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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum J.O. Ciputra Karya Utama 

4.1.1 Lokasi Perusahaan 

Dalam mendirikan suatu perusahaan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu 

semua yang mempunyai peran penting dalam aktivitas perusahaan. Faktor-faktor yang 

menjadi pertimbangan dalam menentukan di mana perusahaan itu didirikan akan 

berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Namun demikian secara umum 

semua pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak jauh berbeda yaitu ditekankan pada 

pertimbangan ekonomis yaitu yang memungkinkan perusahaan mendapatkan 

keuntungan-keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Tujuan perusahaan menentukan lokasinya dengan tepat adalah untuk dapat 

membantu perusahaan beroperasi dan berproduksi dengan lancar. Lokasi J.O. Ciputra 

Karya Utama Semarang memang strategis karena berada pada jalur lalu lintas alternatif 

yang menghubungkan kecamatan Tembalang dengan kecamatan Pedurungan. Adapun 

penentuan lokasi perusahaan ini didasarkan pada kemudahan-kemudahan dalam hal: 

1. Bahan Baku 

Bahan baku utama berupa ketersediaan lahan dan bahan pendukung yang 

dapat diperoleh dengan mudah dari supplier (pemasok) yang jaraknya tidak 

terlalu jauh dari lokasi perusahaan atau masih dapat diperoleh di dalam 

kecamatan Tembalang sendiri. 



 

 39

2. Tenaga Kerja 

Lokasi yang dekat dengan pemukiman penduduk menjadikan perusahaan 

tidak mengalami kesulitan dalam hal penarikan tenaga kerja. 

3. Transportasi 

Lokasi perusahaan yang terdapat pada jalur lalu lintas utama Kecamatan 

Tembalang-Kecamatan Pedurungan sehingga mempermudah transportasi baik 

untuk pengiriman produk maupun dalam hal pemasokan bahan. 

4.1.2 Tujuan Perusahaan 

Seperti juga perusahaan lain pada umumnya, J.O. Ciputra Karya Utama Semarang 

di dalam usahanya mempunayi banyak tujuan yang hendak dicapai, antara lain: 

1. Tujuan Jangka Pendek 

Tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu yang pendek 

yaitu kurang dari satu tahun dan dicapai sebagai sarana dalam mencapai 

tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek J.O. Ciputra Karya Utama 

Semarang adalah: 

a. Menjaga kontinuitas produksi 

b. Mencapai target produksi yang telah ditetapkan 

c. Mencapai keuntungan yang maksimal 

d. Mempertahankan kualitas produk 

2. Tujuan Jangka Panjang  

Tujuan jangka panjang merupakan tindak lanjut dari tujuan jangka pendek 

yang telah direalisir. Adapun tujuan itu adalah: 
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a. Memperbaiki posisi perusahaan baik dalam bentuk kemampuan 

bersaingnya maupun dalam hal kemampuan finansialnya. 

b. Mencapai keuntungan yang maksimal. 

c. Berusaha mengadakan ekspansi. 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Salah satu penggambaran (deskripsi) yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah dengan menggambarkan identitas responden yang dibuat untuk mengetahui 

kondisi umum responden, di mana identitas responden yang merupakan karyawan 

J.O. Ciputra Karya Utama Semarang akan meliputi deskripsi berdasarkan: lama 

bekerja di J.O Ciputra Karya Utama Semarang, tingkat pendidikan, dan 

tanggapannya mengenai gaya kepemimpinan di J.O. Ciputra Karya Utama 

Semarang. 

Narasumber-01 atau NS-01, seorang laki-laki berumur 25 tahun dengan 

pendidikan formal tamat SMA dan status marital belum kawin. Menurutnya 

pimpinan selama in selalu memberikan support kepada karyawan untuk bekerja 

secara giat dan disiplin, karena hanya dengan disiplin dan rajin sebagai etos kerja, 

maka seseorang akan dapat merah tujuan hidupnya, dan seterusnya akan mampu 

mewujudkan cita-cita organisasi. NS-01 menekankan bahwa pimpinan dalam 

mengevaluasi kinerja karyawan akan berpatokan pada penyelesaian tugasnya, 

namun dari sisi pendekatan yang dirasakan sangat menyentuh perasaan karyawan, 

sehingga karyawan merasa seolah-olah tugas yang dikerjakannya semata-mata 

bukan untuk mengejar target semata, akan tetapi juga sebagai perwujudan rasa 
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“ewuh pakewuh”, sebagai akibat kedekatan pimpinan dalam memberikan support 

kepada karyawan.  

