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ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai yang ada di
PT.Bahtera Adhiguna cabang Tanjungpinang. Gaya Kepemimpinan seorang pemimpin akan
sangat mempengaruhi kondisi kinerja pegawai,apabila kepemimpinannya baik,maka akan baik
pula kinerja pegawainya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari hubungan gaya kepemimpinan dengan
kinerja pegawai PT.Bahtera Adhiguna cabang Tanjungpinang (Studi Kasus Pada Proses Keagenan
Kapal Asing).

Untuk melihat hubungan gaya kepemimpinan maka mengacu terhadap pendapat Veithzal
Rivai (2004) dengan 5 gaya kepemimpinan yang menunjukkan secara langsung maupun tidak
langsung yaitu interaktif, konsultatif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian. Sedangkan untuk
mengukur kinerja pegawai yakni menggunakan teori Nawawi (2006:66) yaitu kuantitas hasil kerja
yang dicapai, kualitas hasil kerja yang akan dicapai, jangka waktu mencapai hasil kerja, kehadiran
& kegiatan selama hadir ditempat kerja, dan kemampuan bekerjasama.

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif,dan menggunakan bantuan SPSS Versi
16.Populasi penelitian ini sebanyak 16 orang,dengan menggunakan teknik sampel jenuh,serta
diukur dengan menggunakan skala likert.Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah dengan menyebarkan kuisioner.

Dari hasil data yang telah dikumpulkan melalui kesioner dan observasi dianalisa dengan
analisis statistik.Hasilnya hubungan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai PT. Bahtera
Adhiguna Cabang Tanjungpinang berdasarkan hasil perhitungan melalui rumus korelasi Product
Moment dengan menggunakan SPSS versi 16 adalah sedang. Hal ini menunjukkan bahwa ada
hubungan yang signifikan antara Gaya Kepemimpinan Kepala terhadap Kinerja Pegawai PT.
Bahtera Adhiguna Cabang Tanjungpinang.

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kinerja Pegawai
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ABSTRACT

This paper discusses leadership style with the performance of existing employees in
PT.Bahtera Adhiguna Tanjungpinang branch.A leadership style will greatly affect employee
performance good leadership if it will be better the performance of employees.

As for the purpose of this study is to find the relationship style to find the relationship
style to employee performance PT.Bahtera Adhiguna branch Tanjungpinang (study on the alien
ship agency).

To see the relationship of leadership style refers to the opinion Rivai Veith (2004) with 5
show leadership style directlty or indirectly is an
interactive,consultative,participative,delegative,and control.While to measure the performance of
employees using the theory Nawawi (2006:66) the quantity of the work a achived,the quality of the
work that will be accomplished,period of  time to reach the work,attendance and activity during
present in the work place and the ability to work together.

The study an associative research and the help of SPSS version 16 this study population
by as many as 16 people using the technique used for collecting the data is by distributing
questionnaires.

From the file collected through observation and analysis questionnaires with statistical
analysis. Its outcome relationship leadership style on employee performance PT Bahtera
Adhiguna Tanjungpinang branch based on calculations by the formula using the producy moment
correlation SPSS version 16 is currently indicating that there is a significant between leadership
styles on employee performance PT Bahtera Adhiguna Tanjungpinang branch.

Keyword : Leadership style,employee performance
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Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara

yang memiliki kekayaan alam yang

berlimpah. Kekayaan alam yang melimpah

tersebut dikuasai oleh Negara yang

ditetapkan  sesuai dengan Pasal 33 Undang -

Undang Dasar 1945 ayat 3 (tiga) yang

dengan jelas menyebutkan bahwa "Bumi,

air, dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat". Adapun aset negara

tersebut dikelola Negara melalui Badan

Usaha Milik Negara (BUMN).

PT. Bahtera Adhiguna merupakan

salah satu BUMN  dibawah pembinaan

teknis dan operasional Departemen

Perhubungan yang bergerak di bidang usaha

jasa angkutan Laut Nusantara.  Sejalan

dengan potensi daerah yang dimiliki oleh

Provinsi Kepulauan Riau, PT. Bahtera

Adhiguna Cabang Tanjungpinang

mempunyai kewajiban untuk mengelola

bisnis jasa pelayaran nasional secara

profesional dalam menyediakan jasa yang

berkualitas dan kompetitif, serta mampu

memberi kontribusi bagi pembangunan

nasional. Dan tentunya dapat bersaing

dengan perusahaan pelayaran swasta yang

lain.

Adapun beberapa fenomena-fenomena

terkait dengan gaya kepemimpinan dan

kinerja pegawai PT.Bahtera  Adhiguna

Cabang Tanjungpinang seperti:

1. Masih Terdapat kekeliruan

dan kesalahan dalam

pengisisan dokumen-

dokumen yang perlu

dipersiapkan  dalam proses

keagenan kapal asing.

2. Terjadi perbedaan waktu

pengurusan antara kapal yang

satu dengan yang lain, mulai

dari pada saat kapal tersebut

tiba sampai dengan

melanjutkan perjalanan

ketempat tujuan.

3. Masih ada pegawai dengan

tingkat pendidikan sma yang

belum mendapatkan pelatihan

sama sekali, khusunya dalam

bahasa inggris.

Sesuai uraian di atas dapat

dinyatakan bahwa pemimpin pada

dasarnya harus mempunyai kemampuan

untuk mempengaruhi bawahannya

secara menyeluruh agar dapat mengikuti

dan sesuai dengan tujuan organisasi

yang telah ditentukan, dengan demikian

gaya kepemimpinan yang dilaksanakan

oleh seorang pemimpin merupakan

penentu dalam usaha pencapaian tujuan

sesuai dengan tugasnya.

Mengingat pentingnya memahami gaya

kepemimpinan, dalam hal ini khususnya



gaya kepemimpinan dengan Kinerja

Pegawai PT. Bahtera Adhiguna (Persero)

Cabang Tanjungpinang maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul:

”HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN

DENGAN KINERJA PEGAWAI PT.

