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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) gaya kepemimpinan 

yang diterapkan oleh pimpinan perusahaan PT. Buana Indah Setia dalam menopang 

kinerja karyawan, (2)  mengetahui performa kinerja karyawan pada perusahaan PT. 

Buana Indah Setia, (3) mengetahui kendala yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan 

dalam menjalankan tugas kepemimpinannya guna meningkatkan kinerja karyawan, 

dan (4) mengetahui cara pimpinan perusahaan mengatasi kendala di dalam 

menjelaskan tugas kepemimpinannya. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan 

merupakan penelitian lapangan. Informan penelitian melibatkan pimpinan dan 

karyawan perusahaan PT. Buana Indah Setia dengan cara wawancara, analisis data 

Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) gaya kepemimpinan di PT. Buana 

Indah Setia menerapkan gaya kepemimpinan campuran yaitu gaya kepemimpinan 

coaching dan gaya kepemimpinan otoriter, (2) performa kinerja karyawan dengan 

bekerja lebih baik dan sesuai harapan perusahaan, berharap tidak sampai menimbulkan 

masalah dan juga membuat pekerjaan di perusahaan itu lebih menjadi sebuah 
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kesuksesan selanjutnya, (3)  Kendala yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan dalam 

menjalankan tugas kepemimpinannya guna meningkatkan kinerja karyawan kurangnya 

kejujuran dalam karyawan mengenai tugasnya, (4)  Caranya pimpinan perusahaan 

mengatasi kendala didalam menjelaskan tugas kepemimpinannya adalah pimpinan PT. 

Buana Indah Setia sekarang lebih selektif dalam hal meliputi rekrutmen, seleksi dan 

ketepatan penempatan karyawan yang sesuai dengan keahliannya. 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kinerja Karyawan, Kualitas Pekerja 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to determine: (1) the leadership style applied 

by the leadership of the company PT. Buana Indah Setia in supporting employee 

performance, (2) knowing the performance of employees at PT. Buana Indah Setia, (3) 

know the obstacles faced by company leaders in carrying out their leadership duties in 

order to improve employee performance, and (4) know how company leaders overcome 

obstacles in explaining their leadership duties. 

 This research uses descriptive qualitative research method and is a field 

research. Research informants involve the leadership and employees of the company 

PT. Buana Indah Setia by means of interviews, data analysis, data reduction, data 

presentation, and data verification or inference. 

 The results showed that (1) the leadership style at PT. Buana Indah Setia 

applies a mixed leadership style, namely coaching leadership style and authoritarian 

leadership style, (2) employee performance by working better and according to 

company expectations, hoping not to cause problems and also make work at the 

company more successful, (3) Obstacles faced by company leaders in carrying out their 

leadership duties in order to improve employee performance lack of honesty in 

employees regarding their duties, (4) The way company leaders overcome obstacles in 

explaining their leadership duties is the leadership of PT. Buana Indah Setia is now 
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more selective in terms of covering recruitment, selection and placement of employees 

according to their expertise. 

Keywords: Leadership Style, Employee Performance, Worker Quality 

 

PENDAHULUAN 

Manajemen umumnya 

adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan secara efektif dan 

efisien. Dalam manajemen terdapat 

beberapa bidang, salah satunya 

adalah manajemen sumber daya 

manusia yaitu manajemen yang 

mengatur tentang tenaga kerja. 

Oleh karena manajemen tersebut 

bertugas untuk mengatur, maka 

secara tidak langsung manajemen 

harus juga mempengaruhi tenaga 

kerja tersebut untuk patuh 

kepadanya. Kebanyakan orang 

masih cenderung mengatakan 

bahwa pemimpin yang efektif 

mempunyai sifat atau ciri-ciri 

tertentu. Hal yang sangat penting 

misalnya, kharisma, pandangan 

kedepan, daya persuasi, dan 

intensitas. Inilah yang disebut 

dengan ciri seorang pemimpin. 

