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ABSTRAK 

Gaya Kepemimpinan dan Pengaruhnya Pada Kinerja karyawan BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung 

Oleh : 

Agung Prasetyo (1341030019) 

 

Gaya kepemimpinan diartikan sebagai cara atau tindakan yang diterapkan oleh 

pimpinan dalam mempengaruhi karyawannya untuk mencapai tujuan tertentu, 

sedangkan kinerja adalah sebuah hasil pekerjaan yang dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang akibat pengaruh dari orang yang berkuasa (pimpinan). Jadi skripsi 

ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang telah diterapkan oleh 

pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam mempengaruhi 

karyawannya agar dapat mencapai kinerja yang maksimal. 

 

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode kuisioner, 

wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dihimpun kemudian diolah dan 

dianalisis dengan cara kualitatif melalui pendekatan cross tabulasi yaitu dengan 

mengasosiasikan beberapa variabel tentang gaya yang dominan dipakai pimpinan 

dalam memimpin perusahaan dengan variabel kinerja karyawan yang bertujuan untuk 

mengukur keefektifan gaya yang diterapkan terhadap hasil kinerja karyawan. 

 
Hasil temuan penelitian diketahui bahwa Gaya Kepemimpinan yang diterapkan 

pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menerapkan multi gaya yaitu, gaya 

demokratis, gaya karismatik, gaya paternalistik, gaya transformasional, gaya 

transaksional dan gaya situasional. Penerapan gaya demokratis terlihat ketika pimpinan 

akan membuat suatu peraturan atau keputusan yang akan ditetapkan di perusahaan, 

dimana pimpinan melibatkan karyawan secara langsung dalam pembuatannya. Pimpinan  

juga menerapkan gaya karismatik dan paternalistik pada saat ia menciptakan budaya 

kerja yang positif di perusahaan. Pimpinan juga mampu menerapkan gaya 

trnsformasional, gaya transaksional dan gaya situasional ketika karyawan melakukan 

pekerjaan, dimana karyawan akan mendapatkan motivasi, reward bahkan funishment 

pada saat mereka mengerjakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Penerapan 

multi gaya kepemimpinan yang diterapkan pimpinan sangat berdampak positif terhadap 

kinerja para karyawan, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan yang terjadi di 

semua aspek pada BPRS tersebut. 

 

Dari analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa antara gaya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap kinerja karyawan, dimana karyawan merasa selalu termotivasi oleh pimpinan 

atas setiap gaya yang ia terapkan, ini dapat dibuktikan dengan melihat item pertanyaan 

mengenai hal tersebut yang telah mendapatkan respon positif dari karyawan sebesar 

100% karyawan menyatakan setuju. Dari rasa termotivasi yang karyawan meliki ini maka 



 

 
 

mengakibatkan karyawan berkomitmen tinggi dalam pekerjaannya untuk mencapai 

tujuan perusahaan.  

 

 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Pengaruhnya Pada Kinerja Karyawan 

  



 

 
 

  



 

 
 



 

 
 

MOTTO 

 

                ...     

 

 “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi…”. ( Q.S. 2 : 30 ).
1
 

 

                         

             

 

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S.  9 : 105).
2
 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah 

Pentashih Mushaf Al-Qur‟an, 2012), h.6. 
2
 Ibid, h.273. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam memahami isi skripsi ini, maka 

secara singkat akan diuraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud dari judul 

skripsi ini. 

Judul skripsi ini adalah “GAYA KEPEMIMPINAN DAN 

PENGARUHNYA PADA KINERJA KARYAWAN BPRS MITRA AGRO 

USAHA BANDAR LAMPUNG”. 

Menurut Emron Edison, gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin 

bertindak dan/atau bagaimana ia mempengaruhi anggotanya untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu.
3
 Andrew J. Dubrin mengemukakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah sebuah pola khas dari perilaku yang ditunjukkan oleh 

pimpinan saat berhadapan langsung dengan anggota kelompok.
4
 Sedangkan 

menurut Kartini Kartono gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, tempramen, 

watak dan kepribadian sendiri yang unik khas sehingga tingkah laku dan gayanya 

yang membedakan dirinya dari orang lain.
5
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Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud gaya kepemimpinan dalam 

skripsi ini adalah cara dan tindakan yang telah diterapkan pimpinan BPRS Mitra 

Agro Usaha dalam mempengaruhi karyawannya agar dapat mencapai kinerja yang 

maksimal. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu yang sesuai dengan 

peran atau tugasnya dalam periode tertentu yang dihubungkan dengan ukuran nilai 

atau standar tertentu dari organisasi tempat individu tersebut bekerja.
6
 Moh. 

Pabundu Tika mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan 

seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.
7
 

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud kinerja dalam skripsi ini 

adalah hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau tim work 

yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha akibat dari pengaruh atas cara dan tindakan 

yang telah diterapkan oleh pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat diperjelas bahwa yang 

dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian tentang gaya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha dengan 

tujuan untuk mempengaruhi kinerja karyawannya agar dapat mencapai kinerja 

yang maksimal. 
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 Khaerul Umam, Perilaku Organisasi, (Bandung: Pusataka Setia, 2010), h.189. 
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Penelitian tentang gaya kepemimpinan dan pengaruhnya pada kinerja 

karyawan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ini yaitu dilakukan penulis 

pada tanggal 16 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2017, karena 

pada periode tersebut penulis sudah mendapatkan rekomendasi untuk melakukan 

penelitian terhadap sebuah perusahaan baik yang berorientasi pada profit atau non 

profit, hasil dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah karya ilmiah sebagai 

pelengkap dari berbagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (SI) di 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis dalam melakukan penelitian tentu mempunyai alasan mengapa 

masalah itu perlu dikaji dan diangkat serta dibahas. Adapun yang menjadi alasan 

membahas permasalahan yang terkandung dalam judul tersebut adalah:  

1. Gaya kepemimpinan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin, karena dengan gaya kepemimpinan pimpinan akan dapat 

mempengaruhi seluruh aktifitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan 

terutama pada kinerja karyawan. 

2. Dengan gaya kepemimpinan, pimpinan mampu mempengaruhi serta 

mengarahkan para karyawannya dengan tujuan meningkatkan kinerja karyawan 

sehingga para karyawan memiliki produktifitas kerja yang tinggi dan kemudian 



 

 
 

menjadikan BPRS Mitra Agro Usaha mampu bersaing dengan lembaga 

keuangan yang lain di Bandar Lampung. 

3. Judul skripsi “gaya kepemimpinan dan pengaruhnya pada kinerja karyawan 

PBRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung” sesuai dengan studi di Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi yaitu Manajemen Dakwah yang konsentrasinya 

dalam kelembagaan atau perusahaan syari‟ah sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Penulis 

melihat adanya perkembangan yang signifikan terhadap lembaga tersebut, 

dalam arti gaya kepemimpinan yang diterapkan pimpinan mampu merubah 

keadaan BPRS kearah yang positif. Selain itu pula, penulis melihat bahwa 

BPRS Mitra Agro Usaha merupakan satu-satunya BPRS di Bandar Lampung 

yang mampu melakukan transformasi, hal ini dikarenakan pada operasional 

awal berdirinya BPRS Mitra Agro Usaha yaitu pada tahun 2010 adalah sebagai 

BPR (bank konvesional), akan tetapi pada tahun 2013 BPR Mitra Agro Usaha 

tersebut beralih pada sistem yang syari‟ah dengan nama BPRS Mitra Agro 

Usaha.  

4. Tersedianya bahan atau data serta literatur untuk membahas penelitian ini serta 

lokasi yang mudah dijangkau. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pemimpin dan hamba atau pengikut mempunyai keterkaitan yang sangat 

erat dan merupakan fitrah insaniyah bagi seluruh umat manusia yang sudah lama 

ada sejak zaman Nabi Adam A.S sampai dengan zaman modern sekarang ini. 

Pemimpin mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena 



 

 
 

pemimpin tidak hanya sebagai pemberi perintah akan tetapi dapat juga sebagai 

pengatur serta penunjuk arah bagi orang yang mengikutinya agar tetap dijalan 

yang lurus dan benar.
8
 

 

Kepemimpinan telah didefinisikan dalam kaitannya dengan ciri-ciri 

individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola interaksi, hubungan peran, 

tempatnya pada suatu posisi administratif, serta persepsi orang lain mengenai 

keabsahan dari pengaruh.  

Seorang pemimpin sebagai individu merupakan suatu kepribadian yang 

berhadapan dengan sejumlah individu lain yang masing-masing juga merupakan 

suatu kepribadian. Dalam keadaan seperti itu seorang pemimpin harus memahami 

setiap kepribadian yang berbeda dengan kepribadiannya sendiri, karena pemimpin 

dengan sifat kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam kehidupan 

organisasi ataupun berkelompok. Untuk mencapai tujuan bersama, manusia di 

dalam organisasi perlu membina kebersamaan dengan mengikuti pengendalian 

dari pemimpinnya. Dengan pengendalian tersebut, perbedaan keinginan, 

kehendak, kemauan, perasaan, kebutuhan dan lain-lain dipertemukan untuk 

digerakkan kearah yang sama. Dengan demikian berarti di dalam setiap organisasi 

kepemimpinan lebih bersifat fungsional yang akan di bedakan dengan gaya-gaya 

tertentu. 

Pemimpin pada dasarnya memang memiliki perilaku yang berbeda dalam 

memimpin organisasi, perilaku pemimpin ini disebut dengan gaya kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu cara yang diterapkan oleh 
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 P. Siagian, “Kepemimpinan” teori dan pengembangannya, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), h.20. 



 

 
 

pimpinan pada situasi tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi karyawannya 

agar mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinan sehingga dapat 

mencapai tujuan organisasi. 

Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari 

falsafah, keterampilan, sifat dan sikap  yang mendasari perilaku seseorang yang 

diperlihatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh pimpinan tentang 

keyakinannya terhadap kemampuan karyawan. Dengan menerapkan suatu gaya 

kepemimpinan, menjadikan pemimpin lebih mudah dalam membangun iklim 

motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

Sedangkan kinerja itu sendiri diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Pada dasarnya pengertian kinerja berkaitan 

dengan tanggung jawab individu atau kelompok dalam menjalankan apa yang 

menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan 

kinerja karyawan yang tinggi inilah maka organisasi dalam hal ini adalah BPRS 

Mitra Agro Usaha akan lebih mudah mencapai tujuan yang sudah ditentukan 

karena orang-orang didalam organisasi tersebut telah meyakini setiap kemampuan 

masing-masing individu serta memiliki motivasi kerja yang inggi. 

BPRS Mitra Agro Usaha itu sendiri berdiri pada tahun 2010, pada awal 

berdirinya BPRS tersebut beroperasi secara konvesional dengan nama awal adalah 

BPR Mitra Agro Usaha. Namun berjalannya waktu, BPR tersebut mengalami 

penurunan hingga pada titik mendekati kematian. Hal inilah yang menuntut 



 

 
 

perubahan dari yang konvesional beralih pada sistem yang syari‟ah, tepatnya pada 

tanggal 02 September 2013 merupakan awal kebangkitan BPRS dalam 

memberikan jasa keuangan pada masyarakat dengan sistem yang syari‟ah. Setelah 

beroperasi dengan sistem yang syari‟ah, BPRS Mitra Agro Usaha telah kembali 

mengalami peningkatan baik dari segi nasabah maupun dana yang masuk dari 

pihak ke tiga serta dari pembiayaan.
9
 Dengan demikian, terjadinya peningkatan 

pada BPRS Mitra Agro Usaha tersebut telah menandakan bahwa pimpinan dengan 

gaya kepemimpinan yang telah diterapkannya mampu mengelola serta 

memanajemen bank dengan baik. Dalam memanajemen, pemimpin tidak terlepas 

dari kegiatan mengarahkan serta menggerakkan para karyawannya agar mencapai 

kinerja yang maksimal demi terwujudnya tujuan yang sudah ditentukan. Dan 

terbukti, bahwa dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan pimpinan BPRS 

sekarang menjadikan para karyawan mampu mencapai kinerjanya yang maksimal.  

Pemimpin dengan penerapan gaya kepemimpinannya yang efektif serta 

didukung dengan peningkatan kinerja karyawan yang maksimal, maka sekarang 

keberadaan BPRS Mitra Agro Usaha mempunyai prospek yang sangat 

menjanjikan dengan memiliki pasar yang sangat potensial di Bandar Lampung. 

Berdasarkan uraian diatas, telah menunjukkan bahwa perkembangan BPRS 

Mitra Agro Usaha telah kembali tumbuh berkembangan sejak tahun 2013, hal 

tersebut dikarnakan pemimpin dengan gaya kepemimpinannya mampu 
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menggerakkan para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya demi tercapainya 

tujuan BPRS Mitra Agro Usaha yang telah ditentukan. 

Berdasarkan Hal inilah penulis tergerak untuk melakukan penelitian lebih 

dalam tentang gaya kepemimpinan dan pengaruhnya pada kinerja karyawan BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

 

1. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan dari beberapa sumber 

kepustakaan, penulis menemukan skripsi yang menjadi tinjauan pustaka sebagai 

bahan perbandingan sekaligus untuk menghindari kegiatan plagiatisme dalam 

penyusunan skripsi ini. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain: 

Skripsi yang berjudul “ Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja 

Pegawai Rumah Zakat Bandar Lampung” oleh Jainal Mutakin, NPM. 

0941030026, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan di 

Rumah Zakat Bandar Lampung kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap 

kinerja pegawai. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa gaya kepemimpinan 

Rumah Zakat Bandar Lampung cenderung menggunakan gaya otoriter dalam hal 

pengambilan keputusan dan pemberian tugas kerja, namun pimpinan juga 

menggunakan gaya demokratis dalam hal pemberian penghargaan (reward) dan 

motivasi. Sedangkan mengenai pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja 



 

 
 

pegawai yakni semakin terlihat bertambahnya kedisiplinan pegawai mulai tingkat 

kehadiran yang selalu tepat waktu, pemakaian uniform (seragam) yang sesuai 

jadwal dan penyelesaian pekerjaan pegawai selalu tepat waktu serta penguasaan 

dibidang kerja masing-masing secara baik.
10

 

Skripsi yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Pada Rumah Makan Puti 

Minang Cabang Haji Mena Natar Lampung Selatan Dalam Meningkatkan Kinerja 

Pegawai” oleh Indah Anglalami, NPM. 1141030038, Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan 

Lampung tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya 

kepemimpinan Rumah Makan Puti Minang dalam meningkatkan kinerja karyawan 

yang berfokus pada gaya atau sikap tingkah laku seorang pemimpin dalam 

menggerakkan karyawannya dan dalam meningatkan kinerja karyawannya secara 

efektif dan efesien. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan Rumah Makan Puti Minang Haji Mena jika dilihat dari gaya 

kepemimpinan behavior menerapkan gaya kepemimpinan otokratis, tapi jika 

dilihat dalam ranah bisnis maka pimpinan menerapkan gaya kepemimpinan 

transaksional. Sedangkan yang menjadi sebuah masalah dalam penerapan daya 

adalah dalam menggerakkan seorang pegawai dalam bekerja dengan baik, padahal 

pekerjaan satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga terkadang terjadinya 

penundaan pekerjaan. Selain itu sedikitnya waktu pimpinan untuk memotivasi atau 
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 Jainal Mutakin, “Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Rumah 

Zakat Bandar Lampung”. (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam 

Negeri Raden Intan, Lampung, 2014), h.ii. 



 

 
 

bersama para pegawainya karena pimpinan rumah makan tersebut tidak hanya 

memimpin Puti Minang Haji Mena melainkan juga Puti Minang Bandar Jaya.
11

 

Skripsi yang berjudul “Manajemen Evaluasi Kerja Dalam Meningkatkan 

Kinerja Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten 

Lampung Timur” oleh Ida Cahaya, NPM. 124103080, Jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri 

Raden Intan Lampung tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana manajemen evaluasi kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Adapun 

hasil penelitian ini bahwa KUA Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten 

Lampung Timur menggunakan teknik evaluasi Manajemen By Objektif (MBO) 

yang dimana meliputi penetapan tujuan khusus yang dapat diukur bersama dengan 

masing-masing pegawai dan selanjutnya secara berkala meninjau kemajuan yang 

dicapai dan semua departemen mengadakan pertemuan peninjauan kinerja berkala 

dengan bawahan untuk membahas dan mengevaluasi kemajuan bawahan dalam 

mencapai hasil yang diterapkan.
12

 

Kajian empiris yang digunakan sebagai dasar gambaran penelitian ini 

adalah penelitian oleh Jainal Mutakin (2014) yang berjudul “GAYA 
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12
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Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur”. (Skripsi, Fakultas Dakwah 
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KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI 

RUMAH ZAKAT BANDAR LAMPUNG”. 

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

penulis dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya: 

1. Penelitian sebelumnya penulis menekankan fokus kajian pada gaya 

kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai di Rumah Zakat Bandar 

Lampung, sedangkan dalam penelitian ini fokus kajian pada gaya 

kepemimpinan dan pengaruhnya pada kinerja karyawan BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung. 

2. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari keseluruhan individu 

yang ada pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, jadi penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. Sedangkan penelitian sebelumnya merupakan 

penelitian sampel yaitu sampel diambil didasarkan atas kreteria tertentu. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan dalam latar belakang 

diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apa gaya kepemimpinan yang diterapkan pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung? 

 



 

 
 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan pimpinan BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

2. Manfaat Penelitian: 

a. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu manajemen dakwah tentang gaya kepemimpinan pada 

lembaga keuangan syari‟ah. 

b. BPRS  Mitra Agro Usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan yang bermafaat dalam menentukan kearah yang baik. 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data 

yang valid dengan tujuan dapat ditentukan, dibuktikan, dikembangkan dan 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang 

diteliti. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, 

maka digunakan metode sebagai berikut: 

 

 



 

 
 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempat penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan 

sebenarnya.
13

 Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

tentang gaya kepemimpinan dan pengaruhnya pada kinerja karyawan BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskriptif, yaitu semata-mata untuk memberi 

gambaran yang tepat dari suatu gejala dan pokok perhatiannya adalah 

pengukuran yang cermat dari satu atau lebih variabel terkait dalam suatu 

kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok tertentu itu.
14

  

Maksud dari penelitian ini (diskriptif) adalah untuk menggambarkan 

gaya kepemimpinan yang sebenarnya guna memberikan penjelasan dan 

jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti, yang berarti bukan 

bersifat menguji atau teori baru, tetapi mendeskripsikan data-data tentang 

gaya kepemimpinan dan pengaruhnya pada kinerja karyawan BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung. 
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2. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup 

yang akan diteliti.
15

 Dapat pula diartikan populasi adalah keseluruhan dari 

jumlah subjek yang diteliti, populasi disebut juga univers tidak lain dari 

daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel.
16

 

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 17 orang yang terdiri 

dari:  

1) Direksi dua orang yaitu: 

a) Direktur utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

b) Direktur BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

2) Seorang manajer operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

3) Seorang manajer marketing BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

4) 13 karyawan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 
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dengan teknik sampel jenuh/sensus. Sampel jenuh merupakan teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi dipilih sebagai sampel.
17

 

Serta berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu:
18

 

“Untuk menentukan jumlah anggota didalam suatu penelitian, maka 

untuk subyeknya yang kurang dari 100 orang lebih baik diambil semuanya, 

selanjutnya jumlah subyeknya besar atau lebih dari 100 orang, maka dapat 

diambil persentasenya yaitu berkisar antara 10% - 15% atau 20%  25% atau 

lebih.” 

Berdasarkan hal diatas, maka populasi yang dijadikan sampel adalah 

keseluruhan anggota yang ada dalam BPRS Mitra Agro Usaha yaitu 

pimpinan dan semua karyawan yang semuanya adalah berjumlah 17 orang.  

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Angket/Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
19
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Menurut Sekaran, kuisioner berisiskan daftar pertanyaan yang 

mengukur variabel-variabel, hubungan di variabel yang ada, atau juga 

pengalaman atau opini dari responden.
20

 

Angket atau kuesioner dapat disebut sebagai wawancara tertulis, 

karena isi kuesioner merupakan satu rangkaian pertanyaan tertulis yang 

ditujukan kepada responden dan diisi sendiri oleh responden. 

Teknik ini merupakan bentuk alat pengumpulan data dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan. Diharapkan dengan menyebarkan daftar pertanyaan 

kepada setiap rsponden, peneliti dapat menghimpun data yang relevan 

dengan tujuan penelitian dan memiliki tingkat realibilitas serta validitas yang 

tinggi.
21

 

Metode ini sebagai metode utama dalam pengumpulan data karena 

metode ini diberikan pada semua anggota atau karyawan yang ada dalam 

BPRS Mitra Agro Usaha. Metode ini penulis anggap cara yang paling tepat 

dan praktis untuk menghimpun data yang diperlukan, dengan demikian 

informasi yang berkaitan dengan masalah dapat diperoleh dengan lengkap. 

 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digalih dari sumber data langsung melalui 
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percakapan atau tanya jawab.
22

 Kegiatan ini penulis anggap sebagai kegiatan 

bantu setelah penulis menggunakan metode kuisioner terhadap para 

karyawan mengenai gaya kepemimpinan yang telah diterapkan oleh 

pimpinan. Wawancara dilakukan penulis kepada pimpinan BPRS Mitra 

Agro Usaha sebagai data untuk mengcrossceck terhadap data dari karyawan. 

Secara teknis, wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu 

mempersiapkan bahan-bahan atau pedoman sebagai pegangan pokok 

peneliti. Bahan atau pedoman tersebut disusun dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan yang meskipun dalam pelaksanaannya daftar pertanyaan itu 

masih sangat mungkin untuk berubah atau bahkan berkembang.
23

 

Kegiatan ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dari dua 

orang atau lebih saling berhadapan secara fisik (langsung). Oleh karena itu 

kualitas hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara, responden, 

pertanyaan dan situasi wawancara.
24

 

 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, transkip dan buku-buku, surat kabar majalah dan 

sebagainya.
25

 Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang 
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berhubungan dengan gambaran umum BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung atau objek yang diteliti. 

 

 

4. Metode Analisa Data 

Menurut bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
26

 

Adapun didalam menganalisis data penulis menggunakan metode 

gabungan yaitu antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Untuk 

menganalisisnya yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

 

X    =    F/N   x  100% 

Keterangan :    X  :  Simbol dari Score atau nilai 

           F   :  Frekwensi 

   N : Jumlah keseluruhan responden yang memberi jawaban 

terhadap pertanyaan kuisioner. 

Menurut miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus 

pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai 
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jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: data reduction, data display dan data 

conclusion drawing/verification.
27

 

a. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.  

b. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. 

