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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Asuransi Bhakti Bayangkara Cabang Semarang resmi berdiri pada

tanggal 01 Juli 1990 yang berlokasi di Mataram Plaza Blok C-9 Jl. Mt. Hariyono

no. 427-429 Semarang 50136. Perusahaan cabang ini dalam perkembangannya

melakukan restrukturisasi dengan menyatukan beberapa fungsi pemasaran. Hal ini

bertujuan untuk melakukan aktifitas pemasaran dengan lebih efisien serta lebih

efektif. Selain itu, juga melakukan revitalisasi identitas korporasi yang bertujuan

untuk memperkuat citra perusahaan.

PT. Asuransi Bhakti Bayangkara menawarkan produk asuransi yang

terbagi menjadi 2 produk, yaitu produk khusus dan produk umum. Pada produk

khusus terdapat 5 produk yang ditawarkan yaitu :

1. Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP)

2. Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga ( ATJHK)

3. Asuransi Kecelakaan Diri Anggota (AKDA)

4. Asibhara

5. AKDA EXTRA
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Produk umum terdapat 8 produk yang ditawarkan, yaitu :

1. Asuransi Kebakaran

2. Asuransi kendaraan bermotor

3. Asuransi Pengangkutan laut (Marine Cargo Insurance)

4. Asuransi Rangka Kapal

5. Asuransi kontruksi

6. SURETY BOND

7. Asuransi kecelakaan diri

8. Asuransi aneka

4.2 Gambaran Umum Responden

4.2.1 Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini, responden yang akan di teliti adalah adalah 6 orang

karyawan di PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara cabang Semarang yaitu kepala

cabang, wakil kepala cabang, kepala seksi teknik underwriting dan klaim, kepala

seksi pemasaran, staff umum dan keuangan, dan staff teknik underwriting dan

klaim

Dari 6 responden karyawan di PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara cabang

Semarang, karyawan yang berusia 34 – 42 tahun berjumlah 3 orang, yaitu dengan

jenis kelamin laki – laki tidak ada, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah

3 orang karyawan, dan karyawan yang berusia 43 – 50 tahun berjumlah 3 orang
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karyawan, yaitu dengan jenis kelamin laki – laki berjumlah 2 orang karyawan,

sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang karyawan.

4.2.2 Responden Berdasarkan Pendidikan dan Bagian Pekerjaan

Latar belakang pendidikan seseorang akan mempengaruhi dalam

kehidupannya dimasyarakat. Di samping itu latar belakang pendidikan akan

menjadi dasar berfikir dan mengungkapkan pendapat dalam mengambil keputusan

didalam suatu perusahaan.

Dalam penelitian ini, responden yang akan di teliti adalah adalah 6 orang

karyawan di PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara cabang Semarang. Dari 6

responden karyawan tersebut, karyawan yang memiliki pendidikan SMK/SMA

yaitu 1 orang karyawan yang menjabat staff umum dan keuangan, sedangkan yang

memiliki pendidikan S1 berjumlah 5 orang karyawan yaitu menjabata sebagai

kepala cabang, wakil kepala cabang, kepala seksi teknik underwriting dan klaim,

kepala seksi pemasaran , staff teknik underwriting dan klaim.

4.2.3 Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Bagian Pekerjaan

Dalam penelitian ini, responden yang akan di teliti adalah adalah 6 orang

karyawan di PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara cabang Semarang yaitu kepala

cabang, wakil kepala cabang, kepala seksi teknik underwriting dan klaim, kepala

seksi pemasaran, staff umum dan keuangan, dan staff teknik underwriting dan

klaim.
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Dari 6 responden karyawan di PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara cabang

Semarang, karyawan yang memiliki lama bekerja 1 – 8 tahun berjumlah 1 orang

yaitu bagian kepala cabang, untuk lama bekerja 9 – 17 tahun berjumlah 3 orang

karyawan yaitu pada bagian kepala seksi teknik underwriting dan klaim, staff

umum dan keuangan, dan staff teknik underwriting dan klaim, selain itu yang

lama bekerja antara 18 – 26 tahun berjumlah 2 orang karyawan yaitu pada bagian

wakil kepala cabang dan kepala seksi pemasaran.

