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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum PT. Mitra Pratama Mobilindo 

4.1.1 Sejarah SingkatPT. Mitra Pratama Mobilindo 

PT. Mitra Pratama Mobilindo adalah salah satu perusahan otomotif yang 

bergerak pada pelayanan 3S (Sales, Service dan Spare Part) khususnya kendaraan 

niaga atau truk. PT. Mitra Pratama Mobilindo memiliki nilai-nilai perusahaan 

yang dijunjung tinggi yaitu profesionalisme, integritas, kerjasama tim, kepuasan 

pelanggan, organisasi pembelajar dan penyempurnaan terus menerus. Selanjutnya, 

Moto PT. Mitra Pratama Mobilindo yaitu “melayani dengan sepenuh hati”. Di 

dalam perusahaan terdapat beberapa divisi yaitu divisi sales, divisi service dan 

divisi spare part. PT. Mitra Pratama Mobilindo saat ini berkantor pusat di 

Yogyakarta dengan memiliki pabrik dan warehouse. 

PT. Mitra Pratama Mobilindo berdiri sejak bulan Agustus tahun 1991. Perusahaan 

ini merupakan perusahaan milik perseorangan yang dimiliki  oleh Bapak Sundoro 

Husea. PT. Mitra Pratama Mobilindo Solo merupakan anak cabang dari 

perusahaan Sun Motors Group.Pada awalnya Pt. Mitra Pratama Mobilindo Solo, 

merupakan Bengkel dan Karoseri New Armada Motor yang dikelola oleh 

perusahaan Surya Armada dalam bidang perakitan bus. Karena adanya suatu 

masalah, pada tahun 1989 dijual kepada Sun Motors, kemudian oleh Sun Motors 

Group didirikan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif dengan 

nama PT. Sun Motors. 
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Pada awal usahanya Sun Motors bekerja sama dengan Mitsubishi yang 

bergerak dalam bidang dealer resmi. Seiring dengan berkembangnya usaha, PT. 

Sun Motors menjalin kerja sama dengan Indo Mobil sebagai dealer dan bengkel 

resmi kendaraan Suzuki. Kemudian pada tahun 1998 terjadi krisis dan kerusuhan, 

PT. Sun Motors terkena imbas dan sekarang bekerja sama dengan Hino, 

berkonsentrasi sebagai dealer dan bengkel resmi Hino yang bergerak dalam 

bidang penjualan unit, spare part, service, dan merupakan Agen Tunggal 

Pemegang Merk Hino di Jawa Tengah.  

4.1.2 Visi dan Misi PT. Mitra Pratama Mobilindo 

Sebagai perusahaan yang mempunyai kualitas baik, PT. Mitra Pratama 

Mobilindo mempunyai Visi dan Misi.Hal ini untuk mencerminkan profesionalitas 

dalam dunia bisnis otomotif dan tujuan yang ingin dicapai oleh PT. Mitra Pratama 

Mobilindo. 

1. Visi 

Visi  PT. Mitra Pratama Mobilindo adalah untuk menjadi perusahaan yang 

terkemuka dan menciptakan nilai bagi stakeholders. 

2. Misi 

a. Mengantisipasi kecenderungan pasar dan kebutuhan pelanggan 

b. Mengutamakan manajemen yang profesional dan berintegritas 

c. Mengembangkan Sumber Daya Manusia serta memberikan 

penghargaan atas prestasi kerja 

d. Mengembangkan budaya inovatif 

e. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik 



32 

 

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Mitra Pratama Mobilindo 

Foreman 
Cecep 

Part Warehouse 
Ernestus S A W, Surono 

Part Admin  
Rijalul 

Service 
Advisor 

Budi Santoso 

Branch Manager 
Fauzia Hafiz  

Kasir Besar 
Tari 

Sales SPV 
Erik  Wijaya K 

Yustian  

Anita RP  

Wido 

Kasir 
Service/Admin 
Service Ika  

Admin sales 
R. Henriyanto 

Administration Head 
Yosaphat 

Agus Susilo   

Eko Agung  

Aulid 

Sales SPV 
Edy Susilo 

Wanda 

Sales SPV 
Pridianto P 

Doan Rizky 

Tutik  

YT. Indah   

Yoana  Khusaini 

Service 
Advisor 
Anis  

CCO 
Riyasti 

Fara 

Rahmat 

Pradita 

Wahyu Ari 

Titon W 

Service 
Advisor 

Titon 

Service Head 
Danang Asharianta 
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4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang manajer cabangPT. Mitra Pratama 

Mobilindo, dan 5 orang supervisorPT. Mitra Pratama Mobilindo. 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan jenis kelamin, gambaran dari para responden penelitian adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 
Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis 
Kelamin 

Manajer Cabang Supervisor 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Perempuan 0 0 0 0 

2 Laki-laki 1 100 5 100 

Jumlah 1 100 5 100 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa manajer cabangPT. Mitra Pratama 

Mobilindo dan supervisor cabang PT. Mitra Pratama Mobilindo berjenis kelamin laki-laki. 

