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Abstract: The purpose of this research is to determine and to give suggestion the
leadership style in improving employees performance on Barito Berlian Motor
Banjarbaru. The collected data was conducted by interviews and questionnaire
distribution towards the employees of PT Barito Berlian Motor Banjarbaru. The
result shows that the leader applied democratic leadership though it had not
achieved the highest performance. Therefore, it is necessary to blend different
leadership style, such as democratic and authoritarian leadership
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan masukan peranan gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada
PT Barito Berlian Motor Banjarbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan pembagian angket kepada karyawan PT Barito Berlian Motor Banjarbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini pimpinan menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis, walau belum bisa memberikan hasil
kinerja yang maksimal. Oleh karena itu, perpaduan dua gaya kepemimpinan atau
lebih diperlukan, seperti gaya kepemimpinan demokratis dengan gaya kepemimpinan otoriter.
Kata kunci: gaya kepemimpinan, kinerja karyawan

Latar Belakang
Peran seorang pemimpin sangat penting dalam mengelola organisasi atau perusahaan. Watak dan perilaku pemimpin sangat
berpengaruh dalam mengimplementasikan
gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan yang di terapkan oleh pimpinan PT Barito
Berlian Motor Banjarbaru sebenarnya sudah
sangat mendukung bagi peningkatan kinerja
karyawan. Berbagai dorongan dan motivasi
sudah diberikan oleh pimpinan kepada karyawan, baik yang berupa materi maupun non
materi, dari mulai gaji yang selalu naik mengikuti grade sales, hingga insentif progresif
sesuai dengan kelebihan dari target penjualan
sales, hingga pelatihan tentang produk, basic
salesman hingga pelatihan otomotif. Lebihlebih lagi, bagi karyawan bagian penjualan
yang berprestasi akan di promosikan naik
jabatan sebagai supervisor.

Meskipun begitu, kinerja karyawan
masih belum menunjukkan peningkatan yang
berarti. Walau ada peningkatan volume penjualan tetapi sangat minim, target penjualan
tiap sales juga belum ada peningkatan selama
tiga tahun ini, sehingga target penjualan yang
telah ditetapkan perusahaan juga belum pernah tercapai. Gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan oleh pimpinan ternyata
masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh karyawan, sehingga karyawan masih menganggap enteng dan akhirnya terlena,
pemberian hukuman yang masih rendah dan
cenderung toleran. Hal inilah yang turut menjadi kendala bagi kinerja karyawan itu sendiri.
Tingkat absensi karyawan yang masih
tinggi juga menjadi salah satu faktor tinggi
rendahnya kinerja karyawan itu sendiri. Kinerja karyawan merupakan indikator dari ke-
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adaan perusahaan. Jika kinerja karyawan
mengalami penurunan maka perusahaan juga
akan mengalami penurunan atau tidak berkembang, Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dari seorang pimpinan, dari mulai dipertegas aturan yang ada, sampai pemberian
hukuman yang lebih tegas kepada karyawan
yang melanggar. Kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Jika ada
perpaduan dua gaya kepemimpinan atau lebih dengan menyesuaikan lingkungan yang
selalu berubah-ubah.
Meskipun dalam teorinya gaya kepemimpinan demokratis selalu lebih baik, tetapi
dalam kenyataan di lapangan, hal ini tidak
selalu berjalan sesuai dengan harapan. Penyesuaian gaya kepemimpinan perlu dilakukan oleh seorang pemimpin seiring dengan
perkembangan yang terjadi lapangan. Terkadang sikap tegas cenderung otoriter mampu
memberikan hasil yang baik dengan pengelolaan manajemen yang sesuai yang mana pimpinan akan mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga tujuan perusahaan akan mudah
dicapai melalui kerja sama antara pimpinan
dan bawahan.
Mengingat pentingnya hubungan antara
gaya kepemimpinan dengan hasil yang akan
dicapai, terutama dalam proses kerja suatu
perusahaan, di mana hal tersebut akan dapat
membantu karyawan guna meningkatkan kualitas dan prestasi kerjanya secara lebih baik,
maka penulis tertarik penelitian masalah
peranan gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT Barito Berlian Motor Banjarbaru ini.
Kajian Literatur
White dan Lippit (2008), mengemukakan tiga gaya kepemimpinan, yaitu sebagai
berikut.
1. Gaya Kepemimpinan Demokratis
Kepemimpinan demokratis berorientasi
pada manusia dan memberikan bimbingan
yang efisien kepada para pengikutnya.
Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua
bawahan, dengan penekanan pada rasa
tanggung jawab internal (pada diri sendiri)
dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis tidak terletak pada
pemimpinnya akan tetapi terletak pada
partisipasi aktif dari setiap warga kelom-