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.  Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 
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Setelah data diolah dan diklasifikasi, maka tahap berikutnya data 

tersebut akan dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dari 

rangkaian yang bersifat khusus yang diambil dari individu kemudian ditarik 

pada kesimpulan yang bersifat umum.
28

 Dari data lapangan yang berhasil 

dianalisis tidak semuanya data tersebut dijadikan sebuah kesimpulan. Artinya, 

penulis masih memberikan batasan terhadap data-data yang sudah dianalisis 

agar dapat diakui kebenarannya, dalam hal ini penulis memberikan batasan 

kelayakan untuk diakui kebenarannya terhadap gaya kepemimpinan yang 

dominan diterapkan pimpinan dengan memberikan batasan yaitu persentase 

diatas 60% sampai 100%, jika persentase dibawah 60% maka data tersebut 

belum layak untuk dijadikan kesimpulan dan diinformasikan kepada orang lain. 
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BAB II 

GAYA KEPEMIMPINAN DAN KINERJA KARYAWAN 

 

A. Gaya Kepemimpinan 

1. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Pemimpin dalam menyukseskan kepemimpinannya di perusahaan perlu 

menerapkan sebuah gaya kepemimpinan yang diperlihatkannya pada karyawan 

agar para karyawan dapat terpengaruhi dan terarahkan, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan secara maksimal dan berujung pada 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, dengan 

penerapan gaya kepemimpinan yang tepat sangat menentukan bagi perusahaan 

dalam mencapai target yang ditentukan. Sebelum penulis lebih jauh 

menjelaskan tentang gaya kepemimpinan, penulis akan menyinggung sedikit 

tentang apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Hal ini perlu diketahui 

untuk mempermudah pemahaman terhadap gaya kepemimpinan, sehingga 

menciptakan pola pikir bahwa gaya kepemimpinan merupakan satu kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan dengan kepemimpinan seseorang dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. 



 

 
 

Kepemimpinan sendiri memiliki arti kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain (bawahan) sedemikian rupa sehingga orang lain mau 

melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak 

disenanginya.
29

 

Menurut Anoraga yang dikutip oleh Edi Sutrisno mengemukakan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui 

komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk 

menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan 

senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu.
30

 

Prajudi Atmosudirdjo dalam Ngalim Purwanto yang dikutip oleh Anton 

Athohillah mengatakan bahwa  kepemimpinan adalah kepribadian (personality) 

seseorang yang mendatangkan keinginan pada sekelompok orang untuk 

mencontohnya atau mengikutinya, atau seseorang yang memancarkan pengaruh 

tertentu, kekuatan atau wibawa sedemikian rupa sehingga membuat 

sekelompok orang bersedia melakukan apa yang di kehendakinya.
31

 

 

Sedangkan dalam buku yang sama Amitai Etziona mengatakan bahwa 

kepemimpinan merupakan kekuatan karena adanya tabiat pemimpin yang 

berwatak penguasa dan memerintah dengan dasar kekuatan yang absolut.
32
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Berdasarkan berbagai pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam meyakinkan serta 

menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dibawah kepemimpinannya 

sebagai sebuah tim dalam mencapai tujua tertentu. 

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan seni dan keterampilan orang 

dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain agar 

melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang telah 

ditetapkan. Memimpin adalah mengerjakan niat demi tujuan tertentu, tetapi di 

laksanakan oleh orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin adalah diperintah, 

dipengaruhi dan diatur oleh ketentuan yang berlaku secara formal maupun 

nonformal. 

Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya. Sifat pemimpin dalam memikul tanggung jawabnya 

secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya yang 

telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, kepemimpinan 

lebih bersifat fungsional yang akan di bedakan dengan gaya-gaya tertentu. 

Kepemimpinan juga merupakan pelaksanaan dari keterampilan mengelola 

orang lain sebagai bawahannya. Mengelola sumber daya manusia dan sumber 

daya organisasi secara umum. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus memiliki 

managerial skill yang sangat berpengaruh pada kekuasaan yang dimilikinya. 



 

 
 

Kepemimpinan merupakan hasil manifestasi dari pengaruh yang 

melekat pada jiwanya. Pengaruh tersebut ada yang dibentuk oleh persyaratan 

formal dan ada yang merupakan pembawaan jiwanya. Pembentukan pengaruh 

kepemimpinan dapat bersifat natural, yaitu tidak diciptakan, tetapi merupakan 

bakat bawaan yang telah melekat dengan sendirinya. Ada pula yang di bentuk 

secara struktural berdasarkan permainan politik yang diatur oleh landasan legal 

formal atau peraturan perundangan yang berlaku. Seperti presiden yang dipilih 

oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemimpin yang formal maupun 

nonformal, yang natural maupun struktural harus memiliki  satu sifat mutlak, 

yaitu pengaruh dan terampil memanfaatkan pengaruhnya untuk mengelola 

organisasi dan mengatur tingkah laku orang lain agar tujuannya tercapai.
33

 

 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa kepemimpinan 

merupakan proses dalam mempengaruhi semua karyawan pada sebuah 

perusahaan, dalam arti bahwa pemimpin merupakan agen perubahan yang 

perilakunya akan mempengaruhi orang lain baik dengan paksaan atau tanpa 

paksaan karena telah didukung adanya sebuah kosekuensi terhadap karyawan 

yang tidak mau mengikuti perintahnya. Sehingga tolak ukur keberhasilan 

sebuah perusahaan dapat diukur dengan seberapa besar keefektifan seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi karyawannya dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

Sedangkan pengertian gaya kepemimpinan itu sendiri adalah sebuah 

pola khas dari perilaku yang ditunjukkan oleh pimpinan saat berhadapan 

langsung dengan anggota kelompok.
34
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Gaya kepemimpinan dapat dianggap sebagai “modalitas” dalam 

kepemimpinan, dalam arti sebagai cara-cara yang disenangi dan digunakan oleh 

seseorang sebagai wahana untuk menjalankan kepemimpinannya.
35

 

Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk 

mempengaruhi bawahan agar sasaran organisaisi tercapai atau dapat pula 

dikatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi 

yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.
36

 

Gaya kepemimpinan juga merupakan norma perilaku yang digunakan 

oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang 

lain seperti yang ia lihat.
37

 

Gaya kepemimpinan seseorang tidaklah bersifat tetap (fixed), 

maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin mempunyai kapasitas untuk 

membaca situasi yang dihadapinya dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya 

sesuai dengan situasi tersebut, meskipun penyesuaian itu hanya bersifat 

sementara. 
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Sedangkan menurut penulis, gaya kepemimpinan adalah cara-cara yang 

diterapkan oleh pimpinan untuk mempengaruhi seluruh karyawannya dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

Berikut ini akan disebutkan macam-macam gaya kepemimpinan yang 

sudah tidak asing lagi untuk diketuahi: 

 

a. Gaya Kepemimpinan Otokratis 

Gaya kepemimpinan otokratis yaitu pemimpin bertindak sebagai 

diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Pemimpin otokratis adalah 

pemimpin yang memiliki wewenang (authority) dari suatu sumber, misalnya 

karena posisinya, pengetahuan, kekuatan atau kekuasaan untuk memberikan 

penghargaan ataupun menghukum.
38

 Apa yang dilakukan oleh pemimpin 

dengan gaya ini hanyalah memberitahukan tugas serta menuntut kepatuhan 

secara penuh dari bawahan, hal ini dikarenakan pemimpin tersebut 

menganggap dirinya sebagai sosok penting dan paling benar dalam sebuah 

tim atau kelompok. 

Seorang pemimpin yang otokratis ialah seorang pemimpin yang 

memiliki ciri-ciri berikut: 

1) Menganggap organisasi sebagai milik pribadi 
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2) Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi 

3) Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata  

4) Terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya 

5) Dalam tindakan sering mempergunakan pendekatan yang mengandung 

unsur paksaan dan punitive (bersifat menghukum). 

 

b. Gaya Kepemimpinan Kharismatik 

Kepemimpinan kharismatik adalah kewibawaan alami yang dimiliki 

pemimpin, bukan karena adanya legalitas politik dan pembentukan yang 

dilakukan secara sistematis. 

Kepemimpinan kharismatik memiliki hubungan yang kuat antara 

pemimpin dan pengikutnya. Selain itu pula, pemimpin kharismatik memiliki 

pengaruh yang kuat lantaran pengikutnya meyakini dan menerima secara 

total ide yang disampaikannya yang kadang melampaui batas nalar.
39

 

Ciri-ciri gaya kepemimpinan kharismatik ialah: 

1) Memiliki kewibawaan alami 

2) Memiliki banyak pengikut 

3) Memiliki kedisiplinan tinggi 
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4) Daya tarik yang metafisikal (kadang-kadang irasional) terhadap para 

pengikutnya 

5) Terjadi ketidaksadaran dan irasional dari tindakan pengikutnya. 

 

c. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional adalah gaya pemimpin dengan 

kepemimpinannya yang mampu merangsang dan menginspirasi 

(mentransformasi) pengikutnya untuk hasil yang luar biasa.
40

 Dengan gaya 

kepemimpinan tersebut menjadikan para pengikutnya merasakan adanya 

kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap 

pemimpinnya, serta mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari pada 

yang diharapkan. 

Gaya transformasional sangat bertolak belaka dengan gaya otokratis, 

karena gaya otokratis menjadikan karyawan merasa tertekan dalam 

mengikuti perintah dari pimpinan. Sedangkan gaya transformasional, 

karyawan merasa terpanggil untuk melakukan pekerjaan yang di perintahkan 

oleh pimpinan tanpa ada tekanan dari atasan. 

Beberapa karakteristik dari kepemimpinan transformasional, yaitu:
41
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1) Memiliki strategi yang jelas. Pemimpin melakukan dan/atau memiliki 

rencana perubahan besar dan terarah terhadap visi, misi dan strategi 

organisasi serta dikomunikasikan dengan baik kepada anggotanya. 

2) Kepedulian. Pemimpin memiliki kepedulian terhadap setiap permasalahan 

yang dihadapi oleh para karyawan dan memotivasinya, serta 

kepeduliannya terhadap lingkungan dan kenyamanan kerja. 

3) Merangsang anggota. Pemimpin merangsang dan membantu anggota 

untuk tujuan-tujuan positif dan mengajaknya menghindari hal-hal yang 

tidak produktif dengan pendekatan yang menyenangkan, serta anggota 

menerima dan menyadari manfaatnya bagi pribadi dan organisasi. 

4) Menjaga kekompakan tim. Pemimpin selalu menjaga kekompakan tim 

dan tidak ingin terjebak dalam pemikiran anggota yang ingin mancari 

simpati pribadi dengan menyudutkan yang lain. Peluang untuk itu tidak 

ditoleransi. Potensi keretakan tim ia satukan dan sinergikan menjadi 

kekuatan yang luar biasa dan harmonis. 

5) Menghargai perbedaan dan keyakinan. Pemimpin menghargai setiap 

perbedaan pendapat untuk tujuan kearah yang lebih baik, dan mengajak 

seluruh anggotanya untuk menghormati perbedaan dan keyakinan. 

 

 

d. Gaya kepemimpinan Transaksional 

Gaya kepemimpinan transaksional menjadikan pemimpin lebih 

memperjelas peran dan persyaratan tugas karyawan, mempelopori struktur, 

memberikan imbalan yang sesuai serta mencoba memahami dan memenuhi 

kebutuhan sosial karyawan. 

Kemampuan pemimpin transaksional untuk memenuhi bawahan 

dapat meningkatkan produktivitasnya karena anggota diikutsertakan dalam 

merumuskan tujuan melalui sebuah transaksi yang jelas dan terukur. 

Transaksi tersebut bisa berupa imbalan yang menarik jika karyawan 

mencapai keberhasilan. Sebaliknya, jika karyawan gagal dalam mencapai 



 

 
 

tujuan, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi akibat kegagalannya 

tersebut.
42

 

 

Gaya kepemimpinan transaksional pada intinya menekankan adanya 

trensaksi di antara pimpinan dan bawahan. Artinya, dalam sebuah transaksi 

bawahan dijanjikan untuk diberi reward apabila bawahan mampu 

menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat 

bersama.
43

 

Ciri-ciri kepemimpinan yang menerapkan gaya kepemimpinan 

transaksional adalah sebagai berikut:
44

 

1) Imbalan Kontigensi, yaitu pemimpin memberi tugas, arahan untuk 

mengerjaka tugas dan bawahan akan menerima imbalan terkait dengan 

tugas yang diberikan. 

2) Manajemen Eksepsi Aktif, yaitu pemimpi mengawasi proses pelaksanaan 

tugas bawahan secara langsung. 

3) Manajemen Eksepsi Pasif, yaitu pemimpin memberi peringatan dan 

sanksi kepada bawahan apabila terjadi kesalahan dalam mengerjakan 

tugas. 

 

 

e. Gaya Kepemimpinan Paternalistik 

Gaya kepemimpinan paternalistik yaitu pemimpin memiliki sifat 

kebapakkan, mereka menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat 

mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan sesuatu. Pemimpin dengan 
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gaya ini selalu melindungi bawahannya. Pemimpin paternalistik memiliki 

sifat maha tahu yang besar sehingga jarang memberikan kesempatan pada 

bawahan untuk mengambil keputusan.
45

 

 

 

Ciri-ciri gaya kepemimpinan paternalistik ialah:
46

 

1) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa 

2) Bersikap terlalu melindungi (overly protective) 

3) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil 

inisiatif dan mengambil keputusan. 

4) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 

mengembangkan daya kreasi dan fantasinya 

5) Sering bersikap maha tahu. 

 

 

 

f. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire 

Gaya kepemimpinan laissez faire atau bebas merupakan gaya 

kepemimpinan yang cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan 

kompromi (compromiser) dan keemimpinan pembelot (deserter). Dalam 

keadaan sebenarnya, gaya ini tidak dilaksanakan kepemimpinan dalam arti 

sebagai rangkaian kegiatan menggerakkan dan memotivasi anggota 

kelompok/organisasinya dengan cara apa pun juga, akan tetapi gaya ini 

dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin 

dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan 
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kepentingan masing-masing. Dan kedudukan pemimpin hanya sebagai 

penasihat saja.
47

 

Berikut ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez faire menurut Sukanto 

adalah sebagai berikut:
48

 

1) Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan 

partisipasi minimal dari pemimpin. 

2) Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang 

membuat orang selalu siap bila dia akan memberi informasi pada saat 

ditanya. 

3) Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas. 

4) Kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap kegiatan anggota 

atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu 

kejadian. 

 

g.  Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Gaya kepemimpinan demokratis disebut juga dengan gaya 

kepemimpinan modernis dan partisipatif. Dalam pelaksanaan 

kepemimpinan, semua anggota diajak berpartisipasi menyumbangkan 

pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan organisasi.  

Dapat pula diartikan bahwa kepemimpinan demokratis yaitu gaya 

kepemimpinan yang menempatkan manusia sebagai faktor utama dan 

terpenting dalam setiap kelompok/organisasi.
49
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Pemimpin yang bergaya demogratis memiliki ciri-ciri berikut:
50

 

1) Mengembangkan kreatifitas anak buah 

2) Memberikan kesempatan kepada anak buah untuk mengambil keputusan 

3) Mengutamakan musyawarah dan kepentingan bersama 

4) Mengambil keputusan sesuai dengan tujuan organisasi 

5) Mendahulukan kepentingan yang darurat demi keselamatan jiwa anak 

buahnya dan keselamatan organisasi yang dipimpinnya 

6)  Mengembangkan regenerasi kepemimpinan 

7) Memperluas kaderisasi agar anak buahnya lebih maju dan menjadi 

pemimpin masa depan 

8) Memandang semua masalah dapat dipecahkan dengan usaha bersama. 

 

h. Gaya Kepemipinan Situasional 

Hersey dan Blanchard mengatakan bahwa seseorang pemimpin harus 

menyesuaikan gaya kepemimpinannya (leadership style) dengan tahap 

pengembangan para karyawannya (follower development level) yakni 

berdasarkan sejauh mana kesiapan dari para karyawan tersebut untuk 

melaksanakan suatu tugas yang akan mencakup di dalamnya kebutuhan akan 

kompetensi dan motivasi.
51

 

Gaya kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang 

bergantung pada kesiapan para karyawannya, melakukan interaksi 

dengannya dan pada tingkat dimana situasi memberikan kendali serta 

pengaruh kepada si pemimpin. Dengan memerhatikan situasi yang terjadi di 
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perusahaan, pemimpin dapat melakukan strategi-strategi yang baik untuk 

kemajuan produk maupun perusahaanya.
52

 

 

 

 

Efektifitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh gaya kepemimpinan 

yang digunakannya, akan tetapi bagaimana cara menerapkan gaya 

kepemimpinan tersebut pada situasi yang di hadapinya.
53

 

 

Terdapat empat gaya kepemimpinan dalam gaya situasional, yaitu:
54

 

1) Gaya Instruksi (memberitahukan) 

Gaya ini ditunjukkan oleh perilaku pemimpin yang tinggi 

pengarahan dan rendah dukungan, gaya ini dicirikan dengan komunikasi 

satu arah. Pemimpin pun memberikan batasan peranan karyawannya dan 

memberitahu mereka tentang apa, bagaiman, bilamana dan dimana 

melaksanakan berbagai tugas. Inisiatif pemecahan masalah dan 

pembuatan keputusan semata-mata dilakukan oleh pemimpin. Pemecahan 

masalah dan keputusan diumumkan dan pelaksanaannya diawasi secara 

ketat oleh pemimpin. 

 

2) Gaya Konsultasi (menjajakan) 

Gaya ini ditunjukkan oleh perilaku pemimpin yang tinggi 

pengarahan dan tinggi dukungan, dalam menggunakan gaya ini 

pempimpin masih banyak memberikan pengarahan dan masih membuat 

hampir sama dengan keputusan, tetapi hal ini diikuti dengan 

meningkatkan komunikasi dua arah dan perilaku mendukung, dengan 
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berusaha mendengar perasaan karyawan tentang keputusan yang dibuat, 

serta ide-ide dan saran-saran mereka. Meskipun dukungan ditingkatkan, 

pengendalian (control) atas pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. 

 

3) Gaya Parstisipasi (mengikutsertakan) 

Gaya ini ditunjukkan oleh perilaku pemimpin yang tinggi 

dukungan dan rendah pengarahan. Posisi kontrol atas pemecahan masalah 

dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan 

penggunaan gaya ini, pemimpin dan karyawan saling tukar-menukar ide 

dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Komunikasi dua 

arah ditingkatkan, dan peranan pemimpin adalah secara aktif mendengar. 

Tanggung jawab pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagian 

besar berada pada pihak karyawan. Hal ini sudah sewajarnya karena 

karyawan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. 

 

4) Gaya Delegasi (mendelegasikan) 

Gaya ini ditunjukkan oleh perilaku pemimpin yang rendah 

dukungan dan rendah pengarahan. Pemimpin mendiskusikan masalah 

bersama-sama dengan karyawan sehingga tercapai kesepakatan mengenai 

definisi masalah yang kemudian proses pembuatan keputusan 

didelegasikan secara keseluruhan kepada karyawan. Sekarang 

karyawanlah yang memiliki kontrol untuk memutuskan tentang 

bagaimana cara pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan kesempatan 

yang luas bagi karyawan untuk melaksanakan pertunjukkan mereka 

sendiri karena mereka memiliki kemampuan dan keyakinan untuk 

memikul tanggungjawab dalam pengarahan perilaku mereka sendiri. 

 

Adapun menurut Tohardi sebagaimana dikutip oleh Edy Sutrisno 

mengemukakan ada sepuluh gaya kepemimpinan, yaitu:
55

 

a. Gaya Persuasif 
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Gaya persuasif yaitu gaya memimpin dengan menggunakan 

pendekatan yang menggugah perasaan, pikiran, atau dengan kata lain dengan 

melakukan ajakan atau bujukan. 

b. Gaya Refresif 

Gaya refresif yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan 

tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, sehingga bawahan merasa ketakutan. 

c. Gaya Partisipatif 

Gaya partisipatif yaitu gaya kepemimpinan dimana memberikan 

kesempatan kepada bawahan untuk itu secara aktif baik mental, sepiritual, 

fisik maupun materiil dalam kiprahnya di organisasi. 

d. Gaya Inovatif 

Gaya inovatif yaitu pemimpin yang selalu berusaha dengan keras 

untuk mewujudkan usaha-usaha pembaruan di dalam segala bidang, baik 

bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau setiap produk terkait dengan 

kebutuhan manusia. 

e. Gaya Infestigatif 

Gaya infestigatif yaitu gaya kepemimpinan yang selalu melakukan 

penelitian yang disertai dengan rasa penuh kecurigaan terhadap bawahannya 

sehingga menimbulkan yang menyebabkan kreativitas, inovasi serta insiatif 

dari bawahan kurang berkembang, karena bawahan takut melakukan 

kesalahan-kesalahan. 

f. Gaya Inspektif 



 

 
 

Gaya inspektif yaitu pemimpin yang suka melakukan acara-acara 

yang sifatnya protokoler, kepemimpinan dengan gaya inspektif menuntut 

penghormatan bawahan atau pemimpin yang senang apabila dihormati. 

g. Gaya Motivatif 

Gaya motivatif yaitu gaya pemimpin yang dapat menyampaikan 

informasi mengenai ide-idenya, program-program dan kebijakan-kebijakan 

kepada bawahan dengan baik. Komunikasi tersebut membuat segala ide, 

program dan kebijakan dapat dipahami oleh bawahan sehingga bawahan 

mau merealisasikan semua ide, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh 

pimpinan. 

h. Gaya Naratif 

Gaya naratif yaitu merupakan gaya pemimpin yang banyak bicara 

namun tidak disesuaikan dengan apa yang ia kerjakan, atau dengan kata lain 

pemimpin yang banyak bicara sedikit bekerja.
56

 

i. Gaya Edukatif 

Gaya edukatif yaitu pemimpin yang suka melakukan pengembangan 

bawahan dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan kepada 

bawahan, sehingga bawahan menjadi memiliki wawasan dan pengalaman 

yang lebih baik dari hari ke hari. Sehingga seorang pemimpin yang bergaya 

edukatif takkan pernah menghalangi bawahan yang ingin mengembangkan 

pendidikan dan keterampilan. 
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j. Gaya Retrogresif 

Gaya retrogresif yaitu pemimpin yang tidak suka melihat 

bawahannya maju, apalagi melebihi dirinya. Untuk itu pemimpin yang 

bergaya retrogresif selalu menghalangi bawahannya untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan. Sehingga dengan kata lain, pemimpin yang 

bergaya retrogresif sangat senang melihat bawahannya selalu terbelakang, 

bodoh dan sebagainya. 