 

4.2.2 Usia dan Lama Kerja 

Berdasarkan lamanya karyawan bekerja pada PT. Mitra Pratama Mobilindo, 

gambaran dari para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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Tabel 4.2 

Data Responden berdasarkan Usia dan Lama Kerja Karyawan  

 

 Usia Karyawan 
Total 

<24 tahun 25-29 
tahun 

>30 
tahun 

Lama 
Bekerja 

1-5 tahun 
Frekuensi 0 0 0 0 

Persentase 0 0 0 0 

>5-10 tahun 
Frekuensi 0 0 0 0 

Persentase 0 0 0 0 

>10 tahun 
Frekuensi 0 0 6 6 

Persentase 0 0 100 100 

Total 
Frekuensi 0 0 6 6 

Persentase 0 0 100 100 

 

 
Berdasarkan tabel 4.4 tersebut di atas menunjukkan bahwa manajer cabang dan 

supervisorPT. Mitra Pratama Mobilindo termuda berumur 42 tahun yaitu manajer cabang dan 

tertua berusia 48 tahunyaitu supervisor service. Karyawan paling lama telah bekerja pada PT. 

Mitra Pratama Mobilindoselama 27tahunyaitu supervisor service dan yang paling akhir 

bekerja sejak12 tahun yang lalu yaitu manajer cabang, seluruh respondenyang bekerja di PT. 

Mitra Pratama Mobilindo memiliki usia> 30 tahun dan lama kerja > 10 tahun. 

 

4.2.3 Pendidikan  

Berdasarkan pendidikan karyawanPT. Mitra Pratama Mobilindo, gambaran dari para 

responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 



 

 

35 

 

Tabel 4.3 
Data Responden berdasarkan Pendidikan Karyawan  
No Keterangan Frekuensi Persentase 

1 SMU 1 16,67 

2 D3 1 16,67 

3 S1 0 0 

4 S2 4 66,67 

Jumlah 6 100 

 
 
Berdasarkan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebanyak 66,67% responden yaitu 

manajer cabang dan 4 orang supervisor PT. Mitra Pratama Mobilindo, sebagian besar 

memiliki pendidikan setingkat S2, dan masing-masing sebanyak 16,67% responden yaitu 2 

orang supervisorPT. Mitra Pratama Mobilindo, memiliki pendidikan setingkat D3 dan SMU. 

 

4.3. Deskripsi Gaya Kepemimpinan menurut Self Assessment 

4.3.1Indikator Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Untuk mengetahui tanggapan manajer cabangtentang indicator gaya kepemimpinan 

transaksionaldapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Tanggapan Self Assessment Mengenai Indikator Gaya Kepemimpinan Transaksional 

 

Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 Saya akan 
memberikan 
reward secara 
personal 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 kepada 
karyawan yang 
memiliki 
kinerja yang 
baik dengan 
memberikan 
bonus 
tambahan bagi 
karyawan yang 
mencapai target 
yang ditetapkan 
(misalnya 
pulsa, 
mentraktir 
makan, 
memuji) 

Saya selalu 
mengakui 
pencapaian 
karyawan 
dengan cara 
mencatat 
pencapaian 
(misalnya 
memberikan 
gelar employee 
of the month 
bagi karyawan) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya sangat 
memperhatikan 
jika terjadi 
penyimpangan 
SOP yang ada 
dengan 
menegur dan 
memberikan 
peringatan 
kepada 
karyawan 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya selalu 
mengkoreksi 
tindakan 
karyawan 
dengan 
memberikan 
tutor dan 
contoh bagi 
pekerjaan 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 
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Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 karyawan yang 
dinilai masih 
kurang baik 