BAHTERA ADHIGUNA CABANG

TANJUNGPINANG (STUDI KASUS

PADA PROSES KEAGENAN KAPAL

ASING) ”

Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan

pada latar belakang,masalah yang

terjadi dalam suatu organisasi dalam hal

ini gaya kepemimpinan dengan kinerja

pegawai di PT.Bahtera Adhiguna

Cabang Tanjungpinang (Studi Kasus

Pada Proses Keagenan Kapal Asing)

tidak terlepas dari pemimpin itu sendiri

dalam membimbing serta

mengkoordinasikan bawahannya

(pegawai) secara optimal, ini sangat

menentukan sukses tidaknya tujuan

yang ingin dicapai suatu organisasi

sehingga tujuan terhadap pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana

dengan baik. Sehingga perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah

seberapa besar hubungan gaya

kepemimpinan di PT.Bahtera Adhiguna

Cabang Tanjungpinang (Studi Kasus

Pada Proses Keagenan Kapal Asing)

dengan Kinerja Pegawai dalam

meningkatkan hasil kerja sesuai dengan

tujuan yang ditetapkan ?

Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui gaya

kepemimpinan PT. Bahtera

Adhiguna Cabang Tanjungpinang.

b. Untuk mengetahui kinerja pegawai

PT. Bahtera Adhiguna Cabang

Tanjungpinang.

c. Untuk mengetahui hubungan gaya

kepemimpinan dengan kinerja PT.

Bahtera Adhiguna Cabang

Tanjungpinang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dapat berguna bagi semua orang

yang berkepentingan yang ada

kaitannya  dengan gaya

kepemimpinan.

b. Untuk menambah dan memperluas

wawasan pengetahuan tentang

kepemimpinan dan gaya seorang

pemimpin.

Konsep Teori

1.Pengertian Kepemimpinan

Menurut Newman (2000) dalam

Thoha (2003;262) kepemimpinan adalah

kegiatan untuk mempengaruhi perilaku

orang lain atau seni mempengaruhi perilaku

manusia baik perorangan maupun kelompok.

Dan satu hal yang perlu diingat bahwa

kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh

aturan-aturan atau tata karma birokrasi.

Kepemimpinan bisa terjadi dimana saja,

asalkan seseorang menunjukkan

kemampuannya mempengaruhi perilaku

orang lain kearah tercapainya suatu tujuan

tertentu.



2. Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan

untuk memberikan wawasan sehingga orang

lain ingin mencapainya. Pemimpin yang

baik memberikan pengalaman, keterampilan,

dan sikap pribadinya untuk membangkitkan

semangat dan tim kerja. Pemimpin yang

efektif mampu memberikan pengarahan

terhadap usaha semua pegawai dalam

mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan

adalah kemampuan dalam mengatur,

memberi pengaruh serta memperoleh

komitmen dari sebuah tim terhadap sasaran

kerjanya. Selain itu pemimpin yang baik

harus dapat menyelaraskan kebutuhan di

mana untuk mengembangkan nilai-nilai dan

sesuatu yang menarik perhatian organisasi.

Kinerja

Kinerja dalam organisasi

merupakan jawaban dari berhasil atau

tidaknya tujuan organisasi yang telah

ditetapkan. Para atasan atau manajer sering

tidak memperhatikan kecuali sudah amat

buruk atau segala sesuatu jadi serba salah.

Terlalu sering manajer tidak mengetahui

betapa buruknya kinerja telah merosot

sehingga perusahaan / instansi menghadapi

krisis yang serius. Kesan – kesan buruk

organisasi yang mendalam berakibat dan

mengabaikan tanda – tanda peringatan

adanya kinerja yang merosot.

Konsep Operasional

Untuk melihat hubungan Gaya

Kepemimpinan dengan Kinerja Pegawai Di

PT.Bahtera Adhiguna Cabang

Tanjungpinang (Studi Kasus Pada Proses

Keagenan Kapal Asing), maka mengacu

pada pendapat Veithzal Rivai (2004) dan

Nawawi (2006:66) tentang 5 gaya

kepemimpinan dan 5 fungsi kinerja, dengan

indikator yaitu:

1. Gaya kepemimpinan yang

menunjukkan, secara langsung maupun

tidak langsung, tentang keyakinan

seorang pimpinan terhadap kemampuan

bawahannya di PT.Bahtera Adhiguna

dengan sub variable :

a.  Interaktif

Interaktif ini bersifat komunikasi satu

arah. Pemimpin sebagai komunikator

merupakan pihak yang menentukan apa,

bagaimana, bilamana, dan di mana perintah

itu dikerjakan agar keputusan dapat

dilaksanakan secara efektif. Selain itu,

Pemimpin sebagai pengambil keputusan

berfungsi memerintahkan pelaksanaanya

pada orang-orang yang dipimpinnya.

Interaktif memiliki maksud sebagai

keputusan yang ditetapkan tidak akan ada

artinya tanpa kemampuan mewujudkan atau

menterjemahkannya menjadi suatu perintah.

Selanjutnya perintah tidak akan ada artinya

jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu

sejalan dengan pengertian kepemimpinan,

intinya adalah kemampuan pimpinan

menggerakkan orang lain agar

melaksanakan perintah, yang bersumber

dari keputusan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan yang efektif memerlukan

kemampuan untuk menggerakkan dan

memotivasi orang lain agar mau

melaksanakan perintah, dengan indikator



seperti pemimpin memberikan arahan yang

jelas dan spesifik.

b. Konsultatif

Konsultatif ini bersifat komunikasi dua

arah. Pada tahap pertama dalam usaha

menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali

memerlukan bahan pertimbangan, yang

mengharuskannya berkonsultasi dengan

orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai

mempunyai berbagai bahan informasi yang

diperlukan dalam menetapkan keputusan.

Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan

pada orang-orang yang dipimpin dapat

dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan

sedang dalam pelaksanaan. Konsultatif itu

dimaksudkan untuk memperoleh masukan

berupa umpan balik (feed back) untuk

memperbaiki dan menyempurnakan

keputusan-keputusan yang telah ditetapkan

dan dilaksanakan. Dengan menjalankan

fungsi konsultatif dapat diharapkan

keputusan-keputusan pimpinan, akan

mendapatkan dukungan dan lebih mudah

menginstruksikannya, sehingga

kepemimpinan berlangsung efektif, dengan

indikator yaitu :

1. Pimpinan berusaha menjelaskan tujuan

dari tugas yang harus diberikan.

2. Pimpinan memberikan pengarahan dan

dukungan kepada pegawai.

c.  Partisipatif

Dalam menjalankan partisipatif ini

diharuskan dengan cara pemimpin berusaha

mengaktifkan orang-orang yang

dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan

mengambil keputusan maupun dalam

melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti

bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan

secara terkendali dan terarah berupa

kerjasama dengan tidak mencampuri atau

mengambil tugas pokok orang lain.

Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam

fungsi sebagai pemimpin dan bukan

pelaksana, dengan indikator yaitu :

1. Pimpinan secara aktif mendengar

keluhan-keluhan pegawai dan ide-ide

pegawai.

2. Pimpinan mengajak anggota kelompok

pegawai bersama-sama merumuskan tujuan

d. Delegatif

Delegatif dilaksanakan dengan

memberikan pelimpahan wewenang

membuat atau menetapkan keputusan, baik

melalui persetujuan maupun tanpa

persetujuan dari pimpinan. Delegatif pada

dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang

penerima delegasi itu harus diyakini

merupakan pembantu pemimpin yang

memiliki kesamaan prinsip, persepsi dan

aspirasi, dengan indikator yaitu :

1.  Memberikan kepecayaan stiap

pekerjaan kepada bawahan,

2.  Bersama-sama menyusun program

kerja,

3.  Konsisten dalam waktu,

e. Pengendalian

Pengendalian bermaksud bahwa

kepemimpinan yang sukses atau efektif

mampu mengatur aktivitas anggotanya

secara terarah dan dalam koordinasi yang

efektif, sehingga memungkinkan tercapainya

tujuan bersama secara maksimal.

Pengendalian dapat diwujudkan melalui

kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi



dan pengawasan, dengan indikator seperti

pemimpin dapat mengendalikan perusahaan

secara terarah.

2. Untuk mencapai realistis dalam

penelitian secara empiris dan

menghindari salah penafsiran

terhadap beberapa penelitian yang

akan diteliti, maka penelitian

membuat suatu konsep operasional

berdasarkan teori dari Nawawi

(2006:66) yang mendefinisikan

kinerja sebagai berikut : “Kinerja

dapat diartikan sebagai apa yang

dikerjakan atau tidak dikerjakan

oleh seseorang karyawan dalam

melaksanakan tugas-tugas

pokoknya”.

a. Kuantitas hasil kerja yang

dicapai adalah jumlah hasil

kerja yang mampu dicapai oleh

pegawai di PT.Bahtera

Adhiguna Cabang

Tanjungpinang (Studi Kasus

Pada Proses Keagenan Kapal

Asing) dengan indikator seperti

jumlah hasil kerja yang dicapai

sesuai target  yang ditetapkan

oleh pimpinan.

b. Kualitas hasil kerja yang akan

dicapai adalah mutu hasil kerja

yang telah diselesaikan oleh

pegawai di PT.Bahtera

Adhiguna Cabang

Tanjungpinang (Studi Kasus

Pada Proses Keagenan Kapal

Asing) dengan indikator yaitu

:

1. Tingkat ketelitian kerja

pegawai dalam pengisian

dokumen-dokumen yang

diperlukan.

2. Tingkat pendidikan formal

dan non formal pegawai.

c. Jangka waktu mencapai hasil

kerja adalah berapa lama waktu

yang digunakan oleh pegawai

di PT.Bahtera Adhiguna

Cabang Tanjungpinang (Studi

Kasus Pada Proses Keagenan

Kapal Asing) untuk

menyelesaikan tugas yang

diberikan dengan indikator

seperti standar waktu yang

digunakan untuk

menyelesaikan tugas yang

diberikan.

d. Kehadiran dan kegiatan selama

hadir ditempat kerja adalah

aktivitas yang dilakukan oleh

pegawai di PT.Bahtera

Adhiguna Cabang

Tanjungpinang (Studi Kasus

Pada Proses Keagenan Kapal

Asing) dengan indikator yaitu :

1. Kehadiran ditempat kerja

berdasarkan peraturan tentang

absensi yang

ditetapkan oleh kantor.

2. Kegiatan pegawai selama hadir

ditempat kerja.

e. Kemampuan bekerjasama

adalah kemampuan pegawai di

PT.Bahtera Adhiguna Cabang

Tanjungpinang (Studi Kasus



Pada Proses Keagenan Kapal

Asing) dalam menjalankan

tugas yang telah diberikan

dengan indikator seperti

kerjasama antara pegawai

dalam berkoordinasi dengan

instansi terkait.

A. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara

terhadap rumusan penelitian. Dikatakan

sementara karena jawaban yang diberikan

baru berdasarkan teori, belum menggunakan

fakta atau melalui uji secara empiris

(Sugiyono, 2005:70) Untuk mengetahui

hubungan gaya kepemimpinan dengan

kinerja pegawai PT. Bahtera Adhiguna

(Persero) Cabang Tanjungpinang, maka

peneliti terlebih dahulu melakukan uji

hipotesis.

Dapat ditarik suatu hubungan hipotesa

sebagai berikut “Ada hubungan gaya

kepemimpinan dengan kinerja  PT. Bahtera

Adhiguna (Persero) Cabang Tanjungpinang.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hipotesa Nol (Ho) adalah “Tidak ada

hubungan antara Gaya Kepemimpinan

dengan kinerja PT. Bahtera Adhiguna

Cabang Tanjungpinang”.

2. Hipotesa Alternatif (Ha) adalah “Ada

hubungan antara Gaya kepemimpinan

dengan kinerja PT. Bahtera Adhiguna

Cabang Tanjungpinang”.

Ho diterima / Ha ditolak, jika R hitung lebih

kecil atau sama dengan R tabel.

Ho ditolak / Ha diterima, jika R hitung lebih

besar dari R tabel.

Hipotesa tersebut terdiri dari :

a. Variabel Bebas (X) Gaya Kepemimpinan

yang terdiri dari indikator sebagai berikut:

1. Interaktif

2. Konsultatif

3. Partisipatif

4. Delegatif

5. Pengendalian

b. Variabel Terikat (Y) Kinerja Pegawai,

yang terdiri dari indikator sebagai berikut :

1. Kuantitas hasil kerja yang dicapai

2. Kualitas hasil kerja yang akan

dicapai

3. Jangka waktu mencapai hasil kerja

4. Kehadiran dan kegiatan selama

hadir ditempat kerja

5. Kemampuan bekerjasama

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini

bersifat Asosiatif. Yaitu penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui hubungan

antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Sugiyono (2000:6) menjelaskan bahwa

“Pada penelitian Asosiatif minimal terdapat

dua variable yang dihubungkan. Jadi

penelitian Asosiatif ini merupakan suatu

penelitian yang mencari hubungan atau

pengaruh antara satu variabel degan variabel

lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada

kantor PT. Bahtera Adhiguna Cabang

Tanjungpinang yang terletak di Kompleks



Ramayana Blok A No. 21, Jl. Wiratno

Tanjungpinang – Kepulauan Riau. Adapun

alasan peneliti melakukan penelitian di

kantor ini adalah karena PT. Bahtera

Adhiguna Cabang Tanjungpinang

merupakan salah satu cabang dari BUMN

yang bergerak dibidang jasa pelayaran. Hal

ini disejalankan dengan potensi daerah

Provinsi Kepulauan Riau yang luasnya lebih

besar lautan daripada daratan. Sebagaimana

kita ketahui bahwa BUMN memiliki peran

yang cukup besar terhadap penyelenggaraan

Negara. PT. Bahtera Adhiguna juga

memiliki kontribusi kepada Negara yakni

dengan membayar Devident (laba yang

disetor Negara) serta pajak-pajak berupa

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penghasilan (PPh) pasal 23 dan 25 .

