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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana peranan kepemimpinan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan pada Favehotel Ahmad Yani Banjarmasin (2) Apa saja yang menjadi 

kendala kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Favehotel Ahmad Yani 

Banjarmasin (3) Usaha apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada 

Favehotel Ahmad Yani Banjarmasin. 

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan, sumber data 

penelitian data primer dan data sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan 

cara membandingkan dan mengkaji dengan dasar - dasar teoritis untuk menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tipe kepemimpinan yang diterapkan pada 

Favehotel Ahmad Yani Banjarmasin adalah tipe kepemimpinan yang aktif, dinamis, terarah, dan 

mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah, yang diwujudkan pada setiap jenjang dan 

didalam departemen. Dengan adanya peranan kepemimpinan yang dilakukan manager hotel dan 

setiap pimpinan departemen memberikan pengaruh terhadap karyawan menjadi lebih disiplin, 

pemahaman tugas, dan dedikasi. (2) Kendala yang dihadapi yaitu terletak dari  latar belakang 

pendidikan masih ada lulusan SMA/SMK, karakter dan suasana hati dari setiap individu karyawan 

yang setiap harinya moodnya berubah-ubah, dan kebijakan aturan dari perusahaan yang membuat 

pimpinan setiap departement tidak bisa menunjukkan benar-benar kepemimpinan sehingga membuat 

manager hotel dan pimpinan setiap department sedikit kesulitan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. (3) Usaha yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kinerja karyawan yaitu semua 

karyawan di tranning sesuai dengan kemampuan kinerjanya dan di evaluasi setiap 3 bulan sekali. 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kinerja Karyawan 

 

ABSTRACT 

This study aims to find out (1) how the role of leadership in improving employee performance at the Favehotel 

Ahmad Yani Banjarmasin. (2) what are obstacles in improving employee performance at the Favehotel Ahmad 

Yani Banjarmasin. (3) what efforts are being made to improve employee performance at the Favehotel Ahmad 

Yani Banjarmasin. 

This research method is a qualitative research, namely field research, research data sources are primary data 

and secondary data, then the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. 

Then the data obtained is then analyzed by comparing and reviewing the theoretical basis to draw conclusions. 

The results of this study indicate that the (1) type of leadership applied at the Favehotel Ahmad Yani 

Banjarmasin is the type of leadership this is active, dynamic, focused, and makes decisions that attch great 

importance to deliberation, which is manifested at every level and within the department. With leadership role 

carried out by hotel managers and each department head, it has an influence on employees to be more 

disciplined, understand their duties dan have dedication. (2) the obstacles faced are located from educational 

background there are SMA/SMK graduates, the character and mood of each individual employee whose mood 

changes every day, and company policies that make the leadership of each department unable to show the 

correct ture leadership so that it makes hotel managers and leader of each department a little difficult of 
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improve employee performance. (3) the efforts that have been made to improve employee performance are that 

all employees are trained according to their performance abilities and are evaluated every 3 months. 

 

Keywords: Leadership, Employee Performance 

 
PENDAHULUAN 

Perhotelan telah menyebabkan 

perubahan yang begitu cepat didalam 

bisnis yang menuntut perusahaan untuk 

mampu beradaptasi, menentukan arah 

dengan cepat dan memusatkan 

perhatiannya pada pelanggan. Faktor 

sumber daya manusia dalam ruang lingkup 

suatu perusahaan merupakan faktor 

penting yang harus diperhatikan.  

Dalam perusahaan, kepemimpinan 

memegang peranan yang penting karena 

pemimpin yang menggerakkan dan 

mengarahkan perusahaan dalam mencapai 

tujuan dengan tugas yang tidak mudah, 

karena harus memahami setiap perilaku 

bawahan yang berbeda-beda. Dengan kata 

lain, bahwa sukses tidaknya usaha 

pencapaian tujuan organisasi ditentukan 

oleh kualitas kepemimpinan. Mengingat 

bahwa apa yang digerakkan oleh seorang 

pemimpin bukan benda mati, tetapi 

manusia yang mempunyai perasaan dan 

akal, serta beraneka ragam jenis dan 

sifatnya, maka masalah kepemimpinan 

tidak dapat dipandang mudah. Karyawan 

adalah asset pertama perusahaan sebagai 

pemikir, perencanaan, dan pengendali 

aktivitas  perusahaan.  