pok. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasehat dan sugesti bawahan.
Bersedia mengakui keahlian para spesialis
dengan bidangnya masing-masing. Mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota
seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat.
2. Gaya Kepemimpinan Otoriter
Kelebihan gaya kepemimpinan otoriter
terletak pencapaian prestasinya. Tidak ada
satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia
memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga
mati. Tidak ada alasan, yang ada adalah
hasil. Langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Dingin dan sedikit
kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian ini. Mereka sangat mementingkan tujuan sehingga tidak pernah
peduli dengan cara. Makan atau dimakan
adalah prinsip hidupnya.
3. Gaya Kepemimpinan Bebas
Pemimpin memberikan kekuasaan penuh
terhadap bawahan, struktur organisasi bersifat longgar dan pemimpin bersifat pasif,
yaitu pemimpin menghindari kuasa dan
tanggung jawab, kemudian menggantungkannya kepada kelompok baik dalam menetapkan tujuan dan menanggulangi masalahnya sendiri.
Penelitian terdahulu yang menjadi
menjadi pondasi dari penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1. Salim (2010), dengan judul “Penerapan
Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja pada CV Mustika
Agung Banjarbaru”. Metode penelitian
yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang diterapkan oleh
pimpinan CV Mustika Agung Banjarbaru
telah memenuhi gaya kepemimpinan otokratis dan gaya kepemimpinan bebas yang
memadai sesuai dengan teori.
2. Alfisah (2012), dengan judul “Penerapan
Gaya Kepemimpinan dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan pada CV
Bumi Jaya Utama Banjarbaru”. Metode
penelitian yang digunakan adalah analisis
data deskriptif. Hasil penelitian menun-
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jukkan bahwa kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan CV Bumi Jaya Utama Banjarbaru telah memenuhi gaya kepemimpinan otokratis dan gaya kepemimpinan bebas yang memadai sesuai dengan
teori.
3. Satriani (2014), dengan judul “Peranan
Gaya Kepemimpinan dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja Karyawan pada
PT Chitra Pratama Tanjung”. Metode
penelitian yang digunakan adalah analisis
data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan PT Chitra Pratama
Tanjung telah memenuhi gaya kepemimpinan otokratis, demokratis dan bebas
yang memadai sesuai dengan teori.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di perusahaan
PT Barito Berlian Motor Banjarbaru yang
beralamat di Jl. Ahmad Yani km. 22 Landasan Ulin, Banjarbaru Kalimantan Selatan.
Adapun teknik pengumpulan data yang
dilakukan oleh penulis, yaitu riset kepustakaan, dan riset lapangan, di mana data-data
tersebut diperoleh dengan cara pengamatan,
wawancara, dan dokumentasi
Metode analisis yang digunakan oleh
penulis adalah analisis deskriptif. Metode ini
merupakan penyajian data yang berasal dari
masalah yang dihadapi. Dari masalah-masalah tersebut dilakukan analisis dengan meng-

gunakan pendekatan yang didasarkan pada
teori-teori yang ada.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan dari pengumpulan datadata perusahaan, maka didapatkan hasil
seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1 menunjukkan penjualan selama
tiga tahun terakhir mengalami peningkatan,
walaupun tidak terlalu tinggi. Pada tahun
2013 penjualan hanya mampu mencapai 455
unit. Dari 39 sales hanya menghasilkan ratarata 11,6 unit dari target 16,6 unit per sales
dalam setahun, di mana pertumbuhannya
hanya 70% dari target yang telah ditetapkan
yaitu 650 unit. Pada tahun 2014 terdapat sedikit peningkatan meskipun tenaga penjualnya berkurang menjadi 32 orang, yaitu 80%
dari target 680 unit dan bisa dibukukan sebanyak 550 unit. Rata-rata dalam setahun
sales bisa menjual 17,18 unit dari target
21,25 unit per sales dalam setahun. Untuk
tahun 2015 dari target 760 unit penjualan hanya 555 unit. Pencapaian hanya 73% dari
target di mana hanya ada peningkatan penjualan cuma 5 unit dari tahun sebelumnya. Padahal jumlah tenaga penjual sudah bertambah
dari tahun sebelumnya. Pencapaian dalam
setahun rata-rata sales hanya mampu menjual
9,7 unit dari target 13,3 unit per sales dalam
setahun.:

Tabel 1. Hasil Penjualan Tahun 2013 – 2015
Target
RataHasil
Jumlah
Tahun
penjualan
Rata
Penjualan
Sales
(Unit)
Target
(Unit)
2013
39
650
16,6
455
2014
32
680
21,25
550
2015
57
760
13,3
555
Sumber data: PT Barito Berlian Motor Banjarbaru
Tabel 2. Absensi Karyawan 2013 – 2015
Jumlah karyawan
Tahun
(Termasuk Sales)
Sakit
2013
107
261
2014
93
371
2015
120
368
Sumber data: PT Barito Berlian Motor Banjarbaru