Selanjutnya PT. Bahtera Adhiguna Cabang

Tanjungpinang juga memberikan beberapa

kontribusi bagi daerah antara lain : PPh, Izin

Domisili, Pajak Reklame, serta membantu

perusahaan-perusahaan di wilayah

Kepulauan Riau yang melakukan aktivitas

pelayaran seperti kegiatan pertambangan

yang melakukan ekspor yang mana

perusahaan-perusahaan tersebut juga

memberikan kontribusi bagi daerah. Untuk

itu maka diharapkan pegawainya memiliki

kinerja yang baik dalam menjalankan

tugasnya.

3. Populasi dan Sampel

a.  Populasi

Menurut Sugiyono (2005:90)

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya”. Yang

menjadi populasi pada penelitian ini adalah

seluruh pegawai yang bekerja di kantor PT.

Bahtera Adhiguna Cabang Tanjungpinang

yang berjumlah 16 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah

atau karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Karena jumlah populasi

dari penelitian ini kecil, yakni hanya

berjumlah 16 orang, maka tekhnik penarikan

sampel yang peneliti gunakan adalah sampel

jenuh.

Menurut Sugiyono (2005:96)

“Sampling Jenuh adalah teknik penentuan

sampel bila semua anggota populasi

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil,

kurang dari 30 orang, atau penelitian yang

ingin membuat generalisasi dengan

kesalahan yang sangat  kecil. Istilah lain

sampel jenuh adalah sensus, dimana semua

anggota populasi dijadikan sampel“.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang

diperoleh secara langsung dari pihak

responden  dalam penelitian ini atau

sebagai objek yang diteliti melalui

penyebaran kuisioner terhadap

masalah kinerja pegawai PT. Bahtera

Adhiguna Cabang Tanjungpinang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang

diperoleh secara tidak langsung,

misalnya melalui literatur atau



dokumen-dokumen lain yang dapat

mendukung penelitian ini, antara lain

data jumlah pegawai, asset

perusahaan, laporan tahunan

perusahaan dan sebagainya.

5. Teknik dan Alat pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk

mengumpulkan data adalah :

a. Kuisioner

Kuisoner adalah cara pengumpulan

data dengan memberikan daftar isian

pertanyaan kepada narasumber tentang

masalah yang akan diteliti. Menurut

Narbuko dan Achmadi (2004 : 76-77)

bahwa kuisoner adalah suatu daftar

yang berisikan rangkaian pertanyaan

mengenai sesuatu masalah atau bidang

yang akan diteliti, yang bertujuan

memperoleh informasi yang relevan,

serta informasi yang dibutuhkan

serentak.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu

tekhnik pengumpulan data yang

melakukan pengamatan langsung

terhadap objek yang akan diteliti di

lokasi penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Dalam rangka analisa data, penulis

terlebih dahulu mengumpulkan data yang

diperlukan dalam penelitian ini ,baik data

primer maupun sekunder. Setelah data

terkumpul kemudian dikelompokkan

menurut jenis dan kegunaanya, setelah di

tampilkan dalam bentuk tabel hasil

tanggapan responden kemudian diuraikan

secara kuantitatif.

Alat ukur yang dipakai adalah

dengan menggunakan skala likert dan diolah

dengan metode statistik, skala likert

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,

dan presepsi seorang atau sekelompok orang

tentang fenomena social (Sugiyono,

2006:86). Untuk mengisi skala likert dalam

instrument penelitian telah disediakan

alternatif jawaban yang mempunyai gradasi

dari sangat positif sampai sangat negatif,

yang dapat berupa kata-kata antara lain :

SS = Sangat Setuju

ST = Setuju

RG = Ragu-Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Analisa data yang dipergunakan adalah

analisa data secara kuantitatif, sedangkan

untuk melihat hubungan dengan

menggunakan bantuan program SPSS Versi

16.

PT. BAHTERA ADHIGUNA (Persero)

CABANG TANJUNGPINANG

A. Sejarah Singkat

PT. Bahtera Adhiguna (Persero)

adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) di bawah pembinaan teknis dan

operasional Departemen Perhubungan yang

bergerak dibidang usaha jasa angkutan laut.

PT. Bahtera Adhiguna (Persero) bermula

dari sebuah perusahaan maritime milik



Belanda yaitu NISHM (Netherland

Indonesie Steenkolen Handel Maatschapij)

Tanjung Priok, berdasarkan PP No. 45

tentang Nasionalisasi Perusahaan –

perusahaan Maritim Milik Belanda pada

tanggal 28 September 1959. PP ini pada

pokoknya bertujuan menasionalisasikan

perusahaan – perusahaan (galangan –

galangan dan dok – dok) yang sifatnya amat

vital untuk memelihara volume ruangan

kapal dalam negeri ini. Pemerintah

menganggap bahwa perusahaan –

perusahaan maritime tersebut adalah

merupakan cabang produksi yang penting

bagi masyarakat dan menguasai hidup orang

banyak, oleh karena itu dipandang perlu

untuk dinasionalisasikan.

Kemudian pada tanggal 17 April

1961 Pemerintah menerbitkan PP No. 110

tahun 1961 tentang peleburan perusahaan

hasil nasionalisasi dari NV. NISHM ke

dalam Perusahaan Negara Menunda Kapal

Tundabara. Selanjutnya terbit PP No. 17

tahun 1971 pada tanggal 17 Maret 1971

yang menetapkan bahwa Perusahaan Negara

Menunda Kapal Tundabara diubah namanya

menjadi Perusahaan Negara (PN) Bahtera

Adhiguna.

