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ABSTRAK 

Penulisan ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui gaya kepemimpinan pada PT.Harapan Sarana Rizky, (2) 

Gaya kepemimpinan yang seharusnya diterapkan guna meningkatkan kinerja karyawan pada PT. Harapan 

Sarana Rizky. 

 

Metode dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara kepada karyawan PT. Harapan Sarana 

Rizky Binuang. 

 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Direktur PT. Harapan 

Sarana Rizky ada dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otoriter dan gaya kepemimpinan Laisez 

Faire/bebas. Sedangkan karyawan PT. Harapan Sarana Rizky menginginkan pemimpinnya menggunakan gaya 

kepemimpinan demokratis. Berdasarkan hasil penelitian gaya kepemimpinan PT. Harapan Sarana Rizky sudah 

cukup baik, akan tetapi pimpinan PT. Harapan Sarana Rizky seharusnya menggunakan gaya kepemimpinan 

demokratis karena ini sesuai dengan keinginan karyawan PT. Harapan Sarana Rizky. 

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan 

 
ABSTRACT 

This research aims: (1) To determine the leadership style at PT. Harapan Sarana Rizky, (2) The 

leadership style that should be applied to improve employee perfomance at PT. Harapan Sarana Rizky.  

The methods in this study used a qualitative research design using a descriptive approach. Data 

collection techniques using interviews with employees of PT. Harapan Sarana Rizky.  

The results of research showed that the leadership style used by the Director of PT. Harapan Sarana 

Rizky has two leadership styles, namely the authoritarian leadership style and the Laissez Faire/free leadership 

style. While the employees of PT. Harapan Sarana Rizky wants his leaders to use a democratic leadership style. 

Based on the results of research on leadership style of PT. Harapan Sarana Rizky was good enough, but the 

leadership of PT. Harapan Sarana Rizky should use a democratic leadership style because this in accordance 

with the wishes of the employees of PT. Harapan Sarana Rizky.  

Keywords: Leadership style and employee performance. 
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PENDAHULUAN 

Faktor sumber daya manusia merupakan hal 

terpenting dalam berbagai bidang kehidupan, 

khususnya organisasi maupun perusahaan. Sumber 

daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki 

oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam 

kehidupan. Manusia merupakan faktor yang 

menentukan berhasil dan setidaknya suatu 

organisasi untuk menyelenggarakan berbagai 

kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Organisasi harus mendayagunakan sumber daya 

manusia secara lebih efektif dan efisien dengan 

cenderung kearah peningkatan kinerja karyawan. 

Untuk mewujudkan kinerja organisasi 

maupun perusahaan yang optimal, dapat dilakukan 

dengan cara mengoptimalkan sumber daya manusia 

yang ada dengan memberikan motivasi atau 

dorongan sehingga diharapkan akan tercipta sikap 

profesional dalam seluruh kegiatan perusahaan. 

Kinerja karyawan akan lebih baik apabila karyawan 

tersebut memiliki keahlian (skill), bersedia bekerja 

karena memperoleh gaji yang sesuai dengan bidang 

pekerjaannya, dan adanya harapan (expectation) 

terhadap jenjang karir yang lebih baik di masa yang 

akan datang.  

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari 

berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak 

memperhatikan hal tersebut kecuali sudah amat 

buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu 

sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya 

kinerja karyawan sehingga perusahaan menghadapi 

krisis yang serius. Hal tersebut menyebabkan 

terjadinya kesan-kesan buruk organisasi yang 

mendalam akibat mengabaikan tanda-tanda 

peringatan adanya kinerja yang menurun. 

Oleh karena itu PT. Harapan Sarana Rizky 

sebagai salah satu perusahaan swasta yang bergerak 

dibidang industri pertambangan batu bara dan 

terdapat karyawan yang cukup banyak yang 

memiliki latar belakang sosial yang berbeda, baik 

dari tingkat pendidikan maupun ekonominya. Hal 

tersebut menuntut perusahaan untuk memiliki 

seorang pemimpin yang memahami segala sesuatu 

yang menyangkut keinginan dan kebutuhan demi 

terciptanya kinerja yang baik di perusahaan guna 

tercapainya tujuan perusahaan.  

Tugas pimpinan dalam perusahaan 

mengelola sumber daya manusia, seorang pemimpin 

harus menyadari bahwa karyawan adalah asset yang 

sangat berharga bagi perusahaan PT. Harapan 

Sarana Rizky disebabkan karena gaya 

kepemimpinan yang banyak mempengaruhi naik 

turunnya kinerja karyawan perusahaan. Oleh karena 

itu kepemimpinan merupakan masalah pokok dalam 

kepengurusan perusahaan dan sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya kegiatan manajemen.  