 

Dari berbagai macam gaya kepemimpinan diatas, penulis memfokuskan 

penelitian ini pada delapan macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya otokratis, 

gaya kharismatik, gaya transformasional, gaya transaksional, gaya paternalistik, 

gaya laissez faire, gaya demokratis dan gaya situasional. Kedelapan gaya 

kepemimpinan tersebut digunakan oleh penulis sebagai indikator untuk 

mengetahui gaya apa yang diterapkan oleh pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha 

dalam memimpinan serta memengaruhi kinerja karyawannya. 

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan  

Menurut Robert Tanenbaum dan Waren H. Schmidt yang dikutip oleh 

Edi Sutrisno mengemukakan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 

seorang manajer memiliki suatu gaya kepemimpinan, yaitu:
57
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a. Karakteristik Manajer, Cara seorang manajer memimpin banyak benyak 

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, pengalaman masa lalunya, 

nilai-nilai yang dianutnya dan lain sebagainya. 

b. Karakteristik Bawahan, seorang manajer akan memberi kebebasan dan 

mengikutsertakan bawahannya dalam pengambilan keputusan bila bawahan 

dianggap cukup berpengalaman dan mempunyai pengetahuan yang memadai 

untuk mengatasi masalah secara efektif. 

c. Karakteristik Organisasi, seorang manajer akan menentukan gaya 

kepemimpinan berdasarkan iklim organisasi, jenis pekerjaan organisasi dan 

lain sebagainya. 

 

Adapun seorang pemimpin tentu memiliki karakteristik atau ciri yang 

cenderung dimiliki secara umum, diantaranya:
58

 

a. Intelegensi, pemimpin cenderung memiliki intelegensi yang tinggi dari pada 

pengikutnya. Hal ini tidak harus berarti prestasi akademik dari seorang 

pemimpin. 

b. Kematangan sosial, pemimpin cenderung memiliki kematangan emosional 

dan memiliki cakupan minat yang luas. 

c. Memiliki motivasi dan orientasi pada pencapaian, pemimpin ingin meraih 

segala sesuatu, ketika mereka meraih satu tujuan, maka mereka mencari 

yang lainnya.  

d. Memiliki kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi yang baik, 

pemimpin memahami kebutuhan untuk bekerja dengan orang lain dan 

menghargai orang lain secara individual. Mereka cenderung menggunakan 

keterampilan komunikasinya untuk mempromosikan sebuah perasaan kerja 

sama yang saling menguntungkan dan saling mendukung. 

 

3.  Kepemimpinan Dalam Islam 

Kepemimpinan dalam Islam bersifat pertengahan, selalu menjaga hak 

dan kewajiban individu serta masyarakat dengan prinsip keadilan, persamaan, 
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tidak condong terhadap kekerasan dan kelembutan, tidak sewenang-wenang 

dan berbuat aniaya.
59

 

Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia, telah meletakkan persoalan 

pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam 

ajarannya. 

Hal tersebut didasarkan atas firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 

ayat 30 yang berbunyi: 

                …………..   

 

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” 

……………”. (QS. Al-Baqarah : 30). 

Kepemimpinan adalah fakta sosial yang tidak bisa dihindarkan untuk 

mengatur hubungan antar individu yang tergabung dalam satu masyarakat, 

dimana masing-masing individu memiliki tujuan kolektif yang ingin 

diwujudkan bersama dalam masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk 

mengatur kehidupan berdasarkan kesepakatan masyarakat, yakni dengan 
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menunjuk seseorang yang dipercaya mampu memimpin dan memberikan 

petunjuk atas segala persoalan kehidupan. 

 

Munculnya seorang pemimpin dalam suatu masyarakat adalah sebuah 

keniscayaan, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam sabdanya: 

“Tidak dihalalkan bagi 3 orang yang berada di atas tanah di muka bumi ini, 

kecuali salah seorang dari mereka menjadi pemimpin”. Dalam hadits lain 

diriwayatkan: “Ketika 3 orang keluar melakukan perjalanan, maka 

perintahkanlah salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin.”
60

 

 

 

Berdasarkan dua hadits tersebut, maka hak untuk memilih seorang 

pemimpin berada ditangan masyarakat (jama‟ah). Ia dipilih karena memiliki 

beberapa karakteristik tertentu yang berbeda dari lainnya, ia juga telah 

mendapatkan ridha dari mayoritas masyarakat walaupun tidak seutuhnya. 

Seorang pemimpin diharapkan memiliki kemampuan memimpin dan 

mengarahkan masyarakat untuk maju dalam meraih tujuan kolektif yang 

diimpikan bersama. Hal ini dapat terwujud dengan adanya interaksi sosial yang 

intens dengan para pengikutnya, sehingga mereka bekerja sama layaknya 

sebuah tim yang solid guna mewujudkan impian bersama. 

Esensi seorang pemimpin bukan berarti membiarkan perusahaan 

beroperasi sebagaimana layaknya berjalan sehari-hari. Tapi, bagaimana seorang 
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pemimpin mampu membuat terobosan dan program-program untuk 

mengembangkan serta memajukan perusahaan. Oleh karena itu, seorang 

pemimpin dalam kepemimpinnnya diharapkan mampu menjadi tauladan dan 

panutan bagi karyawan dalam rangka meraih tujuan perusahaan. 

Banyak tokoh yang mendefinisikan kepemimpinan, namun menurut 

Arted yang dikutip oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn, kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mereka berusaha membantu 

untuk mewujudkan tujuan yang diimpikan bersama.
61

 

Sedangkan menurut John B. yang dikutip juga oleh Ahmad Ibrahim Abu 

Sinn memberikan definisi kepemimpinan sebagai kegiatan atau proses untuk 

saling mempengaruhi antar individu yang tergabung dalam satu kelompok 

(walaupun ada perbedaan di anatara mereka) untuk diarahkan pada kegiatan 

kemanusiaan berdasarkan permasalahan bersama.
62

 

Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa proses untuk saling 

mempengaruhi antara pemimpin dan masayarakat memiliki arti bahwa mereka 

saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, seorang pemimpin bukanlah 

unsur tunggal yang memberikan pengaruh kepada orang lain. Akan tetapi, ia 

juga dipengaruhi pendapat masyarakat dan berinteraksi dengan keinginan serta 

keyakinan mereka dalam posisi yang sama. Seorang pemimpin merupakan 
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bagian dari anggota masyarakat, saling berkontribusi, tukar pendapat dan 

pengalaman serta secara bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan kolektif. 

Dari dua definisi yang berbeda diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengatur, mempengaruhi atau 

mengarahkan orang lain (2 orang atau lebih) untuk mewujudkan tujuan yang 

telah ditetapkan dengan upaya yang maksimal dan kontribusi dari masing-

masing individu. 

 

Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan bahwa pemimpin suatu 

kelompok adalah pelayan bagi kelompok tersebut. Sehingga sebagai seorang 

pemimpin hendaklah dapat dan mampu melayani serta menolong orang lain 

untuk maju dengan ikhlas. Beberapa ciri penting yang menggambarkan 

kepemimpinan Islam adalah:
63

 

a. Setia. Pemimpin dan orang yang dipimpin terkait kepada Allah SWT. 

b. Terkait Pada Tujuan. Seorang pemimpin ketika diberi amanah sebagai 

pemimpin dalam melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan 

kepentingan kelompok tetapi juga dalam ruang lingkup tujuan Islam yang 

lebih luas. 

c. Menjunjung Tinggi Syari‟ah dan Akhlak Islam. Seorang pemimpin yang 

baik bilamana ia merasa terkait dengan peraturan Islam, dan boleh menjadi 

pemimpin selama ia tidak menyimpang dari syari‟ah. 

d. Memegang Teguh Amanah. Seorang pemimpin ketika menerima kekuasaan 

menganggap sebagai amanah dari Allah SWT yang disertai dengan tanggung 

jawab. 

e. Tidak Sombong. Menyadari dirinya bahwa ia kecil, karena yang besar 

hanyalah Allah SWT sehingga tidak diperbolehkan sombong. Sehingga 
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kerendahan hati dalam memimpin merupakan salah satu ciri kepemimpinan 

yang patut dikembangkan. 

f. Disiplin, Konsisten dan Konsekuen. Merupakan ciri kepemimpinan dalam 

Islam disegala tindakan dan perbuatan seorang pemimpin. Sebagai 

perwujudan seorang pemimpin yang profesional akan memegang teguh 

terhadap janji, ucapan dan perbuatan yang dilakukan karena ia menyadari 

bahwa Allah SWT mengetahui semua yang ia lakukan. 

 

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai target dan tujuan tidak hanya 

dipengaruhi oleh prosedur, peraturan, standar operasi, sumber daya insani atau 

infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, penerapan gaya 

kepemimpinan yang tepat dari seorang pemimpin juga akan menentukan 

kinerja karyawan dan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. 

Seorang pemimpin memiliki peran sangat penting dalam menentukan 

maju mundurnya sebuah perusahaan tertentu. Oleh karena itu, persyaratan 

sebagai pemimpin haruslah terpenuhi dalam diri seorang pemimpin. 

Diantaranya ia harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, analisa yang 

tajam, percaya diri, berjiwa besar, kuat untuk memahami orang lain, seorang 

pioneer (figurasi), inovator, memiliki obsesi yang kuat terhadap tujuan. Ini 

adalah syarat-syarat yang lazim harus ada dalam diri seorang pemimpin, namun 

untuk memadukan syarat-syarat tersebut tidaklah gampang dalam diri seorang 

pemimpin. 

Selain itu pula, dalam memilih pemimpin haruslah benar-benar 

pemimpin yang sesuai menurut kreteris ajaran Islam. Berikut akan dijelaskan 



 

 
 

secara umum kreteria yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin dalam 

pandangan Islam, yaitu: 

 

a. Faktor Keulamaan 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an surah Faathir ayat ke-28, 

yaitu: 

…………                          

Artinya: “…………Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT di 

antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah SWT 

Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (QS. Faathir : 28). 

 

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT telah menerangkan bahwa 

diantara hamba-hamba Allah SWT yang paling takut adalah al-„ulama. Hal 

ini menunjukkan bahwa apabila pemimpin tersebut memiliki kriteria 

keulamaan, maka dia akan selalu menyandarkan segala sikap dan 

keputusannya berdasarkan wahyu (Al-Qur'an), hal ini dikarenakan dia takut 

untuk melakukan kesalahan dan berbuat kezaliman dihadapan Allah SWT. 



 

 
 

Ayat tersebut diatas Allah SWT memeritahkan pada umat manusia 

untuk memilih seorang pemimpin harus berdasarkan faktor keulamaannya, 

tidak hanya faktor keulamaannya saja, akan tetapi Allah SWT juga 

memerintahkan agar pemimpin tersebut harus pula memiliki keilmuan atau 

pemahaman terhadap apa yang sudah diamanahkan padanya. Hal ini 

berdasarkan Al-Qur‟an surah Al „Ankabuut ayat ke-49 yang berbunyi:  

                       

       

 

Artinya: “Sebenarnya, Al-Qur‟an itu adalah ayat-ayat yang nyata di 

dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. dan tidak ada yang mengingkari 

ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim”. (QS.Al „Ankabuut : 49). 

 

Allah SWT dalam ayat ini menerangkan bahwa seorang pemimpin 

yang berkriteria ulama haruslah memiliki keilmuan yang dalam di dalam 

dadanya (fii shudur), sehingga ia selalu menampilkan ucapan, perbuatan dan 

perangainya berdasarkan sandaran ilmu. 

 

b. Faktor Intelektual (Kecerdasan) 



 

 
 

Seorang pemimpin haruslah memiliki kecerdasan, baik secara 

emosional (EQ), spiritual (SQ) maupun intelektual (IQ). Allah SWT 

berfirman dalam Al-Qur‟an surah An-Nissa‟ ayat ke-58, yaitu: 

                              

                      

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat”. (QS. An-Nisaa‟ : 58). 

 

Ayat diatas mengandung arti bahwa dalam mengambil dan 

mengajukan diri untuk memegang suatu amanah haruslah disesuaikan 

dengan kapasitas dan kapabilitas (kafa'ah) yang dimiliki. 

 

c. Faktor Kepeloporan 

Faktor kepeloporan ini menjadi salah satu faktor yang harus 

terpenuhi dalam memilih pemimpin yang ideal menurut pandangan Islam, 

hal ini didasarkan pada Al-Qur‟an surah Al-An‟am ayat ke-135 yang 

berbunyi: 



 

 
 

                           

                    

Artinya: “Katakanlah: Hai kaumku, berbuatlah sepenuh 

kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan 

mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang 

baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan 

mendapatkan keberuntungan”. (QS. Al-An‟am : 135). 

 

Berdasarkan ayat diatas, maka seorang pemimpin tidak hanya ahli 

dibidang penyusunan konsep dan strategi (konseptor), tetapi haruslah juga 

orang yang memiliki karakter sebagai pekerja (operator), yang artinya 

seorang pemimpin adalah orang yang tidak hanya pandai bicara tetapi juga 

pandai bekerja. 

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur‟an surah Ali „Imran ayat 

ke-110, yaitu: 

                    

                              

              



 

 
 

 

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, 

dan beriman kepada Allah SWT. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu 

lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Ali „Imran : 

110). 

 

Berdasarkan ayat diatas, pemimpin yang sebagai khoiru ummah 

(manusia subjek) maka ia haruslah orang yang selalu menyeru kepada yang 

ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar dan senantiasa beriman 

kepada Allah SWT. 

 

 

 

 

d. Faktor Keteladanan 

Seorang pemimpin haruslah orang yang memiliki figur keteladanan 

dalam dirinya, baik dalam hal ibadah, akhlaq dan lain sebagainya. 



 

 
 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an surah A-Ahzab ayat ke-21 

yang berbunyi: 

                              

        

 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah SWT dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah 

SWT”. (QS. Al-Ahzab : 21). 

 

Berdasarkan ayat diatas, maka seorang pemimpin haruslah 

menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi dirinya. Sehingga, 

meskipun tidak akan mencapai titik kesempurnaan, paling tidak ia mampu 

menampilkan akhlaq yang baik layaknya Rasulullah SAW. 

 

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur‟an surah Al-Qalam ayat  4 

yang berbunyi: 

            



 

 
 

 

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 

yang agung”. (QS. Al-Qalam : 4). 

 

Berdasarkan ayat diatas, maka seorang pemimpin haruslah memiliki 

akhlaq yang mulia (akhlaqul karimah), sehingga dengannya mampu 

membawa perubahan dan perbaikan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Faktor akhlaq adalah masalah paling mendasar dalam kepemimpinan. 

Walaupun seorang pemimpin memiliki kecerdasan intelektual yang luar 

biasa, tetapi apabila tidak dikontrol melalui akhlaq yang baik, maka ia justru 

akan membawa kerusakan (fasada) dan kehancuran. 

 

e. Faktor Manajerial (Management) 

Allah SWT memerintahkan bagi seorang pemimpin harus paham 

mengenai manajerial. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-

Qur‟an surah Ash-Shaff ayat 4, yaitu: 

                           

 



 

 
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang yang berperang 

dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh”. (QS. Ash-Shaff : 4). 

 

 Berdasarkan ayat diatas, maka seorang pemimpin sudah jelas 

haruslah memahami ilmu manajerial meskipun pada standar yang minim. 

Memahami manajemen kepemimpinan yaitu paham terhadap perencanaan, 

administrasi, distribusi keanggotaan karena seorang pemimpin harus mampu 

menciptakan keserasian, keselarasan dan kerapihan manajerial lembaganya 

(tandhim), baik aturan-aturan yang bersifat mengikat, kemampuan anggota, 

pencapaian hasil, serta parameter-parameter lainnya. Dengan kemampuan 

ini, maka akan tercipta tanasuq (keteraturan), tawazun (keseimbangan), yang 

kesemuanya bermuara pada takamul (komprehensif) secara keseluruhan. 

 

Pemikiran manajemen modern menawarkan tiga alternatif sebagai 

kreteria yang harus ada dalam diri seorang pemimpin sebagai pilar-pilar sebuah 

kepemimpinan, yaitu kemampuan strategis, kemampuan interpersonal dan 

kemampuan teknis.
64
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Berikut akan dijelaskan tentang ketiga kemampuan tersebut: 

a. Kemampuan Strategis 

Kemampuan ini diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin 

untuk mengetahui kondisi sosial-politik yang melingkupi operasional 

organisasi yang dipimpinnya. Kemampuan untuk mengelola kekuatan 

internal yang dimiliki dengan berbagai hamabatan eksternal yang menantang 

guna mewujudkan tujuan yang diimpikan. 

Kemampuan strategis ini pernah ditunjukan Rasulullah SAW dalam 

mengembangkan dakwah diawal kemunculan Islam. Rasulullah SAW 

mencanangkan beberapa strategi dakwah dan perencanaan strategis untuk 

mengembangkan Islam. Diantara strategi tersebut adalah Rasulullah SAW 

berusaha membebaskan kaum muslimin dari berbagai siksaan yang 

dilakukan kaum quraisy. Ketika siksaan itu semakain marak terjadi, 

Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk keluar dari kota 

Makkah, dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. 

Setelah berada di kota Madinah, langkah awal yang dilakukan Rasulullah 

SAW adalah mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansar. Selain itu, 

Rasulullah SAW juga melakukan kesepakatan damai dengan pihak non-

muslim dari kaum yahudi yang tinggal di Madinah.
65
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b. Kemampuan Interpersonal 

Kemampuan Interpersonal diartikan sebagai kemampuan pemimpin 

untuk membina hubungan baik, berkomunikasi dan berinteraksi dengan para 

bawahan dan seluruh elemen perusahanan. Kemampuan ini adalah 

persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi 

untuk menjalankan perusahaan. Sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman. 

Selain itu, dengan kemampuan ini, akan memungkinkan seorang pemimpin 

untuk memengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala dan 

tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas dan profesional. 

Kemampuan interpersonal seorang pemimpin bisa direfleksikan 

dalam perilaku dan kepemimpinannya dihadapan bawahan. Diantara 

kewajiban yang harus ditunaikan seorang pemimpin di hadapan bawahan 

adalah sebagai berikut:
66

 

1) Menunjukan suri tauladan yang baik atas semua aktivitas yang dilakukan. 

2) Memiliki interaksi sosial yang baik dengan bawahan, konsen terhadap 

persoalan mereka dan berlaku adil. 

3) Mengajak bawahan untuk bermusyawarah dan menghormati pendapat 

mereka. 

4) Melatih bawahan untuk menjalankan tugas dengan amanah. 

5) Memiliki kepercayaan terhadap kemampuan bawahan dan 

mendelegasikan beberapa wewenang. 

6) Melakukan inspeksi, pengawasan dan audit terhadap kinerja bawahan 

secara amanah. 
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c. Kemampuan Teknis 

Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan teknis akan menjadi 

panutan bagi bawahannya. Ia akan dijadikan sebagai rujukan dan refrensi 

para bawahan tentang sesuatu yang mereka tidak ketehui, sehingga mereka 

akan sangat hormat kepadanya. Akan tetapi, hal ini tidak mengharuskan 

seorang pemimpin untuk menyelesaikan persoalan-perseolan yang bersifat 

detail, karena waktunya telah terkuras untuk mengatur manajemen 

organisasi. Setidaknya, kemampuan ini bisa membantunya untuk membuat 

perencanaan, penentuan aktivitas pekerjaan dan mendelegasikannya kepada 

bawahan. Kemudian dilakukan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja 

bawahan, agar mereka konsisten menjalankan perencanaan. 

Rasulullah SAW merupakan contoh ideal bagi kita semua dalam 

menyelesaikan suatu persoalan. Rasulullah SAW menggunakan kedua 

tangannya untuk membangun Masjid Madinah bersama para sahabat, berada 

dibarisan terdepan pasukan perang sehingga darah menetes dari lukanya. 

beliau mengetahui adat kebiasaan kaum Arab dan karakter mereka dan 

mampu berdiskusi dengan mereka secara lemah lembut. Ali berkata kepada 

Rasulullah  SAW: “Ya Rasulullah SAW, kita adalah anak keturuanan 

dengan bapak yang sama, dan aku melihat engkau berbicara dengan 

beberapa golongan Arab yang tidak dapat kami pahami.” Rasul menjawab: 



 

 
 

“Tuhanku telah mendidikku, maka sempurnalah pendidikannku, aku tumbuh 

dan dipelihara di bani saad.” 

Khalifah Umar r.a juga memiliki kemampuan teknis yang memadai, 

khususnya terkait dengan sistem peradilan. Beliau memahami seluk beluk 

sistem peradilan dan perilaku seorang hakim. Untuk itu, Khalifah 

menuliskan surat kepada gubernur Abu Musa Al-Asy‟ari yang berisi tentang 

tuntunan menjalankan sistem peradilan. Begitu juga dengan Khalifah Ali 

yang memiliki kelebihan dalam bidang fiqih dan peradilan, serta memiliki 

ilmu waris secara sempurna.
67

 

 

 

B.  Kinerja  

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja dalam sebuah perusahaan merupakan salah satu unsur yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dengan adanya kinerja maka 

tujuan perusahaan akan tercapai, baik itu perusahaan milik negara maupun 

perusahaan swasta. 

Istilah kinerja itu sendiri berasal dari kata Job Performance atau Actual 

Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Sehingga kinerja atau prestasi kerja dapat diartikan sebagai hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai/karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.
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Moh. Pabundu Tika mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi 

pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam 

periode waktu tertentu.
69

 

Kinerja dapat diartikan pula sebagai catatan mengenai akibat-akibat 

yang dihasilkan pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode 

tertentu yang berhubungan dengan tujuan organisasi.
70

 

Lebih luas lagi, kinerja sebenarnya tidak hanya terbatas pada hasil kerja 

saja, tetapi bagaimana proses kerja tersebut berlangsung. Sehingga arti kinerja 

adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.
71

 

Hasil dari kinerja tersebut selanjutnya dapat diketahui dan dikonfirmasi kepada 

pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil kerja yang akan 

dibandingkan dengan visi misi suatu organisasi atau perusahaan terkait. 

Dari berbagai pengertian diatas, penulis mengartikan kinerja sebagai 

sebuah hasil pekerjaan seseorang pada periode tertentu yang tergerak akibat 

adanya motivasi untuk mencapai tujuan strategis organisasi serta memiliki 

kemampuan yang mumpuni untuk mencapai tujuan tersebut. 
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2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah sebagai hasil kerja seserorang atau kelompok dalam 

suatu perusahaan yang telah  dipengaruhi oleh berbagai faktor, dibawah ini 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan agar memiliki kinerja yang 

baik sehingga tujuan perusahaan akan tercapai secara maksimal. 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability), faktor motivasi (motivation) dan sikap mental.
72

 

 

a. Faktor kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (Knowledge + Skill). 

