
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dilihat  dari  penelitian  yang  terdahulu,  Adhitia  (2012)  yang 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Kepuasan  Kerja  Karyawan  Bagian  Produksi  Pada  Perusahaan  Elresas 

Lamongan. Adapun  koefisien  regresi  variabel  gaya  kepemimpinan  yang 

melputi orientasi pekerja dan orientasi produksi dengan koefisien regresi pada 

orientasi pekerja sebesar 0,860 dan 0,180 pada orientasi produksi. 

Bedasarkan hasil koefisien regresi (b) masing-masing variabel gaya 

kepemimpinan  maka  dapat  diketahui  bahwa  variabel  orientasi  pekerja 

mempunyai  pengaruh  dominan  terhadap  kepuasan  kerja  karyawan  bagian 

produksi. Berdasarkan hasil Uji F diperoleh Ftabel sebesar 2,479 sedangkan 

Fhitung 43,789. Untuk Uji T didapatkan hasil pengaruh orientasi pekerja dan 

orientasi produksi dengan T hitung > T tabel pada kedua variabel, sehingga 

dapat dikatakan secara simultan gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasaan kerja karyawan bagian produksi pada perusahaan Elresas.

Pada  penelitian  Okik  (2009)  semua  instrumen  variabel  dikatakan 

valid  pada  uji  validitas,  dan  reliabel  pada  uji  reliabilitas.  Nilai  koefisien 

determinasi  sebesar  0,777 mendekati  1,  yang berarti  bahwa pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja  karyawan Pemerintahan Kabupaten 

Malang bagian  Ekonomi dan Pembangunan dapat  dijelaskan sekitar  77,7% 

oleh  variabel  orientasi  karyawan  dan orientasi  produksi  sedangkan  sisanya 
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sekitar 22,3% dijelaskan oleh variabel lain. Berdasarkan uji F, didapatkan hasil 

Ftabel  2,600  <  Fhitung  92,302,  maka  gaya  kepemimpinan  mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.

Dari hasil kesimpulan diatas dapat di lihat melalui tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Penjelasan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang

Judul Variabel
Metode 
Analisis Hasil Penelitian

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan Terhadap 

Kepuasan Kerja 
Karyawan (Studi Pada 
Pemerintah Kabupaten 

Malang bagian 
Perekonomian dan 

pembangunan)

Variabel bebas (X)
X1 : Gaya kepemimpinan 

berorientasi karyawan
X2 : Gaya 

Kepemimpinan 
berorientasi produksi
Variabel terikat (Y)

Kepuasan Kerja

Analisis 
Regresi 
Linier 

Berganda

Gaya Kepemimpinan 
berorientasi karyawan 
dan produksi secara 

simultan berpengaruh 
signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan Terhadap 

Kepuasan Kerja 
Karyawan Bagian 

Produksi Pada 
Perusahaan Elresas 

Lamongan

Gaya Kepemimpinan (X)
X1 : Gaya kepemimpinan 

berorientasi karyawan
X2 : Gaya 

Kepemimpinan 
berorientasi produksi
Kepuasan Kerja (Y)

Analisis 
Regresi 
Linier 

Berganda

Gaya Kepemimpinan 
berorientasi pada 

karyawan 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan
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Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan Terhadap 
Kinerja Karyawan Pada 
PT. Petroconas Kantor 

pusat Balikpapan

Gaya Kepemimpinan 
(X)

Kinerja Karyawan
(Y)

Analisis 
Regresi 
Linier 

Sederhana

Perbandingan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

dapat  dilihat  dari  hasil  yang  didapatkan.  Pada  penelitian  terdahulu  gaya 

kepemimpinan berorientasi pada karyawan dan produksi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, sedangkan pada penelitian saat 

ini,  diduga  gaya  kepemimpinan  autokratis  berpengaruh  secara  signifikan 

terhadap kinerja karyawan.

B. Kepemimpinan

Pemimpin  adalah  pribadi  yang memiliki  kecakapan dan kelebihan 

khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok 

yang  dipimpinnya  untuk  melakukan  usaha  bersama  mengarah  pada 

pencapaian  sasaran-sasaran  tujuan.  Kepemimpinan  merupakan  kemampuan 

menggerakkan  atau  memotivasi  anggota   organisasi  agar  secara  serentak 

melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian  tujuannya. 