4.3 Hasil Penelitian

Kepemimpinan Transformasional merupakan kepemimpinan yang

memiliki manfaat positif dan signifkan bagi beberapa faktor / untuk perusahaan

berdasarkan hasil penelitian yang lain. Menurut Teori Bass & Avolio 1999

(didalam Peter G. 2013:181-183) kepemimpinan transformasional memiliki empat

faktor yaitu: Pengaruh Ideal, Motivasi Yang Menginspirasi, Rangsangan

Intelektual, Pertimbangan yang Diadaptasi.

4.3.1 Persepsi Responden (Karyawan) Mengenai Gaya Kepemimpinan

Kepala Cabang

Untuk mengetahui persepsi karyawan mengenai gaya kepemimpinan kepala

cabang maka akan ditampilkan dalam tabel tanggapan mengenai hasil persepsi

responden (karyawan) terhadap gaya kepemimpinan atasannya :
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Tabel 4.3.1

Persepsi Responden ( Karyawan ) Terhadap Gaya Kepemimpinan

Kepala Cabang

NO Pernyataan

Skala Likert

∏
Rata–
rata
Skor

KatagoriSS
(5)

S
(4)

N
(3)

TS
(2)

STS
(1)

A. Pengaruh Ideal

1

Pemimpin saat
ini memberi

wawasan serta
kesadaran akan

misi.

-
5

(20)
- - - 20 4

Transformasional
tinggi

2

Pemimpin saat
ini memiliki

teladan yang kuat
bagi pengikut.

1
(4)

4
(12)

16 3,2
Transformasional

Sedang

3

Pemimpin saat
ini

menumbuhkan
sikap hormat dan

kepercayaan
pada para

bawahannya.

2
(8)

3
(9)

17 3,4
Transformasional

Sedang

Rata – rata 3,5
Transformasional

Sedang
B. Motivasi Yang Menginspirasi

4
Pemimpin saat
ini memiliki

semangat tim.

2
(8)

3
(9)

17 3,4
Transformasional

Sedang

5

Pemimpin saat
ini selalu

menginspirasi
karyawan.

1
(4)

1
(3)

3
(6)

13 2,6
Transformasional

sedang

6

Pemimpin saat
ini Memberikan
motivasi kepada

karyawan

1
(4)

3
(9)

1
(2)

15 3
Transformasional

Sedang

Rata – rata 3
Transformasional

Sedang
C. Rangsangan Intelektual

7

Pemimpin saat
ini mendukung
pengikut saat

mencoba
pendekatan baru.

5
(15)

15 3
Transformasional

Sedang



36

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata

Lanjutan Tabel 4.3.1

8

Pemimpin saat ini
mendorong

karyawan untuk
lebih mandiri

1
(4)

1
(3)

3
(6)

13 2,6
Transformasional

Sedang

9

Pemimpin saat ini
mengembangkan
cara inovatif saat

menghadapi
masalah

organisasi.

3
(9)

2
(4)

13 2,6
Transformasional

Sedang

10

Pemimpin saat ini
memberikan
kebebasan

karyawan dalam
menjalankan
pekerjaannya.

3
(9)

2
(4)

13 2,6
Transformasional

Sedang

Rata – rata 2,7
Transformasional

Sedang
D. Pertimbangan yang di Adaptasi

11

Pemimpin saat ini
bertindak sebagai

pelatih, dan
memberikan

dukungan
terhadap

karyawan.

2
(6)

3
(6)

12 2,4
Transformasional

Sedang

12

Pemimpin saat ini
selalu menjadi
penasehat yang

baik bagi
pengikut.

1
(4)

1
(3)

3
(6)

13 2,6
Transformasional

Sedang

13

Pemimpin saat ini
memberikan

dukungan
terhadap

karyawan.