Berdasarkan PP No. 35 tahun 1971

tanggal 9 Juli 1971 Pemerintah Indonesia

menetapkan Pengalihan Bentuk Perusahaan

Negara Bahtera Adhiguna menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero). Kemudian

pada tanggal 30 Desember 1971 Akta

Pendirian No. 34 Perusahaan PT. Bahtera

Adhiguna (Persero) ditetapkan oleh Notaris

Soeleman Ardjasasmita dan dikukuhkan

dengan Keputusan Menteri Kehakiman

Nomor J.A.5/63/23 tanggal 11 Agustus

tahun 1972 dan ditegaskan lagi pada

Tambahan Berita Negara No. 8 tahun 1973.

PT. Bahtera Adhiguna (Persero)

juga memiliki 1 (satu) anak perusahaan,

yaitu PT. PBM. (Perusahaan Bongkar Muat)

Adhiguna Putera yang dibentuk pada tahun

1986 untuk memenuhi ketentuan Inpres No.

4 tahun 1985 yang mengatur usaha kegiatan

bongkar muat (dari kapal ke kapal) dalam

suatu Badan Hukum/ perusahaan tersendiri

terpisah dari perusahaan pelayaran. Saham

dimiliki oleh PT. Bahtera Adhiguna

(Persero) dan Koperasi Karyawan PT.

Bahtera Adhiguna (Persero). Saat ini PT.

PBM Adhiguna Putera berkantor Pusat di Jl.

Padamarang Pos III Pelabuhan Tanjung

Priok Jakarta Utara. Disamping bergerak

pada jasa bongkar muat dari dan ke kapal

termasuk jasa penunjang yaitu :

- Jasa pengepakan, penumpukan dan

penyerahan barang di gudang

- Jasa penyewaan alat-alat berat/

mekanis dan angkutan untuk

transportasi darat

- Jasa pengurusan dokumen bongkar/

muat

- Usaha depo peti kemas

(stevedoring, haulage, lift on/ lift

off) dan pergudangan

(warehousing).

PT. Bahtera Adhiguna (Persero)

Cabang Tanjungpinang berdiri sejak tahun

2005 dengan pada awalnya hanya



mempunyai 6 (enam) pegawai. Dengan

jumlah pegawai yang relatif sedikit, kegiatan

yang dilakukan adalah hanya Keagenan

Kapal Asing (Shipping Agency). Wilayah

kerja PT. Bahtera Adhiguna (Persero)

Cabang Tanjungpinang pada awalnya hanya

mencakup perairan Kota Tanjungpinang dan

perairan Kabupaten Bintan. Namun sekarang

wilayah kerjanya sudah meluas di perairan

Dabo Singkep dan Tg. Balai Karimun.

Lokasi kantor PT. Bahtera

Adhiguna (Persero) Cabang Tanjungpinang

telah berpindah-pindah beberapa kali. Hal

ini disesuaikan dengan pendapatan dan

keuntungan yang diperoleh PT. Bahtera

Adhiguna (Persero) Cabang Tanjungpinang

tiap tahunnya. Saat ini lokasi kantor PT.

Bahtera Adhiguna (Persero) Cabang

Tanjungpinang bertempat di Jalan Wiratno

komplek Ramayana Blok A No. 21

Tanjungpinang. Kondisi hubungan kerja

dengan pengguna jasa semakin baik dan

banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik

untuk bekerjasama dengan PT. Bahtera

Adhiguna (Persero) Cabang Tanjungpinang.

Untuk lebih jelasnya, jumlah relasi atau

perusahaan yang bekerjasama dengan PT.

Bahtera Adhiguna (Persero) Cabang

Tanjungpinang selama tahun 2009 sampai

tahun 2012 dapat dilihat pada tabel II.1 di

bawah ini.

Tabel III.1

Jumlah perusahaan yang bekerjasama

dengan

PT. Bahtera Adhiguna (Persero) cabang

Tanjungpinang

No Tahun Jumlah

Perusahaan

1.

2.

3.

4.

2009

2010

2011

2012

25

14

21

7

Sumber : PT. Bahtera Adhiguna (Persero)

Cabang Tanjungpinang Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat

dilihat bahwa Jumlah Perusahaan yang

bekerjasama dengan PT. Bahtera Adhiguna

(Persero) Cabang Tanjungpinang memiliki

variasi naik turun. Pada tahun 2009 jumlah

perusahaan yang bekerjasama sebanyak 25

perusahaan, selanjutnya mengalami

penurunan pada tahun 2010 menjadi 14

perusahaan. Lalu pada tahun 2011

mengalami peningkatan menjadi 21

perusahaan.Dan terakhir pada tahun 2012

jumlah perusahaan yang bekerjasama

semakin mengalami penurunan sebanyak +

67 % yakni hanya 7 perusahaan saja. Hal ini

tentu saja sangat mempengaruhi pendapatan

perusahaan karena semakin banyak jumlah

perusahaan yang bekerjasama dengan PT.

Bahtera Adhiguna (Persero) Cabang

Tanjungpinang, maka akan bertambah pula



pendapatan atau penghasilan perusahaan.

Dan sebaliknya jika  jumlah perusahaan

yang bekerjasama menurun maka tentunya

pendapatan atau penghasilan akan semakin

berkurang juga.

B. Visi, Misi, Budaya dan Nilai

Perusahaan

PT. Bahtera Adhiguna (Persero)

juga mempunyai Visi dan Misi perusahaan

yang menjadi landasan berdirinya suatu

organisasi. Adapun Visi dan Misi serta

budaya PT. Bahtera Adhiguna (Persero)

adalah sebagai berikut.

Visi PT. Bahtera Adhiguna (Persero) :

“Menjadi perusahaan pelayaran nasional

dengan standar Internasional yang mampu

berperan dalam kawasan regional”.

Misi PT. Bahtera Adhiguna (Persero) :

“Mengelola dan mengembangkan

penyediaan jasa angkutan laut dan jasa

penunjangnya yang bermutu dan berdaya

saing, sehingga mampu memberikan

kontribusi bagi pembangunan nasional”.