Tujuan itu  mungkin  saja  sesuatu  yang dirumuskan  dan disepakati 

bersama,  tetapi   tidak  mustahil  pula  merupakan  kehendak  pemimpin  yang 

terintegrasi  atau  bersifat  implicit  ndi  dalamnya.  Hal  ini  merupakan  faktor 

manusiawi yang mengikat sebagai suatu kelompok bersama dan memotivasi 



4

mereka  dalam  pencapaian  tujuan.  Kegiatan-kegiatan   manajemen  seperti 

perencanaan,  pengorganisasian,  dan  pengambilan  keputusan  merupakan 

sebuah kepompong  yang tidur (tidak  aktif) sampai pimpinan bertindak untuk 

menghidupkan  motivasi  dalam   setiap   orang  dan  mengarahkan  mereka 

mencapai tujuan. 

Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap 

usaha-usaha  semua orang yang dipimpin dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Pemimpin yang efektif akan  selalu berusaha agar kehendaknya diterima dan 

dirasakan oleh seluruh anggota kelompok  sebagai kehendaknya juga. Tanpa 

kepemimpinan  atau  bimbingan,maka  hubungan  antara  tujuan  perseorangan 

dan tujuan organisasi menjadi renggang (lemah). Keadaan ini menimbulkan 

situasi  dimana  perseorangan  bekerja  untuk  mencapai  tujuan  pribadinya, 

sementara itu keseluruhan  organisasi menjadi tidak efisien dalam pencapaian 

sasaran-sasarannya.  Diantara  pendapat-pendapat  tentang  pengertian 

kepemimpinan adalah sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang 

lain agar mau bekerja sama dibawah kepemimpinannya sebagai suati tim 

untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  (Samsudin,  2006:287),  sehingga 

dpaat dinyatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi 

atau menggerakkan bawahan agar mau melaksanakan apa yang dinginkan 

atau diharapkan oleh pemimpin tersebut. 
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2. Kepemimpinan  merupakan  kemampuan seseorang untuk menguasai atau 

mempengaruhiorang  lain  atau  masyarakat  yang  berbeda-beda  menuju 

pencapaian tertentu (Arep dan Tanjung, 2003:93). 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan kepemimpinan organisasi 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memberikan 

suatu tugas, pengarahan,  bimbingan  terhadap  bawahannya  (pegawai) dalam 

menjalankan tugasnya. Kepemimpinan  merupakan  bagian  penting  dalam 

organisasi  maupun perusahaan  dimana  organisasi  tersebut  tersu  sun  atas 

dasar  pembagian  fungsi-fungsi  yang  berbeda  yang  harus  dilaksanakan. 

Adanya  perbedaan  peranan  atau tugas  bagi  tiap  individu  dalam  organisasi 

merupakan  penentu  adanya  kepemimpinan.  Adanya  berbagai  peranan  dan 

tugas  mengakibatkan  perlunya pengaturan dan koordinasi yang dilakukan 

oleh pemimpin. 

C. Gaya Kepemimpinan

Gaya  kepemimpinan  merupakan  norma  perilaku  yang  digunakan 

seseorang pada  saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti 

yang ia lihat. Kebanyakan orang menganggap gaya kepemimpinan merupakan 

tipe  kepemimpinan.  Hal  ini  antara  lain  dinyatakan  oleh  Siagian  (2003:14) 

bahwa  gaya  kepemimpinan  seseorang  adalah  identik   dengan  tipe 

kepemimpinan  orang  yang  bersangkutan.  Artinya,  untuk  kepentingan 

pembahasan,  istilah tipe dan gaya kepemimpinan dipandang sebagai sinonim. 

Menurut  University  of  Iowa  Studies  yang  dikutip  Robbins  dan  Coulter 

(2002:149),  Lewin  menyimpulkan  ada  tiga  gaya  kepemimpinan;  gaya 
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kepemimpinan  Autokratis,  gaya  kepemimpinan  demokratis,  gaya 

kepemimpinan Laissez-Faire (Kendali Bebas).

