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 BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah perusahaan 

PT. AST merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Didirikan pada 

11 Juni 1971 dengan nama awal PT.FED. Saat itu, PT.FED hanya merakit, 

sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD (completely 

knock down). Tipe sepeda motor yang pertama kali di produksi PT. AST adalah 

tipe bisnis, S 90 Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90cc. Jumlah produksi pada 

tahun pertama selama satu tahun hanya 1500 unit, namun melonjak menjadi 

sekitar 30 ribu pada tahun dan terus berkembang hingga saat ini. Sepeda motor 

terus berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi andalan di Indonesia.  

Kebijakan pemerintah dalam hal lokalisasi komponen otomotif mendorong PT. 

FED memproduksi berbagai komponen sepeda motor AST tahun 2001 di dalam 

negeri melalui beberapa anak perusahaan, diantaranya PT.HOF (1974) yang 

memproduksi komponen-komponen dasar sepeda motor Honda seperti rangka, 

roda, knalpot dan sebagainya, PT SHMI (1979) yang khusus memproduksi 

peredam kejut, PT.HASTEM (1984) yang memproduksi mesin sepeda motor serta 

PT.FEDIM (1990) yang khusus memproduksi piston.  
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Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi serta tumbuhnya pasar sepeda 

motor terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham di pabrikan sepeda motor 

Honda ini. Pada tahun 2001 PT.FED dan beberapa anak perusahaan di merger 

menjadi satu dengan nama PT.AST, yang komposisi kepemilikan sahamnya 

menjadi 50% milik PT. AST International Tbk dan 50% milik HOM Co. Japan.  

Saat ini PT.AST memiliki 3 fasilitas pabrik perakitan, pabrik pertama 

berlokasi Sunter, Jakarta Utara yang juga berfungsi sebagai kantor pusat. Pabrik 

ke dua berlokasi di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, serta pabrik ke 3 yang 

berlokasi di kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi. Pabrik ke 3 ini 

merupakan fasilitas pabrik perakitan terbaru yang mulai beroperasi sejak tahun 

2005. Dengan keseluruhan fasilitas ini PT.AST saat ini memiliki kapasitas 

produksi 4.2 juta unit sepeda motor pertahunnya, untuk permintaan pasar sepeda 

motor di Indonesia yang terus meningkat. Salah satu puncak prestasi yang berhasil 

diraih PT.AST adalah pencapaian produksi ke-40 juta pada tahun 2013. Prestasi 

ini merupakan prestasi pertama yang yang berhasil diraih oleh industri sepeda 

motor di Indonesia bahkan untuk tingkat ASEAN (AST, 2014).  

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 PT. AST, perusahaan yang menjalankan fungsi produksi, penjualan dan 

pelayanan purna jual yang lengkap untuk kepuasan pelanggan dan memiliki: 

Visi: To take a lead in Indonesian motorcycle market by making customer’s 

dream come true, creating joy to customers and contribute to Indonesia Society. 

Misi:Creating mobility solution to society with best products and services. 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

Plant 1 Division yang berlokasi di Sunter Jakarta Utara merupakan tempat 

dimana penulis melakukan penelitian di PT. ASTpada tanggal 13 s.d 29 Januari 

2014. Dalam struktur organisasi Plant 1 Division (gambar 4.1), bagian yang 

dilingkari adalah seksi Assy Unit dan Gen. Sub yang merupakan tempat penulis 

melakukan penelitian. Seksi ini merupakan muara dari semua seksi dibawah 

naungan departemen produksi dan bertugas melakukan proses perakitan 

komponen-komponen sepeda motor hingga menjadi unit yang siap didistribusikan 

ke konsumen akhir.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Plant 1 Division 

 

Di Assy Unit dan Gen.Subterdapat pula struktur organisasi dalam seksi, yang 



27 
 

terdiri dari Section Head, QCL, MTC, Foreman, Repairman, Checkman, dan 

Operator yang ditunjukkan dalam gambar 4.2. berikut ini: 

 
 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi dalam Seksi (Baik Assy Unit maupun 

Gen.Sub) 

4.1.4Profil Assy Unit dan Gen.Sub 

Assy Unit 

Merupakan unit kerja tempat perakitan seluruh komponen-komponen sepeda 

motor menjadi sebuah sepeda motor siap pakai. Didalam Assy Unit, input  berupa 

frame body, fuel tank assy, part plastic, engine assy, wheel assy, electric 

component dan komponen pendukung yang berasal dari Gen. Subdiproses dalam 

Assy Unituntuk dirakit sehingga menghasilkan output berupa unit sepeda motor 

siap pakai. Assy unit A adalah tempat perakitan sepeda motor jenis cub (bebek) 

dan Assy Unit B adalah tempat perakitan sepeda motor jenis skutik (matic). 