5
(20)

20 4
Transformasional

Tinggi

Rata – rata 3
Transformasional

Sedang

Rata – Rata Keseluruhan 3
Transformasional

Sedang

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa rata – rata

keseluruhan persepsi karyawan terhadap indikator gaya kepemimpinan

transformasional mengenai atasannya termasuk kategori “Transformational
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Sedang ” dengan nilai rata – rata (3) , artinya karyawan telah merasakan gaya

kepemimpinan transformasional yang dilakukan kepala cabang seperti pengaruh

ideal, motivasi yang menginspirasi, rangsangan intelektual dan pertimbangan

yang diadaptasi namun dirasa belum maksimal karena masih perlu adanya

penyesuaian dalam pelaksanaannya. Penjelasan mengenai persepsi gaya

kepemimpinan ini untuk setiap indikator sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa persepsi karyawan mengenai

Pengaruh Ideal dari gaya kepemimpinan kepala cabang berada dalam katagori

“Transformational Sedang” dengan nilai rata-rata (3,5), artinya karyawan telah

merasakan pengaruh ideal dari gaya kepemimpinan kepala cabang namun dirasa

belum optimal.

Adapun hasil rata-rata dari tanggapan karyawan atas 3 item pernyataan

tersebut mengindikasikan bahwa pemimpin telah memberikan wawasan serta

kesadaran akan misi bagi karyawan atau berada dalam katagori transformasional

tinggi dengan nilai rata-rata 4, pemimpin saat ini memiliki teladan yang kuat bagi

pengikut atau berada dalam katagori transformasional sedang dengan nilai rata-

rata 3,2 dan pemimpin saat ini berusaha untuk menumbuhkan sikap hormat dan

kepercayaan pada para bawahannya atau berada dalam katagori transformasional

sedang dengan nilai rata-rata 3,4.

Persepsi karyawan mengenai Motivasi Yang Menginspirasi dari gaya

kepemimpinan kepala cabang berada dalam katagori “Transformasional Sedang”

dengan nilai rata-rata (3), artinya karyawan telah merasakan motivasi yang
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menginspirasi dari gaya kepemimpinan kepala cabang namun belum sepenuhnya

di rasakan oleh karyawan.

Adapun hasil rata-rata dari tanggapan karyawan atas 3 item pernyataan

tersebut mengindikasikan bahwa pemimpin saat ini memiliki semangat tim atau

berada dalam katagori transformasional sedang dengan nilai rata-rata 3,4,

pemimpin saat ini selau menginspirasi karyawan namun belum sepenuhnya

terlaksana atau berada dalam katagori transformasional sedang dengan nilai rata-

rata 2,6 dan pemimpin saat ini memberikan motivasi kepada karyawan atau

berada dalam katagori transformasional sedang dengan nilai rata-rata 3.

Persepsi karyawan mengenai Rangsangan Intelektual mengenai gaya

kepemimpinan kepala cabang berada dalam katagori “Transformational Sedang”

dengan nilai rata-rata (2,7), artinya karyawan telah merasakan rangsangan

intelektual dari gaya kepemimpinan kepala cabang namun dirasa belum optimal.

Adapun hasil rata-rata dari tanggapan karyawan atas 4 item pernyataan

tersebut mengindikasikan bahwa pemimpin saat ini mendukung pengikut saat

mencoba pendekatan baru atau berada dalam katagori transformasional tinggi

dengan nilai rata-rata 3, pemimpin saat ini mendorong karyawan untuk lebih

mandiri atau berada dalam katagori transformational sedang dengan nilai rata-rata

2,6 dan pemimpin saat ini mengembangkan cara inovatif saat menghadapi

masalah organisasi atau berada dalam katagori transformasional sedang dengan

nilai rata-rata 2,6 serta pemimpin saat ini memberikan kebebasan karyawan dalam

menjalankan pekerjaannya atau berada dalam katagori transformational sedang

dengan nilai rata-rata 2,6.



39

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata

Persepsi karyawan mengenai Pertimbangan Yang Diadaptasi dari gaya

kepemimpinan kepala cabang berada dalam katagori “Transformational sedang”

dengan nilai rata-rata (3), yang artinya karyawan telah merasakan pertimbangan

yang diadaptasi dari gaya kepemimpinan kepala cabang namun dirasa belum

optimal.

Adapun hasil rata-rata dari tanggapan karyawan atas 3 item pernyataan

tersebut mengindikasikan bahwa pemimpin saat ini bertindak sebagai pelatih, dan

memberikan dukungan terhadap karyawan atau berada dalam katagori

transformasional sedang dengan nilai rata-rata 2,4, pemimpin saat ini menjadi

penasehat yang baik bagi pengikut atau berada dalam katagori transformasional

rendah dengan nilai rata-rata 2,6 dan pemimpin saat ini memberikan dukungan

terhadap karyawan atau berada dalam katagori transformasional sedang dengan

nilai rata-rata 4.