1. Gaya Kepemimpinan Autokratis

 Menurut  Rivai  (2002:122),  kepemimpinan autokratis  adalah gaya 

kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam 

mencapai  keputusan  dan  pengembangan  strukturnya,  sehingga 

kekuasaanlah  yang  paling  diuntungkan  dalam  organisasi.  Robbins  dan 

Coulter  (2002:163)  menyatakan  gaya  kepemimpinan  autokratis 

mendeskripsikan  pemimpin  yang  cenderung  memusatkan  kekuasaan 

kepada  dirinya  sendiri,  mendikte  bagaimana  tugas  harus  diselesaikan, 

membuat  keputusan  secara  sepihak,  dan  meminimalisasi  partisipasi 

karyawan. Ciri-ciri gaya kepemimpinan autokratis:

a) Pemimpin kurang memperhatikan kebutuhan bawahan.

b) Komunikasi hanya satu arah yaitu kebawah saja.

c) Pemimpin  cenderung  menjadi  pribadi  dalam  pujian  dan 

kecamannya terhadap kerja setiap anggota.

d) Pemimpin mengambil jarak dari partisipasi kelompok aktif kecuali 

bila menunjukan keahliannya.

e) Semua kebijakan ditentukan oleh pemimpin.
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f) Teknik dan langkah-langkah kegiatannya didikte oleh atasan setiap 

waktu, sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti 

untuk tingkatan yang luas.

g) Pemimpin  biasanya  membagi  tugas  kerja  bagian  dan  kerjasama 

setiap anggota.

2. Gaya kepemimpinan Demokratis / Partisipatif

 Kepemimpinan demokratis  ditandai  dengan adanya suatu struktur 

yang  pengembangannya  menggunakan  pendekatan  pengambilan 

keputusan yang kooperatif. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan 

cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja 

dan dapat mengarahkan diri sendiri (Rivai, 2006:122). Menurut Robbins 

dan Coulter (2002:121), gaya kepemimpinan demokratis mendeskripsikan 

pemimpin  yang  cenderung  mengikutsertakan  karyawan  dalam 

pengambilan  keputusan,  mendelegasikan  kekuasaan,  mendorong 

partisipasi  karyawan  dalam  menentukan  bagaimana  metode  kerja  dan 

tujuan  yang  ingin  dicapai,  dan  memandang  umpan  balik  sebagai  suatu 

kesempatan  untuk  melatih  karyawan.  Ciri-ciri  gaya  kepemimpinan 

demokratis:

a. Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan 

diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin.

b. Kegiatan-kegiatan  didiskusikan,  langkah-langkah  umum  untuk 

tujuan kelompok dibuat, dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis 
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pemimpin menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat 

dipilih.

c. Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih 

dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. 

d. Lebih memperhatikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi.

e. Menekankan dua hal yaitu bawahan dan tugas.

f. Pemimpin  adalah  obyektif  atau  fact-minded dalam  pujian  dan 

kecamannya dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa 

dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan.

3. Gaya Kepemimpinan Laissez-faire.

Gaya kepemimpinan kendali bebas mendeskripsikan pemimpin yang 

secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan 

dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara 

yang  menurut  karyawannya  paling  sesuai  (Robbins  dan  Coulter, 

2002:163). Ciri-ciri gaya kepemimpinan Laissez-Faire:

a. Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan 

partisipasi minimal dari pemimpin.

b. Bahan-bahan  yang  bermacam-macam disediakan  oleh  pemimpin 

yang membuat orang selalu siap bila dia akan memberi informasi pada 

saat ditanya.
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c. Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan 

tugas.

d. Kadang-kadang  memberi  komentar  spontan  terhadap  kegiatan 

anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur 

suatu kejadian.

e. Pemimpin  membiarkan  bawahannya  untuk  mengatur  dirinya 

sendiri.

f. Pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum.

g. Bawahan  dapat  mengambil  keputusan  yang  relevan  untuk 

mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. 