Artinya, karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata serta telah mendapatkan  

pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang diembannya dan ia juga 

terampil dalam mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, maka ia 

akan lebih mudah dalam mencapai kinerja yang diharapkan perusahaan 

sebagai tempat ia bekerja. Oleh karena itu, karyawan yang memiliki sebuah 

kemampuan atau keahlian melebihi kemampuan karyawan yang lain maka 

perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai keahlian yang dimiliki. 

 

b. Faktor motivasi 

Motivasi itu sendiri terbentuk dari sikap seorang karyawan ketika 

menghadapi situasi kerja. Artinya, segala pencapaian tujuan yang didapatkan 

itu adalah buah hasil dari kondisi dalam diri sendiri yang mendorong kinerja 

seseorang. Hasil yang baik ataupun buruk dari kerja seseorang itulah yang 

dipengaruhi oleh motivasi dalam diri setiap individu, karena tidak semua 

pekerjaan yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

perusahaan, tetapi bisa juga sangat jauh dari apa yang diharapkan 

perusahaan. 

 

c. Sikap mental  
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Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang 

untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal. Kondisi mental tersebut 

adalah kondisi mental yang siap secara psikofisik, artinya seorang karyawan 

harus siap secara mental mampu secara fisik, mampu memanfaatkan situasi 

kerja serta memahami tujuan utama yang harus dicapainya. 

 

 

Menurut McClelland, karyawan akan mampu mencapai kinerja yang 

maksimal jika ia memiliki motif berprestasi yang tinggi. Motif berprestasi yang 

tinggi ini adalah motif yang mendorong diri seseorang untuk melakukan tugas 

yang sebaik-baiknya demi mencapai kinerja dengan predikat yang terpuji. 

Motif berprestasi yang dikemukakan oleh McClelland yang dikutip oleh 

Khaerul Umam terdapat enam karakteristik, yaitu:
73

 

 

1) Memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

2) Berani mengambil resiko. 

3) Memiliki tujuan yang realistis. 

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuan. 

5) Memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang 

dilakukan. 

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. 

 

Sedangkan dalam buku yang sama Gibson mengemukakan ada tiga 

faktor yang berpengaruh terhadap kinerja, yaitu:
74
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1) Faktor individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. 

2) Faktor psikologi: persepsi, peran, sikap, keperibadian, motivasi dan 

kepuasan kerja. 

3) Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan (reward system). 

 

 

3. Indikator Kinerja 

Keberhasilan pencapaian tujuan suatu kegiatan tidak selamanya 

mengacu pada indikator yang banyak, karena terkadang bayaknya indikator 

justru mengakibatkan adanya kebingungan dan menyulitkan terhadap orang 

yang menilai suatu kinerja seseorang. Demikian sebaliknya, jika penetapan 

indikatornya terlalu sedikit maka justru akan membuat suatu program kegiatan 

tidak dapat ternilai secara tepat dan menyeluruh. Oleh karena itu, seharusnya 

indikator kinerja yang digunakan sebaiknya disesuaikan pada seberapa banyak 

pengguna informasi tersebut. 

Banyak organisasi memberikan pengertian indikator kinerja atau disebut 

performance indicator bermacam-macam, seperti:
75

 

 

a. Indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang dipergunakan 

untuk mengukur output atau outcome suatu kegiatan. 
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b. Sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan 

suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

c. Sebagai ukuran kuantitatif dan kuaitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

d. Suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau 

kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. 

 

Indikator kinerja terkadang diartikan sama dengan pengukuran kinerja, 

tapi sebenarnya kedua hal tersebut jelas berbeda namun masih saling 

berhubungan. Pengukuran kinerja sendiri berkaitan dengan hasil yang dapat 

dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian, sedangkan indikator 

kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara kualitatif 

atas dasar perilaku yang dapat diamati. 

Terdapat tujuh indikator kinerja, yaitu tujuan, motif, sarana, kompetensi, 

peluang, standar dan umpan balik.
76

 

 

a. Tujuan. Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin 

dicapai di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan menunjukkan 

arah kemana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan 

kinerja untuk mencapai tujuan 

b. Motif. Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Pimpinan memfasilitasi motifasi kepada karyawan 

dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan 

menantang, menetapkan standar terjangkau serta meminta umpan balik. 

c. Sarana. Sarana merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk 

membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses, tanpa adanya sarana maka 

tujuan tidak dapat tercapai dengan maksimal. 
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d. Kompetensi. Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. 

Dengan kompetensi atau kemampuan, menjadikan seseorang mampu 

mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. 

e. Peluang. Pekerja perlu mendapatkan suatu peluang agar mereka 

memperlihatkan kualitas serta kuantitas kinerjanya. 

f. Standar. Standar mempunyai arti penting karena dapat memberitahukan 

kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Dengan standar, kinerja seseorang 

dapat diketahui gagal atau suksesnya karena standar merupakan ukuran 

apakah tujuan yang diinginkan sudah tercapai atau belum tercapai. 

g. Umpan Balik. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk 

mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja dan pencapaian tujuan. Dengan 

umpan balik dapat mengevaluasi suatu kinerja, sehingga kedepannya perlu 

dilakukan suatu perbaikan kinerja atau mempertahankan kinerja yang sudah 

ada. 

 

 

Sedangkan indikator kinerja menurut Purnomo terbagi menjadi 3 

indikator, yaitu:
77

 

 

a. Kepemimpinan, dapat diukur melalui hubungan atau komunikasi pimpinan 

mengatasi masalah bawahan, tingkat kesediaan pimpinan menerima 

masukan dari bawahan, tingkat kesediaan pimpinan mendelegasikan 

kewenangan kepada bawahan, tingkat kesediaan pimpinan menerima 

perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. 

b. Motivasi, dapat diukur melalui tingkat produktifitas, tingkat absensi, tingkat 

kualitas hasil pekerjaan, tingkat upah dan adanya promosi (reward). 

c. Lingkungan kerja, meliputi pemilihan dan penempatan pekerja, pendidikan 

dan pelatihan, rancangan tugas serta penilaian dan imbalan kerja. 

 

Menurut Fuad Mas‟ud menyatakan ada lima indikator kinerja pegawai 

secara individu, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
78
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a. Kualitas, yaitu tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati 

sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan 

aktivitas maupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. 

b. Kuantitas, yaitu jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah sejumlah 

unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

c. Ketepatan waktu, yaitu tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu yang 

diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas orang lain. 

d. Eefektivitas, yaitu penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi 

dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap 

unit dalam pengguna sumber daya manusia. 

e. Komitmen kerja, yaitu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja 

dengan perusahaan dan tanggung jawab kepada perusahaan. 

 

 

4. Ukuran Kinerja 

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

hasil kerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan perusahaan atau 

bahkan belum mencapai kinerja yang diharapkan. oleh karena itu, pengukuran 

kinerja perlu adanya dalam sebuah organisasi agar bisa mengevaluasi tingkat 

kinerja yang sekarang serta menetapkan kinerja di masa yang akan datang.   

Banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja, namun pada 

intinya ukuran kinerja harus tetap relevan, signifikan dan komperhensif.  



 

 
 

Berikut akan disebutkan beberapa klasifikasi ukuran kinerja pada 

sebuah organisasi:
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a. Produktivitas: Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara 

input dan output fisik suatu proses. Oleh karena itu, produktivitas merupakan 

hubungan antara jumlah output yang dibandingkan dengan sumber daya 

yang digunakan dalam memproduksi output.  

b. Kualitas: Pada kualitas biasanya termasuk ukuran internal seperti 

berkurangnya jumlah yang ditolak atau berkurangnya kecacatan hasil 

produksi, sedangkan ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan atau 

penilaian frekuensi pemesanan ulang dari pelanggan. 

c. Ketepatan Waktu: pada intinya, ukuran ketepatan waktu mengukur apakah 

orang melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan. 

d. Cycle Time: pengukuran cycle time mengukur berapa lama sesuatu 

dilakukan. Misalnya, berapa lama waktu rata-rata diperlukan dari pelanggan 

menyampaikan pesanan sampai pelanggan benar-benar menerima pesanan. 

e. Pemanfaatan Sumber Daya: pemanfaatan sumber daya merupakan 

pengukuran sumber daya yang telah dipergunakan dengan sumber daya yang 

tersedia untuk dipergunakan. Tingkat pemanfaatan sumber daya tenaga kerja 

40% mengindikasikan bahwa sumber daya manusia baru dipergunakan 

secara produktif sebesar 40% dari waktu mereka yang tersedia untuk 

bekerja. Dengan mengetahui tingkat pemanfaatan, organisasi menemukan 

bahwa tidak memerlukan lebih banyak sumber daya. 

f. Biaya: ukuran biaya berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam dasar per 

unit. 

 

 

5. Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan suatu 

organisasi secara efektif dan efesien karena adanya kebijakan atau program 

yang baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. 
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Berikut ini akan di jelaskan beberapa pengertian tentang penilaian 

kinerja, yaitu: 

Menurut T. Hani Handoko sebagaimana dikutip oleh Burhanuddin 

Yusuf, penilaian kinerja adalah proses melalui mana organisasi-organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan.
80

 

Bernardin dan Russel sebagaimana yang telah dikutip oleh Khaerul 

Umam mengemukakan bahwa penilaian kinerja adalah cara mengukur 

kontribusi individu (karyawan) pada organisasi tempat mereka bekerja.
81

 

Sedangkan menurut henry simamora yang dikutip pula oleh Khaerul 

Umam, penilaian kinerja diartikan sebagai proses yang dipakai organisasi untuk 

mengevaluasi pelaksanaan kerja individu atau karyawan.
82

 

Adapun menurut Murphy dan Cleveland sebagaimana yang dikutip oleh 

Edy Sutrisno mengemukakan bahwa penilaian prestasi kerja adalah untuk 

memperoleh informasi yang berguna dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan kegiatan manajemen sumber daya manusia yang lain, seperti 

perencanaan dan pengembangan karier, program-program kompensasi, 

promosi, demosi, pensiun, dan pemberhentian karyawan atau pemecatan.
83
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Penilaian kinerja dapat pula diartikan sebagai sebuah mekanisme yang 

baik untuk mengendalikan karyawan.
84

 

Mangkunegara dalam bukunya mengatakan bahwa penilaian prestasi 

kerja pegawai adalah suatu proses penilaian prestasi kerja pegawai yang 

dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang 

ditugaskan kepadanya.
85

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

kinerja adalah cara yang digunakan organisasi atau perusahaan untuk 

mengevaluasi kinerja karyawan pada masa tertentu untuk mengetahui sejauh 

mana karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memajukan 

perusahaan serta seberapa banyak kompensasi dari perusahaan yang akan 

diberikan pada karyawan sebagai cara untuk memotivasi hasil kinerja di masa 

yang akan datang. 

Penilaian 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.
86
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Penilaian kinerja merupakan hasil penilaian terhadap kerja karyawan 

dalam lingkup tanggung jawabnya yang telah dievaluasi oleh pimpinan, karena 

dengan penilaian kinerja karyawan, sebuah perusahaan akan terlihat 

berkembang atau tidaknya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, dalam 

dunia usaha yang semakin banyak bermunculan kompetitor baru, perusahaan 

sangat memerlukan kinerja yang tinggi dari para karyawannya dengan tujuan 

agar perusahaan tetap tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan 

perusahaan mampu untuk bersaing. Disamping itu, karyawan juga sangat 

memerlukan umpan balik atas kinerja mereka sebagai panduan bagi perilaku 

atau kualitas kerja mereka di masa yang akan datang karena pada hakikatnya 

mereka sangat menginginkan adanya kesempatan promosi, memperoleh 

kenaikan gaji-upah-insentif-kompensasi serta menginginkan terciptanya 

lingkungan kerja yang baik.  

Hasil dari penilaian kinerja dapat menunjukkan apakah sumber daya 

manusianya telah memenuhi tuntutan yang dikehendaki perusahaan, baik 

dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya yang telah mereka bandingkan 

dengan standar-standar yang sudah ditentukan sehingga dengan demikian 

perusahaan dapat menuntut hasil-hasil yang diinginkan serta mengambil 

tindakan-tindakan korektif terhadap kinerja yang kurang. 

Berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa perusahaan 

sesungguhnya hanya mengharapkan prestasi atau hasil kerja yang terbaik dari 



 

 
 

para karyawaannya. Akan tetapi tanpa adanya laporan tentang hasil kerja 

karyawan maka informasi yang diperoleh mengenai hasil kerja karyawan 

kurang akurat sehingga pihak perusahaanpun mengalami kesulitan dalam 

membuat keputusan yang tepat tentang karyawan mana yang patut 

mendapatkan kompensasi atau konsekuensi yang sesuai dengan hasil kerja yang 

diberikan kepada perusahaan. oleh sebab itu, penilaian kinerja harus tetap 

diselenggarakan untuk mengevaluasi sejauh mana seorang karyawan tersebut 

telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. 

 

6. Manfaat Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi perusahaan karena dengan 

adanya penilaian kinerja karyawan, kinerja perusahaan dapat diketahui hasil 

kerjanya secara konkret serta perusahaan dapat melakukan pembinaan dan 

pengembangan yang lebih baik terhadap karyawan baru ataupun yang lama 

sebagai salah satu kegiatan dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan 

dan perkembangan karyawannya. 

Berikut akan dijelaaskan manfaat penilaian kinerja dari beberapa tokoh: 



 

 
 

Khaerul Umam mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu 

yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi. Diantaranya:
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a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

b. Perbaikan kinerja 

c. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

d. Pengeambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja 

e. Untuk kepentingan penilaian pegawai 

f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. 

 

Sedangkan menurut T. Hani Handoko yang dikutip oleh Burhanuddin 

Yusuf terdapat sepuluh manfaat yang dapat dipetik dari penilaian prestasi kerja, 

yaitu sebagai berikut:
88

 

a. Perbaikan prestasi kerja, umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan 

karyawan, manajer dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-

kegiatan mereka demi perbaikan prestasi kerja. 

b. Penyesuaian kompensasi, evaluasi prestasi kerja membantu pengambilan 

keputusan dalam menentukan kenaikan upah, bonus dan kompensasi 

lainnya. 

c. Keputusan penempatan, promosi, transfer dan demosi (penurunan jabatan) 

biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. 

d. Kebutuhan latihan dan pengembangan, prestsi kerja yang jelek menunjukkan 

adanya kebtuhan latihan. Demikian pula prestasi yang baik mungkin 

mencerminkan potensi yang harus dikembangkan lebih lanjut. 

e. Perencanaan dan pengembangan karier, umpan balik prestasi kerja dapat 

mengarahkan keputusan karier yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus 

diteliti. 

f. Penyimpangan Proses Staffing, prestasi kerja yang baik atau jelek 

mencerminkan keputusan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing 

deartemen personalia. 

g. Ketidakakuratan informasional, prestasi kerja yang jelek menunjukkan 

kesalahan dalam komponen sistem informasi manajemen personalia. 

Menggantungkan diri pada informs yang tidak akurat dapat mengakibatkan 

keputusan-keputusan personalia yang diambil menjadi tidak tepat. 
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h. Kesalahan desain pekerjaan, prestasi kerja yang jelek mungkin suatu tanda 

kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi kerja dapat membantu 

diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. 

i. Kesempatan kerja yang adil, Penilaian prestasi kerja secara akurat akan 

menjamin keputusan-keputusan penempatan internal dapat diambil tanpa 

diskriminasi. 

j. Tantangan eksternal, kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-

faktor diluar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial 

atau masala pribadi. Dengan adanya penilaian prestasi kerja, maka 

departemen personalia dapat menawarkan bantuan kepada semua karyawan 

yang membutuhkan atau diperkirakan memerlukan. 

 

 

  



 

 
 

BAB III 

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI’AH (BPRS) MITRA AGRO USAHA 

  BANDAR LAMPUNG 

 

 

A. Sejarah Berdirinya BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam pengembangan 

ekonomi kerakyatan, pada tanggal 13 Maret 2009 didirikanlah sebuah lembaga keuangan 

mikro bernama PT BPR MITRA AGRO USAHA yang menjalankan kegiatan usaha 

perbankan secara konvensional. PT BPR MITRA AGRO USAHA selanjutnya disingkat 

Bank MAU. Nama Bank MAU dipilih agar mempermudah masyarakat mengenal serta 

mengingat bank tersebut.
89

 

Bank MAU beralamatkan di Jl. Hayam Wuruk No.95 Sawah Lama, Tanjung 

Karang Timur, Bandar Lampung 35125, Indonesia. Telpon +62 721 258479, Fax +62 721 

258754 dengan Alamat web: Www. Mausyariah.com. 

Motto BPRS Mitra Agro Usaha adalah “Kejar Kuantitas Utamakan Kualitas”. 

Serta prinsip utamanya adalah “Menghimpun Dana Masyarakat dan  Menyalurkan Dana 

ke Masyarakat”. 

Adapun para pendiri BPR Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu:  

1. Bapak Ahmad Maulana 
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2. Ibu Yamsidar 

3. Bapak Ciknan Sawak 

Seiring berkembang pesatnya ekonomi syari‟ah di Indonesia, BPR Mitra Agro 

Usaha melakukan perubahan menjadi BPRS Mitra Agro Usaha. Perubahan tersebut 

didasarkan atas beberapa perbedaan pada sistem yang diterapkan antara bank konfesional 

dengan bank syari‟ah sehingga mendorong BPR Mitra Agro Usaha berkomitmen untuk 

melakukan perubahan. Diantara perbedaannya terlihat pada Tabel 1 berikut.
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Tabel 1 

Perbedaan Antara Bank Syari’ah dan Bank Konvensional 

 

Bank Syariah Bank Konvensional 

 Investasi dan penghimpunan dana 

pada yang halal saja. 

 Berdasarkan prinsip Bagi hasil, Jual 

beli/Sewa. 

 Berorientasi pada untung dan rugi. 

 Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk kemitraan/ rekanan. 

 Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari‟ah 

Nasional (Non Operatioanal) dan 

Dewan Pengawas Syari‟ah 

(Operasional).  

 Investasi pada yang halal dan haram. 

 Memakai perngkat Bunga. 

 

 Berorientasi pada untung saja. 

 Hubungan dengan nasabah adalah 

Debitur–Kreditur. 

 Tidak terdapat dewan sejenis 

Sumber: Brosur BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

Adapun dasar hukum berdirinya BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung:
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1. Persetujuan Prinsip Bank Indonesia No 11/155/DKBU tanggal 02 Maret 2009. 

2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. 

AHU-21384.AH.01.01. Tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009. 
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3. Pemberian Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 12/17/KEP.GBI/DpG/2010 

Tanggal 09 Maret 2010. 

4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 15/81/KEP.GBI/Dpg/2013 Tanggal 23 

Juli Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah (BPRS) PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha. 

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHA-

11535. AH.01.02. Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan. 

  

1. Visi dan Misi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

a. Visi   

“Menjadi BPRS terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah”. 

b. Misi   

“Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta pelayanan 

yang memuaskan”.
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2. Struktur Pengurus BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

Struktur organisasi dibuat untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sehat 

sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
93

 Struktur tersebut 

dapat dilihat pada Gambar I berikut: 
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Gambar I 

Struktur Pengurus BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

 

 

 

        --------------------------- 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Dewan Komisaris 
1. H.Ciknan Sawak (Komisaris Utama) 
2. M. Yusmaridh Etra (Kom. Anggota) 

DPS 
1. KH.Mawardi AS(ketua) 
2. Alamsyah (Anggota) 

 
Dewan Direksi 

1. Mat Amin (Direktur Utama) 
2. Sri Sumarti (Direktur) 

Manajer Marketing 

Agus Handoko 

Manajer Operasional 

Agritia Gita Pratiwi 

Financing analyst 

Risya 

 

Accounting 

Ali Saputra 

 Sales Officer 

Otha Aprilia Fausanda 

Customer Service 

Mira Apriliani 

Sales Officer 

Ifra Siswanto 
Teller 

Virzia Melistin 

Sales Officer 

Lisa Yuliyana 

Security 

(terisi Tahun 2016) 

Sales Officer 

(Terisi Tahun 2016) 

 Sales Officer 

(Terisi Tahun 2016) 

Office Boy 

Prima Hadi Saputra 



 

 
 

 

 

 

 

        = Garis Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab.  

---------------------------------   = Garis Koordinasi/Bimbingan/Pengawasan. 

 

Sumber: Struktur BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Tahun 2017. 

 

3. Budaya Kerja BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

a. Budaya disiplin. 

b. Budaya kekeluargaan. 

c. Budaya pelayanan. 

d. Budaya target.
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4. Produk BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

BPRS Mitra Agro Usaha sejak akhir tahun 2013 telah menjalankan akad:
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a. Pembiayaan 

1) Akad murabahah 

2) Akad Multijasa 

a) Pegawai  
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Funding Officer 

Meri 

Financing Support 

Merina Putri 



 

 
 

Merupakan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh umum seperti 

: PNS, Pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta. 

Persyaratan  

(1)  Mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

(2)  Fotokopi Identitas (Suami dan Istri) yang masih berlaku. 

(3)  Menyerahkan SK 80%, SK 100%, Karpeg, Taspen dan Ijazah. 

(4)  Melampirkan daftar gaji terakhir. 

(5)  Fotokopi Rekening Listrik. 

(6)  Fotokopi Kartu Keluarga. 

(7)  Fotokopi Surat Nikah. 

 

b) Modal Kerja 

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat umum 

yang memiliki Usaha. 

Persyaratan  

(1)  Mengisi formulir pengajuan pembiayaan. 

(2)  Fotokopi Identitas (Suami dan Istri) yang masih berlaku. 

(3)  Fotokopi Rekening Listrik 2 bulan terakhir.  

(4)  Fotokopi Kartu Keluarga. 

(5)  Fotokopi Surat Nikah. 

(6)  Melampirkan SIUP/SITU/SKU. 

(7)  Fotokopi NPWP (wajib untuk pembiayaan diatas RP. 50 Juta). 



 

 
 

(8) Memiliki jaminan berupa : asli BPKB motor/ mobil, asli sertifikat     hak 

milik. 

 

 

 

 

 

b. Tabungan
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1) Akad Wadiah 

2) Akad mudharabah 

 

a) Tabungan MAU Syari‟ah Ib 

Tabungan MAU Syariah Ib berakad Wadiah dan merupakan dana 

titipan nasabah yang dikelola secara amanah oleh Bank MAU Syariah. 

Keuntungan  

(1) Aman, karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). 

(2) Bebas, biaya administrasi bulanan. 

(3) Layanan, dapat dengan jemput bola. 

(4) Mendapatkan bonus setiap akhir bulan. 

Persyaratan bagi perseorangan 

(1) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku. 

(2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening. 
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(3) Setoran awal minimal Rp. 25.000,-(MAU Syari‟ah Ib) dan minimal 

Rp.10.000,-(MAU Syariah iB Cerdas) 

(4) Setoran berikutnya minimal Rp.10.000,-(M AU Syariah iB) dan minimal 

Rp. 5.000,-(MAU Syariah iB Cerdas). 