Hasil persepsi responden mengenai gaya kepemimpinan kepala cabang

yang memiliki rata-rata skor tertinggi yaitu (3,5) dengan “Kategori Sedang”

terdapat pada indikator Pengaruh Ideal. Dari beberapa faktor semua karyawan

menyetujui bahwa atasan memiliki karakteristik memberi wawasan serta

kesadaran akan misi didukung dengan wawancara langsung terhadap karyawan,

beberapa karyawan mengatakan bahwa atasan memiliki visi misi tersendiri untuk

memajukan perusahaan meskipun atasan tidak pernah membicarakan langsung

tentang visi – misinya, namun sebagian karyawan memilih sikap netral pada

karakter atasan memiliki teladan yang kuat karena karyawan merasa atasan

kurang memberikan contoh kepada karyawan, dan sebagian karyawan menjawab
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setuju bahwa atasan menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan pada para

bawahannya, menurut karyawan setiap pimpinan atau kepala cabang pasti harus di

hormati dan diberi kepercayaan karena setiap kepala cabang pasti memiliki tujuan

organisasi yang baik untuk perusahaan dan berapa karyawan ada juga yang

menjawab tidak setuju dengan alasan bahwa atasan lebih banyak memberi

tekanan. Selain itu yang memiliki rata-rata skor terendah yaitu (2,7) dengan

“Kategori Sedang” terdapat pada indikator Rangsangan Intelektual. Pada faktor

pemimpin yang mendukung pengikut saat mencoba pendekatan baru beberapa

karyawan memilih bersikap netral dengan alasan yang sama yaitu perlu

pertimbangan dari atasan. Faktor yang kedua yaitu atasan mendorong karyawan

untuk lebih mandiri, dimana karyawan diberikan tangung jawab masing - masing,

namun atasan tetap memantau, untuk faktor atasan mengembangkan cara inovatif

saat menghadapi masalah organisasi dirasa kurang, berdasarkan hasil kuesioner

terbuka bahwa karyawan merasa pemimpin belum memiliki cara inovatif pada

saat menghadapi masalah. Faktor yang terakhir atasan memberikan kebebasan

karyawan dalam menjalankan pekerjaannya dirasa kurang memberi kebebasan,

beberapa karyawan mengatakan bahwa atasan terlalu banyak aturan padahal

karyawan sudah dapat mengerjakan tanggung jawabnya tanpa harus diatur.

4.3.2 Persepsi Responden ( Pimpinan ) Mengenai Gaya Kepemimpinya

Untuk mengetahui persepsi atasan mengenai gaya kepemimpinannya

sendiri, berikut adalah tabel tanggapan mengenai hasil persepsi responden (

pimpinan ) terhadap gaya kepemimpinannya:
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Tabel 4.3.2

Persepsi Responden ( Kepala Cabang ) Mengenai Gaya Kepemimpinannya

NO Pernyataan

Skala Likert

∏
Rata–
rata
Skor

KatagoriSS
(5)

S
(4)

N
(3)

TS
(2)

STS
(1)

A. Pengaruh Ideal

1

Saya selalu
memberi wawasan

serta kesadaran
akan misi.

1
(4)

4 4
Transformasional

Tinggi

2
Saya memiliki

teladan yang kuat
bagi pengikut.

1
(4)

4 4
Transformasional

Tinggi

3

Saya selalu
menumbuhkan

sikap hormat dan
kepercayaan pada
para bawahannya.

1
(4)

4 4
Transformasional

Tinggi

Rata – rata 4
Transformational

Tinggi
B. Motivasi Yang Menginspirasi

4
Saya selalu

memiliki semangat
tim.

1
(4)

4 4
Transformasional

Tinggi

5
Saya selalu

menginspirasi
karyawan.

1
(4)

4 4
Transformasional

Tinggi

6

Saya selalu
memberikan

motivasi kepada
karyawan

1
(4)

4 4
Transformasional

Tinggi

Rata – rata 4
Transformational

Tinggi
C. Rangsangan Intelektual

7

Saya selalu
mendukung

pengikut saat
mencoba

pendekatan baru.

