
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia  sebagai  individu  pada  umumnya  melakukan  berbagai 

aktivitas  yang  dapat  menunjang  hidup  mereka  dengan  berusaha 

mengembangkan  kemampuannya  untuk  mendapatkan  sesuatu  yang  dapat 

memenuhi  kebutuhan  hidup.  Manusia  sebagai  mahkluk  sosial 

mengaktualisasikan  atau  merealisasikan  dirinya  untuk  meningkatkan 

kemampuannya memerlukan bantuan sesama individu lainnya. Sumber daya 

manusia  dalam  sebuah  perusahaan  dikenal  dengan  sebutan  pegawai  atau 

karyawan. Melalui  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  yang  efisien  dan 

efektif,  perusahaan   berharap   agar   dapat   terus   bertahan   di   arena 

persaingan  yang  kian sengit untuk memperoleh hasil  terbaik.

Di dalam perusahaan, pegawai merupakan aset yang sangat penting, 

para pegawai perlu dijaga, dilatih, dan dikembangkan sesuai kemampuan yang 

mereka miliki. Perusahaan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan tanpa 

pegawai  yang mampu memberikan  kinerjanya  secara  maksimal  dan sesuai 

dengan apa  yang diharapkan perusahaan.  Suatu  organisasi  atau  perusahaan 

akan  berhasil  atau  bahkan  gagal  sebagian  besar  ditentukan  oleh 

kepemimpinan. Suatu ungkapan mulia mengatakan bahwa pemimpinlah yang 

bertanggung  jawab  atas  kegagalan  pencapaian  tujuan  suatu  perusahaan, 

merupakan ungkapan yang menempatkan posisi pemimpin pada posisi yang 

sangat penting.

Kepemimpinan  adalah  aktivitas  yang  mempengaruhi  orang-orang 

supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan juga merupakan 
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salah  satu  unsur  penting  dalam sebuah perusahaan,  karena  dengan  adanya 

kepemimpinan yang sesuai dengan harapan para pegawai, maka perusahaan 

tersebut  akan  mampu  meningkatkan  kinerjanya.  Pemimpin  pada  dasarnya 

memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin para pengikutnya, perilaku 

para  pemimpin  itu  disebut  dengan  gaya  kepemimpinan.  Kepemimpinan 

kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. 

Ada juga yang mengartikan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan 

suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu 

persoalan bersama. 

Pemimpin  yang  baik  adalah  pemimpin  yang  mengetahui apa 

kebutuhan (need), keinginan (want) dan harapan (expectation) bawahannya, 

untuk dapat memberikan semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya. Kurang adanya peranan kepemimpinan dalam menciptakan 

komunikasi  yang  harmonis  serta  memberikan  pembinaan  pegawai,  akan 

menyebabkan tingkat kinerja pegawai rendah. 

Perusahaan  yang  bergerak  dibidang  jasa  tentunya  memerlukan 

karyawan yang  dapat  menyelesaikan  tugas-tugasnya  sesuai  dengan  tujuan 

perusahaan, demi memberikan kepuasaan pelayanan terhadap para klien. Gaya 

kepemimpinan dan kinerja karyawan akan saling berhubungan, seperti halnya 

penelitian  yang  akan  dilakukan  pada  sebuah  perusahaan  jasa  pengiriman 

barang  Internasional,  yakni  PT.  Petroconas  kantor  pusat  Balikpapan, 

Kalimantan Timur. 
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Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari suatu daerah 

ke daerah lain yang jaraknya jauh membuat jasa pengiriman barang menjadi 

sangat penting bagi masyarakat. Pada kenyataannya banyak perusahaan jasa 

pengiriman barang yang telah berdiri di Indonesia, seperti contoh perusahaan 

JNE, atau PT. Pos Indonesia. Persaingan antara perusahaan jasa pengiriman 

barang semakin besar, setiap perusahaan sebaiknya mengutamakan kepuasan 

pelanggan atau konsumen dalam memakai produk jasanya. 

Apabila layanan yang diberikan bagus dan konsumen merasa puas, 

maka  ada  kemungkinan  konsumen  akan  menggunakannya  dilain  waktu. 

Namun  sebaliknya  apabila  konsumen  tidak  puas  dengan  pelayanan  yang 

diberikan,  maka  kemungkinan  akan  mencari  perusahaan  jasa  pengiriman 

barang  lainnya.  Sebagian  besar  perusahaan  tersebut  menyediakan  jasa 

pengiriman  barang  atau  paket,  namun  pada  perusahaan  yang  ada  pada 

penelitian  ini  adalah  perusahaan  jasa  pengiriman  barang  berupa  barang 

tambang atau migas.