Setiap pemimpin 

berkewajiban memberikan 

perhatian yang sungguh-sungguh 

untuk membina, menggerakkan, 

mengarahkan semua potensi 

tenaga kerja agar dapat 

menyelesaikan semua beban 

kerja dengan baik sesuai tujuan. 

Karena keberhasilan dari 

pemimpin seringkali dianggap 

menjadi suatu faktor terpenting 

dalam keberhasilan atau 

kegagalan organisasi. Demikian 

juga keberhasilan atau kegagalan 

suatu organisasi baik yang 

berorientasi bisnis maupun 

publik, biasanya diprediksikan 

sebagai keberhasilan atau 

kegagalan pemimpin. Pentingnya 

peran pemimpin sehingga isu 

mengenai pemimpin menjadi 

fokus yang menarik perhatian 
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para peneliti bidang perilaku 

organisasi.  

Peranan gaya 

kepemimpinan dalam sebuah 

perusahaan menjadi konsep 

yang menarik perhatian para 

peneliti untuk melakukan 

penelitian di bidang perilaku 

keorganisasian ini. Nielsen dan  

Peranan Sumber Daya 

Manusia perlu dikelola secara 

baik dan profesional agar dapat 

tercipta keseimbangan antara 

kebutuhan sumber daya 

manusia (SDM) dengan 

tuntutan serta kemajuan bisnis 

perusahaan. Gaya 

kepemimpinan merupakan pola 

perilaku atau tindakan seorang 

pemimpin dalam mengarahkan, 

mempengaruhi, mengendalikan 

bawahannya agar 

melaksanakan tindakan demi 

tercapainya tujuan tertentu, 

sehingga bawahan dapat 

menyelesaikan tugas 

pekerjaannya secara efektif dan 

efisien.  

Kinerja di dalam suatu 

organisasi dilakukan oleh 

segenap sumber daya manusia 

dalam organisasi, baik dari unsur 

pimpinan maupun pekerja. Setiap 

pekerja mempunyai kemampuan 

berdasarkan pada pengetahuan 

dan keterampilan, kompetensi 

yang sesuai dengan pekerjanya. 

Namun, pekerja juga mempunyai 

kepribadian, sikap, dan perilaku 

yang dapat memengaruhi 

kinerjanya. PT. Buana Indah 

Setia merupakan perusahaan 

swasta yang bergerak dibidang 

penjualan jasa dan penyewaan 

alat berat yang meliputi rental alat 

berat. Dalam melakukan 

aktivitasnya perusahaan tersebut 

tidak terlepas dari kebijakan yang 

berhubungan dengan Sumber 

Daya Manusia atau gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan yang merupakan cara 

bekerja, sifat dan tingkah laku 

pemimpin harus diterapkan ke 

karyawan untuk membimbing 

karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan. 
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Dari uraian di atas 

membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian, maka 

dengan inilah alasan penulis 

mengambil judul penelitian 

“Peranan Gaya Kepemimpinan 

Dalam Menopang Kinerja 

Karyawan Pada PT. Buana 

Indah Setia Banjarmasin”. 

METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah termasuk penelitian  

deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif merupakan suatu 

penelitian yang ditunjukan  untuk 

mendiskripsikan dan  menganalisi  

fenomena,  peristiwa,  aktivitas  

sosial, sikap, pemikiran  orang  

secara  individual  maupun  

kelompok. Teknik penentuan 

informan yang dilakukan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling. Teknik 

Pengumpulan Data yang 

digunakan adalah Pengamatan 

(Observasi), Wawancara 

(interview), Dokumentasi, dan 

Studi Kepustakaan. Teknik 

pengolahan data berupa 

pengumpulan data, seleksi atau 

klasifikasi data, dan penyajian 

data.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

    PT. Buana Indah Setia 

merupakan perusahaan 

swasta yang bergerak 

dibidang penjualan jasa dan 

penyewaan alat berat yang 

meliputi rental alat berat. PT. 

Buana Indah Setia beroperasi 

di kota Banjarmasin dan 

sudah berdiri sejak 2001. 