Gen. Sub 

Merupakan unit kerja tempat perakitan komponen pendukung sepeda motor 

dengan input  terdiri dari part plastic, wheel assy, electric component yang 
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diproses dalam Gen.Sub untuk dirakit menjadi front fork(garpu depan lengkap 

dengan rem dengan kabelnya berikut gigi nanas, dan kabel speedometer), box 

luggage(bagasi dibawah jok sepeda motor), dan steering handle assy (setang 

motor lengkap dengan lampu utama, lampu sein, speedometer, tombol-tombol, 

dll.) 

4.1.5 Job Description dalam Seksi (Assy Unit maupun Gen.Sub). 

Section Head 

Mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menjalankan line produksi dengan 

melibatkan seluruh sumber daya yang ada di seksi (Man, Machine, Tools, & 

Equipment) untuk memastikan proses produksi berjalan dengan lancar dan jumlah 

produksi tercapai sesuai dengan planning dan target yang mengacu pada QCSDM 

(Quality, Cost, Delivery, Safety, Moral) di area atau lini produksinya untuk 

menghasilkan produk yang sesuai standar QCD yang ditetapkan. 

QCL (Quality Control Leader) 

Melakukan pemeriksan visual, pengukuran produk dengan alat yang telah 

ditentukan untuk mengidentifikasi penyimpangan produk sesuai checkout yang 

disediakan. 

MTC (Material Tools and Consumable) 

Melakukan kegiatan administrasi operasional seksi dan order, stock control, 

pelaporan pemakaian barang. 

Foreman 

Bertanggung jawab terhadap kelancaran proses produksi dan tercapainya target 

produksi berdasarkan aspek QCSDM (Quality, Cost, Safety, Delivery, Moral) di 
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area atau lini produksinya untuk menghasilkan produk yang sesuai standar yang 

telah ditetapkan. 

Checkman  

Melakukan pengecekan apakah proses produksi sudah berjalan sesuai dengan 

operation standard yang telah ditetapkan. 

Repairman 

Melakukan pekerjaan-pekerjaan perbaikan pada produk yang tidak sesuai dengan 

standar produksi sehingga menjadi produk yang layak pakai. 

Operator 

Melaksanakan proses produksi sesuai stasiun kerjanya masing-masing sesuai 

dengan operation standard dan menghasilkan produk sesuai standar QCD 

(Quality, Cost, Delivery) yang telah ditetapkan. 

4.2. Identitas Responden 

Identitas karyawan diamati dari jenis kelamin, lama bekerja, latar belakang 

pendidikan, jabatan dan usia. Responden adalah bawahan langsung dari Section 

Head di Assy Unit dan Gen.Sub(pada struktur organisasi dalam seksi pada gambar 

4.4 diberi tanda lingkaran). Section Headberperan penting dalam kesuksesan 

perakitan sepeda motor di unit kerja Assy Unit dan Gen.Subsehingga perlu 

dianalisis gaya kepemimpinannya berdasarkan persepsi dari bawahan (langsung)-

nya yang meliputi QCL, MTC, dan Foreman. 
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Gambar 4.3 
Bawahan langsung dari Kepala Seksi (Baik Assy Unit maupun Gen.Sub) 

 
Responden penelitian seluruhnya berjumlah 22 orang terdiri dari MTC 

(Material Tools and Consumable), QCL (Quality Control Leader), dan tujuh 

orang Foreman. Tabel 4.1 Berikut ini adalahCrosstab Identitas responden 

berdasarkan lama bekerja, pendidikan, dan jabatan responden: 