 

Persyaratan Perusahaan 

(1) Fotokopi akta pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar, berikut AD 

Perubahannya. 

(2) Fotokopi SIUT,SITU, TDP dan NPWP. 

(3) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening. 

(4) Setoran awal minimal Rp. 500.000,-. 

b) Tabungan Mau Syari‟ah 

Tabungan mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad 

mudharabah. 

 

c. Deposito mudharabah
97

 

Deposito mudharabah merupakan Investasi dana berdasarkan akad 

Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari‟ah yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara 

nasabah dan BANK MAU Syariah. 

Keuntungan 
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1) Aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

2) Bagi hasil yang kompetitif. 

3) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. 

4) Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis dan nisbah bagi 

hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat perpanjangan. 

Persyaratan 

1) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku. 

2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening. 

3) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-. 

Contoh perhitungan Deposito: 

Deposito pak Rafly Rp.1.000.000,-jangka waktu 12 bulan, perbandingan 

bagi hasil (Nisbah) 60 bagian untuk nasabah dan 40 bagian untuk Bank. Jumlah 

seluruh deposito di Bank Rp. 1.000.000.000,- dan pendapatan Bank yang dibagi 

hasilkan untuk Deposito Rp. 25.000.000,- maka bagi hasil Deposito pak Rafly 

sebulan adalah :  

= Rp. 1.000.000,-      x Rp. 25.000.000 x 60% = Rp. 15.000,-. 

   Rp. 1.000.000.000,- 

Tabel 2 

 Distribusi Bagi Hasil BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
98
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Jenis Penghimpunan Keterangan Nisbah Bagi 

Hasil 

Indikasi 

Rate Off 

Return 

Tabungan Wadiah 

Tabungan Mudharabah 

Tabungan Mudharabah antar 

Bank 

Deposito Mudharabah 

-1 Bulan 

-3 Bulan 

-6 Bulan 

-12 Bulan 

Bonus 

Bagi Hasil 

 

Bagi Hasil 

 

Bagi Hasil 

Bagi Hasil 

Bagi Hasil 

Bagi Hasil 

 

 

 

 

 

 

30,00 

35,00 

40,00 

45,00 

4,98% 

 

 

 

 

7,98% 

9,31% 

10,64% 

11,97% 

 

Sumber: Brosur Tentang Distribusi Bagi Hasil BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

5. Sarana Ibadah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

Terdapat ruangan Musholla di lantai 2 BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung.
99

 

 

B. Gaya Kepemimpinan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi 

karyawannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Berikut 

adalah tabulasi dari respon karyawan tentang gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 

pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

 

Tabel 3 

Respon Karyawan Bahwa Pimpinan Menganggap Organisasi Sebagai Milik Pribadi 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 1 5.88 % 

Pimpinan saya menganggap keputusan  17 S 8 47.05 % 
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yang dibuatnya sebagai keputusan  17 RG 2 11.76 % 

mutlak yang harus dilakukan 17 TS 3 17.64 % 

 17 STS 3 17.64 % 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju bahwa pimpinan dalam mengambil keputusan selalu menjadikan keputusannya 

sebagai keputusan mutlak yang harus di jalankan oleh semua karyawan. 

Tabel 4 

Respon Karyawan Bahwa Pimpinan Memandang Karyawan Sebagai Alat Semata-

mata Untuk Mencapai Tujuan Pribadi 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Pimpinan saya selalu mengatur dengan 

sesuka hati 

17 SS -  

17 S -  

17 RG 5 29.41 % 

17 TS 8 47.05 % 

17 STS 4 23.52 % 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pimpinan tidak mengatur karyawannya dengan 

sesuka hati, hal ini ditunjukkan dengan respon karyawan yang menyatakan “tidak” dengan 

pernyataan bahwa pimpinan BPRS selalu mengatur dengan sesuka hati. 

 

Tabel 5 

Respon Karyawan Bahwa Pimpinan Memandang Semua Masalah Dapat Dipecahkan 

Dengan Usaha Bersama 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Pimpinan saya menganggap saya sebagai 

Patner dalam bekerja 

17 SS 7 41.17 % 

17 S 9 52.94 % 

17 RG 1 5.88 % 

17 TS -  



 

 
 

17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju terhadap pernyataan bahwa pimpinan menganggap para karyawan sebagai rekan 

kerja. 

 

 

Tabel 6 

Respon Karyawan Bahwa Pimpinan Mengambil Keputusan Sesuai Dengan Tujuan 

Organisasi 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 5 29.41 % 

Pimpinan dalam mengambil keputusan 17 S 12 70.58 % 

selalu menyelaraskan dengan 17 RG -  

tujuan perusahaan 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang menyatakan setuju bahwa 

pimpinan mereka dalam pengambilan keputusan selalu menyelaraskan dengan tujuan 

yang ditetapkan perusahaan. 

 

Tabel 7 

Respon Karyawan Bahwa Pimpinan Mengutamakan Musyawarah Dan Kepentingan 

Bersama 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Pimpinan saya dengan senang hati 17 SS 6 35.29 % 



 

 
 

 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju dengan pernyataan bahwa pimpinan sangat menerima saran atau ide-ide dari 

karyawan. 

 

 

 

Tabel 8 

Respon Karyawan Terhadap Pimpinan Yang Bersikap Terlalu Melindungi 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Pimpinan saya selalu memberikan 

perhatian lebih serta bersifat 

melindungi kepada semua 

karyawan 

17 SS 2 11.76 % 

17 S 12 70.58 % 

17 RG 2 11.76 % 

17 TS 1 5.88 % 

17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian  2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju dengan pernyataan bahwa pimpinan mereka selalu berusaha menciptakan 

kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan perhatian serta melindungi para 

karyawannya. 

menerima saran saya 17 S 11 64.70 % 

17 RG -  

17 TS -  

17 STS -  



 

 
 

 

Tabel 9 

Respon Karyawan Bahwa Pimpinan Jarang Memberikan Kesempatan Kepada 

Bawahannya Untuk Mengambil Keputusan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 1 5.88 % 

Pimpinan tidak memberi ruang pada saya 17 S 2 11.76 % 

untuk mengambil inisiatif dalam 17 RG 5 29.41 % 

Menjalankan tugas 17 TS 6 35.29 % 

 17 STS 3 17.64 % 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pimpinan memberikan kebebasan pada 

karyawan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung 

jawab masing-masing karyawan, hal tersebut dapat dilihat dari respon karyawan yang 

sebagian besar menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa pimpinan mereka tidak 

memberi ruang pada karyawan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan tugasnya. 

 

Tabel 10 

Respon Karyawan Terhadap Pimpinan Yang Jarang Memberi Kesempatan Kepada 

Karyawan Untuk Mengembangkan Daya Kreasi Dan Fantasinya 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 1 5.88 % 

Pimpinan selalu melarang saya untuk  17 S 1 5.88 % 

mengikuti pelatihan yang bisa  17 RG 4 23.52 % 

menambah pengetahuan saya 17 TS 8 47.05 % 

 17 STS 3 17.64 % 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 



 

 
 

Tabel diatas menunjukkan pernyataan karyawan bahwa sebagian besar mereka 

tidak setuju dengan pernyataan jika pimpinan mereka melarang karyawannya untuk 

mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka. 

 

Tabel 11 

Respon Karyawan Bahwa Pimpinan Memiliki Kewibawaan Alami 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 7 41.17 % 

Pimpinan saya menjadi panutan semua 17 S 8 47.05 % 

karyawan 17 RG 2 11.76 % 

 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar mengatakan 

setuju bahwa pimpinan mereka selalu memberikan contoh yang baik pada semua 

karyawan sehingga karyawan menjadikan pimpinan sebagai taladan mereka dalam 

bekerja. 

 

Tabel 12 

Respon Karyawan Terhadap Pimpinan Bahwa Ia Sangat Dihormati dan Dipatuhi 

Oleh Semua Karyawan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Pimpinan sangat dihormati dan 

dipatuhi oleh semua karyawan 

17 SS 8 47.05 % 

17 S 9 52.94 % 

17 RG -  

17 TS -  

17 STS -  



 

 
 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang menyatakan setuju dengan 

pernyataan bahwa pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha memiliki pengaruh besar sehingga 

semua karyawan sangat menghormati dan patuh terhadapnya. 

 

Tabel 13 

Respon Karyawan Terhadap Sikap Pimpinan Yang Memiliki Kedisiplinan Tinggi 

 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon yang positif dari karyawan yaitu sebagian besar 

dari mereka menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa pimpinan selalu datang ke 

kantor dengan tepat waktu. 

Tabel 14 

Respon Karyawan Terhadap Sifat Pimpinan Saya Sangat Tahu Apa Yang 

Karyawan Inginkan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Pimpinan saya sangat tahu apa yang 

karyawan inginkan 

17 SS 4 23.52 % 

17 S 10 58.82 % 

17 RG 2 11.76 % 

17 TS 1 5.88 % 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Pimpinan saya selalu datang ke kantor 

tepat waktu 

17 SS 9 52.94 % 

17 S 7 41.17 % 

17 RG 1 5.88 % 

17 TS -  

17 STS -  



 

 
 

17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju bahwa pimpinan mereka memiliki sikap pengertian sehingga ia tidak memaksakan 

apa yang menjadi kehendaknya akan tetapi ia akan selalu mendukung apa yang menjadi 

keinginan karyawan. 

 

Tabel 15 

Respon Karyawan Terhadap Pimpinan Yang Membiarkan Kebebasan Penuh Bagi 

Keputusan Kelompok Atau Individu Berada di Tangan Karyawan Dengan 

Partisipasi Minimal Dari Pimpinan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Pimpinan saya memberikan kebebasan 

pada semua karyawan untuk melakukan 

segala sesuatu sesuai dengan keinginan 

masing-masing individu 

17 SS -  

17 S 4 23.52 % 

17 RG 4 23.52 % 

17 TS 5 29.41 % 

17 STS 4 23.52% 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

tidak setuju dengan pernyataan bahwa pimpinan mereka memberikan kebebasan pada 

karyawan untuk melakukan tindakan sesuai keinginan masing-masing individu.  

Tabel 16 

Respon Karyawan Terhadap Pimpinan Bahwa Ia  Menyediakan Bahan Yang 

Bermacam-macam Untuk Karyawan Dalam Bekerja Sehingga Membuat Mereka 

Selalu Siap Bila Saat di Tanya Oleh Pimpinan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Pimpinan saya mendelegasikan semua 

wewenangnya pada karyawan 

17 SS 1 5.88 % 

17 S 9 52.94 % 

17 RG 3 17.64 % 



 

 
 

17 TS 4 23.52 % 

17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju dengan pernyataan bahwa pimpinan mereka lebih suka mendelegasikan 

wewenangnya pada karyawan. 

 

Tabel 17 

Respon Karyawan Terhadap Pimpinan Yang Memiliki Strategi Jelas Dalam Bekerja 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 5 29.41 % 

Pimpinan saya selalu memberikan  17 S 12 70.58 % 

pedoman kerja kepada saya dalam  17 RG -  

melakukan pekerjaan 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang menyatakan setuju bahwa 

pimpinan mereka selalu memberikan pedoman pada karyawan untuk selalu bekerja yang 

benar agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

 

 

Tabel 18 

Respon Karyawan Terhadap Kepedulian Yang di Berikan Pimpinan 



 

 
 

 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa karyawan memberikan respon yang positif yaitu 

mereka menyatakan setuju jika pimpinan merek mampu memberikan stimulant sehingga 

karyawan termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik ketika mereka 

mengalami penurunan kinerja. 

 

Tabel 19 

Respon Karyawan Terhadap Cara Pimpinan Dalam Menjaga Kekompakan Tim 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 2 11.76 % 

Pimpinan saya tidak membeda-bedakan 17 S 15 88.23 % 

antar karyawan demi menjaga 17 RG -  

kekompakan tim 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon yang positif dari karyawan yaitu mereka 

menyatakan setuju bahwa pimpinan BPRS selalu menjaga kekompakan tim kerjanya. 

 

 

 

Tabel 20 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Pimpinan saya peduli dengan masalah- 17 SS 3 17.64 % 

masalah yang menghambat kinerja saya  17 S 14 82.35 % 

sehingga ia siap untuk memberikan  17 RG -  

motivasi pada saya agar kembali 17 TS -  

fokus dalam bekerja 17 STS -  



 

 
 

Respon Karyawan Terhadap Pengawasan Ekspesi Aktif 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 4 23.52 % 

 17 S 13 76.47 % 

Pimpinan selalu mengawasi kerja karyawan 17 RG -  

 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang menyatakan setuju bahwa 

pimpinan mereka selalu melakukan pengawasan terhadap kerja semua karyawan. 

 

Tabel 21 

Respon Karyawan Terhadap Manajemen Ekspesi Pasif 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 4 23.52 % 

Pimpinan saya selalu memberikan  17 S 13 76.47 % 

peringatan dan sanksi tegas apabila terjadi  17 RG -  

kesalahan pada hasil kerja karyawan 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju bahwa pimpinan mereka selalu memberikan punishment apabila karyawan 

mengalami kesalahan terhadap pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 22 

Respon Karyawan Terhadap Imbalan Kontigensi Yang di Berikan Pimpinan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 4 23.52 % 

Pimpinan saya selalu memberikan  17 S 7 41.17 % 

bonus jika saya mampu menyelesaikan  17 RG 5 29.41 % 

pekerjaan dengan baik 17 TS 1 5.88 % 

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju bahwa pimpinan BPRS memberikan imbalan kognitif apabila karyawannya mampu 

mengerjakan tugas dengan baik. 

 

Tabel 23 

Respon Karyawan Terhadap Gaya Delegasi Yang di Lakukan Pimpinan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 5 29.41 % 

Pimpinan saya selalu mendukung 17 S 10 58.82 % 

usaha-usaha karyawan dalam 17 RG 2 11.76 % 

menyelesaikan tugas 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju dengan pernyataan bahwa pimpinan mereka selalu mendukung usaha-usaha 

karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 24 

Respon Karyawan Terhadap Gaya Konsultasi Yang di Lakukan Pimpinan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 6 35.29 % 

Pimpinan saya selalu menjelaskan  17 S 5 29.41 % 

keputusan yang akan ditetapkannya  17 RG 5 29.41 % 

untuk perusahaan 17 TS 1 5.88 % 

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

sangat setuju bahwa pimpinan mereka selalu transparan terhadap keputuasan yang akan 

dibuatnya dengan cara selalu menjelaskan keputusan-keputusan yang akan ditetapkan 

untuk perusahaan. 

 



 

 
 

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung kepada karyawan terutama dalam hal berkomuniksi adalah dengan cara 

menerapkan manajemen kekeluargaan.
100

  

Penerapan manajemen kekeluargaan bukan berarti bahwa semua peraturan yang 

ada di perusahaan dapat ditoleransi, akan tetapi yang dimaksud manajemen kekeluargaan 

adalah pimpinan tidak menganggap dirinya sebagai bos melainkan patner dalam bekerja, 

sehingga dengan diterapkannya manajemen kekeluargaan diharapkan akan menciptakan 

hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan karyawan, dalam arti bahwa hubungan 

komunikasi antara pimpinan dan karyawan dapat terjalin dengan baik.  

Pemimpin dalam hal menjalin komunikasi dengan karyawan tidak memberi 

batasan waktu pada karyawan untuk berinteraksi dengan pimpinan selama topik 

pembicaraan masih berhubungan dengan pekerjaan kantor, baik interaksi tersebut 

dilakukan ketika berada di kantor maupun di luar jam kantor, sedangkan untuk di luar jam 

kantor dapat dijalin dengan via telefon ataupun yang lainnya. Hal inilah yang dianggap 

dapat mempererat kedekatan antara pimpinan dengan karyawan tanpa menghilangkan rasa 

hormat karyawan terhadap pimpinan. 

Komunikasi yang terjadi antara pimpinan dengan karyawan terjalin sangat baik, 

hal ini pimpinan lakukan agar kinerja karyawan dapat terkontrol serta dapat memberikan 

masukan yang baik apabila terjadi kesalahan pada karyawan dalam memberikan 

pelayanan terhadap nasabah.  
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 Mat Amin, Wawancara Dengan Direktur Utama, BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung, 18 Maret 2016. 



 

 
 

Pimpinan dalam mengontrol kinerja karyawan yaitu dengan cara karyawan 

melaporkan setiap hasil kerja yang sudah diselesaikannya kepada pimpinan, dan jika 

pimpinan sedang ada diluar kantor misalnya sedang pergi keluar kota untuk kepentingan 

perusahaan, maka karyawan dapat melaporkan hasil kerjanya melalui via E-mail atau 

mengirimkan sebuah foto hasil kerjanya. Melalui cara tersebut pimpinan dapat 

menciptakan kedisiplinan dalam bekerja pada karyawan. 

Terbukti bahwa penerapan manajemen kekeluargaan menjadikan program kerja 

yang ditugaskan pada karyawan dapat terselesaikan dengan baik karena pimpinan selalu 

mengontrol hasil kerja karyawan serta pimpinan juga siap memberikan solusi jalan keluar 

ketika karyawan mengalami kendala atau kebingungan dalam menjalankan tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Penerapan manajemen kekeluargaan sangat terlihat ketika perusahaan akan 

opening jam kerja. “Biasanya sebelum BPRS Mitra Agro Usaha buka kantor, terlebih 

dahulu akan diadakan acara rutin setiap pagi berupa pembacaan ayat suci Al-qur‟an 

kemudian dilanjutkan pembacaan asma‟ul husna dan ditutup dengan do‟a, kemudian 

dilanjutkan dengan pengarahan dari pimpinan berupa pemberian informsi misalnya 

tentang peraturan-peraturan baru yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha, evaluasi terhadap 

kinerja karyawan, perkembangan dunia perbankan, masalah pembiayaan, masalah pihak 

ketiga ataupun masalah pelayanan terhadap nasabah. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

jawaban terhadap sekecil apapun masalah yang terjadi di hari-hari yang sudah lalu”.
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Kegiatan ini dikategorikan sebagai evaluasi atau rapat umum karena semua individu yang 

ada di BPRS berkumpul untuk membahas suatu masalah yang belum ada jalan keluarnya.  

Sedangkan rapat khusus akan diadakan ketika terjadi kesalahan pada bagian-

bagian tertentu, misalnya ada permasalahan dibagian operasional maka rapat akan 

dilakukan pada bagian yang terkait, dan begitu pula jika terjadi permasalahan pada bagian 

marketing maka rapat akan diadakan pimpinan terhadap bagian marketing saja. Semua 

kegiatan tersebut dilakukan bertujuan agar karyawan dalam bekerja selalu selaras dengan 

visi dan misi perusahaan. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi dari pemimpin, selain 

bertanggung jawab terhadap perusahaan yang dipimpinnya, ia juga harus bisa 

memberikan solusi suatu pemecahan masalah yang terjadi pada karyawannya. Tidak 

hanya itu, pimpinan juga harus bisa menengahi ketika terjadi perselisihan yang terjadi 

antara karyawan dengan karyawan ataupun perselisihan antara nasabah dengan karyawan, 

dalam hal ini pimpinan harus mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak serta harus 

objektif dalam keputusannya. 

“Pernah terjadi komplen dari nasabah pada petugas teller, saat itu nasabah 

mengira bahwa uang yang disetorkan ke bank adalah sebagai sebuah tabungan, namun 

oleh petugas dicatat sebagai pelunasan atas jasa murabahah. Masalah ini terdengar oleh 

pimpinan dan langung diatasi ditempat dengan cara petugas teller agar melakukan ralat 

kembali terhadap dana yang telah dibukukannya. Kesalahan yang terjadi hanya karena 

kesalah fahaman saja, artinya tidak ada masalah yang begitu rumit yang terjadi di BPRS 

ini”.
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Walaupun pimpinan menerapkan manajemen kekeluargaan pada semua 

karyawan, namun pimpinan akan bertindak tegas bagi karyawan yang tidak disiplin baik 

waktu ataupun hasil kerja yang kurang teliti serta karyawan yang kurang rapih dalam 

berpakaian. Menurutnya kerapihan sangat penting dilakukan demi menciptakan rasa 

nyaman dibenak nasabah ketika mereka mendapatkan suatu pelayanan jasa keuangan dari 

karyawan. Oleh karena itu, meskipun pimpinan menerapkan manajemen kekeluargaan 

dalam kepemimpinannya, tetap saja akan ada sanksi tegas bagi karyawan yang melakukan 

kesalahan-kesalahan diatas, bahkan pimpinan tidak segan-segan untuk melakukan 

pemecatan terkhusus bagi karyawan yang tidak disiplin dalam bekerja. 

Kendala pimpinan dalam memimpin BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

adalah membentuk sebuah budaya kerja para karyawan dari budaya yang konvesional 

menjadi syari‟ah, menurutnya untuk merubah sebuah budaya yang sudah menjadi 

kebiasaan yang dijalankan karyawan akan lebih susah untuk merubahnya dan tidak hanya 

membutuhkan waktu satu atau dua bulan saja, perubahan budaya kerja ini pimpinan 

lakukan untuk memperkuat budaya kerja yang baik bagi semua individu yang ada di 

BPRS, sehingga ketika pimpinan tidak ada di kantor maka rutinitas akan berjalan dengan 

baik seperti biasanya karena budaya kerja yang baik sudah menjadi pondasi kokoh dan 

menjadi kegiatan yang biasa dilakukan oleh karyawan, misalnya budaya disiplin kerja 

atau budaya disiplin ibadah. 

Pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha selalu memberikan pembagian kerja yang 

jelas pada karyawan sesuai dengan keahlian masing-masing karyawan. Meskipun 

demikian, jika ada seorang karyawan yang tidak masuk jam kerja, misalnya karyawan 

bagian customer service tidak masuk kerja, maka bisa digantikan oleh karyawan bagian 



 

 
 

lain yang tugas dan tanggung jawabnya tentu bukan bagian customer service. Artinya 

walaupun pembagian kerja sudah jelas ditetapkan akan tetapi pimpinan juga memberikan 

pelatihan bagi karyawan lain untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang bukan tugas 

kerjanya, hal ini dilakukan dengan tujuan agar karyawan bisa mengerjakan pekerjaan yang 

bukan tanggung jawabnya ketika ada karyawan yang tidak masuk kerja. 

Pimpinan memberikan pelatihan pada semua karyawan tentang cara memberikan 

pelayanan yang baik pada nasabah, hal ini bertujuan agar ketika karyawan tersebut 

berinteraksi atau memberikan pelayanan pada nasabah dapat dengan sikap yang sopan dan 

ramah. Pimpinan memberikan pelatihan ini karena ia tahu bahwa watak atau karakter 

setiap orang berbeda-beda, ada yang lemah lembut dan ada juga yang kasar. Oleh karena 

itu, dengan sikap yang sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan pada nasabah, 

nasabah akan merasa nyaman dengan segala intruksi yang diberikan oleh karyawan. 