Dari keterangan NS-01 di atas, maka penilaian gaya kepemimpinan yang 

berlangsung di J.O. Ciputra Karya Utama Semarang, lebih berorientasi pada 

membina hubungan personal dikuatkan dengan keterangan bahwa: 

Pimpinan selama ini selalu membuka obrolan dengan karyawan dengan 
pertanyaan tentang bagaimana kondisi karyawan dimaksud pada hari ini, 
dan bagaimana kondisi keluarga di rumah, apakah sehat-sehat saja, di mana 
pertanyaan seperti itu lebih mencerminkan bentuk perhatian yang tinggi dari 
pimpinan terhadap karyawan, terlepas hal tersebut sekedar basa-basi 
ataupun sesuatu yang serius. Namun habis setelah itu, pimpinan baru 
menanyakan bagaimana pelaksanaan tugas pekerjannya, apakah ada kendala 
atau tidak 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan NS-01 yang baru bekerja di J.O. 

Ciputra Karya Utama Semarang kurang lebih 1 tahun ini memberikan arahan 

bahwa terhadap karyawan yang relatif baru bekerja di J.O. Ciputra Karya Utama 

Semarang, pimpinan menekankan akan pentingnya untuk selalu menjaga disiplin 

dalam bekerja. Hanya saja pendekatan yang dilakukan untuk mendukung kinerja 

karyawan, dilakukan pimpinan dengan lebih menekankan gaya kepemimpinan 

yang berorientasi pada menjaga hubungan dengan karyawan.  

Di pihak lain, NS-02, seorang laki-laki berumur 28 tahun yang memiliki 

pengalaman kerja di J.O. Ciputra Karya Utama Semarang selama 2 tahun, 

mengatakan bahwa pimpinan selalu datang ke kantor tepat waktu dan selalu 

mengingatkan karyawan untuk dapat berperilaku serupa dengannya. Menurut NS-

02 dapat diungkapna bahwa: 

upaya menjaga disiplin tersebut dilakukan pimpinan demi tetap terjaga dan 
terpeliharanya pencapaian target dan tujuan perusahaan. Sebagai perusahaan 
properti, tercapainya produk sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang 
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sudah disepakati dinilai sebagai sebuah keniscayaan, sehingga produk yang 
harus diselesaikan karyawan pun harus sesuai dan tepat waktu dengan apa 
yang sudah digariskan sebelumnya. Hal itu dilakukan dan terus diingatkan 
oleh pimpinan agar konsumen merasa puas dengan kinerja perusahaan yang 
selalu menjaga dan membina hubungan saling menguntungkan antara 
konsumen dengan perusahaan.  
 

Melalui penekanan disiplin dan kejujuran sebagaimana dikatakan NS-02 di 

atas, maka seorang karyawan akan mendapatkan kemajuan dalam kehidupan 

seari-harinya, dalam arti terjadi peningkatan, baik secara ekonomis maupun secara 

psikologis. Karyawan secara perlahan tapi pasti akan mampu memperoleh 

peningkatan kesejahteraan dan kedewasaan dalam mentalitas dan moralitas.  

Dengan status yang sudah menikah serta dengan pendidikan formal tamatan 

Diploma-3, NS-03 juga mencoba menilai bahwa gaya kepemimpinan di J.O. 

Ciputra Karya Utama Semarang cenderung pada gaya kepemimpinan yang lebih 

berorientasi pada penyelesaian tugas. Namun demikian, apa yang dikembangkan 

oleh pimpinan tetap tidak meninggalkan tata krama Jawa yang tetap berusaha 

menjaga harmonisasi hubungan dengan karyawannya. Dalam kutipan 

wawancaranya, NS-03 terkait dengan support yang diberikan pimpinan kepada 

karyawan mengatakan bahwa: 

Sebagai ujung tombak perusahaan, keberadaan karyawan mutlak 
diperhatikan secara serius, karena tanpa karyawan yang solid dan loyal, 
maka J.O. Ciputra Karya Utama Semarang bukanlah apa-apa sebagai sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang properti.  
 