Tabel 4.1 
CrosstabLama Bekerja, Pendidikan dan Jabatan Responden 

 
 Lama Bekerja Responden (Tahun) Total 

6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 

Pendidikan 
Responden 

SMA/SMK 0 1 8 5 1 5 20 
D3 1 0 0 0 0 0 1 
S1 0 1 0 0 0 0 1 

Total 1 2 8 5 1 5 22 

Sumber: Data Primer 2014 

 Lama Bekerja Responden (Tahun) Total 
6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 

Jabatan 
Responden 

MTC 0 1 2 0 0 1 4 
Foreman 1 0 1 2 1 2 7 

QCL 0 1 5 3 0 2 11 
Total 1 2 8 5 1 5 22 

Sumber: Data Primer 2014 
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Berdasarkan crosstab lama bekerja dan pendidikan, sebagian besar responden 

berpendidikan SMA/SMK dan telah bekerja di PT. AST selama 16 – 20 tahun 

sebanyak 8 orang dari jumlah keseluruhan 22 orang. Sedangkan berdasarkan 

crosstab lama bekerja dan jabatan, sebagian besar responden telah bekerja selama 

16 – 20 tahun dan menjabat sebagai QCL sebanyak 5 orang dari jumlah 

keseluruhan 22 orang. Tabel 4.2berikut ini adalah crosstab Identitas responden 

berdasarkan usia, pendidikan, dan jabatan: 

Tabel 4.2  
CrosstabUsia, Pendidikan dan Jabatan Responden 

 Usia Responden (Tahun) Total 
31 - 40 41 - 50 51 - 60 

Pendidikan 
SMA/SMK 3 13 4 20 

D3 1 0 0 1 
S1 1 0 0 1 

Total 5 13 4 22 

Sumber: Data Primer 2014 

 Usia Responden (Tahun) Total 
31 - 40 41 - 50 51 - 60 

Jabatan 
MTC 2 1 1 4 

Foreman 1 4 2 7 
QCL 2 8 1 11 

Total 5 13 4 22 

Sumber: Data Primer 2014 

Berdasarkan crosstab usiadan pendidikan, sebagian besar responden 

berpendidikan SMA/SMK dan berusia antara 41 – 50 tahun sebanyak 13 orang 

darijumlah keseluruhan 22 orang. Sedangkan berdasarkan crosstab usia dan 

jabatan, sebagian besar responden adalah QCL dan berusia antara 41 – 50 tahun 

sebanyak 8 orang responden dari jumlah keseluruhan 22 orang. 
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4.3. Tanggapan Responden padaGaya Kepemimpinan Atasan. 

Berikut ini adalah tanggapan responden terhadap gaya kepemimpinan atasan 

mereka terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tertutup mengenai gaya 

kepemimpinan direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi prestasi yang 

ditunjukkan pada tabel 4.3: 

Tabel 4.3 Tanggapan Responden pada Gaya Kepemimpinan Atasan 

Direktif SL 
(5) 

SR 
(4) 

KD 
(3) 

JR 
(2) 

TP 
(1) SK K 

P1: Atasan saya menjelaskan kepada 
anak buahnya hasil pekerjaan seperti apa 
yang diharapkannya. 

6 
(30)

15 
(60)

1 
(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 93 T 

P2: Atasan saya memberikan instruksi 
yang rinci kepada anak buahnya tentang 
cara mengerjakan tugas. 

7 
(35)

12 
(48)

3 
(9) 

0 
(0) 

0 
(0) 92 T 

P3: Atasan saya menuntun anak buahnya 
agar dapat menyelesaikan tugas dengan 
benar. 

9 
(45)

9 
(36)

4 
(12)

0 
(0) 

0 
(0) 93 T 

Skor Rata-rata Direktif 92,67 T 

Suportif SL 
(5) 

SR 
(4) 

KD 
(3) 

JR 
(2) 

TP 
(1) SK K 

P5: Atasan saya peduli terhadap hal-hal 
yang diperlukan bawahannya. 

10 
(50)

7 
(28)

5 
(15)

0 
(0) 

0 
(0) 93 T 

P6: Atasan saya mau mendengarkan 
keluhan anak buahnya. 

8 
(40)

10 
(40)

4 
(6) 

0 
(0) 

0 
(0) 86 T 

Skor Rata-rata Suportif 89,5 T 

Partisipatif SL 
(5) 

SR 
(4) 

KD 
(3) 

JR 
(2) 

TP 
(1) SK K 

P8: Atasan saya meminta saran dari 
anak buahnya sebelum mengambil 
keputusan. 

