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Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan judul“Analisis Gaya 

Kepemimpinan Pada PT. Netania Kasih Karunia Pier Rembang Pasuruan.” tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan di masing-masing bagian 

pada perusahaan produksi susu PT. Netania Kasih Karunia Pier Rembang Pasuruan 

perilaku tugas dan perilaku hubungan.untuk mengetahui tingkat kematangan bawahan 

di masing-masing bagian pada perusahaan produksi susu PT. Netania Kasih Karunia 

Pier Rembang Pasuruan untuk mengetahu di kuadran manakah gaya kepemimpinan 

yang ada di masing-masing bagian pada perusahaan produksi susu pt. netania kasih 

karunia pier rembang pasuruan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok pertama yaitu karyawan pada bagian 

keuangan sebanyak 11 orang, kelompok kedua yaitu karyawan yang berada pada 

bagian pengembangan produk sebanyak 8 orang, kelompok ketiga yaitu karyawan 

tetap yang berada pada bagian produksi sebanyak 188 orang, kelompok keempat yaitu 

karyawan yang berada pada bagian personalia dan umum sebanyak 9 orang. Sampel 

yang digunakan adalah seluruh anggota populasi untuk bagian keuangan, 

pengembangan produk dan personalia. Sedangkan untuk bagian produksi karena 

memiliki populasi di atas 100 maka diambil 25% saja yaitu 47 orang, sehingga total 

sample sebanyak 75 orang. Alat analisis dalam penelitian ini meliputi rentang skala 

dengan menggunakan bagan Paul Hersey dan Ken Blanchrd. 

Gaya kepemimpinan di masing-masing bagian pada PT. Netania Kasih Karunia PIER 

Rembang Pasuruan menunjukkan adanya perilaku hubungan tinggi dan perilaku tugas 

yang tinggi. Tingkat kematangan bawahan PT. Netania Kasih Karunia PIER Rembang 

Pasuruan menunjukkan adanya tingkat kematangan bawahan yang cukup. Gaya 

kepemimpinan PT. Netania Kasih Karunia PIER Rembang Pasuruan terletak pada 

kuadran kedua dengan gaya kepemimpinan adalah konsultasi. 

 

 

 

This research was survey which title “Analisis Gaya Kepemimpinan Pada PT. Netania 

Kasih Karunia Pier Rembang Pasuruan.” the objectives of its was to know leadership 

style in each part at company of milk production of PT. Netania Kasih Karunia Pier 

Rembang, Pasuruan behavioral of duty and behavior, to know subordinate maturity 

storey ;level each part at company of milk production of PT. Netania Kasih Karunia 

Pier Rembang, Pasuruan knew which quadrant of leadership style exist in each part at 

company of milk production of PT. Netania Kasih Karuia Pier Rembang, Pasuruan  

Populationsof its were 4 parts. The first part was financial employee with 11 persons. 

The second was product development department with 8 persons. The third was 

production department with 188 persons. And the last part was human resources and 

development department with 9 persons. The sample method was used total sampling 

except production department, because it had amount above 100 persons, so that the 

writer take 25% from population with 47 persons. Analyze data tool was used rating 

scale with Paul Hersey and Ken Blanchrd’s schema. 



Analyze data result was showed leadership style of each parts in PT. Netania Kasih 

Karunia PIER Rembang Pasuruan had high correlation attitude and high job attitude. 

Subordinate maturity was enough worth, so that the leadership style which suitable 

with the condition in this company was consultancy. 

  

 