Dalam melakukan 

aktivitasnya perusahaan 

tersebut tidak terlepas dari 

kebijakan yang berhubungan 

dengan Sumber Daya 

Manusia atau gaya 

kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan yang 

merupakan cara bekerja, sifat 

dan tingkah laku pemimpin 

harus diterapkan 
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kebawahannya untuk 

membimbing bawahannya 

dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

    Tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peranan 

gaya kepemimpinan dalam 

menopang kinerja karyawan yang 

ada di perusahaan PT. Buana 

Indah Setia. Hasil dari penelitian 

yang didapat akan dimuat dalam 

hasil penelitian ini. 

    Penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis data ini 

disesuaikan dengan rumusan 

masalah yang ada. Pada 

penelitian deskriptif ini penulis 

dituntut untuk menjelaskan, 

menggambarkan, memaparkan 

dan mencari data berdasarkan apa 

yang telah terjadi dilapangan 

lewat wawancara dan obsevasi. 

  PEMBAHASAN 

  (1) Gaya Kepemimpinan Pada 

PT. Buana Indah Setia 

Banjarmasin 

Gaya kepemimpinan seorang 

pemimpin itu mempunyai 

sifat, kebiasaan, tempramen, 

watak, dan kepribadian 

tersendiri yang unik dan khas, 

hingga tingkah laku dan gaya 

yang membedakan dirinya 

dengan orang lain. Dapat 

disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan yang 

diterapkan di PT. Buana Indah 

Setia adalah gaya 

kepemimpinan coaching dan 

gaya kepemimpinan otoriter. 

Gaya kepemimpinan coaching 

yang dapat memberikan 

kharisma juga membangkitkan 

atau memotivasi karyawan 

untuk berkembang dan 

mencapai tingkat kinerja yang 

lebih baik lagi dan mampu 

mencapai lebih dari yang 

mereka perkirakan 

sebelumnya. Sedangkan untuk 

gaya kepemimpian otoriter 
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pada perusahaan PT. Buana 

Indah Setia berupa sikap tegas 

atau teguran yang diberikan 

saat kondisi tertentu saja dan 

dalam hal mengambil 

keputusan secara bersama 

bukan sepihak, semua itu agar 

kinerja karyawan ada 

peningkatan dan kemajuan 

sesuai dengan apa yang 

diharapkan perusahaan.  

(2) Kinerja Karyawan Pada PT.   

Buana Indah Setia 

 Kinerja karyawan yang baik itu 

sangat penting untuk menopang 

jalannya operasional perusahaan 

dan berdampak pada kinerja 

perusahaan. Dari hasil wawancara 

dapat disimpulkan bahwa pada PT. 

Buana Indah Setia mengenai 

kinerja karyawan, pemimpin 

melalakukan pembinaan atau 

pelatihan kerja, mendatangkan 

tenaga, dan melakukan kegiatan 

luar seperti hiburan (Refreshing) 

yang tujuannya untuk mengurangi 

tingkat stress dalam pekerjaan. 

Dalam performa kinerja karyawan 

untuk saat ini, meskipun dilanda 

Covid pemimpin terhadap 

karyawan juga mengayomi, 

memberikan dukungan, 

memberikan upah yang wajar dan 

tidak ada istilah pemutusan 

hubungan kerja terhadap 

karyawan. 

    Selain itu, dalam hal 

menyeleksi karyawan pun 

pimpinan sangat ketat dan benar-

benar harus mempunyai keahlian. 

Karena pekerjaan di PT. Buana 

Indah Setia tersebut harus memiliki 

tanggung jawab yang sangat tinggi. 

Mengenai kedispilinan itu juga 

yang paling utama apabila 

melanggar maka karyawan 

mendapatkan sanksi berupa 

teguran. Selain itu, kerja sama tim 

pun memang harus diterapkan dan 

apabila kinerja karyawan itu baik 

sesuai dengan yang diharapkan 

perusahaan, maka pimpinan pun 

memberikan bonus (Reward) 

berupa uang lembur bukan 

penghargaan tertulis, dan apabila 

kinerja karyawan ini semakin 
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meningkat maka pimpinan 

melakukan penaikan jabatan 

terhadap karyawan tersebut. 