3 
(15)

2 
(8) 

14 
(42)

3 
(6) 

0 
(0) 71 S 

P9: Atasan saya mudah untuk menerima 
ide dan saran dari anak buahnya. 

5 
(25)

9 
(36)

7 
(21)

1 
(2) 

0 
(0) 84 T 

Skor Rata-rata Partisipatif 77,5 T 

Berorientasi Prestasi SL 
(5) 

SR 
(4) 

KD 
(3) 

JR 
(2) 

TP 
(1) SK K 

P10: Atasan saya menuntut anak 
buahnya untuk terus-menerus 
memperbaiki hasil pekerjaannya. 

11 
(15)

7 
(28)

4 
(12)

0 
(0) 

0 
(0) 95 ST 
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Lanjutan dari Tabel 4.3 hal. 32 
P11: Atasan saya mendorong anak 
buahnya agar konsisten meningkatkan 
kemampuannya, lebih baik yang biasa-
biasa saja. 

10 
(50)

8 
(32)

4 
(12)

0 
(0) 

0 
(0) 100 ST 

P12: Atasan saya mengharapkan anak 
buahnya menjadi sempurna dalam 
segala aspek pekerjaannya. 

10 
(50)

9 
(36)

3 
(9) 

0 
(0) 

0 
(0) 95 ST 

Rata-rata 96,7 ST 
*Keterangan: SL= selalu; SR= sering; KD=kadang-kadang; JR=jarang; TP=tidak 
pernah; SK=skor; K= Kategori; ST=sangat tinggi; T=tinggi; S=sedang 

Sumber: Data Primer 2014  

Berikut ini adalah tabel yang berisi pernyataan-pernyataan responden mengenai 

gaya kepemimpinan atasan mereka saat ini yang mengindikasikan gaya 

kepemimpinan yang dikenal dalam Path-Goal Theory (Direktif, Suportif, 

Partisipatif, Berorientasi Prestasi). 

Tabel 4.4 
Pernyataan responden mengenai gaya kepemimpinan atasan saat ini 

 

No. Pernyataan Indikasi Alasan 

1. Sangat menyukai, karena beliau selalu 
memberikan motivasi serta semangat 
dan juga memberikan ide serta masukan 
buat rekan-rekan bawahan untuk 
melakukan suatu pekerjaan dengan baik 
dan membuat produk yang baik. 

Berorientasi 
Prestasi 

Mengharapkan 
anak buahnya 

menjadi sempurna 
dalam segala aspek 

pekerjaannya. 

2. Menyukai, karena atasan saya 
semaksimal mungkinmendorong 
bawahan untuk terus menerus 
memperbaiki hasil pekerjaannya dengan 
mempertimbangkan faktor usia. Berorientasi 

Prestasi 

Menuntut anak 
buahnya untuk 
terus-menerus 

memperbaiki hasil 
pekerjaannya. 

Menyukai, karena atasan saya konsisten 
untuk memajukan perusahaan dan anak 
buahnya menjadi lebih baik, selalu 
memahami masalah kerja dan bisa 
menyelesaikannya. 
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Lanjutan dari Tabel 4.4 hal 33 
3. Saya menyukai, karena atasan saya 

selalu memberikan dorongan kepada 
anak buahnya untuk bekerja keras 
sehingga lebih maju dalam berkinerja. 

Berorientasi 
Prestasi 

Mendorong anak 
buahnya agar 

konsisten 
meningkatkan 

kemampuannya, 
lebih baik dari 

yang biasa-biasa 
saja. 

Suka, saya menjadi termotivasi untuk 
berbuat lebih baik lagi.
Menyukai, karena atasan saya  berbagi 
ilmu dan pengalaman yang baik untuk 
kemajuan saya secara pribadi maupun 
orang lain. 

Suka, karena atasan saya selalu 
memberikan arahan pada anak buahnya 
agar lebih baik dan maju/sukses. 
Ya, menyukai. Selalu memberikan tugas 
(yang menantang) agar bawahan 
menjadi pintar. 