NS-03 adalah seorang perempuan berumur 26 tahun, sudah menikah dan 

memiliki pengalaman kerja selama 2 (dua) tahun, dengan jenjang pendidikan 

formal tamatan Diploma-3 menilai yang hampir serupa dengan apa yang dijelakan 

oleh NS-02. Menurut NS-03, gaya kepemimpinan yang berlangsung di 
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perusahaan J.O. Ciputra Karya Utama Semarang lebih berorientasi tugas. Kondisi 

semacam ini memberikan arahan bahwa perhatian pimpinan kepada karyawan 

relatif sama, dalam arti tidak membedakan antara karyawan yang senior ataupun 

junior dari aspek lamanya bekerja karyawan di J.O. Ciputra Karya Utama 

Semarang. Bukti dari NS-03 yang menilai gaya kepemimpinan yang berlangsung 

lebih berorientasi pada tugas, antara lain dapat diketahui dari keterangannya 

sebagai berikut: 

Pimpinan walaupun selama ini saya kenal sebagai pribadi yang ramah dan 
supel, namun berkaitan dengan tugas karyawan, pimpinan selalu 
menekankan pentingnya tugas tersebut untuk diselesaikan sesuai SOP dan 
jadwal yang sudah disepakati, dan itu pun harus berakhir dengan hasil yang 
optimal. 
 

Dari uraian di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa lama kerja di 

J.O. Ciputra Karya Utama Semarang tidak memiliki asosiasi dengan penilaian atas 

gaya kepemimpinan yang berlangsung di perusahaan, bahwa karyawan dengan 

pengalaman kerja yang lebih rendah, lebih menilai gaya kepemimpinan 

beorientasi pada tugas atau berorientasi pada menjaga hubungan personal.  

Namun demikian, mengacu pada kondisi seperti di atas memberikan arahan 

bahwa dilihat dari lamanya responden bekerja di J.O. Ciputra Karya Utama, 

diharapkan mereka telah memahami iklim dan budaya kerja yang ada di 

perusahaannya. 

Terkait dengan pengalaman kerja karyawan tersebut, NS-04, seorang laki-

laki berumur 31 tahun, sudah menikah, tamatan sarjana dengan pengalaman kerja 

selama 3 (tiga) tahun lebih memberikan penilaian gaya kepemimpinan di J.O. 

Ciputra Karya Utama Semarang cenderung pada orientasi hubungan personal. 
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Sebagai karyawan dengan pengalaman kerja yang paling lama di J.O. Ciputra 

Karya Utama Semarang, NS-04 merasa sangat mengetahui pribadi dan karakter 

spesifik pimpinan. Menurut persepsi dari NS-04 dikatakan bahwa: 

Pimpinan adalah pribadi yang bersahaja, sopan, halus tutur katanya dan 
memiliki empati yang tinggi kepada karyawan. Tuntutan akan penyelesaian 
pekerjaan harus sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, sudah barang 
tentu harus dipenuhi oleh karyawan, dan hal tersebut dinilai sebagai sebuah 
keniscayaan, sehingga apa pun dilakukan karyawan demi menyelesaikan 
tugas pekerjaan tersebut.  
 
Namun demikian, dalam rangka penyelesaian tugas tersebut, NS-04 

menandaskan bahwa seorang karyawan dengan tanpa harus bekerja memeras 

keringat dan minimal serius untuk menanganinya, pasti tugas pekerjaan tersebut 

dapat diselesaikan, karena beban pekerjaan tersebut sudah merupakan sesuatu 

yang rutin. Dalam hal ini, pimpinan seringkali hanya menyinggung soal tentang 

bagaimana kondisi kesehatan saat ini, apakah ada gangguan untuk menyelesaikan 

pekerjaan. Keyakinan pimpinan adalah apabila kita bekerja dalam kondisi yang 

sehat, maka beban pekerjaan pada hari yan bersangkutan akan mudah untuk 

diselesaikan, bahkan masih menghasilkan waktu sisa yang berlebih.  