Nilai dan Budaya Perusahaan :

1. Menghargai semangat kebersamaan.

2. Mengutamakan kepuasan pelanggan.

3. Meningkatkan kemampuan.

4. Menghargai kreatifitas dan inovasi.

5. Menjunjung integritas dalam pelaksanaan

tugas.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana telah disampaikan

sebelumnya bahwa PT. Bahtera Adhiguna

(Persero) merupakan suatu perusahaan yang

seluruhnya dimiliki oleh Negara, maka tugas

pokok pegawai PT. Bahtera Adhiguna

(Persero) Cabang Tanjungpinang antara lain

sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan public

yang disesuaikan dengan Prinsip

Tata Kelola Perusahaan (Good of

Corporate Governance), yaitu :

a. Transparansi, yakni

keterbukaan dalam

melaksanakan proses

pengambilan keputusan

dan keterbukaan dalam

mengemukakan informasi

material dan relevansi

mengenai perusahaan.

b. Kemandirian, yakni

pengelolaan perusahaan

secara professional tanpa

benturan kepentingan dan

pengaruh atau tekanan dari

pihak manapun yang tidak

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat.

c. Akuntabilitas,yakni

kejelasan fungsi,



pelaksanaan dan

pertanggungjawaban organ

sehingga pengelolaan

perusahaan terlaksana

secara efektif.

d. Pertanggungjawaban,

yakni kesesuaian di dalam

pengelolaan perusahaan

terhadap peraturan

perundang-undangan yang

berlaku dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat.

e. Kewajaran, yakni keadilan

dan kesetaraan di dalam

memenuhi hak-hak

stakeholder yang timbul.

2. Melaksanakan budaya dan etika

sesuai dengan visi dan misi

perusahaan, yang terdiri atas :

a. Menghargai semangat

kebersamaan.

b. Mengutamakan kepuasan

pelanggan.

c. Meningkatkan

kemampuan.

d. Menghargai kreatifitas dan

inovasi.

e. Menjunjung tinggi

integritas dalam

pelaksanaan tugas.

3. Meningkatkan kemampuan kerja di

bidang masing-masing, baik demi

kemajuan pribadi maupun

perusahaan.

4. Sebagai penunjang perekonomian

negara di bidang pelayaran.

5. Menumbuhkembangkan hubungan

kerja dengan pihak asing demi

kemajuan perusahaan.

Kemudian sebagai fungsinya, PT.

Bahtera Adhiguna (Persero) Cabang

Tanjungpinang adalah melaksanakan

perintah atau meneruskan informasi dari

kantor pusat dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugasnya kepada kantor pusat.

Maka pegawai PT. Bahtera Adhiguna

(Persero) Cabang Tanjungpinang harus

mengutamakan kepentingan negara selaku

perusahaan yang bekerja sama dengan

perusahaan asing.

1. Gaya Kepemimpinan

Adalah perilaku pemimpin dalam hal ini

Kepala PT. Bahtera Adhiguna terhadap

pegawainya dalam hubungan kerja. Uraian

tentang hasil tanggapan responden dalam

menilai gaya kepemimpinan kepala PT.

Bahtera Adhiguna melalui beberapa sub

variabel dan mencakup indikator sebagai

berikut:

Interaktif

Adalah Kepala PT. Bahtera

Adhiguna sebagai komunikator merupakan

pihak yang menentukan apa, bagaimana,

bilamana, dan di mana perintah itu

dikerjakan agar keputusan dapat

dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan

hasil tabel rekapitulasi jawaban dari

indikator Interaktif adalah :



Tabel IV.4
Tanggapan Responden dari Indikator

Interaktif

No Kelompok

Jawaban

Jumlah

Responden

Persentase

1.

2.

3.

4.

5.

Sangat

Setuju

Setuju

Kurang

Setuju

Tidak

Setuju

Sangat

Tidak

Setuju

10

6

0

0

0

63 %

37 %

0 %

0 %

0 %

Jumlah 16 100 %

Sumber : Data Olahan 2013 (Pertanyaan

No.1)

Konsultatif

Adalah dimana Kepala  PT. Bahtera

Adhiguna memperoleh masukan berupa

umpan balik (feed back) untuk

memperbaiki dan menyempurnakan

keputusan-keputusan yang telah ditetapkan

dan dilaksanakan. Berdasarkan hasil tabel

rekapitulasi jawaban dari indikator

konsultatif adalah :

Tabel IV.5
Tanggapan Responden dari Indikator

Konsultatif

No Kelompok
Jawaban

Jumlah
Responden

Persentase

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju

13
3
0
0
0

81 %
19 %
0 %
0 %
0 %

Sangat
Tidak
Setuju

Jumlah 16 100 %
Sumber : Data Olahan 2013 (Pertanyaan

No.2 – 3)

Partisipatif

Adalah  Kepala  PT. Bahtera

Adhiguna berusaha mengaktifkan orang-

orang yang dipimpinnya, baik dalam

keikutsertaan mengambil keputusan

maupun dalam melaksanakannya.

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi

jawaban dari indikator partisipatif adalah :

Tabel IV.6
Tanggapan Responden dari Indikator

Partisipatif

No Kelompok
Jawaban

Jumlah
Responden

Persentase

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju
Sangat
Tidak
Setuju

13
3
0
0
0

81 %
19 %
0 %
0 %
0 %

Jumlah 16 100%
Sumber : Data Olahan 2013 (Pertanyaan

No.4 –5)

Delegatif

Adalah Kepala  PT. Bahtera

Adhiguna memberikan pelimpahan

wewenang kepada bawahannya dalam

membuat atau menetapkan keputusan, baik

melalui persetujuan maupun tanpa

persetujuan dari pimpinan.

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi jawaban

dari indikator delegatif adalah :



Tabel IV.7
Tanggapan Responden dari Indikator

Delegatif

No Kelompok
Jawaban

Jumlah
Responden

Persentase

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju
Sangat
Tidak
Setuju

4
11
1
0
0

25 %
69 %
6 %
0 %
0 %

Jumlah 16 100 %
Sumber : Data Olahan 2013 (Pertanyaan

No.6 – 8)

Pengendalian

Adalah Kepala  mengawasi dan

mengarahkan pegawai PT.Bahtera Adhiguna

secara tertutup untuk menjamin bahwa tugas

telah dilaksanakan sesuai yang diinginkan.

