  bagi perusahaan   dalam  mengembangkan  gaya  

kepemimpinan  yang  telah  ada terhadap produktivitas  karyawan 

dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan guna 

mencapai tujuan perusahaan. 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Pada dasarnya suatu perusahaan atau organisasi didirikan dengan berbagai 

tujuan yang ditetapkan atas dasar persetujuan bersama. Tujuan tersebut harus 

dicapai dengan efektif dan efisien. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan pemimpin 

yang dapat mengarahkan kelompok organisasi atau perusahaan.pemimpin yang 

efektif dalah pemimpin yang mempunyai motivasi tinggi, yang punya tujuan jelas 

dan mau berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. 

Untuk mencapai tujuan organisasi maka pimpinan tidak dapat mengabaikan 

karyawan dan situasi lingkungan kerjanya, Agus Dharmo (1999:342), 

mengemukakan bahwa : 

“  Keefektifan  kepemimpinan  tergantung  pada  kecocokan antara  tugas, 

kekuasaan, sikap, dan persepsi ”. 

Karena  dalam  suatu   perusahaan   tiap   karyawan   membawa   

seperangkat kebutuhan  yang  berbeda-beda  ke  dalam  situasi  pekerjaan  

mereka,  maka  seorang pemimpin harus dapat mengetahui dan memahaminya. 

Diantara hal tersebut, persepsi karyawan merupakan hal yang harus dapat 

dipahami oleh seorang pemimpin.  

1.5.1 Pengertian Kepemimpinan  

Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen 

oleh karena itu kepemimpinan dibutuhkan manusia ,karena adanya keterbatasan – 

keterbatasan tertentu pada diri manusia .Dari sinilah timbul kebutuhan untuk 

memimpin dan dipimpin. 

Para ahli dibidang organisasi mengajukan pengertian tersendiri mengenai 

kepemimpinan .kepemimpinan didefinisikan ke dalam ciri individual ,kebiasaan 

,cara mempengaruhi orang lain ,interaksi ,kedudukan dalam administrasi ,dan 

persepsi mengenai pengaruh yang sah .ada beberapa ahli kepemimpinan 



 
 

 

diantaranya : 

Menurut Prof.Dr.Veithzal Rivai,M.B.A. (2004 ; 2) dalam bukunya yang 

berjudul „Kepemimpinan dan perilaku Organisasional „,menyatakan bahwa :  

“Kepemimpinan (Leadership) adalah proses mempengaruhi atau memberi 

contoh kepada pengikut – pengikutnya lewat proses komunikasi dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi” 

Menurut Ishak  Arep,Hendri  Tanjung (2003  ;  93),  dalam  bukunya  yang 

berjudul “ Manajemen Motivasi ”, menyatakan bahwa: 

“  Kepemimpinan  (Leadership)  adalah  kemampuan  seseorang  

untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat 

yang berbeda-beda menuju pencapaian tertentu ”. 

Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  suatu  

proses dimana  seseorang mempengaruhi orang lain atau suatu kelompok 

dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan sendiri, seorang 

pemimpin yang berhasil di lingkungan kerja, dengan adanya kepemimpinan 

belum tentu cocok bila  diaplikasikan  pada  perusahaan  lain  karena  

keberhasilan  gaya  kepemimpinan sangat tergantung pada situasi perusahaan 

yang dipimpinnya itu. 

Dengan kata lain, seorang pemimpin yang berhasil mengusahakan karyawannya 

untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, akan bergantung dengan 

kemampuannya dalam menyesuaikan gaya kepemimpinannya pada situasi kerja 

yang dihadapinya.  

1.5.2 Gaya Kepemimpinan  

Setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan tersendiri ,seorang 

pemimpin yang berhasil dengan gaya kepemimpinanya belum tentu cocok bila 

diaplikasikan pada perusahaan lain karena salah satu factor keberhasilan gaya 

kepemimpinan tergantung pada situasi yang dipimpinya itu. 

Dengan kata lain, seorang pemimpin yang berhasil mengusahakan 

karyawanya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, akan bergantung dengan 

kemampuanya dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan pada situasi kerja yang 



 
 

 

dihadapinya. 