Pimpinan pun dalam penentuan kebijakan atau keputusan untuk perusahaan selalu 

melibatkan para karyawannya, ini bertujuan agar karyawan bisa mengemukakan ide atau 

gagasannya sehingga dapat menjadi pertimbangan pimpinan dalam menentukan 

keputusan. Hal tersebut perlu adanya disetiap perusahaan agar karyawan memiliki rasa 

bahwa perusahaan tempat ia bekerja dianggap “rumah kedua” oleh para karyawan dan 

bukan sebagai tempat dimana mereka harus merasakan penderitaan atas tugas yang 

dibebankan padanya akibat kesewenang-wenangan pimpinan dalam memimpin 

perusahaan.  

Seorang pemimpin dalam memimpin sebuah perusahaan tidak hanya 

mengharapkan penghormatan dari karyawannya saja, jauh dari itu seorang pemimpin juga 



 

 
 

harus bisa meningkatkan kinerja para karyawannya sehingga apa yang menjadi tujuan 

perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Dalam hal ini, pimpinan BPRS Mitra Agro 

Usaha dalam cara meningkatkan kinerja karyawannya yaitu dengan cara melakukan 

pengontrolan terhadap hasil kerja para karyawan, dari hasil kerja yang dicapai serta ada 

pengontrolan dari pimpinan, maka berguna bagi pimpinan untuk melakukan sebuah 

evaluasi, reward, punishment.  

1. Evaluation, evaluasi pimpinan lakukan terhadap hasil kerja karyawan yaitu pada pagi 

hari sebelum perusahaan/kantor buka jam kerja, evaluasi yang dilakukan berkenaan 

tentang pengarahan-pengarahan dalam menjalankan tugas yang dilakukan pimpinan 

terhadap karyawan jika ada sebuah permasalahan pada karyawan yang belum 

mendapatkan solusi atau jalan keluarnya. Malalui evaluasi tersebut pimpinan 

mengharapkan hasil kerja karyawan akan menjadi lebih baik dalam menjalankan 

tugasnya. 

2. Reward, reward atau pemberian penghargaan yaitu pimpinan lakukan apabila kinerja 

karyawan mampu mencapai target, terlebih apabila karyawan dapat melebihi target 

yang sudah ditentukan perusahaan. Penghargaan ini pimpinan berikan pada karyawan 

disetiap tutup buku akhir bulan, sedangkan pada tutup buku akhir tahun pimpinan 

berikan berupa tunjangan lebih pada semua karyawan apabila perusahaan telah 

mencapai targetnya. 

3. Punishment, punishment atau hukuman yaitu pimpinan berikan pada karyawan apabila 

karyawan terdapat kesalahan, misalnya datang ke kantor dengan terlambat, jika 

karyawan melakukan kesalahan tersebut maka pimpinan memberikan hukuman pada 

karyawan yang bersangkutan untuk membeli gorengan untuk para karyawan yang lain, 



 

 
 

akan tetapi jika ada karyawan melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal misalnya 

tidak disiplin waktu, selalu melanggar peraturan perusahaan bahkan melakukan 

penggelapan terhadap uang nasabah, maka hukuman yang diberikan pimpinan adalah 

dengan pemutusan hubungan kerja pada karyawan yang bersangkutan serta dituntut 

untuk mengembalikan uang nasabah yang sudah diambilnya. 

 

C. Kinerja Karyawan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

Kinerja karyawan merupakan sebuah hasil dari pekerjaan yang mampu 

diselesaikan oleh karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

Berikut ini adalah respon karyawan mengenai kinerja mereka akibat dari penerapan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung. 

 

Tabel 25 

Jawaban Responden Tentang Keputusan Yang di Tetapkan Pimpinan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Saya rasa keputusan yang dibuat  

pimpinan masih kurang baik untuk 

dijalankan 

17 SS 1 5.88 % 

17 S 3 17.64 % 

17 RG 3 17.64 % 

17 TS 8 47.05 % 

17 STS 2 11.76 % 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang sebagian besar tidak setuju dengan 

pernyataan bahwa karyawan menganggap keputusan yang dibuat pimpinan masih kurang 

baik untuk dijalankan. 



 

 
 

Tabel 26 

Jawaban Responden bahwa Mereka Sering Berdiskusi Dengan Pimpinan Untuk 

Memikirkan Cara Yang Efektif Dalam Memajukan Perusahaan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 4 23.52 % 

Saya sering berdiskusi dengan pimpinan 17 S 7 41.17 % 

untuk memikirkan cara yang efektif 17 RG 5 29.41 % 

memajukan perusahaan 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju dengan pernyataan bahwa karyawan sering berdiskusi atau berfikir bersma-sama 

dengan pimpinan dengan tujuan untuk memajukan perusahaan. 

 

Tabel 27 

Jawaban Responden Bahwa Mereka Menganggap Pimpinan Sebagai Patner Kerja 

dan Bukan Sebagai Pimpinan Yang Menakutkan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 5 29.41% 

Saya menganggap pimpinan saya sebagai 17 S 12 70.58 % 

patner kerja dan bukan sebagai 17 RG -  

pimpinan yang menakutkan 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju dengan pernyataan bahwa karyawan memiliki hubungan yang baik dengan 

pimpinan dalam bekerja. 



 

 
 

 

 

Tabel 28 

Jawaban Responden Bahwa Mereka Merasa Senang dan Nyaman Berada di 

Perusahaan Karena Pimpinan Mereka Mampu Menjamin Keselamatan Mereka 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 3 17.64 % 

Saya merasa senang dan nyaman berada  17 S 8 47.05% 

di perusahaan karena pimpinan saya  17 RG 6 35.29 % 

mampu menjamin keselamatan saya 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan setuju 

dengan pernyataan bahwa mereka merasa senang dan nyaman berada di perusahaan 

dikarenakan pimpinan mereka menjamin keselamatan para karyawannya. 

 

Tabel 29 

Jawaban Responden Bahwa Mereka Selalu Berinteraksi Dengan Baik Pada Semua 

Karyawan Terutama Pada Pimpinan Saya 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS -  

Saya selalu berinteraksi dengan baik pada 17 S 17 100 % 

semua karyawan terutama pada 17 RG -  

pimpinan saya 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 



 

 
 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang menyatakan setuju bahwa diantara 

karyawan terjalin komunikasi yang efektif dalam bekerja sama, komunikasi yang efektif 

juga terjalin pada semua karyawan terhadap pimpinannya. 

 

 

Tabel 30 

Jawaban Responden Tentang Kompetensi Yang di Milikinya 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Saya mampu mengerjakan semua 

pekerjaan diluar tanggung jawab saya 

17 SS -  

17 S 4 23.52 % 

17 RG 6 35.29 % 

17 TS 5 29.41 % 

17 STS 2 11.76 % 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan tidak 

setuju bahwa mereka mampu mengerjakan tugas diluar kewenangan dan tanggung jawab 

mereka sebagai karyawan. 

 

Tabel 31 

Jawaban Responden Bahwa Mereka Lebih Suka Bekerja Dengan Selalu Dikontrol 

Pimpinan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Saya lebih suka bekerja dengan selalu 

dikontrol pimpinan 

17 SS 8 47.05 % 

17 S 6 35.29 % 

17 RG -  

17 TS 2 11.76 % 



 

 
 

17 STS 1 5.88 % 

Data diolah dari quisioner penelitian. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan setuju 

bahwa karyawan lebih suka dikontrol oleh pimpinan dalam mengerjakan tugas yang 

mereka kerjakan. 

 

 

 

 

Tabel 32 

Jawaban Responden Bahwa Mereka Sering Mendapat Teguran Tegas Jika Mereka 

Terdapat Kesalahan Dalam Menjalankan Tugas 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS -  

Saya sering mendapat teguran tegas jika 17 S 10 58.82 % 

saya terdapat kesalahan dalam 17 RG -  

menjalankan tugas 17 TS 2 11.76 % 

 17 STS 5 29.41 % 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan setuju 

bahwa mereka mendapat teguran dari pimpinan apabila mereka terdapat kesalahan dalam 

mengerjakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. 

 



 

 
 

Tabel 33 

Jawaban Responden Tentang Standar Kerja Yang di Standarkan Perusahaan Untuk 

Mereka 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Saya bekerja sesuai dengan pedoman dan 

standar prosedur perusahaan 

17 SS 8 47.05 % 

17 S 9 52.94 % 

17 RG -  

17 TS -  

17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang menyatakan setuju bahwa mereka 

dalam melakukan pekerjaan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan. 

 

 

Tabel 34 

Jawaban Responden Tentang Pencapaian Kerja Karyawan Sering Melebihi Dari 

Target Yang Ditentukan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Pencapaian kerja saya sering melebihi 

dari target yang ditentukan 

17 SS 4 23.52 % 

17 S 6 35.29 % 

17 RG 7 41.17 % 

17 TS -  

17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 



 

 
 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

keraguan bahwa kinerja mereka sering melebihi dari target yang sudah ditentukan. 

 

Tabel 35 

Jawaban Responden Tentang Tujuan Bekrja Untuk Mencapai Target Perusahaan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Saya bekerja sesuai apa yang  

diperintahkan pimpinan 

17 SS 3 17.64 % 

17 S 13 76.47 % 

17 RG 1 5.88 % 

17 TS -  

17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan menyatakan setuju 

dengan pernyataan bahwa mereka bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh 

pimpinan mereka. 

 

 

 

Tabel 36 

Jawaban Responden Bahwa Mereka Bekerja Sesuai Dengan Visi Misi Perusahaan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Saya bekerja sesuai dengan visi misi 

perusahaan 

17 SS 6 35.29 % 

17 S 11 64.70 % 

17 RG -  

17 TS -  



 

 
 

17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel biatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

setuju dengan pernyataan bahwa mereka dalam melakukan pekerjaan sudah sesuai dengan 

visi dan misi perusahaan. 

 

Tabel 37 

Jawaban Responden Bahwa Mereka mendukung apa yang akan diputuskan 

pimpinan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Saya mendukung apa yang akan 

diputuskan pimpinan 

17 SS 4 23.53 % 

17 S 6 35.29 % 

17 RG 5 29.41 % 

17 TS 1 5.88 % 

17 STS 1 5.88 % 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

sangat tidak setuju bahwa mereka mendukung atas semua keputusan yang dibuat oleh 

pimpinan BPRS. 

 

 

 

Tabel 38 



 

 
 

Jawaban Responden Bahwa Mereka Mengerjakan Tugas Dengan  Sesuka Hati 

Tanpa Takut Mendapat Sanksi Dari Pimpinan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 1 5.88 % 

Saya mengerjakan tugas dengan sesuka 17 S 1 5.88 % 

hati tanpa takut mendapat sanksi 17 RG 3 17.65 % 

dari pimpinan 17 TS 3 17.65 % 

 17 STS 9 52.94 % 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan sangat 

tidak setuju bahwa mereka dalam mengerjakan tugas melakukannya dengan sesuka hati 

tanpa takut akan sanksi dari pimpinan mereka. 

 

Tabel 39 

Jawaban Responden Tentang Usaha karyawan dalam menyelesaikan tugas selalu 

didukung pimpinan 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Usaha karyawan dalam menyelesaikan 

tugas selalu didukung pimpinan 

17 SS -  

17 S 17 100 % 

17 RG -  

17 TS -  

17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang menyatakan setuju bahwa perilaku 

mereka dalam menyelesaikan tugas selalu didukung oleh pimpinan mereka. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Tabel 40 

Jawaban Responden Tentang Motifnya Dalam Bekerja 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 1 5.88 % 

Saya sering mengikuti pelatihan demi 17 S 7 41.17 % 

meningkat kan kinerja saya 17 RG 7 41.17 % 

selanjutnya 17 TS 1 5.88 % 

 17 STS 1 5.88 % 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan 

tidak setuju dan berbanding lurus dengan pernyataan keragu-raguan mereka bahwa 

mereka sering mengikuti pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja mereka 

di masa yang akan datang. 

 

Tabel 41 

Jawaban Responden Tentang Kegiatan Mereka Dalam Mendapatkan Suatu 

Pekerjaan Yang Praktis, Maka Mereka Proaktif Dalam Mencari Tata Kerja Baru 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 5 29.41 % 

Untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang  17 S 6 35.29 % 

praktis, saya proaktif dalam mencari 17 RG 4 23.52 % 

tata kerja baru 17 TS -  

 17 STS 2 11.76 % 



 

 
 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan setuju 

dengan pernyataan bahwa karyawan mendapatkan kebebasan dari pimpinan untuk 

mencari alternatif baru dalam menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing. 

 

Tabel 42 

Jawaban Responden Bahwa Mereka Selalu Mengikuti Perintah Pimpinan Dengan 

Penuh Rasa Hormat 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Saya mengikuti perintah pimpinan 

dengan penuh rasa hormat 

17 SS 4 23.52 % 

17 S 13 76.47 % 

17 RG -  

17 TS -  

17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan setuju 

bahwa mereka sangat patuh serta menghormati pimpinan BPRS dalam segala peraturan. 

 

Tabel 43 

Jawaban Responden Tentang Motivasi 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

Saya sangat malu kalau datang ke kantor 

terlambat 

17 SS 3 17.64 % 

17 S 9 52.94 % 

17 RG 5 29.41 % 

17 TS -  

17 STS -  



 

 
 

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan setuju 

bahwa mereka sangat malu jika mereka datang ke kantor dengan terlambat. 

 

 

 

 

 

Tabel 44 

Jawaban Responden Bahwa Mereka Selalu Mendapatkan Motivasi Dari Pimpinan 

Agar Bekerja Dengan Baik 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS 8 47.05 % 

Saya selalu mendapatkan motivasi 17 S 9 52.94 % 

dari pimpinan agar bekerja 17 RG -  

dengan baik 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang sebagian besar menyatakan setuju 

bahwa karyawan selalu termotivasi oleh pimpinan untuk bekerja dengan baik. 

Tabel 45 

Jawaban Responden Tentang Komitmen Kerja 

 



 

 
 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS -  

Saya mengerjakan semua yang menjadi  17 S 17 100 % 

tanggung jawab saya walaupun pimpinan 17 RG -  

tidak ada di kantor 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 

Tabel diatas menunjukkan respon karyawan yang menyatakan setuju bahwa 

karyawan selalu mengerjakan segala tugas yang menjadi tanggung jawab mereka 

meskipun pimpinan sedang tidak berada di kantor. 

 

 

 

 

Tabel 46 

Jawaban Responden Tentang Peningkatan Kualitas Kerja 

 

PERNYATAAN N JAWABAN F (%) 

 17 SS -  

Semangat kerja saya meningkat karena  17 S 17 100 % 

pimpinan selalu memberikan contoh  17 RG -  

yang baik dalam bekerja 17 TS -  

 17 STS -  

Data diolah dari quisioner penelitian 2017. 



 

 
 

Tabel diatas merupakan respon karyawan yang menyatakan setuju bahwa mereka 

mengalami peningkatan terhadap kinerjanya karena pimpinan mereka mampu 

mempengaruhi dengan perilakunya agar karyawan dapat bekerja maksimal. 

 

Kinerja karyawan di BPRS Mitra Agro Usaha akibat dari gaya kepemimpinan 

yang diterapkan oleh pimpinannya, telah mengaibatkan adanya peningkatan pada kinerja 

karyawan. Hal ini dikarenakan pimpinan tidak segan-segan untuk memberikan sanksi 

tegas bahkan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan yang tidak patuh 

pada peraturan yang sudah disepakati bersama.  

Kinerja karyawan yang baikpun terlihat ketika pimpinan sedang tidak berada di 

dalam kantor, meskipun pimpinan sedang tidak berada di kantor karena ada tugas 

perusahaan untuk beberapa hari, para karyawan akan tetap menjalankan pekerjaan yang 

sudah menjadi tanggung jawabnya, hal ini disebabkan karena pimpinan tetap melakukan 

pengontrolan terhadap hasil kerja karyawan yaitu dengan cara pimpinan meminta para 

karyawan untuk melaporkan hasil kerja karyawan melalui E-mail ataupun sebuah foto 

hasil kerja yang diselesaikan oleh karyawan tersebut. Secara otomatis dengan cara 

tersebut karyawan akan tetap bekerja meskipun pimpinan sedang berada diluar kantor. 

Saya tetap melaporkan hasil kerja saya meskipun pimpinan sedang tidak berada di 

kantor. Pelaporan ini saya lakukan dengan mengirimkan sebuah foto dari hasil kerja yang 

saya selesaikan.
103
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Saya selalu melaporkan hasil kerja yang saya selesaikan pada pimpinan dengan 

melaporkan langsung pada pimpinan, tapi jika pimpinan sedang tidak berada di kantor 

karena ada tugas luar, maka saya selalu melaporkannya melalui via E-mail, ini saya 

lakukan karena saya rasa cara ini lebih biak dari pada saya harus menunggu sampai 

pimpinan masuk ke kantor lagi.
104

 

Pengontrolan yang selalu dilakukan oleh pimpinan menjadikan pimpinan tahu 

tentang siapa yang memiliki performance kerja yang rendah ataupun tinggi. Tinggi 

rendahnya performance/hasil kerja karyawan dalam mengerjakan tugas, pimpinan tetap 

memberikan saran atau evaluasi pada keduannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar 

karyawan yang memiliki kinerja yang rendah merasa mendapatkan peringatan sehingga ia 

akan meningkatkan kembali kinerjanya kearah yang lebih baik. Sedangkan pada karyawan 

yang memiliki kinerja yang tinggi, hal ini pimpinan lakukan agar karyawan tersebut 

mempertahankan performance kerja yang dimiliki sehingga mereka tidak merasa tinggi 

hati pada karyawan yang memiliki kinerja yang rendah yang nantinya akan dapat 

menurunkan kinerja karyawan tersebut. Kegiatan mengevaluasi kinerja karyawan tersebut 

pimpinan lakukan pada pagi hari sebelum buka jam kerja perusahaan. 

Adanya pengontrolan serta evaluasi dari pimpinan pada semua karyawan, 

menjadikan karyawan secara terpaksa atau tersadar untuk merubah semua kebiasaannya 

yang buruk, kebiasaan tersebut baik berupa sikap yang kurang baik dalam memberikan 

pelayanan pada nasabah ataupun kurangnya disiplin dalam bekerja.  
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Perubahan kearah positif yang terjadi pada karyawan yang memiliki sikap kurang 

baik dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah, sangat terlihat karena adanya 

pelatihan dari pimpinan untuk bersikap baik dalam memberikan pelayanan.  

Sedangkan peningkatan disiplin kerja, hal ini perlu dilakukan oleh karyawan agar 

mereka tidak mendapatkan sanksi dari pimpinan yang bisa berujung pada pemutusan 

hubungan kerja terhadapnya. Peningkatan disiplin kerja karyawan sangat terlihat ketika 

pimpinan sedang tidak masuk kantor, yaitu karyawan tetap mengerjakan tugas yang 

menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. 

  



 

 
 

BAB IV 

GAYA KEPEMIMPINAN DAN PENGARUHNYA PADA KINERJA KARYAWAN BPRS MITRA 
AGRO USAHA  

 BANDAR LAMPUNG 

 

C. Gaya Kepemimpinan Yang di Terapkan Oleh Pimpinan BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung 

 

Seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki beberapa progam yang akan 

dijalankannya bersama dengan orang lain (karyawan) dengan cara mempengaruhi mereka 

agar dapat bekerja sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Proses mempengaruhi ini 

yaitu dilakukan dengan menerapkan gaya atau cara tertentu agar orang yang dipengaruhi 

dapat berkenan untuk menjalankan perintahnya.  

Pemimpin yang efektif dalam kepemimpinannya yaitu seorang pemimpin yang 

mampu menerapkan gaya kepemimpinan dengan tepat dalam situasi yang berbeda-beda 

sehingga kinerja para karyawannya dapat selalu konsisten pada hasil kinerja yang baik. 

Pada puncaknya, dari kinerja karyawan yang baik tersebut akan bermuara pada 

pencapaian segala tujuan organisasi dengan maksimal. Berdasarkan hal tersebut, 

terbangun asumsi oleh kita bahwa “semakin tepat gaya kepemimpinan yang diterapkan 

maka akan semakin maksimal pula kinerja karyawan dan kinerja organisasi dalam 

mencapai tujuan. 