(3)  Peranan Gaya Kepemimpinan 

Dalam Menopang Kinerja 

Karyawan  

   Peranan Gaya 

Kepemimpinan Dalam Menopang 

Kinerja Karyawan Pada PT. Buana 

Indah Setia, untuk gaya 

kepemimpinan pimpinan 

menerapkan gaya kepemimpinan 

coaching dan gaya kepemimpinan 

otoriter. Selain itu, pimpinan juga 

memberikan pembinaan, pelatihan, 

penilaian, evaluasi, kerjasama tim, 

reward dan punisment adalah 

sebagai berikut : 

1. Pembinaan (coaching) 

adalah upaya berharga 

untuk membantu orang 

lain mencapai kinerja 

tinggi. Pembinaan adalah 

bagian dari siklus 

berkelanjutan dari 

perencanaan, pembinaan, 

evaluasi, pengukuran 

kinerja dalam aktivitas 

sistem manajemen kinerja 

yang bergulir setiap tahun 

yang menjadi ajang 

pembelajaran 

berkelanjutan bagi semua 

SDM organisasi (direktur, 

manajer, dan para 

karyawan). Pembinaan 

karyawan ini dilakukan 

dengan dengan tujuan 

sebagai berikut:  

1) Untuk membantu 

memperbaiki kualitas 

kerja karyawan.  

2) Mengembangkan 

talenta (jangka panjang 

dan jangka pendek).  

3) Memotivasi karyawan. 

 4) Evaluasi sementara 

untuk menunjukkan 

titik kekuatan dan 

kelemahan karyawan 

dalam pencapaian 

sasaran kinerjannya. 

2. Menurut Hairunnisa 

(2019) pelatihan 
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merupakan proses jangka 

pendek yang 

menggunakan prosedur 

sistematis dan 

terorganisasi dimana 

karyawan non manajerial 

mempelajari pengetahuan 

dan keterampilan teknis 

dalam tujuan terbatas.  

PT. Buana Indah Setia 

kegiatan pelatihan 

memberikan dividen 

kepada karyawan dan 

perusahaan, berupa 

keahlian dan keterampilan 

yang selanjutnya akan 

menjadi asset yang 

berharga bagi perusahaan. 

Melalui pelatihan 

karyawan akan bertambah 

kemampuannya, dengan 

demikian pula bagi 

perusahaan, yaitu dalam 

rangka memenuhi 

tuntutan para manajer dan 

departemen SDM. Namun 

kegiatan pelatihan 

bukanlah solusi universal 

yang dapat memenuhi 

semua kebutuhan, 

rancangan tugas yang 

efektif, pemilihan/seleksi, 

penempatan dan kegiatan-

kegiatan juga diperlukan, 

meskipun begitu kegiatan 

pelatihan juga dapat 

memberikan kontribusi 

yang berarti kalau 

dikerjakan secara benar. 

Tujuan akhir dari semua 

pelatihan adalah agar 

karyawan dapat 

melaksanakan pekerjaan 

dengan terampil dan 

pengertian, dengan 

demikian mampu 

mencapai tingkat 

produktivitas yang tinggi. 

 3. Penilaian menurut Bintoro 

(2017) Penilaian Kinerja 

(Performance Appraisal) 

adalah suatu proses yang 

memungkinkan 

organisasi mengetahuai, 

mengevaluasi, mengukur 

dan menilai kinerja 

anggota-anggotanya 
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secara tepat dan akurat. 

Hasil wawancara pada 

PT. Buana Indah Setia 

penilaian kinerja sangat 

bermanfaat juga untuk 

menunjang atau 

mengasah kemampuan 

karyawan, agar karyawan 

ada peningkatan selama 

bekerja di perusahaan. 