Menurut Stoner dialih bahasakan oleh Alexander Sindron,yaitu :”gaya 

kepemimpinan adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai pemimpin 

dalam proses mempengaruhi pekerja” 

Menurut Veitzal  Rifa‟I (2004 :64) “Gaya kepemimpinan adalah 

perilaku dan strategi, sebagai hasil dari kombinasi filsafah, keterampilan, 

sifat dan sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi kinerja bawahanya, sehingga gaya kepemimpinanya dapat 

memaksimumkan produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan mudah 

menyesuaikan dengan segala situasi”. 

Berdasarkan uraian diatas,dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah pola tingkah laku para pemimpin dalam mengarahkan dan 

mempengaruhi bawahanya untuk mengikuti kehendaknya dalam mencapai tujuan 

tertentu 

Sedangkan menurut Hasibuan (1996;211) menjelaskan suatu kerangka 

manajerial atau “The Manajerial Grid” yang diperkenankan oleh psikolog Blake 

& Mouton ada 5 Gaya Kepemimpinan : 

1. Improverished style (Grid 1.1) 

Manajer sedikit sekali usahanya untuk memikirkan orang – orang yang 

bekerja denganya ,dan produksi yang seharusnya dihasilkan organisasinya 

.dalam menjalankan tugas manajer dalam grid ini menganggap dirinya 

sebagai perantara yang hanya mengkomunikasikan informasi dari atasan 

kepada bawahan . 

2. Team Style (Grid 9.9) 

Manajer mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memikirkan 

baik produksi maupun orang – orang yang bekerja denganya .Dia mencoba 

untuk merencanakan semua usahanya dengan senantiasa memikirkan 

dedikasinya pada produksi dan nasib orang – orang yang bekerja dalam 

organisasinya .manajer yang termasuk dalam grid ini dikatakan sebagai 

manajer Tim yang riil (the real team manajer).Dia mampu memadukan 

kebutuhan – kebutuhan produksi denga kebutuhan orang – orang secara 

individu . 

3. Country Club Style (Grid 1.9) 



 
 

 

Gaya kepemimpinan dari manajer ini adalah mempunyai rasa tanggung 

jawab yang tinggi untuk memikirkan orang-orang yang bekerja dalam 

organisasinya .tetapi pemikiranya mengenai produksi rendah.manajer 

seperti ini dinamakan pemimpin klub(the country club style 

management).mmanajer ini berusaha menciptkana suasana lingkungan 

yang semua orang bisa bekerja rileks,bersahabat dan bahagaia dalam 

organisasinya. 

4. Produce or perish style (Grid 9.1) 

Manajer disebut sebagai manajer yang menjalankan tugas secara otokratis 

(autocratic task managers).Manajer semacam ini hanya mau memikirkan 

tentang usaha peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja ,tidak mempunyai 

atau hanya sedikit rasa tanggung jawabnya pada orang-orang yang bekerja 

dalam organisasinya. 

5. Middle of the road style (grid 5.5) 

Manajer mempunyai pemikiran yang medium baik pada produksi maupun 

pada orang – orang .dia berusaha menciptakan dan membina moral – 

moral orang yang bekerja dalam organisasinya dipimpinya ,dan produksi 

dalam tingkat yang memadai ,tidak terlampau mencolok.Dia tidak 

menciptakan target yang tinggi sehingg sulit dicapai ,dan berbaik hati 

mendorong orang – orang untuk bekerja lebih baik. 

Dalam kenyataanya, perubahan yang terjadi dalam gaya kepemimpinan 

biasanya berlangsung mengikuti situasi dan kondisi yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan . Apabila situasi dan kondisinya memerlukan pemikiran bersama 

antara pimpinan dan pelaksana, maka gaya kepemimpinan akan menuju 

demokrasi .sebaliknya apabila situasi dan kondisi memerlukan langkah-langkah 

yang cepat maka gaya kepemimpinan akan mengarah kepada gaya otokratis atau 

bahkan pimpinan menggunakan gaya kepemimpinan Impoverished style yaitu 

hanya menganggap dirinya sebagai perantara yang hanya mengkomunikasikan 

Informasi dari atasan kepada bawahan. 