 

 
 

Berikut ini merpakan tabel tentang macam-macam indikator atau ciri dari gaya 

kepemimpinan yang berbeda yang penulis olah dari jawaban/respon karyawan setelah 

penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka melalui pengedaran angket atau 

kuisioner tentang gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan mereka. Tabel 

tersebut tersaji sebagai berikut: 

Tabel 47 

Hasil Olah Data Angket Tentang Persepsi Karyawan 

 Terhadap Gaya Kepemimpinan  

 

No ITEM N 

Pavorable 

Persepsi Positif 

Non Pavorable 

Persepsi Negatif 

F % F % 

I Gaya Kepemimpinan Otoriter 

1 

Pimpinan saya menganggap 

keputusan yang dibuatnya 

sebagai keputusan mutlak 

yang harus dilakukan 

17 9 52,94 % 8 47,06 % 

2 
Pimpinan saya selalu 

mengatur dengan sesuka hati 
17 - - 17 100 % 

II Gaya Kepemimpinan Demokratis 

1 

Pimpinan saya menganggap 

saya sebagai patner dalam 

bekerja 

17 16 94,12 % 1 5,88 % 

2 

Pimpinan dalam mengambil 

keputusan selalu 

menyelaraskan dengan 

tujuan perusahaan 

17 17 100 % - - 

3 

Pimpinan saya dengan 

senang hati menerima saran 

saya 

17 17 100 % - - 

III Gaya Kepemimpinan Paternalistik 

1 

Pimpinan saya selalu 

memberikan perhatian lebih 

serta bersifat melindungi 

kepada semua karyawan 

17 14 82,35 % 3 17,65 % 

2 
Pimpinan tidak memberi 

ruang pada saya untuk 
17 3 17,65 % 14 82,35 % 



 

 
 

mengambil inisiatif dalam 

mengambil keputusan 

3 

Pimpinan selalu melarang 

saya untuk mengikuti 

pelatihan yang bisa 

menambah pengetahuan saya 

17 2 11,76 % 15 88,24 % 

IV Gaya Kepemimpinan Karismatik 

1 
Pimpinan saya menjadi 

panutan semua karyawan 
17 15 88,24 % 2 11,76 % 

2 
Pimpinan saya selalu datang 

ke kantor tepat waktu 
17 16 94,12 % 1 5,88 % 

3 

Pimpinan sangat dihormati 

dan dipatuhi oleh semua 

karyawan 

17 17 100 % - - 

V Gaya Kepemimpinan Bebas (Laissez Faire) 

1 

Pimpinan saya memberikan 

kebebasan pada semua 

karyawan untuk melakukan 

segala sesuatu sesuai dengan 

keinginan masing-masing 

individu 

17 4 23,53 % 13 76,47 % 

2 

Pimpinan saya 

mendelegasikan semua 

wewenangnya pada 

karyawan 

17 10 58,82 % 7 41,18 % 

VI Gaya Kepemimpinan Transformasional 

1 

Pimpinan saya selalu 

memberikan pedoman kerja 

kepada saya dalam 

melakukan pekerjaan 

17 17 100 % - - 

2 

Pimpinan saya peduli dengan 

masalah-masalah yang 

menghambat kinerja saya 

sehingga ia siap untuk 

memberikan motivasi pada 

saya agar kembali fokus 

dalam bekerja 

17 17 100 % - - 

3 

Pimpinan saya tidak 

membeda-bedakan antar 

karyawan demi menjaga 

kekompakan tim 

17 17 100 % - - 

VII Gaya Kepemimpinan Transaksional 

1 
Pimpinan selalu mengawasi 

kerja karyawan 
17 17 100 % - - 

2 
Pimpinan saya selalu 

memberikan peringatan dan 
17 17 100 % - - 



 

 
 

sanksi tegas apabila terjadi 

kesalahan pada hasil kerja 

karyawan 

3 

Pimpinan saya selalu 

memberikan bonus jika saya 

mampu menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik 

17 11 64,71 % 6 35,29 % 

VIII Gaya Kepemimpinan Situasional 

1 
Pimpinan saya sangat tahu 

apa yang karyawan inginkan 
17 14 82,35 % 3 17,65 % 

2 

Pimpinan saya selalu 

mendukung usaha-usaha 

karyawan dalam 

menyelesaikan tugas 

17 15 88,24 % 2 11,76 % 

3 

Pimpinan saya selalu 

menjelaskan keputusan yang 

akan ditetapkannya untuk 

perusahaan 

17 11 64,71 % 6 35,29 % 

 

Berdasarkan tabel diatas penulis memilih 16 item pertanyaan dari berbagai 

indikator gaya kepemimpinan yang berbeda-beda tersebut yang nantinya akan di 

crostabulasikan dengan hasil data tentang kinerja karyawan.  Ke enam belas (16) item 

pertanyaan tersebut dipilih karena mendapatkan tanggapan atau respon positif yang tinggi 

dari karyawan sebagai gaya yang nyata diterapkan oleh pimpinan BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung. Item-item pertanyaan tersebut tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 48 

Gaya Kepemimpinan Yang di Terapkan Oleh Pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung 

 

 

No ITEM N 

Pavorable 

Persepsi Positif 

F % 

 Gaya Kepemimpinan Demokratis    



 

 
 

1 
Pimpinan saya menganggap saya sebagai patner 

dalam bekerja 
17 16 94,12 % 

2 
Pimpinan dalam mengambil keputusan selalu 

menyelaraskan dengan tujuan perusahaan 
17 17 100 % 

3 
Pimpinan saya dengan senang hati menerima saran 

saya 
17 17 100 % 

 Gaya Kepemimpinan Paternalistik    

1 
Pimpinan saya selalu memberikan perhatian lebih 

serta bersifat melindungi kepada semua karyawan 
17 14 82,35 % 

 Gaya Kepemimpinan Karismatik    

1 Pimpinan saya menjadi panutan semua karyawan 17 15 88,24 % 

2 Pimpinan saya selalu datang ke kantor tepat waktu 17 16 94,12 % 

3 
Pimpinan sangat dihormati dan dipatuhi oleh semua 

karyawan 
17 17 100 % 

 Gaya Kepemimpinan Transformasional    

1 
Pimpinan saya selalu memberikan pedoman kerja 

kepada saya dalam melakukan pekerjaan 
17 17 100 % 

2 

Pimpinan saya peduli dengan masalah-masalah yang 

menghambat kinerja saya sehingga ia siap untuk 

memberikan motivasi pada saya agar kembali fokus 

dalam bekerja 

17 17 100 % 

3 
Pimpinan saya tidak membeda-bedakan antar 

karyawan demi menjaga kekompakan tim 
17 17 100 % 

 Gaya Kepemimpinan Transaksional    

1 Pimpinan selalu mengawasi kerja karyawan 17 17 100 % 

2 

Pimpinan saya selalu memberikan peringatan dan 

sanksi tegas apabila terjadi kesalahan pada hasil kerja 

karyawan 

17 17 100 % 

3 
Pimpinan saya selalu memberikan bonus jika saya 

mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik 
17 11 64,71 % 

 Gaya Kepemimpinan Situasional    

1 
Pimpinan saya sangat tahu apa yang karyawan 

inginkan 
17 14 82,35 % 

2 
Pimpinan saya selalu mendukung usaha-usaha 

karyawan dalam menyelesaikan tugas 
17 15 88,24 % 

3 
Pimpinan saya selalu menjelaskan keputusan yang 

akan ditetapkannya untuk perusahaan 
17 11 64,71 % 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pimpinan menerapkan 

berbagai macam gaya kepemimpinan yang berbeda dalam memimpin BPRS Mitra Agro 



 

 
 

Usaha Bandar Lampung. Perbedaan dalam gaya memimpinnya yaitu terlihat ketika 

pimpinan akan membuat keputusan untuk perusahaan, menciptakan budaya kerja 

karyawan serta dalam aktivitas bekerja. 

 

B. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan  

Kinerja karyawan merupakan sebuah hasil dari pekerjaan yang mampu 

diselesaikan oleh karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan 

pimpinan kepadanya. Karyawan dapat mencapai kinerja yang maksimal salah satu 

faktor pendukungnya adalah ketepatan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 

pimpinan mereka. Hal ini dikarenakan penerapan gaya kepemimpinan yang 

dilakukan pimpinan akan sangat berpengaruh pada kesediaan karyawan dalam 

menjalankan tugas, artinya karyawan akan bekerja dengan sepenuh hati apabila 

cara pemimpin dalam memimpin perusahaan sudah sesuai dengan apa yang 

diinginkan karyawan. Oleh sebab itu, penerapan gaya yang tepat akan berpengaruh 

pada kinerja karyawan.  

Berdasarkan hal diatas, penulis akan membandingkan antara gaya 

kepemimpinan dengan kinerja karyawan, hal ini dikarenakan gaya kepemimpinan 

yang diterapkan akan berpengaruh pada kinerja karyawan atau kinerja karyawan 

yang baik sangat dipengaruhi oleh ketepatan gaya kepemimpinan yang diterapkan 

pimpinan.  



 

 
 

Berikut akan ditampilkan data-data tentang kinerja karyawan yang berhasil 

dihimpun penulis dari para karyawan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

yang tersaji sebagai berikut: 

 

Tabel 49 

Hasil Olah Data Angket Tentang Persepsi Karyawan Terhadap Kinerja Mereka 

Yang Terpengaruhi Oleh Penerapan Gaya Kepemimpinan  

Pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

 

No ITEM N 

Pavorable 

Persepsi Positif 

Non Pavorable 

Persepsi Negatif 

F % F % 

1 

Saya rasa keputusan yang dibuat 

pimpinan masih kurang baik 

untuk dijalankan 

17 4 23,53 % 13 76,47 % 

2 
Saya bekerja sesuai apa yang 

diperintahkan pimpinan 
17 16 94,12 % 1 5,88 % 

3 

Saya menganggap pimpinan 

saya sebagai patner kerja dan 

bukan sebagai pimpinan yang 

menakutkan 

17 17 100 % - - 

4 
Saya bekerja sesuai dengan visi 

misi perusahaan 
17 17 100 % - - 

5 

Saya sering berdiskusi dengan 

pimpinan untuk memikirkan 

cara yang efektif memajukan 

perusahaan 

17 12 70,59 % 5 29,41 % 

6 

Saya merasa senang dan 

nyaman berada diperusahaan 

karena pimpinan saya mampu 

menjamin keselamatan saya 

17 11 64,71 % 6 35,29 % 

7 

Untuk mendapatkan suatu 

pekerjaan yang praktis, saya 

proaktif dalam mencari tata 

kerja baru 

17 11 64,71 % 6 35,29 % 

8 

Saya sering mengikuti pelatihan 

demi meningkat kan kinerja 

saya selanjutnya 

17 8 47,06 % 9 52,94 % 



 

 
 

9 

Semangat kerja saya meningkat 

karena pimpinan selalu 

memberikan contoh yang baik 

dalam bekerja 

17 17 100 % - - 

10 
Saya sangat malu kalau datang 

ke kantor terlambat 
17 12 70,59 % 5 29,41 % 

11 

Saya mengikuti perintah 

pimpinan dengan penuh rasa 

hormat 

17 17 100 % - - 

12 

Usaha karyawan dalam 

menyelesaikan tugas selalu 

didukung pimpinan 

17 17 100 % - - 

13 

Saya mengerjakan tugas dengan 

sesuka hati tanpa takut 

mendapat sanksi dari pimpinan 

17 2 11,76 % 15 88,24 % 

14 

Saya mampu mengerjakan 

semua pekerjaan diluar 

tanggung jawab saya 

17 4 23,53 % 13 76,47 % 

15 

Saya bekerja sesuai dengan 

pedoman dan standar prosedur 
perusahaan 

17 17 100 % - - 

16 

Saya selalu mendapatkan 

motivasi dari pimpinan agar 

bekerja dengan baik 

17 17 100 % - - 

17 

Saya selalu berinteraksi dengan 

baik pada semua karyawan 

terutama pada pimpinan saya 

17 17 100 % - - 

18 
Saya lebih suka bekerja dengan 

selalu dikontrol pimpinan 
17 14 82,35 % 3 17,65 % 

19 

Saya sering mendapat teguran 

tegas jika saya terdapat 

kesalahan dalam menjalankan 

tugas 

17 10 58,82 % 7 41,18 % 

20 

Pencapaian kerja saya sering 

melebihi dari target yang 

ditentukan 

17 10 58,82 % 7 41,18 % 

21 

Saya mengerjakan semua yang 

menjadi tanggung jawab saya 

walaupun pimpinan tidak ada di 

kantor 

17 17 100 % - - 

22 
Saya mendukung apa yang akan 

diputuskan pimpinan 
17 10 58,82 % 7 41,18 % 

 



 

 
 

Dari data diatas, penulis memilih item-item berikut karena dianggap sesuai 

untuk dicrostabulasikan dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 

pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Tabel tentang kinerja 

karyawan yang dipilih tersebut tersaji sebagai berikut: 

 

Tabel 50 

Kinerja Karyawan Sebagai Pembanding Terhadap Gaya Kepemimpinan Yang 

Diterapkan Oleh Pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

 

No ITEM N 

Pavorable 

Persepsi Positif 

F % 

1 
Saya menganggap pimpinan saya sebagai patner 

kerja dan bukan sebagai pimpinan yang menakutkan 
17 17 100 % 

2 Saya bekerja sesuai dengan visi misi perusahaan 17 17 100 % 

3 
Saya sering berdiskusi dengan pimpinan untuk 

memikirkan cara yang efektif memajukan perusahaan 
17 12 70,59 % 

4 

Saya merasa senang dan nyaman berada 

diperusahaan karena pimpinan saya mampu 

menjamin keselamatan saya 

17 11 64,71 % 

5 
Semangat kerja saya meningkat karena pimpinan 

selalu memberikan contoh yang baik dalam bekerja 
17 17 100 % 

6 Saya sangat malu kalau datang ke kantor terlambat 17 12 70,59 % 

7 
Saya mengikuti perintah pimpinan dengan penuh rasa 

hormat 
17 17 100 % 

8 
Usaha karyawan dalam menyelesaikan tugas selalu 

didukung pimpinan 
17 17 100 % 

9 
Saya bekerja sesuai dengan pedoman dan standar 

prosedur perusahaan 
17 17 100 % 

10 
Saya selalu mendapatkan motivasi dari pimpinan 

agar bekerja dengan baik 
17 17 100 % 

11 
Saya selalu berinteraksi dengan baik pada semua 

karyawan terutama pada pimpinan saya 
17 17 100 % 

12 
Saya lebih suka bekerja dengan selalu dikontrol 

pimpinan 
17 14 82,35 % 

13 
Saya sering mendapat teguran tegas jika saya 

terdapat kesalahan dalam menjalankan tugas 
17 10 58,82 % 

14 Pencapaian kerja saya sering melebihi dari target 17 10 58,82 % 



 

 
 

yang ditentukan 

15 
Saya mengerjakan semua yang menjadi tanggung 

jawab saya walaupun pimpinan tidak ada di kantor 
17 17 100 % 

16 
Saya mendukung apa yang akan diputuskan 

pimpinan 
17 10 58,82 % 

 

Untuk melihat hubungan antara komponen gaya kepemimpinan dengan 

komponen kinerja karyawan yang sudah penulis pilih, maka penulis akan 

menampilkan tabel crostabulasi sebagai tabel yang digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh terhadap kinerja karyawan atas gaya kepemimpinan 

yang sudah diterapkan oleh pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

Pembahasan utama adalah tentang pemimpin yang menganggap 

karyawannya sebagai patner kerja yang dicrostabulasikan dengan anggapan 

karyawan tentang hal yang serupa kepada pimpinannya. Tabel crostabulasinya 

tersaji sebagai berikut: 

Tabel 51 

Asisoasi Antara Pimpinan dan Karyawan Yang Menganggap Dirinya Sebagai 

Patner Dalam Kerja  
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya menganggap pimpinan 

sebagai patner kerja dan 

bukan sebagai pimpinan 

yang menakutkan 
Total 

% 

Pavorable 
Non 

Pavorable 

F % F % 

1

7 

Pavorable 16 94,12 17 100 - - 100 

Non 

Pavorable 
1 5,88 - - 17 100 100 



 

 
 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Tabel diatas menunjukkan data bahwa pimpinan BPRS telah menganggap 

karyawannya sebagai patner dalam bekerja, hal ini terbukti bahwa 16 dari 17 

karyawan atau setara dengan 94,12% karyawan menyatakan setuju terhadap hal 

tersebut. Data tersebut sesuai dengan pernyataan karyawan bahwa mereka telah 

menganggap pimpinannya sebagai patner kerja, terbukti dari 17 atau 100% 

karyawan yang meresponnya dengan positif. Meskipun ada 5,88% atau seorang 

karyawan yang merasakan bahwa pimpinannya belum menganggapnya sebagai 

patner dalam bekerja. 

Asosiasi diatas telah menunjukkan bahwa pimpinan dan karyawan sama-

sama menganggap diri mereka sebagai patner dalam bekerja. meskipun ada 

seorang karyawan yang menganggap dirinya belum diangap patner kerja oleh 

pimpinan.  

Selanjutnya akan dibandingkan variabel tentang pimpinan yang dengan 

senang hati menerima saran dari karyawan terhadap variabel bahwa karyawan 

sering berdiskusi dengan pimpinan yang bertujuan untuk mencari jalan yang 

terbaik dalam memajukan perusahaan, datanya tersaji sebagai berikut: 

 

Tabel 52 



 

 
 

Asosiasi Tentang Kesediaan Pimpinan Untuk Menerima Saran Dari 

Karyawan Ketika Mereka Sedang Bermusyawarah   
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya sering berdiskusi 

dengan pimpinan untuk 

memikirkan cara yang efektif 

memajukan perusahaan 
Total 

% 

Pavorable 
Non 

Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 17 100 12 70,59 5 29,41 100 

Non 

Pavorable 
- - 5 29,41 12 70,59 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pimpinan BPRS dengan senang hati 

menerima saran atau gagasan dari karyawan, ini terbukti dengan tabel diatas yang 

menunjukkan 100% karyawan menyatakan “iya” bahwa pimpinan mereka dengan 

senang hati menerima saran dari mereka. Hal ini signifikan dengan anggapan 

karyawan bahwa mayoritas dari mereka menganggap pimpinan sering mengajak 

para karyawannya untuk berdiskusi. Ini terbukti dengan respon positif mereka 

yang menunjukkan 12 atau 70,59% responden yang menganggap hal itu benar 

adanya, meskipun masih ada 5 atau 29,41% karyawan yang menganggap 

pimpinannya belum melibatkan mereka dalam membuat keputusan untuk 

perusahaan. ke lima (5) karyawan yang tidak sepakat dengan pernyataan tersebut 

dikarnakan adanya dua kemungkinan, yang pertama yaitu saran mereka tidak 

pernah didengar oleh pimpinan sehingga mereka tidak setuju dengan pernyataan 



 

 
 

bahwa mereka sering melakukan diskusi dengan pimpinan, atau dikarenakan 

mereka bekerja dibagian dasar sehingga pimpinan tidak pernah mengajaknya 

untuk berdiskusi. Apapun alasan mereka, namun nyatanya masih banyak karyawan 

yang sepakat dengan pernyataan bahwa mereka sering berdiskusi dengan pimpinan 

dan saran merekapun diterima oleh pimpinan. Artinya, cara pemimpin dalam 

membuat keputusan yaitu dengan melibatkan karyawan dalam pembuatannya. 

Selanjutnya akan ditampilkan variabel tentang keputusan yang diambil 

pimpinan tersebut sudah sesuai atau belum dengan tujuan perusahaan yang 

datanya akan di ”cross”kan dengan variabel bahwa pekerjaan yang dilakukan 

karyawan sudah sesuai atau belum dengan visi misi perusahaan. Data tentang hal 

tersebut tersaji sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 53 

Asosiasi Tentang Keputusan Yang di Buat Pimpinan Terhadap Pekerjaan 

Karyawan Telah Sesuai Visi Misi Perusahaan 
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya bekerja sesuai dengan 

visi misi perusahaan 
Total 

% Pavorable 
Non 

Pavorable 

F % F % 

17 Pavorable 17 100 17 100 - - 100 



 

 
 

Non 

Pavorable 
- - - - 17 100 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa segala keputusan yang ditetapkan 

pimpinan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, ini terbukti dengan adanya 17 

atau 100% karyawan yang menyetujui pernyatan tersebut. Hal ini signifikan 

terhadap pernyataan bahwa karyawan dalam bekerja sudah sesuai dengan visi misi 

perusahaan, hal ini dapat dibuktikan dengan data yang berhasil dihimpun yaitu 

100% karyawan menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa telah terbukti kebenarannya bahwa pekerjaan karyawan 

ternyata sudah sesuai dengan visi misi perusahaan dikarenakan keputusan yang 

dibuat pimpinan telah sesuai juga dengan tujuan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, telah diketahui bahwa cara pimpinan dalam 

membuat dan menetapkan keputusan dilakkan dengan sangat baik karena 

melibatkan semua karyawan yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha. Selain itu, 

pimpinan juga selalu menjelaskan kembali tentang apa telah diputuskannya. Data 

tentang hal ini tersaji sebagai berikut: 

 

Tabel 54 

Asosiasi Tentang Dukungan Yang Diberikan Karyawan Terhadap Keputusan Yang 
Dijelaskan Pimpinan 
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya mendukung apa yang 

akan diputuskan pimpinan 
Total 

% Pavorable 
Non 

Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 11 64,71 10 58,82 7 41,17 100 

Non 

Pavorable 
6 35,29 7 41,17 10 58,82 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 11 atau 64,71% karyawan yang 

mengakui bahwa pimpinan selalu menjelaskan kembali apa yang sudah 

diputuskannya. Disisi lain, terdapat 10 atau 58,82% karyawan yang selalu 

mendukung keputusan dari pimpinan, artinya hanya seorang karyawan saja yang 

tidak mendukung terhadap keputusan pimpinan. Hal tersebut terjadi kemungkinan 

dikarenakan ia menganggap keputusan yang dibuat pimpinan belum cocok untuk 

dijalankan sebagai cara yang tepat dalam mencapai tujuan perusahaan, sehingga ia 

tidak memberikan respon positif atas pernyataan bahwa karyawan selalu 

mendukung apa yang diputuskan pimpinan. 

Beralih dari hal tersebut, ternyata pimpinan pun selalu memberikan contoh 

yang baik pada karyawannya dalam hal menjaga kedisiplinan saat bekerja, ini 

dibuktikan dengan asosiasi yang terjadi antara variabel bahwa pimpinan selalu 

datang ke kantor tepat waktu dengan variabel bahwa karyawan malu jika datang 

ke kantor dengan terlambat, datanya tersaji dalam tabel berikut: 



 

 
 

 

Tabel 55 

Asosiasi Antara Kedisiplinan Waktu Yang di Contohkan Pimpinan Dengan 

Adanya Rasa Malu Karyawan Jika Datang ke Kantor Terlambat 
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 N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya sangat malu kalau 

datang ke kantor terlambat 
Total 

% Pavorable 
Non 

Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 16 94,12 12 70,59 5 29,41 100 

Non 

Pavorable 
1 5,88 5 29,41 12 70,59 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada 94,12% karyawan yang menyatakan 

bahwa pimpinan BPRS selalu datang ke kantor dengan tepat waktu. Perilaku 

pimpinan tersebut sangat berpengaruh terhadap karyawan, dimana ada 70,59% 

karyawan yang menyatakan malu apabila mereka datang ke kantor dengan 

terlambat, meskipun demikian masih ada 29,41% karyawan yang menyatakan 

keraguan bahwa mereka merasa tidak malu kalau datang ke kantor dengan 

terlambat. Hal ini dapat diartikan bahwa mereka inkonsisten terhadap peraturan-

peraturan baku yang ada di BPRS. 

Meskipun demikian, dengan perilaku pimpinan tersebut membuat 

karyawan menjadikan pimpinannya sebagai panutan yang harus diteladani, hal ini 

terbukti dengan data bahwa karyawan mengalami peningkatan kinerja setelah 

meneladani perilaku pimpinan. Data tentang hal ini tersaji dalam tabel berikut: 



 

 
 

  

Tabel 56 

Asosiasi Tentang Pemimpin Yang Menjadi Panutan Karyawan Dengan 

Peningkatan Semangat Kerja Karyawan Setelah Meneladani Sikap Pimpinan 
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Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Semangat kerja saya 

meningkat karena pimpinan 

selalu memberikan contoh 

yang baik dalam bekerja 
Total 

% 

Pavorable 
Non 

Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 15 88,24 17 100 - - 100 

Non 

Pavorable 
2 11,76 - - 17 100 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pimpinan BPRS mampu menjadi panutan 

bagi karyawannya, ini terbukti dengan adanya 15 atau 88,24% karyawan yang 

memberi respon pofitif terhadap pernyataan tersebut. Hal tersebut signifikan 

dengan adanya 100% karyawan yang menyatakan bahwa semangat kerja mereka 

mengalami peningkaan setelah meneladani apa yang dilakukan pimpinan. 