 4.  Menurut Aris Malfin 

(2020) evaluasi 

merupakan sistem formal 

yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja 

pegawai secara priodik 

yang ditentukan oleh 

organisasi. Dalam 

rumusan yang lain, 

evaluasi kinerja mengacu 

pada suatu sistem formal 

dan terstruktur yang 

digunakan untuk 

mengukur, menilai dan 

mempengaruhi sifat-sifat 

yang berkaitan dengan 

pekerjaan, perilaku dan 

hasil, termasuk tingkat 

ketidak hadiran. Pada PT. 

Buana Indah Setia 

mengenai evaluasi kinerja 

karyawan pimpinan 

mengevaluasi setiap 

penilaian kinerja karywan 

dengan melihat dimana 

kekurangan dalam 

bekerja, maka apabila hal 

tersebut terjadi maka yang 

dilakukan pimpinan 

adalah mendatangka 

tenaga ahli untuk melatih 

dan menambah wawasan 

karyawan tersebut. 

5. Bentuk kerjasama 

menurut Sarwono 

(2011:139) kerjasama 

merupakan bentuk 

kelompok yang terdiri 

dari lebih dari seseorang 

yang melakukan tugas 

dengan sejumlah 

peraturan dan prosedur. 

Kerjasama dalam tim 

menjadi sebuah 

kebutuhan dalam 

mewujudkan keberhasilan 
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kerja. Kerjasama dalam 

tim akan menjadi suatu 

daya dorong yang 

memiliki energi dan 

sinergisitas bagi individu-

individu yang tergabung 

dalam kerjasama tim. 

Tanpa kerjasama yang 

baik tidak akan 

memunculkan ide-ide 

cemerlang. Hasil 

wawancara mengenai 

kerjasama tim pada 

perusahaan PT. Buana 

Indah Setia terjadi 

perbedaan pendapat 

dimana pemimpin 

mengatakan kurangnya 

kerja sama tim, dan 

karyawan berpendapat 

bahwa kerjasama tim nya 

tidak mengalami kendala. 

Maka disini lah yang 

menjadi kendala, 

pimpinan lebih harus bisa 

memantau lagi bagaimana 

kerjasama tim karyawan 

di perusahaan, sehingga 

tidak terjadi miss 

communicaton lagi antar 

pemimpin dan karyawan. 

 6.  Menurut Nugroho dalam 

Koencoro (2015) Reward 

adalah ganjaran, hadiah, 

penghargaan atau imbalan 

yang bertujuan agar 

seseorang menjadi lebih 

giat lagi usahanya untuk 

memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja 

yang telah dicapai. 

Sedangkan menurut 

Mangkunegara (2013) 

Punishment adalah 

ancaman hukuman yang 

bertujuan untuk 

memperbaiki kinerja 

karyawan pelanggar, 

memelihara peraturan 

yang berlaku dan 

memberikan pelajaran 

kepada pelanggar. Pada 

PT. Buana Indah Setia 

mengenai Reward dan 

Punishment, untuk 

reward karyawan 

mendapatkan bonus 
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bekerja berupa uang atau 

hasil lembur. Sedangkan 

punishment diberikan 

kepada karyawan apabila 

melanggar aturan atau 

perintah dari pimpinan 

maka akan diberikan 

sanksi berupa teguran 

untuk karyawan tersebut. 

Setelah semua itu 

diterapkan oleh pimpinan 

perusahaan dengan tujuan 

untuk meningkatkan 

kinerja karyawan pada 

perusahaan dan karyawan 

pun dapat menjadi lebih 

mandiri, mampu 

mengemban tugas dan 

tanggung jawab yang 

lebih besar dalam 

menopang kinerja 

karyawan pada PT. Buana 

Indah Setia Banjarmasin. 

PENUTUP 

1. PT. Buana Indah Setia 

merupakan perusahaan swasta 

yang bergerak dibidang 

penjualan jasa dan penyewaan 

alat-alat berat yang meliputi 

rental alat. PT. Buana Indah 

Setia beroperasi di kota 

Banjarmasin dan sudah berdiri 

sejak 2001. 