NS-05 adalah seorang laki-laki berumur 23 tahun, lulusan SMK menilai 

bahwa gaya kepemimpinan yang berlangsung di J.O. Ciputra Karya Utama 

Semarang lebih cenderung pada menjaga hubungan personal dengan karyawan. 

Pernyataan dari NS-05 tersebut dituangkan dalam ungkapan bahwa: 

Karyawan merupakan asset penting perusahaan agar tetap eksis dalam 
percaturan properti. Kehilangan karyawan yang andal dinilai akan sangat 
merugikan perusahaan, karena di samping akan memunculkan pekerjaan 
yang tertunda juga perusahaan akan menanggung ongkos rekrutasi yang 
cukup mahal, terlebih lagi tidak akan jaminan bahwa karyawan yang baru 
direkrut memiliki kapabilitas yang minimal sama dengan karyawan lama 
yang sudah keluar.  
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Dari uraian NS-05 tersebut dapat dikatakan bahwa orientasi yang lebih pada 

menjaga hubungan dengan karyawan ini sangat kentara sekali ditekankan oleh 

pimpinan di J.O. Ciputra Karya Utama Semarang, walaupun tetap tidak 

mengabaikan pendekatan penyelesaian tugas sebagaimana digariskan.  

4.2.1 Tanggapan Responden terhadap Gaya Kepemimpinan Berorientasi 

Tugas  

Dimensi dari variabel gaya kepemimpinan berorientasi tugas diukur 

menggunakan 26 (duapuluh enam) item pertanyaan. Di bawah ini terdapat tabel 

hasil tanggapan responden beserta penghitungan angka rata-rata masing-masing 

indikator dan dimensinya. 

Tabel 4.1 
Jawaban Responden terhadap Gaya Kepemimpinan Orientasi Tugas 

Indikator Gaya Kepemimpinan 
Orientasi Tugas 

Frekuensi Jawaban responden 
untuk Gaya Kepemimpinan 

Orientasi Tugas 
Rata-
rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 
Pimpinan saya akan bertindak 
sebagai juru bicara kelompok. 
(Q01) 

1 0 1 3 0 3,20 Tinggi 

Pimpinan saya akan mendorong 
kerja lembur. (Q02) 

1 1 2 1 0 2,60 Rendah 

Pimpinan saya akan membuat 
peraturan yang sama. (Q04) 

0 1 2 2 0 3,20 Tinggi 

Pimpinan akan merasa tertekan 
ketika memimpin karyawan 
yang memiliki keahlian. (Q06) 

0 2 2 1 0 2,80 Rendah 

Pimpinan akan berbicara sebagai 
perwakilan karyawan. (Q07) 

1 1 1 2 0 2,80 Rendah 

Pimpinan akan mendorong 
karyawan untuk berusaha lebih 
giat. (Q08) 

1 0 2 1 1 3,20 Tinggi 

Pimpinan senantiasa 
menyampaikan gagasan kepada 
karyawan. (Q09) 

0 1 3 1 0 3,00 Tinggi 

Pimpinan akan berusaha keras 
untuk mencapai promosi. (Q11) 

0 1 3 1 0 3,00 Tinggi 

Pimpinan saya memahami 0 1 3 1 0 3,00 Tinggi 
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Indikator Gaya Kepemimpinan 
Orientasi Tugas 

Frekuensi Jawaban responden 
untuk Gaya Kepemimpinan 

Orientasi Tugas 
Rata-
rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 
ketika ada penundaan pekerjaan. 
(Q12) 

Pimpinan saya akan berbicara 
mewakili karyawan jika ada 
pengunjung. (Q13) 

1 2 1 1 0 2,40 Rendah 

Pimpinan selalu berusaha 
membantu karyawan agar tugas 
selesai dengan cepat. (Q14) 

0 1 3 1 0 3,00 Tinggi 

Pimpinan saya akan membantu 
karyawan menyelesaikan 
permasalahan dalam pekerjaan. 
(Q16) 

1 1 2 1 0 2,60 Rendah 

Pimpinan saya sangat 
menekankan pekerja lebih teliti. 
(Q17) 