Jadi gaya kepemimpinan pada suatu perusahaan dimungkinkan tidak 

terpakupada satu gaya saja melainkan dapat berupa kombinasi dari berbagai gaya 



 
 

 

kepemimpinan yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan pada saat itu atau 

sesuai dengan sifat dari pemimpin itu sendiri. 

Oleh karena itu menurut Ralph & Lippit (2000;27) 

“tidak ada gaya kepemimpinan yang lebih baik semua tergantung kepada situasi 

dan kondisi perusahaan atau organisasi” 

1.5.3 Pengertian Produktivitas Kerja 

Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Cara kerja kemarin harus, 

dan hasil yang dicapai esok harus lebih banyak atau lebih baik dari yang 

diperoleh kemarin.Sikap yang demikian membuat seorang selalu mencari 

perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan. Orang yang mempunyai 

sikap tersebut terdorong untuk menjadi dinamis, kreatif, inovatif serta terbuka, 

tetapi kritis terhadap ide-ide baru dan perubahan- perubahan. 

Beberapa pengertian mengenai produktivitas menurut beberapa pakar 

akan dikemukakan sebagai berikut: 

Pengertian Produktivitas menurut Muchdarsyah Sinungan (2005:17): 

“produktivitas adalah suatu pendekatan interdisipliner  untuk 

menentukan tujuan yang efektif ,pembuatan rencana ,aplikasi 

penggunaan cara produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber 

secara efisien ,dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi” 

 Produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan  bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik 

daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih  baik dari hari ini. Menurut 

Ravianto J (2000:4) secara umum produktivitas mengandung pengertian 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja satuan 

waktu.  Sumber daya manusia memegang peranan  penting  dalam  proses  

peningkatan  produktivitas  karena  manusia  bersifat dinamis. Sedangkan alat 

produksi dan kemajuan teknologi lebih bersifat statis yang hanya dapat 

digerakkan oleh manusia. Tingkat produktivitas yang tinggi merupakan harapan  

bagi  setiap  perusahaan  untuk  meningkatkan  produktivitas  kerja,  banyak 

sekali faktor yang  mempengaruhi, seperti pemberian upah atau gaji yang adil 



 
 

 

dan layak,  suasana  dan  lingkungan  kerja  yang  menyenangkan,  kesempatan  

berkarir, kesempatan untuk maju, fasilitas yang mendukung, dan lain-lain. 

 1.5.4  Faktor Produktivitas Tenaga Kerja  

 Secara ringkas menurut Dr. Sedarmayanti ,M.Pd. (2001  ; 72-

76).Faktor-faktor yanng mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah sebagai 

berikut : 

1. Sikap Mental berupa motivasi kerja.Motivasi adalah daya dorong yang 

dimiliki,baik secara intrinsik maupun ekstrensik yang membuat karyawan 

mau dan rela untuk bekerja sekuat tenaga menggunakan seluruh 

kemampuanya dalam mencapai tujuan. 

2. Pendidikan  

Pada umumnya organisasi yang mempunyai pendidikan (Formal atau non 

formal ) yang lebih tinggi akan mempunyai wawasan lebih luas akan arti 

penting produktivitas.Tingginya kesadaran akan pentingnya produktivitas 

dapat mendorong pegawai yang bersangkutan melakukan tindakan yang 

produktif. 

3. Keterampilan  

Pada aspek tertentu apabila pegawai semakin terampil ,maka akan lebih 

mampu bekerja serta menggunakan fasilitas kerja dengan baik.Pegawai 

akan menjadi lebih terampil apabila mempunyai kecakapan (ability) dan 

pengalaman (experience) yang cukup. 

4. Manajemen  

Pengertian manajemen disini dapat berkaitan dengan sistem yang 

diterapkan oleh pimpinan untuk mengelola ataupun memimpin serta 

mengandalkan staf atau bawahanya .Apabila manajemenya tepat maka 

akan menimbulkan semangat yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong 

pegawai untuk melakukan tindakan yang paling produktif. 

5. Hubungan Industrial Pancasila (H.I.P) 

Dengan Penerapan Hubungan Industrial Pancasila maka akan : 

a. Menciptakan ketenangan kerja dan memberikan motivasi kerja secara 

produktif sehingga produktivitas dapat meningkat. 