Walaupun demikian, ternyata ada 11,76% atau 2 karyawan yang tidak setuju 

bahwa peningkatan kinerjanya tersebut dikarenakan telah meneladani perilaku 

pimpinan. Adanya 2 karyawan yang tidak memberi respon positif dimungkinkan 

bahwa mereka telah memiliki komitmen tinggi dalam bekerja sebagai stimulant 

utamanya. artinya mereka berpikir tidak harus meneladani perilaku pimpinan 

supaya memiliki semangat dalam bekerja akan tetapi dengan komitmen kerja yang 



 

 
 

tinggi mereka akan menyadari bahwa dalam memajukan perusahaan haruslah 

dilakukan dengan bersungguh-sungguh. 

Berdasarkan tabel diatas, adanya karyawan yang mengalami peningkatan 

semangat kerja tersebut disebabkan karena mereka telah meneladani apa yang 

dilakukan oleh pimpinan, selain itu pula hal tersebut dapat dikarenakan bahwa 

pimpinan selalu memberikan perhatian serta bersifat melindungi terhadap 

karyawannya sehingga membuat karyawan merasakan nyaman dalam bekerja. 

Dengan adanya rasa nyaman tersebut dapat menjadikan karyawan memiliki 

semangat yang tinggi dalam bekerja. Hal ini akan diketahui dengan melihat 

asosiasi yang terjadi seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 57 

Asosiasi Tentang Perhatian dan Sifat Melindungi Dari Pemimpin Sehingga 

Karyawan Merasakan Kenyamanan Bekerja di BPRS Mitra Agro Usaha 
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N Klasifikasi F % Saya merasa senang dan Total 



 

 
 

persepsi nyaman berada di 

perusahaan karena pimpinan 

mampu menjamin 

keselamatan saya 

% 

Pavorable 
Non 

Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 14 82,35 11 64,71 6 35,29 100 

Non 

Pavorable 
3 17,65 6 35,29 11 64,71 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Tabel diatas menunjukkan kebenaran bahwa pimpinan mampu 

memberikan perhatian dan perlindungan terhadap karyawan, ini terbukti dengan 

adanya 82,35% karyawan yang menyatakan kebenaran hal tersebut. Sifat 

pemimpinan yang demikian menjadikan karyawan merasakan senang dan nyaman 

karena pimpinannya mampu menjamin keselamatan mereka, yaitu terhimpun 

sebanyak 64,71% karyawan yang merespon positif terhadap hal tersebut. Namun 

masih ada 3 karyawan yang justru tidak merasakan kenyamanan atas sifat 

pimpinan tersebut, ini dikarenakan mereka menganggap bahwa sifat pimpinan 

yang demikian itu dirasa berlebihan untuk dilakukan pada karyawan. 

Berdasarkan sifat perhatian yang pimpinan berikan pada semua karyawan, 

menjadikan pimpinan disegani oleh karyawan. Adanya rasa segan terhadap 

pimpinan menjadikan karyawan sangat hormat dan patuh terhadapnya sehingga 

mereka akan selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Data tentang 

hal ini akan tersaji dalam tabel berikut: 



 

 
 

 

Tabel 58 

Asosiasi Tentang Pimpinan Yang Sangat Dihormati Sehingga Perintahnya 

Selalu Dipatuhi Oleh Karyawan 
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya mengikuti perintah 

pimpinan dengan penuh rasa 

hormat Total 

% 
Pavorable 

Non 

Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 17 100 17 100 - - 100 

Non 

Pavorable 
- - - - 17 100 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Melihat tabel diatas, terbukti bahwa pimpinan memang sangat dihormati 

oleh karyawan, ini terbukti  dengan 100% responden menyatakan setuju akan 

ungkapan tersebut. Hal ini pun berbanding lurus dengan respon karyawan yaitu 

100% karyawan yang menyatakan mereka selalu mengikuti perintah pimpinannya. 

Fakta diatas membuktikan bahwa pimpinan BPRS sangatlah dihormati oleh 

para karyawannya, hal ini disebabkan perilaku pimpinan yang selalu memberikan 

contoh terbaik dan mampu memberikan perlindungan terhadap karyawan. Selain 

itu, pimpinan memang pantas mendapat penghormatan yang sedemikian besarnya 

dikarenakan ia pun sangat peduli terhadap masalah yang menghambat kinerja para 

karyawannya, dan membuat ia selalu siap untuk memberikan motivasi pada 

karyawan agar dapat kembali bekerja dengan maksimal. Hal ini dapat diketahui 

dengan melihat tabel asosiasi berikut: 



 

 
 

 

Tabel 59 

Asosiasi Tentang Pimpinan Yang Peduli Terhadap Kinerja Karyawan 

Dengan Persepsi Karyawan Bahwa Mereka Sering Mendapat Motivasu Dari 

Pimpinan 
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya selalu mendapatkan 

motivasi dari pimpinan 

agar bekerja dengan baik Total 

% 
Pavorable 

Non 

Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 17 100 17 100 - - 100 

Non 

Pavorable 
- - - - 17 100 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 100% karyawan telah memberikan 

respon positif terhadap perilaku pimpinan yang sedemikian tersebut. Hal ini pun 

berbanding lurus dengan keadaan karyawan bahwa mereka sering mendapatkan 

motivasi dari pimpinan, adanya 100% karyawan yang sepakat dengan pernyataan 

tersebut, hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

perhatian yang diberikan pemimpin terhadap kinerja yang dihasilkan karyawan. 

Fakta tersebut membuktikan bahwa pimpinan pun tidak membeda-bedakan 

antar karyawan, ini telah dibuktikan dengan perilaku pemimpin yang selalu peduli 

terhadap masalah-masalah yang terjadi pada karyawannya. Dengan sikap yang 

demikian, menjadikan hubungan antar individu di perusahaan memiliki 



 

 
 

keharmonisan dalam bekerja. Data tentang hal ini dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 60 

Asosiasi Tentang Pemimpin Yang Tidak Membeda-Bedakan Karyawan 

Dengan Pengruhnya Pada Hubungan Kerja Sama Antar Karyawan 
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya selalu berinteraksi 

dengan baik pada semua 

karyawan terutama pada 

pimpinan saya 
Total 

% 

Pavorable 
Non 

Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 17 100 17 100 - - 100 

Non 

Pavorable 
- - - - 17 100 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa ternyata memang benar jika pimpinan 

tidak membeda-bedakan antar karyawan dengan tujuan untuk menjaga 

kekompakan tim kerja, ini dapat dibuktikan dengan adanya 100% karyawan telah 

memberikan respon positif terhadap pernyataan tersebut. Respon positif juga 

diberikan karyawan saat mereka mendapat pertanyaan apakah mereka selalu 

berinteraksi dengan baik terhadap semua karyawan, ternyata 100% karyawan 

menyatakan setuju dengan hal tersebut. Dari kedua variabel yang mendapatkan 

respon sama tersebut, membuktikan bahwa sikap pemimpin dalam menjaga 

kekompakan tim berdampak positif terhadap komunikasi yang terjadi antar 

individu di dalam perusahaan.  



 

 
 

Selanjutnya asosiasi akan dilakukan terhadap variabel bahwa pimpinan 

selalu mendukung usaha-usaha karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan 

variabel bahwa karyawan berkomitmen tinggi untuk mengerjakan tanggung 

jawabnya meskipun pimpinan tidak berada di kantor. Data tentang hal tersebut 

tersaji dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 61 

Asosiasi Tentang Pimpinan Yang Selalu Mendukung Usaha Karyawan 

Dengan Sikap Karyawan Yang Berkomitmen Dalam Bekerja 
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya mengerjakan semua yang 

menjadi tanggung jawab saya 

walaupun pimpinan tidak ada 

di kantor 
Total 

% 

Pavorable Non Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 15 88,24 17 100 - - 100 

Non 

Pavorable 
2 11,76 - - 17 100 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Data diatas menunjukkan bahwa ada 88,24% atau 15 karyawan yang 

menyetujui bahwa pimpinannya selalu mendukung usaha karyawan dalam 

menyelesaikan tugas. Disisi lain ada 100% karyawan yang menyatakan setuju 

telah mengerjakan tugas-tugasnya meskipun pimpinan sedang tidak ada di kantor. 

Dari data tersebut, menunjukkan ada 11,76% atau setara dengan 2 karyawan yang 

merasa tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan atas usaha mereka dalam 

menyelesaikan tugas, hal ini terjadi mungkin karena pimpinan belum sepenuhnya 



 

 
 

yakin atas hasil kerja mereka sehingga pimpinan dianggap tidak mendukung usaha 

yang dilakukannya dalam menyelesaikan tugas. 

Data diatas didukung pula dengan data yang berhasil penulis himpun, yaitu 

pimpinan mengetahui apa yang karyawan inginkan yang diasosiasikan dengan 

usaha karyawan dalam menyelesaikan tugas selalu didukung pimpinan. Data 

tersebut tersaji sebagai berikut: 

 

Tabel 62 

Asosiasi Tentang Pemimpin Yang Memahami Keinginan Karyawan Dalam 

Menyelesaikan Tugasnya 
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Usaha karyawan dalam 

menyelesaikan tugas selalu 

didukung pimpinan 
Total 

% 
Pavorable Non Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 14 82,35 17 100 - - 100 

Non 

Pavorable 
3 17,65 - - 17 100 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Data diatas membuktikan bahwa benar jika pimpinan mengetahui apa yang 

diinginkan karyawan, ini terbukti dengan 82,35% karyawan yang menyetujui akan 

ungkapan tersebut, disisi lain 100% karyawan telah menyatakan setuju bahwa 

usaha mereka dalam menyelesaikan tugas selalu didukung pimpinan. Dari data 

tersebut terlihat bahwa ada 3 karyawan yang meyakini bahwa usaha mereka selalu 

didukung pimpinan namun mereka juga meyakini bahwa pimpinan belum bisa 



 

 
 

memahami apa yang menjadi keinginan mereka, ini dikarenakan pimpinan dapat 

mengetahui bahwa apa yang diinginkan mereka belum tepat untuk dijalankan 

sebagai cara yang efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Selanjutnya akan dibuktikan bahwa dukungan yang diberikan pimpinan 

atas usaha karyawan dalam menyelesaikan tugas tersebut dikarenakan pimpinan 

sudah memberikan pedoman-pedoman kerja yang jelas pada mereka. Hal ini akan 

diasosiasikan dengan pernyataan bahwa karyawan bekerja sudah sesuai dengan 

pedoman dan standar dari perusahaan yang datanya tersaji sebagai berikut: 

 

Tabel 63 

Asosiasi Tentang Pimpinan Yang Selalu Memberikan Pedoman Kerja 

Terhadap Produtivitas Kerja Karyawan 
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya bekerja sesuai dengan 

pedoman dan standar 

prosedur  perusahaan Total 

% 
Pavorable 

Non 

Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 17 100 17 100 - - 100 

Non 

Pavorable 
- - - - 17 100 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Melihat tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sesungguhnya dukungan 

yang diberikan pimpinan terhadap karyawan dikarenakan pimpinan terlebih 

dahulu sudah memberikan pedoman kerja pada mereka, ini dibuktikan dengan 



 

 
 

adanya 100% karyawan yang meyakini hal tersebut dan semuanya telah 

memberikan respon positif, artinya memang benar bahwa apa yang dikerjakan 

karyawan sudah berdasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diberikan 

pimpinan kepadanya. Hal ini berbanding lurus dengan adanya 100% karyawan 

yang setuju bahwa pekerjaan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan pedoman 

dan standar dari perusahaan. Artinya ada pengaruh positif antara pedoman yang 

diberikan pimpinan terhadap aktivitas kerja karyawan, dimana karyawan akan 

tetap menjalankan tugas dari pimpinan bahkan ketika pimpinan sedang tidak 

berada di kantor. 

Sikap pimpinan yang selalu memberikan pedoman pada karyawan dalam 

bekerja dapat diasumsikan bahwa sebenarnya pimpinan pun tetap melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan karyawan. Asumsi tersebut akan penulis 

asosiasikan dengan sikap karyawan mengenai perilaku pimpinan yang selalu 

mengawasi kerja mereka. Data tentang asosiasi tersebut tersajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 64 



 

 
 

Asosiasi Tentang Pimpinan Yang Selalu Mengawasi Kerja Karyawan Dengan 

Kenyamanan Karyawan Terhadap Sikap Pimpinan Tersebut 
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 N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya lebih suka bekerja 

dengan selalu dikontrol 

pimpinan 
Total 

% 
Pavorable Non Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 17 100 14 82,35 3 17,65 100 

Non 

Pavorable 
- - 3 17,65 14 82,35 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Data diatas menunjukkan adanya 100% karyawan menyatakan setuju 

terhadap pernyataan bahwa pimpinan BPRS selalu melakukan pengawasan 

terhadap kerja karyawan. Data tersebut signifikan dengan pernyataan bahwa 

karyawan lebih suka dikontrol dalam melakukan pekerjaan, terbukti ada 82,35% 

karyawan yang meresponnya dengan respon positif. Persentase tersebut 

menandakan bahwa masih ada 17,65% karyawan yang tidak setuju apabila 

aktivitasnya dalam menjalankan tugas selalu dikontrol pimpinan, artinya bahwa 

tidak semua orang merasakan kenyamanan apabila aktivitas yang dilakukannya 

selalu diawasi oleh orang lain. Meskipun demikian, pimpinan harus tetap 

melakukan pengawasan terhadap kerja karyawan sehingga ia bisa tahu  seberapa 

banyak kontribusi yang dilakukan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. 



 

 
 

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan menjadikan ia lebih mudah 

dalam menganalisis tentang siapa yang akan mendapatkan sanksi atau reward 

darinya. Tabel tentang hal ini tersajikan sebagai berikut: 

 

Tabel 65 

Asosiasi Tentang Sanksi Pimpinan Terhadap Karyawan Yang Melakukan 

Kesalahan Dengan Persepsi Karyawan Akan Hal Tersebut 
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Saya sering mendapat 

teguran tegas jika saya 

terdapat kesalahan dalam 

menjalankan tugas 
Total 

% 

Pavorable 
Non 

Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 17 100 10 58,82 7 41,18 100 

Non 

Pavorable 
- - 7 41,18 10 58,82 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pimpinan benar memberikan sanksi 

terhadap karyawan yang melakukan kesalahan, ini telah dibuktikan bahwa 100% 

atau semua karyawan meyakini hal tersebut. perilaku pimpinan yang demikian itu 

didukung pula bahwa terdapat 58,82% atau 10 karyawan yang pernah 

mendapatkan sanksi darinya. 10 dari 17 karyawan yang telah mendapatkan sanksi 

dari pimpinan, menunjukkan bahwa ada 41,18% atau 7 karyawan yang belum 

pernah mendapatkan sanksi dari pimpinan. Ini artinya sanksi akan benar-benar 

diberikan pimpinan terhadap karyawan yang melakukan kesalahan, sedangkan 



 

 
 

bagi karyawan yang tidak mendapatkan sanksi, itu artinya pekerjaan mereka selalu 

sesuai dengan standar perusahaan, dan apabila mereka mendapatkan sanksi dari 

pimpinanpun mereka menganggapnya hanya sebagai bentuk kepedulian dan bukan 

sebagai sanksi, mereka menganggap hal tersebut dilakukan pimpinan semata-mata 

agar mereka lebih teliti lagi dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. 

Tabel selanjutnya yaitu asosiasi tentang pimpinan yang akan memberikan 

bonus apabila karyawannya mampu mencapai target. Data tentang hal tersebut 

tersaji dalam tabel berikut: 

 

Tabel 66 

Asosiasi Tentang Pimpinan Yang Memberikan Bonus Terhadap Karyawan 

Yang Berkinerja Tinggi  
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N 
Klasifikasi 

persepsi 
F % 

Pencapaian kerja saya sering 

melebihi dari target yang 

ditentukan Total 

% 
Pavorable 

Non 

Pavorable 

F % F % 

17 

Pavorable 11 64,71 10 58,82 7 41,18 100 

Non 

Pavorable 
6 35,29 7 41,18 10 58,82 100 

Jumlah 17 100 17 100 17 100  

 

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 64,71% atau 11 karyawan yang 

menanggapi dengan respon positif bahwa pimpinannya selalu memberikan bonus pada 

karyawan. Hal tersebut signifikan terhadap anggapan karyawan bahwa kinerja mereka 

sering mencapai bahkan melebihi dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebanyak 



 

 
 

58,82% karyawan yang menyadari akan hal tersebut. Artinya ada 5,88% karyawan bahwa 

untuk mendapatkan bonus dari pimpinan tidaklah harus dengan pencapaian kerja yang 

maksimal. Anggapan seorang karyawan tersebut pada hakikatnya salah, fakta 

sesungguhnya yaitu pimpinan telah memberikan bonus hanya bagi karyawan yang 

berkinerja tinggi, akan tetapi dikarenakan seorang karyawan tersebut memiliki kontribusi 

dalam memajukan perusahaan sehingga ia tetap diberikan bonus oleh pimpinan dengan 

jumlah bonus yang tidak sama seperti yang diberikan pimpinan terhadap karyawan yang 

berkinerja tinggi. 

Demikian data asosiasi atau crostabulasi yang dapat disajikan, dengan data 

tersebut dapat dipahami bahwa penerapan gaya kepemimpinan yang tepat selalu 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan kearah yang positif sehingga pencapaian tujuan 

perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. 

  



 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data lapangan dan analisa yang penulis lakukan 

terhadap data-data yang telah diperoleh selama penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Gaya kepemimpinan yang diterapkan pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung yaitu menerapkan multi gaya, diantaranya yaitu gaya 

demokratis, gaya karismatik, gaya paternalistik, gaya transformasional, gaya 

transaksional dan gaya situasional. 

a. Gaya demokratis dan gaya situasional. Penerapan gaya demokratis terjadi 

ketika pimpinan akan membuat sebuah keputusan yang akan ditetapkan pada 

perusahaan, yaitu pimpinan melibatkan seluruh karyawan dalam 

pembuatannya serta lebih mendengarkan ide gagasan dari para karyawan. 

Selain itu, pimpinan juga menerapkan gaya situasional dimana pimpinan 

akan menjelaskan kembali secara jelas pada karyawan tentang apa yang akan 

menjadi keputusannya untuk dijalankan di perusahaan. 

b. Gaya karismatik dan gaya paternalistik. Penerapan gaya karismatik terjadi 

pada saat pimpinan menciptakan kedisiplinan serta dalam mempengaruhi 

karyawan agar memiliki budaya yang baik dalam bekerja. Selain gaya 

tersebut, pimpinan juga menerapkan gaya paternalistik, yaitu pimpinan 



 

 
 

mampu memberikan perhatian lebih serta mampu menjamin keselamatan 

karyawannya. 

c. Gaya transformasional, gaya transaksional dan gaya situasional. Penerapan 

gaya transformasional, gaya transaksional serta gaya situasional pun terjadi 

pada saat berjalannya kegiatan bekerja. yaitu pimpinan mampu memberikan 

keterangan tentang apa yang harus dilakukan karyawan dalam hal 

menyelesaikan tugasnya serta pimpinan mampu memberikan motivasi pada 

karyawan agar melakukan pekerjaan haruslah dengan rasa sepenuh hati 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, meskipun pimpinan akan 

selalu mendukung tentang apa yang karyawan lakukan dalam kaitannya 

menyelesaikan tugas mereka. Dengan adanya kegiatan tersebut maka 

pimpinan akan lebih mudah dalam memberikan reward (berupa parsel, uang 

bonus kerja lembur ataupun tunjangan tutup buku akhir tahun) bahkan 

funishment (berupa hukuman untuk membeli gorengan bahkan bisa sampai 

pemutusan hubungan kerja) pada karyawan, hal ini dikarenakan semua 

kegiatan yang dilakukan karyawan terpantau secara continue. 

 

2. Penerapan multi gaya yang diterapkan pimpinan tersebut ternyata berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan, dimana karyawan dalam bekerja mampu 

mencapai kualitas dan kuantitas yang maksimal pada kinerjanya. 

a. Peningkatan kualitas kinerja dapat diukur dengan komunikasi yang efektif 

yang terjadi pada semua individu yang ada di perusahaan, selain itu 



 

 
 

karyawan mampu menjaga kedisiplinan dan memiliki budaya kerja yang 

baik serta mampu memberikan pelayanan prima pada setiap nasabah BPRS 

baik yang beragama Islam maupun non Islam. Pelayanan prima dalam hal 

ini adalah karyawan mampu menerapkan 3S (senyum, salam dan sapa) 

kepada semua nasabah kemudian karyawan dapat dengan cepat dan tanggap 

dalam memberikan pelayanan serta mampu menjelaskan secara jelas tentang 

prosedur-prosedur yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

dalam kaitan memberikan jasa keuangan pada nasabah/masyarakat. 

b. Peningkatan kuantitas dapat diukur dengan bertambah banyaknya jumlah 

nasabah yang melakukan teransaksi keuangan di BPRS Mitra Agro Usaha. 

Peningkatan jumlah nasabah yang terjadi menandakan bahwa karyawan 

bagian marketing memiliki kinerja yang tinggi sehingga mampu untuk 

memasarkan produk-produk yang ada di BPRS mitra Agro Usaha kepada 

masyarakat Bandar Lampung. 

 

Produktifnya kinerja karyawan tersebut menjadikan keberadaan BPRS 

Mitra Agro Usaha semakin maju dan berkembang dalam kegiatannya memberikan 

pelayanan keuangan pada masyarakat Bandar Lampung. Meskipun disisi lain 

masih terdapat hal negatif dari penerapan gaya kepemimpinan yang telah 

diterapkan oleh pimpinan BPRS, dimana karyawan masih minim akan 

pengetahuan serta keterampilan dalam menyelesaikan tugas mereka, sehingga 



 

 
 

ketika karyawan mengalami kesalahan maka hal tersebut akan mereka keluhkan 

pada pimpinan ataupun wakil pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil data penelitian, penulis menyarankan agar pimpinan 

tetap mempertahankan kondisi yang ada sekarang serta meningkatkan kondisi ini 

kearah yang lebih baik lagi. Pimpinan juga harus lebih banyak mengikutsertakan 

karyawan dalam program pendidikan dan pelatihan agar mereka dapat 

meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya, sehingga kemampuan 

karyawan dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam menyelesaikan 

pekerjaan dapat menjadi lebih baik lagi. Sedangkan untuk karyawan, hendaknya 

memperhatikan ketelitian dan lebih berhati-hati dalam menyelesaikan tugas yang 

sudah menjadi tanggung jawabnya, selalu meningkatkan komunikasi baik kepada 

atasan maupun sesama rekan karyawan, serta dapat berperan lebih aktif dalam 

lingkungan kerja. 
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