4. Suka karena mengerti kebutuhan 
bawahan, juga karena pimpinan saya 
selalu mendampingi saat ada kasus 
masalah. 

Suportif 

Peduli terhadap 
hal-hal yang 
diperlukan 

bawahannya. 

Saya menyukai pimpinan yang sekarang 
ini, karena bisa/bersedia bekerja sama 
dengan bawahan mengenai pekerjaan di 
area kerja seksi Gen-Sub Assy dengan 
adanya masalah yang agak sulit 
diselesaikan. 
Menyukai, karena mengerti kekurangan 
dan kelebihan bawahan serta membantu 
bawahan dalam melaksanakan tugas 
ketika dibutuhkan. 

5. Saya sangat menyukai atasan saya saat 
ini karena selalu peduli atas keluh kesah 
pekerjaan saya. Suportif 

Bersedia 
mendengarkan 
keluhan anak 

buahnya. 
6. Saya menyukai gaya kepemimpinan 

atasan saya karena atasan saya 
memberikan kesempatan kepada saya 
untuk berperan serta aktif dalam 
perusahaan (Assy Unit), memberikan 
kesempatan kepada teman-teman untuk 
berkarir di bagian lain yang lebih baik. 

Partisipatif 

Mudah untuk 
menerima ide dan 

saran dari anak 
buahnya. 
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Lanjutan dari Tabel 4.4 hal 34 
 Saya menyukai karena pendekatan 

dengan bawahan baik, 
serta bisa merangkul anak buahnya 
dalam hal pekerjaan dan merespon 
segala sesuatu dalam produktivitas 
kerja. 

 

 

7. 
 

Saya menyukai gaya kepemimpinan 
atasan saya karena membantu 
membimbing dan tidak melepas saya 
seorang diri (ada fungsi kontrol) dan 
memonitoring pekerjaan saya.  

Direktif 

Menuntun anak 
buahnya agar dapat 

menyelesaikan 
tugas dengan 

benar. 

8. Suka, karena mudah berkomunikasi. 

Direktif 

Memberitahukan 
pada bawahan 

hasil pekerjaan apa 
yang 

diharapkannya.
9. Suka, saya menjadi dapat mengerjakan 

tugas seperti apa yang diharapkan 
pimpinan. Direktif 

Menjelaskan 
kepada anak 

buahnya hasil 
pekerjaan seperti 

apa yang 
diharapkannya. 

Sumber: Lampiran 4 (hal. 53) 

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel 4.2, hasil skor rata-rata sebesar 

92,67 pada gaya direktif menunjukkan bahwa kemampuan memimpin Section 

Head  di Assy Unit dan Gen.Subdengan gaya kepemimpinan direktif tergolong 

kategori tinggi (total rata-rata 76 – 93dikategorikan tinggi).Gaya kepemimpinan 

direktif yang dikategorikan tinggi menunjukkan bahwa Section Head di Assy Unit 

dan Gen.Submemiliki kemampuan yang memadai dalam menuntun anak buahnya 

dengan menjelaskan cara mengerjakan tugas danmemberikan instruksi yang rinci 

agar dapat menyelesaikan tugas dengan benarseperti yang diharapkannya. 

Gaya kepemimpinan suportifSection Head  di Assy Unit dan 

Gen.Subtergolong kategori tinggi dengan hasil skor rata-rata sebesar 89,5(skor 
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rata-rata 76 – 93 dikategorikan tinggi) yang menunjukkan bahwa Section Head  di 

Assy Unit dan Gen.Submemiliki kepedulian pada hal-hal yang diperlukan bawahan 

serta mau mendengarkan keluhan anak buahnya dalam dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Gaya kepemimpinan partisipatifSection Head  di Assy Unit dan Gen.Sub 

tergolong kategori tinggi dengan hasil skor rata-rata sebesar 77,5  (skor rata-rata 

76 – 93 dikategorikan tinggi) yang menunjukkan bahwa Section Head  di Assy 

Unit dan Gen.Sub memiliki kemampuan yang memadai dalam memberdayakan 

dengan optimal bawahan yang kreatif dan  mempunyai inisiatif dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Gaya kepemimpinan berorientasi prestasiSection Head  di Assy Unit dan 

Gen.Subtergolong kategori sangat tinggi dengan hasil skor rata-rata sebesar 96,7 

(skor rata-rata 94 –110  dikategorikan sangat tinggi) yang menunjukkan bahwa 

Section Head  di Assy Unit dan Gen.Sub memiliki kemampuan yang sangat baik 

dalam mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerjanya agar terus-menerus 

mengalami perbaikan dan terhindar dari stagnansi. 