Adapun untuk penempatan posisi pemimpin 

baik dari tingkat supervisor hingga direktur di 

dalam perusahaan, tentu harus sesuai dengan jejak 

karir, pendidikan, skill dan pengalaman bekerja. 

Dengan demikian akan dihasilkan pemimpin-

pemimpin perusahaan yang handal serta dapat 

menjalankan roda kegiatan perusahaan menjadi 

semakin berkembang dan maju.  

Gaya kepemimpinan yang efektif 

dibutuhkan pemimpin untuk dapat meningkatkan 

kinerja semua pegawai dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Karena setiap karyawan mempunyai 

latar belakang pendidikan dan pemahaman yang 

berbeda. Maka dari itu pimpinan harus bisa 

memilah dengan baik gaya kepemimpinan yang 

mana yang sesuai untuk di terapkan di perusahaan 

yang di pimpinnya agar dapat berpengaruh positif 

bagi perusahaan tersebut.Selain itu kinerja 

karyawan yang tinggi juga sangatlah di harapkan 

oleh perusahaan.  

Semakin banyak karyawan yang 

mempunyai kinerja tinggi,maka produktivitas 

perusahaan secara keseluruhan akan meningkat 

sehingga perusahaan akan dapat bertahan dalam 

persaingan global. Maka dari itu gaya 

kepemimpinan yang baik akan berpengaruh positif 

terhadap perusahaan, terutama kinerja karyawan 

nya. Jika pemimpin bisa memberikan dampak yang 

positif, maka karyawan pun akan meningkatkan 

kinerjanya dengan semaksimal mungkin. Dan 

pemimpin harus mengetahui gaya kepemimpinan 

mana yang sesuai di terapkan di perusahaannya agar 

sesuai di terapkan di perusahaan nya. Demikian 

gaya kepemimpinan dapat menjadi pedoman yang 

baik dalam peningkatan kinerja karyawan.  

Kemajuan perusahaan sangat ditentukan 

oleh kinerja karyawan dalam menjalankan seluruh 

tugas dan tanggung jawabnya. Maka dari itu perlu 

adanya gaya kepemimpinan yang mampu mengelola 
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karyawan agar dapat bekerja secara baik untuk 

memajukan perusahaan.  

Begitu juga sebaliknya, kemunduran 

perusahaan dapat diakibatkan dari kurangnya 

kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, akibat gaya kepemimpinan 

yang kurang efektif baik. Dalam hal ini pemimpin 

tidak mampu sebagai panutan dan tidak 

melaksanakan fungsifungsi manajemen yaitu 

planning , organizing, actuating, dan controling.  

Indikator permasalahan yang terjadi didalam 

lingkungan kerja PT. Harapan Sarana Rizky 

tersebut terlihat pada, tingginya tingkat absensi 

sampai dengan 5 persen (5%) menurunnya tingkat 

keakraban terhadap sesama karyawan, turunna 

kinerj kerja karyawan ditunjukan banyaknya 

laporan kerja bulanan yang terunda dibulan 

berikutnya, keidak harmonisan diantara karyawan 

dikarenakan tingkatan karyawan dasar dengan 

officer tidak sejalan dengan kenginan pimpinan 

serta  menurunnya tingkat produktivias kerja. 

Dengan demikian, gaya kepemimpinan menjadi 

sebuah bahan kajian yang sangat penting. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Analisis Gaya Kepemimpinan Guna Meningkatkan 

Kinerja Karyawan di PT. Harapan Sarana Rizky “  

 

METODE PENILITIAN  

Jenis penelitian yang di gunakan 

menggunakan metode pendekatan deskriptif 

kualitatif, yang artinya mendiskripsikan suatu 

peristiwa atau perilaku tertentu yang ada dalam 

waktu tertentu, yaitu hanyas emata-mata melukiskan 

keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud 

mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. 

Data akan di sajikan dalam bentuk narasi, dalam hal 

ini berkaitan mengenai pengembangan sumber daya 

manusia melalui “gaya kepemimpinan guna 

meningkatkan kinerja karyawan” 

 

PEMBAHASAN 

1. Gaya Kepemimimpinan PT. Harapan 

Sarana Rizky 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, 

Direktur PT. Harapan Sarana Rizky beliau 

menggunakan dua kepemimpinan yakni: Gaya 

kepemimpinan Otoriter dan Gaya 

Kepemimpinan Laissez Faire (Bebas). Gaya 

kepemimpinan Otoriter yaitu bagaimana 

seorang pemimpin tidak mau mendengarkan 

dan menerima saran daari bawahannya. 