 
 

 

b. Menciptakan hubungan kerja yang serasi dan dinamis sehingga 

menubuhkan partisipasi aktif dalam menumbuhkan produktivitas. 

c. Menciptakan harkat dan martabat pegawai sehingga mendorong 

diwujudkanya jiwa yang berdedikasi dalam upaya peningkatan 

produktivitas. 

6. Tingkat Penghasilan 

Apabila tingkat penghasilan memadai maka dapat menimbulkan kosentrasi 

kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan produktivitas. 

7. Gizi dan Kesehatan 

Apabila pegawai dapat dipenuhi kebutuhan gizinya dan berbadan sehat 

,maka akan lebih kuat bekerja ,apalagi bila mempunyai semangat yang 

tinggi maka akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 

8. Jaminan Sosial  

Jaminan sosial yang diberikan oleh suatu organisasi kepada pegawainya 

dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian dan semangat kerja 

.Apabila jaminan sosial pegawai mencukupi maka akan dapat 

menimbulkan kesenangan bekerja sehingga mendorong pemanfaatan 

kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas. 

9. Lingkungan dan Iklim Kerja  

Lingkungan dan iklim kerja yang baik akan mendorong pegawai agar 

senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan 

pekerjaan dengan lebih baik menuju ke arah peningkatan produktivitas. 

10. Sarana Produksi  

Mutu sarana produksi berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas 

apabila sarana produksi yang di gunakan tidak baik ,kadang – kadang 

dapat menimbulkan pemborosan bahan yang dipakai. 

11. Teknologi 

Apabila teknologi yang dipakai tepat dan lebih maju tingkatanya maka 

akan memungkinkan : 

a. Tepat waktu dalam penyelesaian proses produksi. 



 
 

 

b. Jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dan bermutu. 

c. Memperkecil terjadinya pemborosan bahan sisa. 

Dengan memperhatikan hal tersebut ,maka penerapan teknologi dapat 

mendukung peningkatan produktivitas. 

12. Kesempatan Berprestasi  

Pegawai yang bekerja tentu mengharapkan peningkatan karier atau 

pengembangan potensi pribadi yang nantinya akan bermanfaat bagi 

dirinya maupun bagi organisasi .Apabila terbuka kesempatan untuk 

berprestasi,maka akan menimbulkan dorongan psikologis untuk 

meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. 

 

1.5.5 Indikator – indikator yang dapat menunjukan produktivitas kerja 

karyawan 

 menurut Hasibuan (2001:51-52) adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat absensi karyawan  

Tingkat absensi karyawan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk 

mengetahui produktivitas kerja karyawan ,karena absensi merupakan data 

yang menyangkut tanggung jawab karyawan terhadap pelaksanaan 

tugasnya masing – masing. 

2. Tingkat perputaran tenaga kerja (labour turn over/LTO) 

Tingkat peprputaran tenaga kerja di suatu perusahaan dapat juga 

digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat produktivitas kerja 

karyawan ,karena besar kecilnya perputaran karyawan yang terjadi dapat 

menunjukan ada tidaknya kesenangan mereka bekerja pada perusahaan 

tersebut. 

Selain 2 ( dua) indikator yang telah disebutkan diatas , indikator lain yang 

dapat digunakan untuk menilai produktivitas kerja karyawan menurut 

Prof.DR.Sondang P.Siagian,M.P.A (2002 :30-34), dalam bukunya “kiat 

meningkatkan produktivitas kerja” adalah : 

 



 
 

 

1. Kedisplinan kerja karyawan  

Dimana karyawan secara sadar dan rela menaati dan melaksanakan 

seluruh norma – norma moral dan etika ,keberadaan di tempat tugas sesuai 

dengan jam kerja yang berlaku ,kesediaan bekerja lembur apabila diminta 

,kewajiban lapor pada atasan apabila seseorang terpaksa mangkir atau 

sakit ,termasuk kedisplinan dalam berpakaian. 

2. Peningkatan prestasi karyawan  

Dalam hal ini karyawan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasinya 

,baik secara kuantitatif maupun kualitatif . 