 PT.  Petroconas  didirikan  pertama  di  Indonesia  pada  Juni  2001, 

merupakan perusahaan yang bergerak di  bidang  Logistic  Services Provider  

yang  fokus  pada  kegiatan  Ekspor  -  Impor  distribusi  barang  proyek 

pertambangan & migas baik lewat darat, laut dan udara dengan kedudukan 

pusat di Balikpapan, Kalimantan Timur.  Perusahaan ini memiliki 15 kantor 

dan kantor pusat, serta 26 partner di seluruh dunia. Data tersebut dapat dilihat 

pada tabel 1.1 tersebut:

Tabel 1.1

Lokasi Kantor Kantor pusat dan Partner PT. Petroconas
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Kantor Kantor pusat Partner

1. Indonesia :
 Samarinda
 Balikpapan
 Banjarmasin
 Manado
 Mamuju
 Ujungpandang
 Surabaya
 Bali
 Jakarta
 Palembang
 Sorong

2. Australia : Perth
3. Brunei Darussalam
4. Singapura
5. Kualalumpur

1. Kanada
2. Amerika
3. Inggris
4. Norwegia
5. Swedia
6. Belanda
7. Polandia
8. Perancis
9. Australia
10. Spanyol
11. Portugal
12. Italy
13. Turky
14. Arab
15. Israel
16. Cina
17. Korea
18. Jepang
19. Taiwan
20. Vietnam
21. Thailand
22. Malaysia
23. Filipina
24. Indonesia
25. Australia
26. New Zealand

Sumber: PT. Petroconas Kantor Pusat Balikpapan 2012

Perusahaan ini  adalah perusahaan spesialis  dalam penanganan dan 

pengiriman  barang,  yang  menggunakan  ONE  STOP  SOLUTION –  jasa 

pengiriman barang ( Customizing freight forwarding ) dan jasa logistik untuk 

mengakomodasikan  kebutuhan  unik  dari  setiap  klien.  PT.  Petroconas 

menetapkan standar tingkat tinggi untuk layanan khusus, perusahaan ini telah 

muncul ke bisnis jasa pengiriman dalam memberikan solusi kelas dunia baik 

lokal maupun Internasional, maka dibutuhkan pegawai yang terampil, aktif, 

dan berdedikasi untuk dapat bersaing di kelas Internasional.
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Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  narasumber 

yang juga  merupakan karyawan PT. Petroconas, diketahui bahwa pemimpin 

pada perusahaan ini tidak dapat dapat memahami apa yang dibutuhkan, dan 

diinginkan karyawan.  Dari  hasil  wawancara  tersebut  juga  diketahui  bahwa 

tingkat  kinerja  dituntut  untuk  selalu  tinggi,  sedangkan  sulitnya  mengatasi 

masalah yang ada terutama dengan para klien pun cukup tinggi pula sehingga 

para karyawan mengalami kesusahan untuk memberikan pelayanan jasa yang 

terbaik.  Disamping  itu  pemimpin  perusahaan  selalu  meminta  para 

bawahannya  untuk  tetap  berada  pada  tingkat  kinerja  yang  diinginkan 

perusahaan,  tanpa  memberikan  kesempatan  bawahannya  untuk 

mengapresiasikan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. 

Hal ini  dapat  juga dilihat  dari  kinerja yang ditunjukkan karyawan 

perusahaan  yang  memunculkan  fenomena  dimana  tidak  tampak  sebuah 

kepemimpinan  yang baik  dalam perusahaan,  salah  satu  masalahnya  adalah 

rendahnya  kontrol  dari  pemimpin  itu  sendiri,  pemimpin  pada  perusahaan 

tersebut  menggunakan  komunikasi  satu  arah,  dari  atasan  kepada  bawahan. 

Pemimpin  juga  selalu  memberikan  tugas  pada  bawahannya  tanpa  instruksi 

lengkap  terlebih  dahulu,  sehingga  beberapa  karyawan  menjadi  kurang 

termotivasi  untuk  memberikan  kinerja  yang  sebaik-baiknya,  dan  sering 

melakukan absen atau tidak hadir kerja. Masalah tersebut dapat di perhatikan 

pada  daftar  hadir  karyawan perusahaan PT.  Petroconas  Kantor  pusat 

Balikpapan periode 2009 – 2011 sebagai berikut : 

Tabel 1.2

Data Tingkat Kehadiran Karyawan PT. Petroconas Kantor pusat Balikpapan
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Periode 2008 -2009

Tahun Jumlah Karyawan Ketidakhadiran

2009 39 14,7%

2010 39 15,11%

2011 39 15,27%

Sumber: PT. Petroconas Kantor Pusat Balikpapan 2012

Pada 3 tahun terakhir  periode 2009 hingga 2011, tingkat  rata-rata 

ketidakhadiran terus meningkat pada setiap bidang di PT. Petroconas kantor 

pusat Balikpapan. Seperti yang terlihat pada tabel 1.2, pada tahun 2009 tingkat 

ketidakhadiran  sebesar  14,7%, yang kemudian meningkat  pada tahun 2010 

menjadi 15,11%. Pada tahun 2011 jumlah ketidakhadiran kembali meningkat 

sebesar 15,27%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya tingkat kinerja 

setiap karyawan semakin berkurang dengan banyaknya jumlah ketidakhadiran 

pada data absensi tahun 2009 hingga tahun 2011, dan kemungkinan besar akan 

mempengaruhi produktivitas  perusahaan itu sendiri.