Rata-Rata
Hasil
Penjualan
11,6
17,18
9,7

Absensi
Ijin
Alpa
106
53
126
26
116
86

Total
Pertumbuhan
70 %
80,8%
73%

Telat
442
523
375
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Tabel 2 adalah data absensi karyawan
PT Barito Berlian Motor Banjarbaru yang
menunjukkan karyawan yang sakit jumlahnya sangat tinggi selama tiga tahun berturutturut. Untuk izin dari tahun 2013 sampai tahun 2015 berfluktuasi. Tingkat kealpaan atau
bolos dari tahun 2013 sampai tahun 2015
berfluktuasi dan tertinggi pada tahun 2015.
Keterlambatan juga berfluktuasi, meskipun
ada penurunan pada tahun 2015. Dari data di
atas bisa diambil kesimpulan bahwa tingkat
absensi karyawan masih tinggi.
Dari hasil observasi terhadap 120
karyawan mengenai gaya kepemimpinan
yang diterapkan oleh pimpinan saat ini, 85
karyawan atau 70,9% menyatakan bahwa saat ini pimpinan telah menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis. Sebanyak 35
orang karyawan atau 29% menyatakan bahwa gaya kepemimpinan saat ini adalah otoriter. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang di terapkan
oleh pimpinan saat ini adalah gaya kepemimpinan demokratis, walaupun terkadang gaya
kepemimpinan otoriter nampak dalam kepemimpinannya, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi.
Peranan gaya kepemimpinan dalam
meningkatkan kinerja karyawan yang selama
ini diterapkan pada PT Barito Berlian Motor
Banjarbaru adalah sebagai berikut.
1. Berdasarkan hasil observasi oleh penulis
terhadap karyawan PT Barito Berlian Motor Banjarbaru, gaya kepemimpinan yang
diterapkan oleh pimpinan adalah gaya kepemimpinan yang demokratis, meskipun
terkadang masih di temui juga gaya otoriter karena menyesuaikan dengan kondisi
dan keadaan yang selalu berubah
2. Dengan menerapkan gaya kepemimpinan
yang demokratis selama tiga tahun berturut-turut, tingkat penjualan hanya mengalami sedikit peningkatan dan belum pernah mencapai target penjualan yang telah
ditetapkan, meskipun berbagai dorongan
dan motivasi telah diberikan oleh pimpinan, baik secara materi maupun non materi.
3. Tingkat absensi karyawan yang masih
tinggi akan mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Sikap toleransi dari pimpinan tidak dimanfaatkan dengan baik.
Hukuman dari pimpinan masih terlalu ri-

ngan menurut sebagian karyawan sehingga masih meremehkan dan kurang peduli.
Kendala dan solusi dalam penerapan
gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT Barito Berlian Motor Banjarbaru adalah sebagai berikut.
1. Terlalu lama dalam mendapatkan kesepakatan dalam keputusan bersama membuat
kurang efisien dan efektif terlebih pada
saat diperlukan keputusan yang cepat dan
mendesak. Situasi dan kondisi yang selalu
berubah membuat keputusan kurang sinkron dengan kondisi lapangan yang ada,
dan keputusan juga harus bisa mengakomodir dari seluruh pemikiran yang ada.
Oleh karena itu, perlu adanya perpaduan
dua gaya kepemimpinan atau lebih seperti
gaya kepemimpinan demokratis dengan
gaya kepemimpinan otoriter, sehingga
mampu menyesuaikan kondisi dan keadaan lapangan yang selalu berubah.
2. Kondisi dan karakter individu, latar belakang dan pemikiran yang berbeda membuat masing-masing individu memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan kesulitan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh
karena itu, perlu adanya ketegasan pimpinan dalam merangkul seluruh karyawan.
3. Kurangnya ketegasan pimpinan serta masih minimnya hukuman yang diterapkan
membuat terlena bagi karyawan. Ketegasan pimpinan perlu ditingkatkan lagi agar
hukuman membuat efek jera. Di samping
itu, perlu juga dilakukan pembinaan bagi
karyawan yang sering melanggar peraturan perusahaan.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang didapatkan yaitu sebagai berikut.
1. Peranan gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan yang selama
ini diterapkan pada PT Barito Berlian
Motor Banjarbaru yaitu sebagai berikut.
a. Gaya kepemimpinan yang selama ini di
terapkan oleh pimpinan PT Barito Berlian Motor Banjarbaru adalah gaya kepemimpinan demokratis, tetapi masih
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belum maksimal untuk meningkatkan
kinerja karyawan.
b. Secara teori gaya kepemimpinan demokratis adalah yang terbaik namun dalam penerapan di lapangan tidak selalu
menghasilkan output yang maksimal,
karena situasi dan kondisi yang terjadi
selalu berubah.
2. Kendala dan solusi dalam peranan gaya
kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja karyawan PT Barito Berlian Motor
Banjarbaru adalah sebagai berikut.
a. Kurangnya ketegasan dari pimpinan ke
bawahan membuat karyawan terlena
dengan tugas pokoknya.
b. Toleransi yang diberikan pimpinan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh karyawan.
c. Pimpinan perlu menegaskan lagi aturan
dan sanksi bagi karyawan yang melanggarnya.
d. Di samping pemberian sanksi, sebaiknya karyawan diberikan pengarahan
dan pembinaan.
e. Kerja sama antara pimpinan dan bawahan perlu lebih ditingkatkan lagi
guna menjalankan aturan perusahaan
demi tercapainya tujuan bersama.
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