1
(3)

3 3
Transformasional

Sedang

8

Saya selalu
mendorong

karyawan untuk
lebih mandiri

1
(4)

4 4
Transformasional

Tinggi
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Lanjutan Tabel 4.3.2

9

Saya selalu
mengembangkan
cara inovatif saat

menghadapi
masalah organisasi.

1
(3)

3 3
Transformasional

Sedang

10

Saya selalu
memberikan
kebebasan

karyawan dalam
menjalankan
pekerjaannya.

1
(3)

3 3
Transformasional

Sedang

Rata – rata 3,2
Transformasional

Sedang
D. Pertimbangan yang di Adaptasi

11

Saya selalu
bertindak sebagai

pelatih, dan
memberikan

dukungan terhadap
karyawan.

1
(4)

4 4
Transformasional

Tinggi

12
Saya selalu menjadi
penasehat yang baik

bagi pengikut.

1
(4)

4 4
Transformasional

Tinggi

13

Saya selalu
memberikan

dukungan terhadap
karyawan.

1
(5)

5 5
Transformasional

Tinggi

Rata – rata 4,3
Transformasional

Tinggi

Rata – rata keseluruhan 3,9
Transformasional

Tinggi

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa rata – rata

keseluruhan persepsi kepala cabang terhadap indikator gaya kepemimpinan

transformasional mengenai gaya kepemimpinannya termasuk kategori

“Transformasional Tinggi ” dengan nilai rata – rata (3,9), artinya pemimpin

merasa telah mempunyai pengaruh ideal, motivasi yang menginspirasi,

rangsangan intelektual dan pertimbangan yang diadaptasi.
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Penjelasan mengenai persepsi kepala cabang terhadap gaya

kepemimpinannya untuk setiap indikator sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa persepsi pimpinan atas

Pengaruh Ideal dari gaya kepemimpinannya yang termasuk pada katagori

“Transformasional Tinggi” dengan nilai rata-rata (4), artinya kepala cabang

menganggap telah memberi wawasan serta kesadaran akan misi, memiliki teladan

yang kuat bagi pengikut dan menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan pada

para bawahannya.

Adapun hasil rata-rata dari tanggapan kepala cabang atas 3 item

pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa atasan memberikan wawasan serta

kesadaran akan misi bagi karyawan atau berada dalam katagori transformasional

tinggi dengan nilai rata-rata 4, atasan memiliki teladan yang kuat bagi pengikut

atau berada dalam katagori transformasional tinggi dengan nilai rata-rata 4, dan

atasan menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan pada para bawahannya atau

berada dalam kategori transformasional tinggi dengan nilai rata-rata 4.

Persepsi kepala cabang mengenai Motivasi Yang Menginspirasi dari gaya

kepemimpinannya berada dalam kategori Transformasional tinggi dengan nilai

rata-rata (4), artinya atasan merasa sudah memberikan motivasi terhadap

karyawannya dengan tujuan agar karyawan lebih bersemangat dalam bekerja dan

mencapai hasil yang baik.

Adapun hasil rata-rata dari tanggapan karyawan atas 3 item pernyataan

tersebut mengindikasikan bahwa kepala cabang saat ini memiliki semangat tim
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atau berada dalam kategori transformasional tinggi dengan nilai rata-rata 4, kepala

cabang memberikan inspirasi terhadap karyawan mengenai pencapaian target

atau berada dalam kategori transformasional tinggi dengan nilai rata-rata 4, dan

atasan memberikan motivasi kepada seluruh karyawan atau berada dalam kategori

transformasional tinggi dengan nilai rata-rata 4.

Persepsi kepala cabang mengenai Rangsangan Intelektual dari gaya

kepemimpinannya berada dalam kategori Transformasional tinggi dengan nilai

rata-rata (3,2), artinya kepala cabang menyetujui beberapa faktor yang ada

didalam rangsangan intelektual seperti mendukung karyawan saat mencoba

pendekatan baru, mendorong karyawan untuk lebih mandiri, mengembangkan

cara inovatif saat menghadapi masalah organisasi dan memberikan kebebasan

karyawan dalam menjalankan pekerjaannya, namun tetap pada aturan kerja.