0 0 3 2 0 3,40 Tinggi 

Pimpinan saya akan mewakili 
karyawan pada pertemuan 
diluar. (Q18) 

0 0 3 1 1 3,60 Tinggi 

Pimpinan saya tidak 
memberikan kebebasan 
bertindak kepada karyawan. 
(Q19) 

0 0 2 3 0 3,60 Tinggi 

Pimpinan saya yang 
memutuskan apa yang harus 
dilakukan dan bagaimana 
melakukannya. (Q20) 

0 1 1 3 0 3,40 Tinggi 

Pimpinan saya mampu 
memperkirakan keadaan yang 
akan terjadi. (Q22) 

1 2 1 1 0 2,40 Rendah 

Pimpinan saya akan 
menugaskan karyawan tertentu 
melakukan tugas tertentu. (Q24) 

1 2 1 1 0 2,40 Rendah 

Pimpinan saya bersedia 
melakukan perubahan. (Q25) 

0 1 3 1 0 3,00 Tinggi 

Pimpinan saya meminta 
karyawan untuk bekerja lebih 
giat. (Q26) 

1 1 2 1 0 2,60 Rendah 

Pimpinan saya menjadwalkan 
pekerjaan yang harus dilakukan 
karyawan. (Q28) 

0 0 3 2 0 3,40 Tinggi 

Pimpinan saya tidak 
menjelaskan keputusan-
keputusan yang diberikan 
karyawan. (Q29) 

0 0 3 1 1 3,60 Tinggi 

Pimpinan saya mampu 0 0 2 3 0 3,60 Tinggi 
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Indikator Gaya Kepemimpinan 
Orientasi Tugas 

Frekuensi Jawaban responden 
untuk Gaya Kepemimpinan 

Orientasi Tugas 
Rata-
rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 
meyakinkan karyawan bahwa 
ide-ide pemimpin adalah demi 
keuntungan karyawan. (Q30) 
Pimpinan saya akan mendorong 
karyawan untuk melebihi target 
mereka sebelumnya. (Q32) 

0 1 1 3 0 3,40 Tinggi 

Pimpinan saya akan bertindak 
tanpa berkonsultasi dengan 
karyawan. (Q33) 

0 0 2 3 0 3,60 Tinggi 

Pimpinan saya akan meminta 
karyawan mengikuti peraturan 
dan regulasi standar. (Q34) 

0 1 1 3 0 3,40 Tinggi 

Rata-rata 3,08 Tinggi 
Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap dimensi gaya kepemimpinan berorientasi tugas memiliki nilai rata-rata 

yang tinggi, yaitu sebesar 3,08. Item yang memiliki nilai jawaban tertinggi adalah; 

a) “Pimpinan saya akan mewakili karyawan pada pertemuan di luar”; b) 

“Pimpinan saya tidak memberikan kebebasan bertindak pada karyawan”; c) 

“Pimpinan saya tidak menjelaskan keputusan-keputusan yang diberikan 

karyawan”; d) “Pimpinan saya mampu meyakinkan karyawan bahwa ide-ide 

pemimpin adalah demi keuntungan karyawan”; dan e) “Pimpinan saya akan 

bertindak tanpa berkonsultasi dengan karyawan”, dengan nilai rata-rata masing-

masing sebesar 3,60 (tinggi). Item dengan nilai jawaban terendah adalah; a) 

“Pimpinan saya akan berbicara mewakili karyawan jika ada pengunjung”; b) 

“Pemimpin saya mampu memperkirakan keadaan yang akan terjadi”; dan c) 

“Pimpinan saya akan menugaskan karyawan tertentu melakukan tugas tertentu”, 

dengan nilia jawaban masing-masing sebesar 2,40 (rendah).   
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Kondisi semacam ini memperlihatkan bahwa secara umum gaya 

kepemimpinan yang berorientasi tugas sebagaimana diperlihatkan di J.O. Ciputra 

Karya Utama tergolong cukup tinggi, dengan toleransi yang cukup, yang artinya 

tidak terlalu menekankan akan pentingnya tugas karyawan semata, tanpa 

mengabaikan aspek lainnya yang penting untuk diperhatikan di dalam perusahaan. 