Kinerja karyawan PT. Petroconas juga dinilai semakin menurun pada 

tahun  2010  dan  tahun  2011,  hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan  adanya  gaya 

kepemimpinan yang tidak sesuai dengan harapan karyawan.  Data penilaian 

menurunnya  kinerja  karyawan  dapat  dilihat  melalui  tidak  terealisasinya 

beberapa target perusahaan yang digambarkan pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Target Perusahaan PT. Petroconas Kantor Pusat Balikpapan 

Periode 2010-2011

Tahun Target Perusahaan Terealisasi Tidak 
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Terealisasi

2010

1. Pengiriman barang domestik 
per tahun mencapai 1400  -

2. Pengiriman barang 
internasional per tahun mencapai 
700

- 

3. Kerjasama dengan CV. 
Global Perkasa Indah  -

4. Kerjasama dengan PT. Japina 
Intermoda Sentosa

- 

2011

1. Pengiriman barang  domestik 
per tahun mencapai 1500 

2. Pengiriman barang 
internasional per tahun mencapai 
700

 -

3. Kerjasama dengan 
Ratumandalautama. CV

- 

4. Kerjasama dengan CV. 
Manarang Jaya

- 

Sumber: PT. Petroconas Kantor Pusat Balikpapan 2012

Jika dilihat melalui tabel 1.3, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 

2010,  terdapat  2  target  perusahaan  yang  tidak  dapat  direalisasikan,  yaitu 

mencapai titik 700 pengiriman barang untuk wilayah internasional, dan tidak 

dapat mengadakan kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan peralatan 

untuk industri  pabrik yaitu  PT.  Japina Intermoda Sentosa.  Sedangkan pada 

tahun  2011,  perusahaan  ini  kembali  gagal  merealisasikan  3  target,  yaitu 

mencapai pengiriman barang sebanyak 1500 untuk wilayah domestik,  serta 

tidak dapat mengadakan kerjasama dengan 2 perusahaan yang berada di kota 

Balikpapan, yaitu Ratumandalautama. CV dan CV. Manarang Jaya.

Menurunnya kinerja karyawan tentunya adalah masalah yang sangat 

serius dalam sebuah perusahaan, karena dapat menimbulkan kegagalan dalam 

pencapaian  target  perusahaan.  Berdasarkan  penelitian  gaya  kepemimpinan 
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seperti  yang  terdapat  pada  perusahaan  ini  adalah  gaya  kepemimpinan 

autokrasi yang mendeskripsikan pemimpin cenderung memusatkan kekuasaan 

kepada  dirinya  sendiri,  mendikte  bagaimana  tugas  harus  diselesaikan, 

membuat keputusan secara sepihak, dan meminimalisasi partisipasi karyawan 

(Robbins dan Coulter, 2002:260). 

Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa pemimpin  pada 

perusahaan  tersebut  tidak  menggunakan  gaya  kepemimpinan  yang  sesuai 

dengan harapan bawahannya, yaitu  pemimpin yang memberikan kebebasan 

dan kesempatan bagi bawahannya untuk dapat menyampaikan pendapat dan 

memberikan  apa  yang  dibutuhkan  setiap  karyawannya.  Oleh  karena  itu 

penelitian ini mengambil judul  Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. Petroconas Kantor Pusat Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah gaya kepemimpinan yang ada pada PT. Petroconas 

Kantor Pusat Balikpapan?

2. Bagaimanakah  tingkat  kinerja  karyawan  pada  PT.  Petroconas 

Kantor Pusat Balikpapan?

3. Apakah ada pengaruh  yang signifikan antara gaya kepemimpinan 

yang diberikan terhadap tingkat kinerja karyawan PT. Petroconas Kantor 

Pusat Balikpapan?

C. Batasan Masalah
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Berdasarkan   permasalahan   yang  begitu luas,   dan  demi   penulisan

peneletian  yang  lebih  terarah  maka  penelitian  ini  dibatasi  hanya  pada 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan menurut  Robbins & Coulter terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Petroconas Kantor Pusat Balikpapan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk  mengetahui  Gaya  Kepemimpinan  yang  ada  pada  PT. 

Petroconas Kantor Pusat Balikpapan.

2. Untuk mengetahui kinerja yang ada pada PT. Petroconas Kantor 

Pusat Balikpapan.

3. Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  yang  signifikan 

antara Gaya kepemimpinan yang diberikan terhadap kinerja karyawan PT. 

Petroconas Kantor Pusat Balikpapan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan  hasil   penelitian  ini   dapat   membantu  mengembangkan 

pemikiran  bagi  pemimpin  yang  ada  pada  PT.  Petroconas  kantor  pusat 

Balikpapan  sebagai  masukan  dan  pertimbangan   untuk   pengambilan 

keputusan  /  kebijaksanaan  yang berkaitan dengan kinerja karyawan bagi 

perusahaan  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan.

2. Bagi Pihak Lain
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Diharapkan  berguna  untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan dan 

sebagai  bahan  acuan   untuk   melakukan   penelitian   selanjutnya  yang 

berkaitan dengan gaya kepemi mpinan dan kinerja karyawan.