Bagi Favehotel Ahmad Yani 

Banjarmasin dalam melakukan 

penjualannya tentu banyak dihadapkan 

pada banyaknya hotel yang menjadi 

pesaing sekarang ini, sehinngga sebuah 

hotel dituntut untuk memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada 

pelanggan untuk itu dibutuhkan 

kepemimpinan dan karyawan yang dapat 

berkerja sama dalam meningkatkan 

kinerjanya. Tetapi mungkin ada tugas 

pekerjaan yang tidak berjalan sesuai tugas 

dan tanggung jawabnya adanya ketidak 

disiplinan karyawan dalam melaksanakan 

tugas seperti malas, telat datang dan sifat 

karyawan yang setiap harinya berubah-

ubah. Hal ini tentunya dapat menurunkan 

tingkat kinerja perusahaan di Favehotel 

Ahmad Yani Banjarmasin. kinerja 

karyawan yang tinggi sangatlah 

diharapkan oleh perusahaan tersebut. 

Semakin banyak karyawan yang 

mempunyai kinerja tinggi, maka 

perusahaan secara keseluruhan akan 

meningkat sehingga perusahaan akan 

dapat bertahan dalam persaingan hotel 

sekarang ini. Melihat beberapa pentingnya 

peran seorang pemimpin didalam 

mengoperasikan organisasi dengan 

individu yang berbeda-beda, maka seorang 
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pemimpin harus berkualitas agar dapat 

memimpin bawahannya dengan baik 

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. 

Menyadari betapa pentingnya 

peranan kepemimpinan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan ini, maka 

dalam penelitian ini penulis tertarik 

mengambil judul : “ANALISIS 

PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM 

MENINGKATKAN KINERJA 

KARYAWAN PADA FAVEHOTEL 

AHMAD YANI BANJARMASIN”. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis 

penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan, 

sumber data penelitian data primer dan data 

sekunder, selanjutnya metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data yang 

diperoleh kemudian di analisis dengan cara 

membandingkan dan mengkaji dengan dasar - 

dasar teoritis untuk menarik kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis dan pembahasan yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

peran kepemimpinan dalam meningkatkan 

kinerja karyawan favehotel ahmad yani 

banjarmasin. Peranan kepemimpinan 

merupakan sebagai suatu usaha dalam 

meningkatkan kinerja karyawan untuk 

mempengaruhi aktivitas karyawan untuk 

mencapai tujuan bersama yang telah 

dirancang, menggiatkan karyawan yang 

bekerja menjadi bersemangat, terampil dan 

dapat mencapai hasil sebagaimana 

dihendaki perusahaan sesuai prosedur 

yang ditentukan oleh manajemen. 

1. Peranan Kepemimpinan Dalam 

Meningkatkan Kinerja Karyawan 

pada FAVEHOTEL AHMAD YANI 

Banjarmasin 

Dalam suatu organisasi 

kepemimpinan merupakan faktor yang 

sangat penting dalam menentukan 

pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan organisasi. Adapun tipe 

kepemimpinan yang dilakukan oleh 

manager hotel dan pimpinan setiap 

department Favehotel Ahmad Yani 

Banjarmasin adalah tipe 

kepemimpinan demokratis, yang mana 

telah dilakukan oleh setiap pimpinan 

department dengan selalu memotivasi, 

memberikan bimbingan, pelatihan 

serta dalam pengambilan keputusan 

dilakukan secara bermusyawarah. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dalam mewujudakan tujuan utama 

dari perusahaan. Peranan 

kepemimpinan dalam meningkatkan 

kinerja karyawan pada Favehotel 
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Ahmad Yani Banjarmasin, 

berdasarkan indikator kepemimpinan, 

kepemimpinan dibagi menjadi 5 

indikator, yaitu: 

1. Kemampuan untuk membina 

kerja sama dan hubungan yang 

baik : manager hotel dan setiap 

pemimpin departemen 

mempunyai kemampuan untuk 

membina kerja sama dan 

hubungan yang baik dalam semua 

kegiatan, karna itu salah satu 

langkah dalam peranan pemimpin 

dalam meningkatkan kinerja 

karyawan kami dihotel ini dan 

setiap pemimpin departement 

sudah berusaha semaksimal 

mungkin memberikan arahan 

terhadap karyawan-karyawannya 

agar bersemangat, menguasai 

pekerjaan, termotivasi untuk 

bekerja maka sangat penting 

karyawan meningkatkan kinerja 

dirinya sendiri sehingga terwujud 

rasa tanggung jawab dalam 

pekerjaan karena telah 

dipercayakan untuk mengerjakan 

bagian yang telah ditetapkan dan 

melakukan sesuai apa yang 

dikerjakan. 

2. Kemampuan efektivitas: Setiap 

pimpinan sudah mencontohkan 

bagaimana pekerjaan yang baik, 

mulai dari menyelesaikan tugas 

yang tepat dan hadir selalu tepat 

waktu, sehingga pimpinan dengan 

karyawan dalam arti semua sama-

sama bekerja untuk meningkatkan 

kinerja karyawan dan kemajuan 

perusahaan. 