Dengan adanya kondisi yang memperlihatkan tekanan orientasi tugas yang sedang 

pada gaya kepemimpinan di perusahaan J.O Ciputra Karya Utama Semarang, 

maka masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan efektivitasnya secara lebih 

konkrit. 

4.2.2 Tanggapan Responden terhadap Gaya Kepemimpinan Berorientasi 

Personal/Karyawan  

Dimensi dari variabel gaya kepemimpinan berorientasi personal/karyawan 

diukur menggunakan 8 (delapan) item pertanyaan. Di bawah ini terdapat tabel 

hasil tanggapan responden beserta penghitungan angka rata-rata masing-masing 

indikator dan dimensinya. 

Tabel 4.2 
Jawaban Responden terhadap Gaya Kepemimpinan Orientasi Personal 

Indikator Gaya Kepemimpinan 
Orientasi Personal 

Frekuensi Jawaban 
responden untuk Gaya 

Kepemimpinan Orientasi 
Personal 

Rata-
rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 
Pimpinan saya membiarkan pegawai 
bebas melakukan tugasnya. (Q03) 

1 2 1 1 0 2,40 Rendah 

Pimpinan saya memperbolehkan 
karyawan dalam memcahkan 
masalah. (Q05) 

1 2 1 1 0 2,40 Rendah 

Pimpinan saya memberikan 
kebebasan kepada karyawan untuk 
mengerjakan tugasnya sesuai dengan 
cara karyawan itu sendiri. (Q10) 

0 1 3 1 0 3,00 Tinggi 

Pimpinan saya membebaskan 1 1 2 1 0 2,60 Rendah 
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karyawan dalam melakukan 
pekerjaan dan membiarkan karyawan 
memilih pekerjaan tersebut. (Q15) 
Pimpinan saya akan memberikan 
sebagian wewenang pimpinan 
kepada karyawan. (Q21) 

0 0 3 2 0 3,40 Tinggi 

Pimpinan saya membiarkan 
munculnya inisiatif yang tinggi pada 
karyawan. (Q23) 

0 0 3 1 1 3,60 Tinggi 

Pimpinan saya percaya bahwa 
karyawan dapat melakukan pekerjaan 
dengan baik. (Q27) 

0 0 2 3 0 3,60 Tinggi 

Pimpinan saya membiarkan 
karyawan bekerja sesuai kecepatan 
mereka. (Q31) 

0 1 1 3 0 3,40 Tinggi 

Rata-rata 3,05 Tinggi 
Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap dimensi gaya kepemimpinan berorientasi personal memiliki nilai rata-

rata yang tinggi, yaitu sebesar 3,05. Item yang memiliki nilai jawaban tertinggi 

adalah; a) “Pimpinan saya membiarkan munculnya inisiatif yang tinggi pada 

karyawan”; dan b) “Pimpinan saya percaya bahwa karyawan dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik”, dengan nilai jawaban masing-masing sebesar 3,60 

(tinggi). Item dengan nilai jawaban terendah adalah; a) “Pimpinan saya 

membiarkan pegawai bebas melakukan tugasnya”; dan b) “Pimpinan saya 

memperbolehkan karyawan dalam memecahkan masalah”, dengan nilai jawaban 

masing-masing sebesar 2,40 (rendah).   

Kondisi semacam ini memperlihatkan bahwa secara umum gaya 

kepemimpinan yang berorientasi karyawan sebagaimana diperlihatkan di J.O. 

Ciputra Karya Utama tergolong cukup tinggi, disertai toleransi yang cukup, yang 

artinya tidak terlalu menekankan akan pentingnya hubungan karyawan semata, 

akan tetapi hubungan tersebut masih terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban di 
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perusahaan. Pola keseimbangan yang dijaga pemimpin di perusahaan J.O Ciputra 

Karya Utama Semarang, yaitu antara pendekatan tugas kewajiban dengan 

pendekatan karyawan (personal) semacam ini setidaknya memberikan arahan 

bahwa gaya kepemimpinan yang dikembangkan bersifat akomodatif namun masih 

berorientasi pada pelaksanaan tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh 

karyawan. 