2. Gaya kepemimpinan yang 

diterapkan oleh pimpinan 

perusahaan PT. Buana Indah 

Setia dalam menopang kinerja 

karyawan adalah gaya 

kepemimpinan coaching dan 

gaya kepemimpinan otoriter, 

yang mana gaya 

kepemimpinan coaching ini 

memberikan kharisma juga 

dapat membangkitkan atau 

memotivasi karyawan untuk 

berkembang dan mencapai 

tingkat kinerja yang lebih baik 

lagi sehingga mampu 

mencapai lebih dari yang 

mereka perkirakan 

sebelumnya, sedangkan gaya 

kepemimpinan otoriter ini 

diterapkan apabila dilakukan 

disaat yang genting, pimpinan 

langsung melakukan sikap 
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tegas terhadap karyawan 

tersebut dan mengambil 

keputusan berupa perintah 

agar kinerja karyawan tersebut 

sesuai dengan harapan 

perusahaan atau pimpinan 

perusahaan. 

3. Performa kinerja karyawan 

pada perusahaan PT. Buana 

Indah Setia pemimpin tetap 

mengayomi dan tetap 

memberikan dukungan kepada 

bawahan walaupun dilanda 

covid-19. Sehingga pimpinan 

tidak ada istilah kata untuk 

pemutusan hubungan kerja, 

selama perusahaan bisa 

memberikan upah yang wajar, 

dan sebagai karyawan mereka 

berusaha melakukan yang 

terbaik untuk perusahaan. 

4. Kendala yang dihadapi oleh 

pimpinan perusahaan dalam 

menjalankan tugas 

kepemimpinannya guna 

meningkatkan kinerja 

karyawan adalah kurangnya 

kejujuran dalam karyawan 

mengenai tugas yang 

diberikan dan ini sangat dinilai 

rendah oleh pimpinan di 

perusahaan PT. Buana Indah 

Setia. Dengan itu, maka 

pemimpin disini harus 

memberikan solusi yang baik 

bagaimana agar karyawan 

tersebut tidak mengulangi 

ketidak jujurannya tersebut. 

Solusi nya yaitu, setiap 

karyawan yang kurang 

mengenai kejujurannya maka 

akan mendapatkan teguran 

dan pemimpin diharapkan 

berkomunikasi secara 

langsung kepada karyawan 

yang melakukan kesalahan 

dan mencari solusi terbaik. 

Masalah ketidakjujuran juga 

berpengaruh terhadap kinerja  

karyawan, ini   tergantung 

bagaimana perusahaan atau 

pimpinan mampu secara tegas 

mengontrol,  memonitor, dan  

mencari solusi  agar kejujuran 

itu selalu diterapkan di 

perusahaan PT. Buana Indah 



 
 

 

Setia, dan  perusahaan tetap 

berjalan dengan baik oleh 

karyawan, sehingga semua 

karyawan di perusahaan 

mampu menjalankan roda 

perusahaan dengan baik. 

5. Caranya pimpinan perusahaan 

mengatasi kendala didalam 

menjelaskan tugas 

kepemimpinannya adalah 

pimpinan PT. Buana Indah 

Setia sekarang lebih selektif 

dalam hal meliputi rekrutmen, 

seleksi dan ketepatan 

penempatan karyawan yang 

sesuai dengan keahlian setiap 

karyawan perusahaan, agar 

perusahaan kedepannya dapat 

berkembang dan menjadi 

suatu keberhasilan untuk 

perusahaan kedepannya. Akan 

tetapi, pelaksanaan rekrutmen, 

seleksi dan ketepatan 

penempatan karyawan 

bukanlah proses yang mudah, 

karena pada dasarnya 

menuntut ketepatan dalam 

kualifikasi, waktu dan juga 

efisiensi. Kesuksesan 

rekrutmen, seleksi dan 

ketepatan penempatan 

karyawan berarti terpilihnya 

karyawan-karyawan yang 

kompeten dan berkualitas 

untuk dapat bertahan dalam 

persaingan bisnis yang ketat. 
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