 Berdasarkan seluruh hasil diatas, Section Head  di Assy Unit dan Gen.Sub 

mampu menerapkan keempat macamgaya kepemimpinan berdasarkan Path-Goal 

Theory baik direktif, suportif, partisipatif dan berorientasi prestasi dengan 

kategori tinggi.Section Head  di Assy Unit dan Gen.Submampu mengarahkan 

bawahan (directing) sehingga bawahan mampu memahami pekerjaannya dan 

mengerti apa yang harus dilakukan sehingga terhindar dari kebingungan dalam 

menghadapi pekerjaan, mampu memberdayakan bawahan yang kreatif dan  
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mempunyai inisiatif dalam melakukan pekerjaannya dengan optimal (partisipatif), 

mampu membuat bawahannya memiliki rasa percaya diri  pada bawahan  

sehingga para bawahannya merasa mampu untuk menyelesaikan 

pekerjaannya(suportif, danmampu mendorong bawahan untuk memperbaiki 

kinerja bawahannya secara terus-menerus sehingga terhindar dari stagnansi, dan 

mengalami kemajuan  dari waktu ke waktu (berorientasi prestasi). Gaya 

kepemimpinan yang paling dominan adalah berorientasi prestasi (denganTotal 

Rata-rata 96,7). 

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa 

semua responden menyukai gaya kepemimpinan atasan mereka saat ini. Hal 

tersebut dibuktikan bahwa mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda yang 

menyatakan bahwa mereka menyukai gaya kepemimpinan atasan mereka. Berikut 

ini adalah hal-hal yang menyebabkan para responden menyukai gaya 

kepemimpinan atasan mereka: 

1. Atasan selalu memberikan motivasi serta semangat dan juga memberikan ide 

serta masukan buat rekan-rekan bawahan untuk melakukan suatu pekerjaan 

dengan baik dan membuat produk yang baik, semaksimal mungkinmendorong 

bawahan untuk terus menerus memperbaiki hasil pekerjaannya dengan 

mempertimbangkan faktor usia, sertakonsisten untuk memajukan perusahaan dan 

anak buahnya menjadi lebih baik, dengan memahami masalah kerja sehingga bisa 

menyelesaikannya. Selain itu, atasan mereka juga selalu memotivasi anak 

buahnya untuk bekerja keras dan bekerja lebih baik lagi sehinggahasil kinerjanya 

mengalami kemajuan, kemudian disertai dengan berbagi ilmu dan pengalaman, 
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ditambah adanya tugas yang menantang yang berguna untuk kemajuan bawahan 

agar lebih pintar sehingga bawahan dapat maju dan sukses(indikasi berorientasi 

prestasi).  

2. Atasan mengerti kebutuhan bawahan,mendampingi saat ada kasus masalah, 

mengerti kekurangan dan kelebihan bawahan serta membantu bawahan dalam 

melaksanakan tugas ketika dibutuhkan, dan selalu peduli atas keluh kesah 

pekerjaan saya. (indikasi suportif). 

3.Atasan memberikan kesempatan  pada bawahanuntuk berperan serta aktif dalam 

perusahaan,memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berkarir di 

bagian lain yang lebih baik,merangkul anak buahnya dalam hal pekerjaan dan 

mudah merespons hasil produktivitas kerja bawahan (indikasi partisipatif). 