Adapun hasil rata-rata dari tanggapan karyawan atas 4 item pernyataan

tersebut mengindikasikan bahwa kepala cabang mendukung karyawan saat

mencoba pendekatan baru atau dalam kategori transformasional sedang dengan

nilai rata-rata 3, atasan mendorong karyawan untuk lebih mandiri atau berada

dalam kategori transformasional tinggi dengan nilai rata-rata 4, atasan

mengembangkan cara inovatif saat menghadapi masalah organisasi atau berada

dalam kategori transformasional sedang dengan nilai rata-rata 3, dan atasan

memberikan kebebasan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya atau berada

dalam kategori transformasional sedang dengan nilai rata-rata 3.
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Persepsi kepala cabang mengenai Pertimbangan Yang Di Adaptasi dari

gaya kepemimpinannya berada dalam kategori Transformasional tinggi dengan

nilai rata-rata (4,3), artinya kepala cabang menganggap telah bertindak sebagai

pelatih, dan memberikan dukungan terhadap karyawan, selalu menjadi penasehat

yang baik bagi pengikut serta memberikan dukungan terhadap karyawan.

Adapun hasil rata-rata dari tanggapan kepala cabang atas 3 item

pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa atasan telah bertindak sebagai pelatih

atau berada dalam kategori transformasional tinggi dengan nilai rata-rata 4, atasan

selalu memberikan nasehat yang baik bagi pengikut atau berada dalam kategori

transformasional tinggi dengan nilai rata-rata 4, dan atasan selalu memberikan

dukungan terhadap karyawan atau berada dalam kategori transformasional tinggi

dengan nilai rata-rata 5.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa rata – rata

keseluruhan persepsi karyawan terhadap indikator gaya kepemimpinan

transformasional mengenai atasannya termasuk kategori “Transformasional

Sedang ” dengan nilai rata – rata (3), artinya karyawan telah merasakan gaya

kepemimpinan transformasional yang dilakukan kepala cabang seperti pengaruh

ideal, motivasi yang menginspirasi, rangsangan intelektual dan pertimbangan

yang diadaptasi namun dirasa belum maksimal karena masih perlu adanya

pembenahan dalam memimpin karyawan.
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Persepsi karyawan mengenai pengaruh ideal dari gaya kepemimpinan

kepala cabang berada dalam kategori “Transformational Sedang”, hal tersebut

artinya bahwa responden atau karyawan merasa kepala cabang sudah

memberikan wawasan serta kesadaran akan misi namun belum maksimal dengan

memberikan alasan ( Lampiran 2 halaman e ) yaitu dari segi wawasan karyawan

mendapatkan ilmu baru dari atasan, namun dari segi kesadaran akan misi, atasan

belum pernah menyampaikan visi misinya sendiri. Atasan memiliki teladan yang

kuat dirasa kurang maksimal karena atasan kurang memberikan contoh kepada

karyawan. Untuk atasan menumbuhkan sikap dan kepercayaan, karyawan

menghormati atasan, karena atasan adalah seorang pimpinan, dan sebagai

karyawan yang baik setiap pemimpin harus dihormati, pada kepercayaan untuk

pimpinan kurang dirasakan karyawan karena atasan terlalu banyak memberikan

tekanan.

Persepsi karyawan mengenai motivasi yang menginspirasi dari gaya

kepemimpinan kepala cabang berada dalam kategori “Transformasional Sedang”,

hal tersebut artinya bahwa responden atau karyawan merasa kepala cabang sudah

memiliki semangat tim namun dirasa kurang maksimal dengan alasan ( Lampiran

2 halaman g ) beberapa karyawan mengatakan lebih pada ke individual, karyawan

merasa atasan sudah memberikan inspirasi namun dirasa kurang maksimal dengan

alasan dirasa lebih banyak memberikan instruksi, karyawan juga merasa atasan

sudah memberikan motivasi namun dirasa kurang maksimal dengan alasan harus

lebih memberikan contoh.
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Persepsi karyawan mengenai rangsangan intelektual dari gaya

kepemimpinan kepala cabang berada dalam kategori “Transformasional Sedang”,

hal tersebut artinya bahwa responden atau karyawan merasa kepala cabang

memberikan dukungan untuk karyawan mencoba pendekatan baru namun dirasa

kurang maksimal dengan alasan ( Lampiran 2 halaman i ) harus pada aturan kerja,

atasan juga mendorong karyawan untuk lebih mandiri namun dirasa kurang

maksimal dengan alasan terkadang karyawan harus melakukan sesuai instruksi

kepala cabang, untuk mengembangkan cara inovatif saat menghadapi masalah

organisasi dirasa kurang diterapkan, atasan selalu memberikan kebebasan

karyawan dalam menjalankan pekerjaannya namun dirasa kurang maksimal

dengan alasan harus tepat pada waktunya.