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi jawaban

dari indikator Pengendalian adalah :

Tabel IV.8
Tanggapan Responden dari Indikator

Pengendalian

No Kelompok
Jawaban

Jumlah
Responden

Persentase

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju
Sangat
Tidak
Setuju

7
7
2
0
0

44 %
44 %
12 %
0 %
0 %

Jumlah 16 100 %
Sumber : Data Olahan 2013 (Pertanyaan

No.9)

2. Kinerja Pegawai

Adalah kemampuan yang

ditunjukkan oleh pegawai dalam

melaksanakan tugas dan pekerjaannya

sesuai dengan Rencana Kerja

Perusahaan. Uraian tentang hasil

tanggapan responden dalam menilai

kinerja pegawai pada PT. Bahtera

Adhiguna melalui beberapa sub

variabel dan mencakup indikator

sebagai berikut:

Kuantitas

Yakni jumlah hasil kerja yang

mampu dicapai oleh pegawai di PT. Bahtera

Adhiguna (Persero) Cabang Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi jawaban

dari indikator kuantitas adalah :

Tabel IV.10
Tanggapan Responden dari Indikator

Kuantitas

No Kelompok
Jawaban

Jumlah
Responden

Persentase

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju
Sangat
Tidak
Setuju

6
7
3
0
0

38 %
44 %
18 %
0 %
0 %

Jumlah 16 100 %
Sumber : Data Olahan 2013 (Pertanyaan

No.10)

Kualitas

Yaitu mutu hasil kerja yang telah

diselesaikan oleh pegawai di PT.Bahtera

Adhiguna (persero) Cabang Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi jawaban

dari indikator kualitas adalah :



Tabel IV.11
Tanggapan Responden dari Indikator

Kualitas

No Kelompok
Jawaban

Jumlah
Responden

Persentase

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju
Sangat
Tidak
Setuju

7
9
0
0
0

44 %
56 %
0 %
0 %
0 %

Jumlah 16 100 %
Sumber : Data Olahan 2013 (Pertanyaan

No.11 – 12)

Jangka Waktu

Adalah lama waktu yang digunakan

oleh pegawai di PT. Bahtera Adhiguna

(persero) Cabang Tanjungpinang untuk

menyelesaikan tugas yang diberikan.

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi jawaban

dari indikator jangka waktu adalah :

Tabel IV.12
Tanggapan Responden dari Indikator

Jangka Waktu

No Kelompok
Jawaban

Jumlah
Responden

Persentase

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju
Sangat
Tidak
Setuju

5
11
0
0
0

31 %
69 %
0 %
0 %
0 %

Jumlah 16 100 %
Sumber : Data Olahan 2013 (Pertanyaan

No.13)

Kehadiran dan Kegiatan

Adalah aktivitas yang dilakukan

oleh pegawai di PT. Bahtera Adhiguna

(persero) Cabang Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi jawaban

dari indikator kehadiran dan kegiatan adalah

:

Tabel IV.13
Tanggapan Responden dari Indikator

Kehadiran dan Kegiatan

No Kelompok
Jawaban

Jumlah
Responden

Persentase

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak
Setuju
Sangat
Tidak
Setuju

6
10
0
0
0

38 %
62 %
0 %
0 %
0 %

Jumlah 9 100 %
Sumber : Data Olahan 2013 (Pertanyaan

No.14 – 15)

a. Kemampuan

Adalah kemampuan pegawai di

PT.Bahtera Adhiguna (persero) Cabang

Tanjungpinang dalam menjalankan tugas

yang telah diberikan. Berdasarkan hasil tabel

rekapitulasi jawaban dari indikator

kemampuan adalah :

Tabel IV.14
Tanggapan Responden dari Indikator

Kemampuan

No Kelompok
Jawaban

Jumlah
Responden

Persentase

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak

2
14
0
0
0

12 %
88 %
0 %
0 %
0 %



Setuju
Sangat
Tidak
Setuju

Jumlah 16 100 %
Sumber : Data Olahan 2013 (Pertanyaan

No.16)

Hubungan Gaya Kepemimpinan Dengan

Kinerja Pegawai

Gaya Kepemimpinan diasumsikan

berhubungan dengan Kinerja Pegawai PT.

Bahtera Adhiguna (Persero). Oleh karena

itu, untuk mengetahui seberapa besar

hubungan Gaya Kepemimpinan dengan

Kinerja Pegawai pada PT. Bahtera Adhiguna

maka peneliti menggunakan uji statistik

yaitu dengan rumus Koefisien Korelasi

Product Moment, untuk mengetahui apakah

hipotesa nol (H0) ataukah hipotesa alternatif

(Ha) yang akan diterima atau ditolak.

Berikut adalah tabel hubungan Gaya

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai

Pada PT. Bahtera Adhiguna :

Tabel. IV.16
Hubungan Gaya Kepemimpinan

Terhadap
Kinerja Pegawai

No Korelasi
Gaya

Kepemimpinan

Kinerja

Pegawai

Koleasi 1

0,466

0,069

0,466

0,069

1

N 16 16

Sumber : Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel IV.16 tersebut

tampak bahwa hubungan Gaya

Kepemimpinan Kepala  Terhadap

Kinerja pegawai Pada PT. Bahtera

Adhiguna adalah 0,466 untuk N = 16

pada tingkat (ɑ = 1%), yang artinya

tingkat interpelasi koefisien korelasi

hubungan Gaya Kepemimpinan dengan

Kinerja Pegawai pada PT. Bahtera

Adhiguna adalah sedang dengan

interval koefisien 0,40 – 0,599.

Sedangkan arah hubungan adalah

negatif karena nilai r positif, artinya

jika Gaya Kepemimpinan dilakukan

maka kinerja pegawai semakin baik

begitu pula sebaliknya. Untuk kriteria

pengambilan keputusan berdasarkan uji

T, dengan ketentuan :

H0 diterima jika – ttabel ≤ thitung ≤

ttabel

H0 ditolak jika – thitung ≤ ttabel ≤ttabel

atau thitung ≥ ttabel

Tabel distribusi dicari pada ɑ =

1% : 2 = 0,5% (uji 2 sisi) dengan

derajat kebebasan (df) n-2 atau  atau 16

– 2 = 14. Dengan pengujian 2 sisi

(signifikansi = 0,005) hasil diperoleh

untuk t tabel sebesar 2,921. Selanjutnya

t hitung dapat dicari dengan rumus

sebagai berikut :

T hitung =

=

= = 1,971

Selanjutnya untuk kriteria

pengambilan keputusan berdasarkan

signifikansi, dengan ketentuan sebagai

berikut :