4. Atasan membimbing dan tidak melepas bawahan dalam bekerja (ada fungsi 

kontrol) denganmelakukan monitoring, kemudian mudah berkomunikasi, 

sehingga bawahan dapat mengerjakan tugas seperti apa yang diharapkan 

pimpinan. (indikasi direktif). 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penelitian ini,kemampuan memimpin Section Headdi Assy 

Unit dan Gen.Subdengan empat macam gaya kepemimpinan yang dikenal dalam 

Path-Goal Theory yaitu direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi 

Prestasisemuanya dikategorikan tinggi. Apabila dikaitkan dengan Path-Goal 

Theory, Section Head diAssy unit dan Gen.Sub inimampu membuat para 

bawahannya tidak hanya dapat bekerja dengan baik dan optimal, namun juga 

dengan senang hati karena mereka semua menyukai gaya kepemimpinan atasan 
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mereka. Dikaitkan dengan tantangan kerja di PT AST yang menetapkan 22 detik 

sebagai waktu standar terselesaikannya satu unit sepeda motor, Section Head 

mengatasi kesulitan-kesulitan bawahan dengan memimpin mereka melalui gaya 

kepemimpinan direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi prestasi berdasarkan 

persepsi dari bawahan langsung yang semuanya termasuk kategori tinggi.  

Kemampuan memimpin dengan gaya direktif yang dikategorikan tinggi 

menunjukkan bahwaSection Head  di Assy Unit dan Gen.Submenjelaskan kepada 

anak buahnya hasil pekerjaan seperti apa yang diharapkannya, memberikan 

instruksi yang rinci kepada anak buahnya tentang cara mengerjakan tugas, dan 

menuntun anak buahnya agar dapat menyelesaikan tugas dengan benar sehingga 

para bawahan mengerti  bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan mereka dengan 

tepat.  

Kemampuan memimpin dengan gaya partisipatif yang dikategorikan 

tinggi menunjukkan bahwaSection Head  di  Assy Unit dan Gen.Subtelah 

memberikan andil pada bawahan untuk berkontribusi atas kesuksesan unit 

kerjanya di perusahaan  mereka sehingga mereka tidak segan untuk berkontribusi 

lebih baik lagi pada perusahaan dengan kreativitas dan inisiatif yang mereka 

miliki. 

Kemampuan memimpin dengan gaya suportif yang dikategorikan tinggi 

menunjukkan bahwa Section Head  di Assy Unit dan Gen.submenghargai inisiatif 

anak buahnya, peduli terhadap hal-hal yang diperlukan bawahannya, dan mau 

mendengarkan keluhan anak buahnya sehingga para bawahan mempunyai rasa 
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percaya diri sehingga mereka merasa yakin mampu menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik karena mendapat support dari atasan mereka. 

Kemampuan memimpin dengan gaya berorientasi prestasi yang 

dikategorikan sangat tinggi menunjukkan bahwaSection Head  di  Assy Unit dan 

Gen.Submemiliki kemampuan yang sangat baik dalam mendorong anak buahnya 

untuk terus-menerusmemperbaiki hasil pekerjaannya dan konsisten meningkatkan 

kemampuannya, supaya lebih baik yang biasa-biasa saja sertamengharapkan anak 

buahnya menjadi sempurna dalam segala aspek pekerjaannya sehingga kinerja 

karyawan meningkat dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan analisis diatas,  gaya kepemimpinan Section Head  di Assy Unit 

dan Gen.Sub perlu dipertahankan, karena selain dapat mengakomodasi kebutuhan 

bawahan dengan baik, bawahan menyukai gaya kepemimpinan atasan mereka 

sehingga mereka nyaman dalam bekerja dan mampu menyelesaikan pekerjaan 

mereka dengan baik. Namun,perlu diketahui bahwa pada tabel 4.2 pada kolom  

Partisipatif yang walaupun termasuk kategori tinggi, pada pernyataan “atasan saya 

meminta saran dari anak buahnya” termasuk kategori sedang, karena sebagian 

besar responden hanya kadang – kadang diminta sarannya, dan ada beberapa 

responden tidak seperti bawahan lainnya karena jarang diminta sarannya, juga 

pada pernyataan “atasan saya mudah untuk menerima ide dan saran dari anak 

buahnya”, ada responden merasajarang ide dan sarannya mudah diterima 

atasannya, tidak seperti bawahan lainnya. Hal yang paling tepat dilakukan adalah 

memberikan pengertian pada bawahan ketika atasan belum dapat menerima ide 

dan sarannya dan menjelaskan bahwa apa yang telah ia kontribusikan sangat 
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berharga bagi unit kerjanya, serta menegaskan pada para bawahannya bahwa 

setiap bawahan yang memberikan ide dan saran kepada atasan, layak untuk  

diapresiasi walaupun ide dan sarannya belum dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