3. Kepemimpinan yang partisipatif: 

Sesuai dengan tanggung jawab 

seorang manager hotel yaitu 

mengkoordinir, penyusunan 

perencanaan tugas dan karyawan 

hotel, mampu menyelesaikan 

target waktu yang ditentukan. Jadi 

peran seorang manager hotel 

untuk selalu mendorong dan 

memberikan inovasi yang baik 

kepada karyawan, mengambil 

keputusan secara bermusyawarah 

dengan setiap departemen-

departemen serta mampu 

menjalankan kebijakan 

menentukan kinerja kayawan 

yang ada di Favehotel Ahmad 

Yani Banjarmasin dimana setiap 

tindakan dan keputusan yang 

diambil mempunyai konsekuensi 

dan resiko tersendiri. 

4. Kemampuan dalam mendelagasi 

tugas atau waktu: Setiap ada tugas 

manager hotel maupun unit - unit 

departemen  harus bisa membagi 

waktu pribadi ke tugas pekerjaan 



5 
 
 

untuk perusahaan agar 

meningkatnya kinerja karyawan, 

tetapi setiap pemimpin juga bisa 

saja memberikan tugas yang akan 

didelegasikan dengan memilih 

karyawan mana yang kira-kira 

memiliki pengalaman dan mampu 

menyelesaikan tugas sesuai 

dengan target pemimpin.  

5. Kemampuan mendelagasi tugas 

atau wewenang : Semua pimpinan 

department selalu mengetahui 

kinerja karyawan dengan melihat 

tugas yang dikerjakan, 

memberikan bimbingan dan 

pelatihan dalam pengambilan 

keputusan serta mengevaluasi 

karyawan dalam setiap 3 bulan 

sekali. 

Melalui peranan 

kepemimpinan dengan tipe 

kepemimpinan demokratis yang 

diterapkan manager hotel dan setiap 

departemennya yang memiliki kinerja 

sangat baik. Pengaruh yang penulis 

temukan bahwa efek dari peranan 

kepemimpinan yang dilakukan 

pimpinan dan setiap departemen 

Favehotel Ahmad Yani Banjarmasin 

terhadap karyawanya adalah: 

1. Disiplin 

Disiplin disini adalah mulai 

tingkat kehadiran yang tepat 

waktu, dan menyelesaian tugas- 

tugas pada tepat waktu. 

2. Pemahaman tugas 

Dengan adanya peranan 

kepemimpian yang baik dan 

terarah, para karyawan lebih 

semangat dalam mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan, 

sehingga dapat selesai sesuai 

dengan kebijakan perusahaan. 

3. Dedikasi 

Peranan kepemimpinan 

menjadikan karyawan yang tidak 

mudah putus asa dalam 

melakukan sesuatu, terutama 

ketika sesuatu yang dikerjakan 

mengalami kendala atau 

tantangan. 

Itu semua terwujud 

melalui bagaimana peranan 

kepemimpinan dalam 

meningkatkan karyawan dengan 

hasil menggunakan tipe 

kepemimpinan demokratis. Ini 

sangat jelas bahwa manager hotel 

dan setiap pemimpin departemen 

Favehotel Ahmad Yani 

Banjarmasin telah 

mengaplikasikan hal tersebut. 

Baik berupa reward motivasi dan 

dukungan oleh pemimpin secara 

langsung. Tujuannya agar kinerja 
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karyawan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

2. Kendala Kepemimpinan Dalam 

Meningkatkan Kinerja Karyawan 

pada Favehotel Ahmad Yani 

Banjarmasin 

 Kendala yang dihadapi manager 

hotel dan setiap pimpinan department yaitu 

terletak dari  latar belakang pendidikan, 

karakter dan suasana hati dari setiap 

individu karyawan, dan dari kebijakan 

(aturan dari perusahaan) yang membuat 

pimpinan setiap departement tidak bisa 

menunjukkan benar-benar kepemimpinan 

sehingga membuat manager hotel dan 

pimpinan setiap department Favehotel 

Ahmad Yani Banjarmasin sedikit kesulitan 

dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Usaha yang sudah dilakukan 

dalam meningkatkan kinerja 

karyawan pada Favehotel Ahmad 

Yani Banjarmasin 

Usaha yang sudah dilakukan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan yaitu 

semua karyawan di tranning sesuai dengan 

kemampuan kinerjanya dan di evaluasi 

setiap 3 bulan sekali apakah ada 

peningkatan kinerja atau menurun. Jadi di 

Favehotel Ahmad Yani Banjarmasin 

memiliki 8 departement, setiap departemen 

memiliki materi yang disusun untuk 

melakukan training karyawannya agar 

dapat meningkatkan kinerjanya. Sebagai 

contoh dari tranning misalnya kitchen 

harus menambah keterampilannya lagi 

dalam mengolah makanan dan karyawan 

lain juga belajar bagaimana public 

speaking yang lebih baik. Hal ini cukup 

untuk meningkatkan kinerja karyawannya 

dengan perubahan-perubahan kecil seperti 

ini dengan harapan setiap bulannya kinerja 

karyawan di Favehotel Ahmad Yani 

Banjarmasin bisa lebih optimal dalam 

meningkatkan kinerjanya.  