Dengan adanya kondisi yang memperlihatkan tekanan orientasi personal 

atau karyawan yang sedang pada gaya kepemimpinan di perusahaan J.O Ciputra 

Karya Utama Semarang yang cukup tinggi, maka masih sangat memungkinkan 

untuk ditingkatkan efektivitasnya secara lebih konkrit. Secara grafis koordinat 

gaya kepemimpinan perusahaan J.O Ciputra Karya Utama Semarang secara 

empiris menurut model Likert dapat dilukiskan sebagaimana gambar di bawah. 
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Gaya Kepemimpinan Orientasi Tugas 

Gambar 4.1 
Pendekatan Gaya Kepemimpinan Menurt Likert di Perusahaan Gaya 

Kepemimpinan Orientasi Tugas 
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Gambar di atas memperlihatkan bahwa pendekatan gaya kepemimpinan 

yang ada di perusahaan J.O Ciputra Karya Utama Semarang masuk ke dalam 

gradient ke-4, yaitu baik pendekatan dengan orientasi tugas kewajiban yang tinggi 

dengan disertai pendekatan dengan orientasi karyawan yang tinggi pula. Hal ini 

memberikan arahan bahwa gaya kepemimpinan di perusahaan J.O Ciputra Karya 

Utama Semarang bersifat akomodatif dan luwes, namun juga disertai dengan 

profesonalitas yang tinggi.  

Fakta di atas memberikan arahan bahwa keberlangsungan gaya 

kepemimpinan di J.O Ciputra Karya Utama Semarang sesuai dengan konsepsi 

gaya kepemimpinan ideal menurut Rensis Likert. Hasil pemetaan gaya 

kepemimpinan secara faktual tersebut menempatkan koordinat gaya 

kepemimpinan di J.O Ciputra Karya Utama Semarang menurut persepsi karyawan 

pada gaya kepemimpinan yang ideal, yaitu pada Sistem 4. Sistem 4 menurut 

Sutono (2003) adalah sistem yang paling ideal menurut Likert tentang cara 

bagaimana organisasi seharusnya berjalan. Tujuan-tujuan ditetapkan dan 

keputusan-keputusan kerja dibuat oleh kelompok. Bila manajer secara formal 

yang membuat keputusan, mereka melakukan setelah mempertimbangkan saran-

saran dan pendapat-pendapat dari para anggota kelompok. Untuk memotivasi 

bawahan, manajer tidak hanya mempergunakan penghargaan-penghargaan 

ekonomis tetapi juga mencoba memberikan kepada bawahan perasaan dibutuhkan 

dan penting. Pada kenyataannya, pemimpin yang lebih berorientasi pada bekerja 

dengan karyawan dalam beberapa hal akan memberikan hasil-hasil yang lebih 
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efektif, dan berdayaguna. Hal ini tidak berarti pemimpin tersebut mengabaikan 

kebutuhan-kebutuhan produksi atau tugas dalam departemennya. 

Kondisi semacam itu sesuai dengan kutipan wawancara dengan NS-04 

bahwa: 

Pimpinan selama in sudah ideal, karena memiliki kemampuan empati yang 
sangat tinggi, sehingga mampu menyelami keinginan dan kebutuhan 
karyawan. 
 
Keterangan dari NS-04 tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari NS-01 

yang mengatakan bahwa: 

Pimpinan yang ada selama ini sudah cukup ideal,karena mampu 
menempatkan dirinya secara seimbang antara tuntutan tugas oleh karyawan 
tanpa harus mengesampingkan menjaga harmonisasi dengan karyawan. 
 
Adanya keseimbangan antara pendekatan gaya kepemimpinan yang 

berorientasi penyelesaian tugas dan menjaga hubungan personal tersebut dinilai 

narasumber merupakan indikasi pimpinan yang ideal terlebih lagi hingga menjadi 

karyawan sampai sekarang ini, pimpinan selama ini selalu memberikan gaji yang 

secara tepat waktu dan tidak pernah telat dan gaji selalu diberikan penuh tanpa 

pernah menunda atau mengurangi, sehingga hal tersebut merupakan indikasi 

bahwa pimpinan di sini sudah cukup ideal, karena juga memiliki pribadi yang 

santun dan taat asas. 

 

 

 

 

 