3. Tanggung jawab karyawan  

Dalam melaksanakan tugasnya ,karyawan tidak menunda-nunda pekerjaan 

melainkan termotivasi untuk dapat bekerja dengan lebih baik. 

1.5.6 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Produktivitas Kerja 

 Seperti kita ketahui bahwa gaya kepemimpinan merupakan suatu proses 

dimana seseorang mempengaruhi orang lain atau suatu kelompok dalam usahanya 

untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan 

sendiri.Seseorang pemimpin yang baik ,sangat bergantung pada kemampuan 

pemimpin tersebut dalam menyesuaikan gaya kepemimpinanya pada situasi kerja 

yang dihadapinya. Tannanbaum dan Schmidt yang dikutip oleh Gibson 

(2001:285) mengatakan bahwa : 

“ Manajer yang baik adalah orang yang dapat memelihara 

keseimbangan yang tinggi dalam menilai secara tepat kekuatan yang 

menentukan perilakunya yang paling cocok bagi waktu tertentu dan 

benar – benar mampu bertindak demikian “ 

Keberhasilan perusahaan pada dasarnya ditopang oleh kepemimpinan 

yang efektif ,dimana dengan kepemimpinanya itu dapat mempengaruhi 

bawahanya untuk membangkitkan motivasi kerja mereka agar berprestasi 

terhadap tujuan bersama.Seperti yang dikatakan oleh Dale Timple (1999:31) 

mengatakan : 

“Pemimpin merupakan orang yang menerapkan prinsip dan teknik 

yang memastikan motivasi,disiplin ,dan produktivitas jika 

bekerjasama dengan orang,tugas,dan situasi agar dapat mencapai 

sasaran perusahaan”. 



 
 

 

 Dengan mengerti dan mengetahui hal – hal yang dapat membangkitkan 

motivasi dalam diri seseorang yang merupakan kunci untuk mengatur orang 

lain.Tugas pemimpin adalah mengidentifikasikan dan memotivasi karyawan agar 

dapat berprestasi dengan baik yang pada akhirnya akan meningkatkan 

produktivitas perusahaan. 

 Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap produktivitas kerja karyawan.Peranan 

faktor manusia senantiasa memperhatikan keinginan dan kemampuan setiap 

karyawan . Setiap karyawan didalam perusahaan harus senantiasa dipelihara dan 

dikembangkan kemampuanya untuk menumbuhkan kemauan dan kemampuan 

kerja karyawan adalah tugas pemimpin dalam mengidentifikasikan dan 

mengaktifkan motivasi karyawan agar dapat berprestasi dengan baik yang 

akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan. 

 Dengan dasar pemikiran tersebut, penulis ingin mencoba mengadakan 

penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap peningkatan 

produktivitas kerja menurut persepsi karyawan dengan hipotesis : 

 “Apabila pimpinan menetapkan gaya kepemimpinan yang tepat menurut 

persepsi karyawan , maka produktivitas kerja karyawan akan meningkat “. 

1.6 Metode Penelitian  

 Dalam menyelenggarakan penelitian ini penulias menggunaka Deskriptif 

analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data – 

data yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti dan 

membandingkanya dengan pengetahuan teori untuk merumuskan persoalan serta 

kemungkinan untuk mencari pemecahanya. 

 Untuk keperluan tersebut ,maka penulis menggunakan bentuk – bentuk 

penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian lapangan 

Penulis terjun langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian dan 

meneliti secara langsung ditempat pelaksanaan kerja. 

a. Wawancara  

Penulis mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu 



 
 

 

secara tertulis maupun secara lisan mengenai masalah – masalah yang 

akan diteliti kepada pimpinan perusahaan. 

b. Kuesioner 

Seperangkat pertanyaan yang diberikan secara langsung kepada 

seseorang untuk diisi. 

2. Studi Literatur  

Penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca literatur – literatur 

serta sumber -  sumber lainya yang berkaitan dengan objek penelitian 

kemudian membandingkanya dengan pelaksanaan sebenarnya. 

 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilaksanakan pada PT.Citosarana 

Jasapratama yang beralamat Jl.BuahBatu 298 A no.telp (022) 7319654/(022) 

7319417 .Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2013 sampai dengan 

selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