Adapun kinerja karyawan yang 

diinginkan setiap departemen Favehotel 

Ahmad Yani Banjarmasin: 

1. Sifat yang jujur dalam bekerja  

2. Bertanggung jawab setiap pekerjaan 

3. Mempunyai integritas, misalnya: 

ketika mempunyai pekerjaan mau 

bekerja didepan pemimpin atau tidak, 

kita harus tetap bekerja dengan baik 

dan benar. 

4. Keunggulan pada pekerjaan, jadi setiap 

hari karyawan harus belajar jadi lebih 

baik dalam pekerjaannya, mungkin 

hari ini sudah bagus tetapi besok hari 

harus lebih baik lagi. 

5. Karyawan harus bisa menjaga 

kepercayaan asset dan lain-lain. 

6. Mempunyai semangat kerja, jadi 

seorang pemimpin menginginkan 

karyawannya mempunyai spirit kerja 

setiap hari yang baik. Karena seorang 

pemimpin maupun karyawan setiap 
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hari harus selalu meningkatkan 

semangat kerja dan kinerja karyawan 

agar pekerjaan yang dikerjakan 

berjalan dengan maksimal dan 

memberikan hasil yang terbaik untuk 

perusahaan. 

PENUTUP 

1. Sumber Daya Manusia sangat 

penting untuk perusahaan karena 

Sumber Daya Manusia merupakan 

faktor penunjang utama sebuah 

perusahaan. Adapun dari hasil 

analisis penelitian, tipe 

kepemimpinan yang diterapkan 

pada Favehotel Ahmad Yani 

Banjarmasin adalah tipe 

kepemimpinan demokratis yaitu 

kepemimpinan yang aktif, 

dinamis,terarah, dan mengambil 

keputusan sangat mementingkan 

musyawarah, yang diwujudkan 

pada setiap jenjang dan didalam 

departemen masing-masing.  

2. Peranan kepemimpinan Favehotel 

Ahmad Yani Banjarmasin dalam 

meningkatkan kinerja karyawan 

dengan kemampuan untuk 

membina kerja sama dan hubungan 

yang baik, kemampuan efektivitas, 

kepemimpinan yang partisipatif, 

kemampuan dalam mendelagasi 

tugas atau waktu, kemampuan 

dalam mendelagasi tugasatau 

wewenang.  

3. Peranan kepemimpinan 

memberikan dampak positif 

terhadap kinerja karyawan dalam 

pelaksanaanya tentu tidak lepas 

dengan kendala yang dihadapi 

dalam melaksanakan peranan 

kepemimpinan. Kendala yang 

dihadapi manager hotel dan setiap 

pimpinan department yaitu terletak 

dari  latar belakang pendidikan 

masih ada lulusan SMA/SMK, 

karakter dan suasana hati dari 

setiap individu karyawan yang 

setiap harinya moodnya berubah-

ubah dan kebijakan (aturan dari 

perusahaan) yang membuat 
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pimpinan setiap departement tidak 

bisa menunjukkan benar-benar 

kepemimpinan sehingga membuat 

manager hotel dan pimpinan setiap 

department sedikit kesulitan 

dalammeningkatkan kinerja 

karyawan. 

4. Usaha yang sudah dilakukan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan 

yaitu semua karyawan di tranning 

sesuai dengan kemampuan 

kinerjanya dan di evaluasi setiap 3 

bulan sekali apakah ada 

peningkatan kinerja atau menurun. 

Jadi di Favehotel Ahmad Yani 

Banjarmasin memiliki 8 

departement, setiap departemen 

memiliki materi yang disusun 

untuk melakukan training 

karyawannya agar dapat 

meningkatkan kinerjanya. Karena 

setiap pimpinan departemen 

menginginkan kinerja karyawan 

yang sifat jujur dalam bekerja, 

bertanggung jawab, mempunyai 

integritas, keunggulan pada 

pekerjaan, dan karyawan harus bisa 

menjaga kepercayaan asset dan 

lain-lain. 
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