Persepsi karyawan mengenai pertimbangan yang diadaptasi dari gaya

kepemimpinan kepala cabang berada dalam kategori “Transformasional Sedang”,

hal tersebut artinya karyawan merasa atasan sudah memberikan pelatihan dan

dukungan terhadap karyawan namun dirasa kurang maksimal dengan alasan (

Lampiran 2 halaman j ) menurut karyawan atasan terlalu banyak memberikan

tekanan, atasan selalu memberikan nasehat yang baik namun dirasa kurang

maksimal dengan alasan kurang mewakili aspirasi karyawan, menurut karyawan

dukungan selalu diberikan oleh atasan namun terkadang seperlunya saja.

Data pendukung tambahan dengan melakukan wawancara langsung

kepada responden atau karyawan ( Lampiran 4 halaman gg ), bahwa atasan

memiliki karakteristik keras, tegas dan memiliki kedisiplinan yang tinggi, terjadi
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perubahan pada divisi tertentu seperti divisi produksi mengalami peningkatan

premi, namun pada divisi lain belum terlihat perubahan, motivasi selalu diberikan

oleh atasan namun kurang memberikan contoh, setiap kepala cabang pasti

memiliki visi misi untuk mencapai tujuan perusahaan namun atasan belum pernah

disampaikan, seluruh karyawan mengatakan bahwa pimpinan memiliki pribadi

yang berfikir dengan matang dalam mengambil keputusan, untuk pribadi yang

membimbing, beberapa karyawan mengatakan atasan jarang memberikan

bimbingan karena mungkin atasan merasa karyawan sudah bisa menyeleseikan

tanggung jawabnya masing – masing.

Sedangkan dari persepsi kepala cabang menganggap telah melaksanakan

kepemimpinannya sesuai dengan gaya kepemimpinan transformasional yang

dilihat dari deskriptif statistik yang menunjukan nilai rata-rata keseluruhan

persepsi pimpinan terhadap indikator gaya kepemimpinan transformasional

mengenai gaya kepemimpinannya termasuk kategori “Transformasional Tinggi ”

dengan nilai rata – rata 3,9, artinya pemimpin merasa telah mempunyai pengaruh

ideal, motivasi yang menginspirasi, rangsangan intelektual dan pertimbangan

yang diadaptasi.

Persepsi kepala cabang mengenai pengaruh ideal dari gaya

kepemimpinannya dalam kategori “Transformasional tinggi”, hal tersebut artinya

bahwa responden atau kepala cabang merasa sudah memberikan wawasan serta

kesadaran akan misi, ( Lampiran 2 halaman l ) yaitu atasan selalu memberikan

pembelajaran baru, pengalaman dan penyampaian misi tentang pencapaian target
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dan tujuan perusahaan pada saat rapat/meeting, atasan juga memberikan alasan

teladan yang diberikan kepada karyawan selalu dalam semangat dan kedisiplinan,

dan atasan memberi alasan bahwa karyawan selalu menghormati atasan sebagai

pimpinan perusahaan.

Persepsi kepala cabang mengenai motivasi yang menginspirasi dari gaya

kepemimpinannya berada dalam kategori “Transformasional Tinggi”, hal tersebut

( Lampiran 2 halaman l ) artinya bahwa responden atau kepala cabang selalu

memberikan semangat kepada karyawan baik saat meeting maupun diluar

meeting, atasan selalu memberikan inspirasi berupa ilmu baru berdasarkan

pengalamannya selama bekerja puluhan tahun di kantor pusat PT. Asuransi Bhakti

Bhayangkara cabang semarang, atasan juga merasa memberikan motivasi pada

saat meeting maupun diluar meeting.