Perintah gaya kepemimpinan otoriter ini 

menggunakan satu arah artinya tidak 

diperbolehkan menyangkal, menentang 

ataupun bertanya, karena kepemimpinan 

dengan gaya ini keputusannya bersifat mutlak 

dan tidak dapat diganggu gugat. Cara ini 

sebenarnya berakibat akan keresahan di 

kalangan bawahan. Maka dari itu gaya 

kepemimpinan dengan gaya ini harus 

mempunyai logika dan moral yang baik. Gaya 

kepemimpinan laissez faire merupakan gaya 

kepemimpinan Direktur menggunakan cara dan 

irama seorang pemimpin dalam menghadapi 

bawahannya dengan memakai suatu metode 

keleluasaan yang seluas-luasnya pada setiap 

bawahannya. Dengan begitu setiap karyawan 

akan bersaing dengan berbagai strategi dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga 

pemimpin memberikan suatu peluang besar 

pada pekerjaan bawahannya. Dan 

kepemimpinan ini merupakan suatu pilihan 

yang tepat untuk mengembangkan suatu 

kreativitas dan tanggung jawab atas pekerjaan 

bawahannya terhadap atasannya dengan tanpa 

tekanan yang bisa memberikan kan pilihan 

terbaik untuk bawahannya agar bisa bekerja 

lebih optimal dan pemimpin yang 

menggunakan metode ini dapat memposisikan 

dirinya sebagai fasilitator hal ini didasarkan 

pada ada asumsi bahwa anggota organisasi 

dapat mengetahui dan cukup dewasa untuk 

mentaati kepada semua aturan dan pencapaian 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Pemimpin dengan gaya tersebut cenderung 

memilih peranan yang lebih pasif dan 

membiarkan organisasi berjalan menurut 

temponya sendiri tanpa banyak peran yang 

mencampuri arah atau perkembangan 

organisasi atau perusahaan. 

2. Gaya Kepemimimpinan yang seharusnya di 

terapkan pada PT. Harapan Sarana Rizky 

Berdasarkan dari hasil penelitian, 

seharusnya Direktur PT. Harapan Sarana Rizky 

menggunakan Gaya kepemimpinan Demokratis 

yakni pimpinan selalu mendengarkan masukan 

yang diberikan oleh bawahannya, sehingga 

dalam setiap mengambil keputusan pimpinan 
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selalu melakukan musyawarah. Dan dalam 

penerapannya pemimpin dengan gaya 

demokratis ini memiliki keuntungan 

diantaranya adalah berupa keputusan serta 

tindakan yang lebih objektif, dan dalam 

penerapannya pemimpin menggunakan gaya 

demokratis ini mendapat keuntungan antara 

lain berupa suatu keputusan serta tindakan 

yang lebih objektif serta tumbuhnya rasa ikut 

memiliki serta terbinanya moral yang tinggi. 

Gaya kepemimpinan demokratis memiliki tipe 

dengan kualitas yang dihasilkan lebih baik dan 

masalah akan lebih sedikit terjadi karena 

keputusan yang diambil didiskusikan secara 

bersamasama antara pemimpin dan 

bawahannya yang di mana mereka saling 

memberikan pendapat. Dan mereka saling 

menyumbangkan ide dalam suatu pengambilan 

keputusan sehingga para pemimpin juga 

memainkan suatu peran yang kritis yang dapat 

mempengaruhi semangat, keamanan kualitas 

kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi 

suatu organisasi dan para pemimpin juga dapat 

membantu kelompok atau individu untuk 

mencapai suatu tujuan. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1) Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh 

Direktur PT. Harapan Sarana Rizky 

menggunakan 2 gaya kepemimpinan yaitu: 

gaya kepemimpinan otoriter dan gaya 

kepemimpinan laissez faire (bebas). Kedua 

gaya kepemimpinan ini sudah cukup baik 

untuk diterapkan pada PT. Harapan Sarana 

Rizky. Akan tetapi, gaya kepemimpinan 

otoriter kurang tepat digunakan pada PT. 

Harapan Sarana Rizky karena gaya 

kepemimpinan otoriter membutuhkan 

situasi dan kondisi yang tepat untuk 

penerapannya. 

2) Gaya kepemimpinan yang seharusnya 

diterapkan pada PT. Harapan Sarana Rizky 

adalah gaya kepemimpinan Demokratis, hal 

ini sesuai dengan keinginan karyawan dan 

gaya kepemimpinan ini cocok untuk 

diterapkan di PT Harapan Sarana Rizky 

karena gaya kepemimpinan demokratis 

memberikan pengaruh yang signifikan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
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