Teori  Kepemimpinan Situasional menuntut pemimpin cukup luwes 

dalam  menyesuaikan  gaya  atau  perilaku  kepemimpinannya  dengan  situasi 

yang  berbeda-beda.  Menurut  Rivai  (2008:479),  untuk  menentukan  gaya 

kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi keadaan  tertentu, maka perlu 

mempertimbangkan  kekuatan  yang  ada  dalam  tiga  unsur,  yaitu:  diri 

pemimpin, bawahan dan situasi secara menyeluruh.

Indikator gaya kepemimpinan menurut Siagian (2002:121) .

D. Kinerja Karyawan

Kata  performance  dalam  bahasa  inggris  diterjemahkan  ke  dalam 

bahasa  Indonesia  sering  berbeda,  sampai  sekarang  belum  dibakukan.  Ada 

yang  menerjemahkan  sebagai  :  unjuk  kerja,  kinerja,  hasil  karya,  karya, 

pelaksanaan kerja, hasil pelaksanaan kerja. Kinerja (Performance) adalah hasil 
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kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing, 

dalam rangka upaya mencapai  tujuan organisasi  bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Disamping itu,  kinerja  (performance)  diartikan  sebagai  hasil  kerja 

seseorang  pegawai,  sebuah  proses  manajemen  atau  suatu  organisasi  secara 

keseluruhan,  dimana  hasil  kerja  tersebut  harus  dapat  ditunjukan  buktinya 

secara  konkrit  dan  dapat  diukur  (dibandingkan  dengan  standar  yang  telah 

ditentukan). Mangkunegara (2005:9) mendifinisikan kinerja sebagai berikut: 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. 

Kinerja merupakan penampilan hasil karya seseorang dalam bentuk 

kualitas ataupun kuantitas dalam suatu organisasi.  Kinerja dapat merupakan 

penampilan individu maupun kelompok kerja pegawai. Tiga hal penting dalam 

kinerja  adalah  tujuan,  ukuran,  dan  penilaian.  Penentuan  tujuan  setiap  unit 

organisasi  merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja.  Tujuan ini  akan 

memberikan  arah  dan mempengaruhi  bagaimana  seharusnya  perilaku  kerja 

yang diharapkan organisasi dari  setiap personel.  Tetapi ternyata tujuan saja 

tidak  cukup,  sebab  itu  diperlukan  ukuran  apakah  seseorang  personel  telah 

mencapai kinerja yang diharapkan. Akhir dari proses kinerja adalah penilaian 

kinerja itu sendiri yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan.

E. Penilaian Kinerja
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Menurut  Henry  (2004:338),  penilaian  kinerja  adalah  suatu  proses 

denganya suatu organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Kegiatan 

ini  dapat  memperbaiki  keputusan-  keputusan  personalia  dan  memberikan 

umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka serta 

memungkinkan  perusahaan  mengetahui  seberapa  baik  seorang  karyawan 

bekerja jika dibandingkan dengan standar-standar organisasi. 

Adapun idikator-indikator kinerja pegawai, menurut Gomes (2003 : 

134)  sebagai berikut :

a. Quantity  of  work :  Jumlah  kerja  yang  dilakukan  dalam  suatu 

periode waktu yang ditentukan.

b. Quality of work : kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-

syarat kesesuaian dan kesiapannya.

c. Job Knowledge :  Luasnya pengetahuan mengenai  pekerjaan  dan 

keterampilannya.

d. Creativeness :  Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dari 

tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.

e. Cooperation :  kesediaan  untuk bekerja  sama dengan  orang  lain 

(sesama anggota organisasi).

f. Dependability  :  Kesadaran  dan  dapat  dipercaya  dalam  hal 

kehadiran dan penyelesaian kerja tepat pada waktunya.

g. Initiative :  Semangat  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  baru  dan 

dalam memperbesar tanggung jawabnya.
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h. Personal  Qualities :  Menyangkut  kepribadian,  kepemimpinan, 

keramah-tamahan, dan integritas pribadi.

Adapun  aspek-aspek  standar  kinerja  menurut  Mangkunegara 

(2005:18) terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif:

a.a. Proses kerja dan kondisi pekerjaan

a.b. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan,

a.c. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan

a.d. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja.

a.e. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan

a.f. Tingkat kemampuan dalam bekerja,

a.g. Kemampuan  menganlisis  data/informasi,  kemampuan/kegagalan 

menggunakan mesin/peralatan, dan

a.h. Kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan konsumen).

F. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan

Dari penelitian yang dilakukan Fiedler yang dikutip oleh Prasetyo 

(2006)  ditemukan  bahwa  kinerja  kepemimpinan  sangat  tergantung  pada 

organisasi maupun gaya kepemimpinan. Dengan kata lain adalah pemimpin 

bisa efektif ke dalam situasi tertentu dan bisa tidak efektif pada situasi yang 

lain.  Usaha untuk meningkatkan efektifitas organisasi  atau kelompok harus 

dimulai dari belajar, tidak hanya bagaimana melatih pemimpin secara efektif, 

tetapi juga membangun lingkungan organisasi dimana seorang pemimpin bisa 

bekerja dengan baik.
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Gaya  Kepemimpinan  merupakan  suatu  cara  yang  dimiliki  oleh 

seseorang  dalam  mempengaruhi   sekelompok  orang  atau  bawahan  untuk 

bekerja  sama  dan  berdaya  upaya  dengan  penuh  semangat  dan  keyakinan 

untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan. Artinya, gaya  kepemimpinan 

dapat menuntun pegawai untuk bekerja lebih giat, lebih baik, lebih jujur dan 

bertanggungjawab  penuh  atas  tugas  yang  diembannya  sehingga  meraih 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Hubungan  pimpinan  dan  bawahan 

dapat  diukur  melalui  penilaian  pekerja  terhadap  gaya  kepemimpinan  para 

pemimpin  dalam  mengarahkan  dan  membina  para  bawahannya  untuk 

melaksanakan pekerjaan.

Keberhasilan  suatu  organisasi  baik  sebagai  keseluruhan  maupun 

berbagai kelompok dalam suatu organisasi  tertentu,  sangat  tergantung  pada 

efektivitas kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi  yang  bersangkutan. 

Dapat  dikatakan  bahwa  mutu  kepemimpinan  yang  terdapat  dalam  suatu 

organisasi  memainkan  peranan  yang  sangat  dominan  dalam  keberhasilan 

organisasi  tersebut dalam menyelenggarakan berbagai  kegiatannya terutama 

terlihat  dalam  kinerja para pegawainya (Siagian, 2003:3).

Pemimpin yang terdapat pada organisasi harus memiliki  kelebihan-

kelebihan dibandingkan dengan bawahannya, yaitu pegawai yang terdapat di 

organisasi  yang  bersangkutan,  sehingga  dapat  menunjukkan  kepada 

bawahannya  untuk  bergerak,  bergiat,  berdaya  upaya  yang  tinggi  untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi hanya mengerahkan 

seluruh pegawai saja tidak cukup, sehingga perlu adanya suatu dorongan agar 
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para pegawainya mempunyai minat yang  besar  terhadap  pekerjaanya. Atas 

dasar inilah selama perhatian pemimpin diarahkan kepada  bawahannya, maka 

kinerja pegawainya akan  tinggi.

G. Kerangka Pikir

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dimiliki oleh  seseorang 

dalam mempengaruhi  sekelompok orang atau bawahan untuk  bekerja sama 

dan berdaya upaya dengan penuh semangat dan keyakinan  untuk  mencapai 

tujuan yang  telah  ditetapkan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya Kerangka pikir merupakan 

penjelasan  sementara  terhadap  gejala  yang  menjadi  objek  permasalahan. 

Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dapat digambarkan 

dalam kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 1

Kerangka Pikir

Dari gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa adanya pengaruh antara 

Gaya  Kepemimpinan  dengan  Kinerja  Karyawan. Gaya  kepemimpinan  ini 

dikemukakan oleh  Robbins  dan Coulter.  Adapun indikator  kinerja  menurut 
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Gomes  terdiri  dari  Quantity  of  work   Quality  of  work  ,  Job  Knowledge,  

Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative, Personal Qualities.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat. 

Bedasarkan  kerangka  pemikiran  yang  telah  di  uraikan  diatas,  maka  dapat 

ditarik hipotesis sebagai berikut :

Diduga Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kinerja karyawan pada PT. Petroconas Kantor pusat Balikpapan.