Persepsi kepala cabang mengenai rangsangan intelektual dari gaya

kepemimpinannya berada dalam kategori “Transformasional Sedang”, hal tersebut

( Lampiran 2 halaman m ) artinya bahwa responden atau kepala cabang selalu

memberikan dukungan untuk karyawan dan memberikan kesempatan karyawan

untuk mencoba pendekatan baru namun tetap pada aturan kerja, atasan memang

menginginkan karyawan bekerja mandiri, untuk mengembangkan cara inovatif

atasan selalu memberikan saat meeting, atasan memberikan kebebasan karyawan

dalam menjalankan pekerjaannya namun tetap disiplin kerja.

Persepsi kepala cabang mengenai pertimbangan yang diadaptasi dari

gaya kepemimpinannya berada dalam kategori “Transformasional Tinggi”, hal
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tersebut ( Lampiran 2 halaman n ) artinya pelatihan dan dukungan terhadap

karyawan sudah diberikan oleh atasan pada saat meeting maupun diluar meeting,

atasan selalu memberikan nasehat pada saat karyawan melakukan pekerjaan ,

atasan menjelaskan bahwa dukungan tetap selalu diberikan kepada karyawan agar

lebih bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya.

Data pendukung tambahan dengan melakukan wawancara langsung

kepada responden atau kepala cabang , menurut atasan karakteristik yang selalu

diterapkan pada karyawan ( Lampiran 4 halaman ll ) yaitu ketegasan dan

kedisiplinan kerja, untuk perubahan sudah ada peningkatan pada produksi,

motivasi selalu diberikan pada saat meeting maupun diluar meeting agar

karyawan selalu bersemangat dalam menjalankan pekerjaan guna mempelancar

tujuan perusahan, misi atasan agar perusahaan dapat mencapai target yang

diinginkan dan terwujudnya apa yang menjadi tujuan perusahaan, atasan

mengatakan dalam mengambil sebuah keputusan atasan selalu mepertimbangkan

dengan hati - hati dan mempertimbangkan sesuai prosedur perusahan, bimbingan

atau ilmu yang belum pernah dipelajari oleh karyawan selalu di berikan oleh

atasan.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kepala cabang telah

menjalankan kepemimpinannya dengan gaya kepemimpinan transformasional,

namun belum dilaksanakan secara maksimal, karena berdasarkan persepsi

responden atau karyawan masih termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan dari

persepsi kepala cabang sudah termasuk kategori tinggi, karena atasan merasa
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sudah menjalankan transformasional dengan baik. Jika adanya persamaan persepsi

antara karyawan dengan kepala cabang, gaya kepemimpinan akan lebih efektif.

Pada penelitian ini persepsi bawahan mengenai gaya kepemimpinan atasan, belum

termasuk kategori transformasional tinggi, pimpinan perlu memperbaiki atau

melakukan evaluasi semua indikator dari gaya kepemimpinan transformasional

yaitu pengaruh ideal, motivasi yang menginspirasi , ransangan intelektual, dan

pertimbangan yang diadaptasi.

4.5 Implikasi Manajerial

Penelitian telah dilakukan di PT. Asuransi Bhakti Bayangkara Cabang

Semarang untuk mengetahui persepsi responden mengenai gaya kepemimpinan

transformasional di perusahaan tersebut. Hasil penelitian secara keseluruhan yang

didapat dari analisis deskriptif diketahui bahwa gaya kepemimpinan

transformasional kepala cabang menurut persepsi karyawan berada pada katagori

sedang, sedangkan menurut persepsi kepala cabang mengenai gaya

kepemimpinannya termasuk pada katagori tinggi. Hasil ini menunjukkan adanya

perbedaan persepsi antara karyawan dengan kepala cabang mengenai gaya

Transformasional. Agar tercapainya Efektivitas pada gaya kepemimpinan ini,

semestinya harus ada persamaan persepsi baik oleh bawahannya maupun

atasannya sendiri. Penyesuaian gaya kepemimpinan perlu dilakukan oleh atasan

yaitu dengan melakukan penyesuaian mengenai gaya kepemimpinan

transformasional untuk memaksimalkan penerapan gaya transformasionalnya,

dengan melihat indikator gaya transformasional yaitu pengaruh ideal, motivasi
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yang menginspirasi , rangsangan intelektual, dan pertimbangan yang diadaptasi.

Apabila kepala cabang dapat memaksimalkan keempat aspek ini, dapat

dimungkinkan tujuan perusahaan akan lebih cepat tercapai.