H0 diterima jika signifikansi ≥

0,005

H0 ditolak jika signifikansi ≤

0,005

Berdasarkan ketentuan diatas

maka dapat diketahui signifikansi

(0,001 < 0,005), maka berarti H0

ditolak yaitu ada hubungan siginfikan

antara Gaya Kepemimpinan Terhadap

Kinerja Pegawai pada PT. Bahtera

Adhiguna. Hal ini dapat dilihat pada

kurva uji hipotesa sebagai berikut :

Gambar IV.1

Kurva Uji Hipotesa Signifikansi Gaya

Kepemimpinan Dengan Kinerja Pegawai

Pada PT. Bahtera Adhiguna

-2,921 -1,971 1,971 2,921

Dalam upaya melihat seberapa

besar kontribusi variabel X (Gaya

Kepemimpinan) terhadap variabel Y

(Kinerja Pegawai), maka digunakan

rumus Koefisien Penentu (KP) yakni :

KP = r2 x 100%

= (0,466 x 0,466) x 100%

= 21,71 %

Hal ini menunjukkan bahwa Gaya

Kepemimpinan berhubungan sebesar

21,71% terhadap Kinerja Pegawai pada

PT. Bahtera Adhiguna, sedangkan

78,29% dipengaruhi oleh faktor lain

diluar penelitian ini.

A. Kesimpulan

Kepemimpinan merupakan

kemampuan dari seseorang dalam

mempengaruhi dan menggerakkan bawahan

dalam suatu organisasi atau lembaga guna

tercapainya tujuan dari sebuah organisasi

atau lembaga. Sedangkan kinerja pegawai

merupakan kemampuan yang ditunjukkan

oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaannya sesuai dengan Rencana Kerja

Perusahaan.

Dapat dilihat dalam penelitian ini,

bahwa Gaya Kepemimpinan berhubungan

dengan kinerja pegawai pada PT. Bahtera

Adhiguna (Persero) Cabang Tanjungpinang.

Hal ini dirumuskan berdasarkan paparan

hasil analisa data sebagaimana telah

diuraikan pada bab sebelumnya yakni Gaya

Kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala

PT. Bahtera Adhiguna (Persero) Cabang

Tanjungpinang dapat dikategorikan setuju

memiliki gaya kepemimpinan yang dengan

persentase 56%. Hasil ini diperoleh

berdasarkan rekapitulasi jawaban responden

berdasarkan sub variabel (dimensi) yakni :

Interaktif, Konsultatif, Partisipatif,

Delegatif, dan Pengendalian yang masing-

masing sub variabel tersebut juga telah

diturunkan menjadi beberapa indikator yang

dioperasionalkan.

Kemudian berkaitan dengan kinerja

pegawai pada PT. Bahtera Adhiguna

(Persero) Cabang Tanjungpinang dapat

dikategorikan setuju bahwa kinerja pegawai

sudah baik dengan persentase 56%. Hasil ini

diperoleh berdasarkan rekapitulasi jawaban

responden berdasarkan sub variabel

H0 ditolak H0 ditolak

H0 diterima



(dimensi) yakni : Kuantitas, Kualitas, Jangka

Waktu, Kehadiran dan Kegiatan, serta

Kemampuan yang masing-masing sub

variabel tersebut juga telah diturunkan

menjadi beberapa indikator yang

dioperasionalkan.

Sedangkan untuk tingkat hubungan

Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja

Pegawai PT. Bahtera Adhiguna (Persero)

Cabang Tanjungpinang berdasarkan hasil

perhitungan melalui rumus korelasi Product

Moment dengan menggunakan SPSS versi

16 adalah sedang. Hal ini menunjukkan

bahwa ada hubungan yang signifikan antara

Gaya Kepemimpinan Kepala terhadap

Kinerja Pegawai PT. Bahtera Adhiguna

(Persero) Cabang Tanjungpinang.

Dari seluruh hasil kegiatan penelitian

yang telah dilakukan maka dapat ditarik

kesimpulan yakni Kepala PT. Bahtera

Adhiguna (Persero) Cabang Tanjungpinang

memiliki gaya kepemimpinan  yang

maksimal sehingga kinerja pegawainya pun

terlihat sudah baik. Jika dipersentasekan

mungkin bisa > 20% hubungan dari Gaya

Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai

PT. Bahtera Adhiguna (Persero) Cabang

Tanjungpinang. Hal ini disebabkan Gaya

Kepemimpinan mengandung makna agar

pegawai tidak keluar dari jalur yang sudah

ditentukan oleh aturan yang ada.

B. Saran

Menanggapi hasil penelitian diatas,

maka penulis berupaya memberikan saran

demi terciptanya sebuah harapan atas dua

pihak yang saling berkaitan, yakni pihak

Kepala maupun bagi pegawai PT. Bahtera

Adhiguna (Persero) Cabang Tanjungpinang.

Hal-hal yang sebaiknya perlu dibenahi

adalah :

1. Diharapkan dengan adanya Gaya

Kepemimpinan yang sekarang,

para pegawai dapat lebih berusaha

semaksimal mungkin dalam

bekerja dan terus meningkatkan

kinerjanya.

2. Mengenai Gaya Kepemimpinan

yang dilakukan sekarang ini

hendaknya tetap dipertahankan,

jika perlu ditingkatkan lagi dan

lebih bervariasi sehingga dampak

dari Gaya Kepemimpinan ini dapat

berujung positif bagi kinerja

pegawai;

3. Mengenai kinerja pegawai,

hendaknya yang sudah baik dapat

dipertahankan dan yang belum

baik hendaknya dapat diperbaiki

dan ditingkatkan lagi ke depannya

terutama yang berkaitan dengan

Sumber Daya Manusia dalam hal

ini dari segi tingkat pendidikan dan

pengetahuan tentang pendidikan.

4. Hendaknya Kepala PT. Bahtera

Adhiguna (Persero) Cabang

Tanjungpinang memberikan

motivasi atau penghargaan kepada

pegawai yang memiliki kinerja

yang tinggi. Hal ini sangat

bermanfaat untuk merangsang

dalam meningkatkan kinerja

pegawai yang lainnya pula.



5. Perlu adanya tindakan yang tegas

dan nyata terhadap oknum pegawai

yang selalu melakukan kesalahan

dalam menjalankan tugas agar

kinerja sebagai seorang pegawai

tetap terjaga.

6. Secara umum peranan dari berbagai

pihak sangat diperlukan demi

mendukung kinerja pegawai. Hal

ini bisa berupa dari pendidikan dan

pelatihan, pemberian motivasi,

serta memberikan penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada

pegawai yang berprestasi.
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