Saya akan 
melakukan 
intervensi 
terhadap 
karyawan jika 
standar yang 
ada tidak dapat 
terpenuhi 
(misalnya turun 
tangan 
menyelesaikan 
pekerjaan 
sendiri) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya 
mendelegasikan 
tanggung jawab 
pelaksanaan 
tugas dan 
konsekuensinya 
kepada 
karyawan 
(misalnya 
memberikan 
kebebasan 
kepada 
karyawan untuk 
menentukan 
target dan 
konsekuensi 
jika tidak 
memenuhi 
target) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya 
menyerahkan 
pembuatan 
keputusan 
kepada 
karyawannya 
sesuai 
kesepakatan 
seperti 
perbaikan 
mesin produksi. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 
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Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 Rata-Rata   
         

5,00 Tinggi 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan manajer cabang secara self 

assessment terhadap indikator gaya kepemimpinan transaksionalsebesar 5,00 yang termasuk 

dalam kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa manajer cabang akan memberikan reward secara 

personal kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik dengan memberikan bonus 

tambahan bagi karyawan yang mencapai target yang ditetapkan (misalnya pulsa, mentraktir 

makan, memuji). Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer cabang dan supervisor, 

manajer cabang pernah menjanjikan akan mengajak semua karyawan makan bersama jika 

karyawan dapat menepati target yang telah disepakati bersama dalam satu bulan. Ketika 

karyawan dapat mencapai target yang disepakati maka manajer cabang mengajak karyawan 

makan bersama di Restoran Bebek Tepi Sawah di Ngaglik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer cabang dan supervisor, manajer cabang selalu 

mengakui pencapaian karyawan dengan cara mencatat pencapaian (misalnya memberikan 

gelar employee of the month bagi karyawan).Manajer cabang juga selalu mengakui 

pencapaian karyawan dalam pekerjaan dengan menetapkan penghargaan karyawan terbaik 

dalam bulan berjalan dan memberikan pujian yang pantas kepada karyawan yang berprestasi. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara langsung dengan manajer cabang. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang dijawab oleh manajer cabang, diketahui bahwa manajer 

cabang sangat memperhatikan jika terjadi penyimpangan SOP yang ada dengan menegur dan 

memberikan peringatan kepada karyawan.Manajer cabang selalu mencari penyimpangan 
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peraturan dan prosedur secara aktif, hal ini manajer cabang lakukan untuk mengurangi biaya 

yang timbul akibat penyimpangan prosedur tersebut.Penyimpangan yang terjadi misalnya 

tidak menggunakan atribut produksi seperti helm dan masker di lokasi produksi, kemudian 

quality control yang kurang baik karena tidak dicek dengan tangan. Manajer cabang selalu 

mengkoreksi tindakan karyawan dengan memberikan tutor dan contoh bagi pekerjaan 

karyawan yang dinilai masih kurang baik. Jika terjadi penyimpangan, maka manajer cabang 

akan menegur karyawan yang bersangkutan dan mengingatkannya akan peraturan yang ada 

serta memberikan contoh kepada karyawan mengenai perilaku yang benar serta cara 

melakukan pekerjaan yang benar. Manajer cabangjuga akan melakukan intervensi terhadap 

karyawan jika standar yang ada tidak dapat terpenuhi (misalnya turun tangan menyelesaikan 

pekerjaan sendiri).Manajer cabang mau untuk mendelegasikan tanggung jawab pelaksanaan 

tugas dan konsekuensinya kepada karyawan (misalnya memberikan kebebasan kepada 

karyawan untuk menentukan target dan konsekuensi jika tidak memenuhi target). Sebagai 

contohnya adalah memberikan kesempatan bagi karyawan bagian produksi untuk 

mengusulkan target yang dianggap masuk akal oleh karyawan dan menetapkan konsekuensi 

karyawan sendiri jika target tak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, maka manajer cabang juga 

menyerahkan pembuatan keputusan kepada karyawannya sesuai kesepakatan seperti 

perbaikan mesin produksi. 

4.3.2Indikator Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai gaya kepemimpinan 

transformasional dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.5 

Tanggapan Self Assessment Mengenai Indikator Gaya Kepemimpinan 
Transformasional 

 

Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Saya merasa saya 
memiliki visi dan 
mampu 
menularkannya 
kepada karyawan 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya merasa mampu 
menanamkan 
kebanggaan 
karyawan terhadap 
organisasi 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya merasa 
dihormati oleh 
karyawan 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya 
memperhatikan 
nilai-nilai karyawan 
dalam 
mengkomunikasikan 
tujuannya 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya mampu 
menjelaskan 
keinginannya 
menggunakan 
perumpamaan yang 
mudah dimengerti 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya mampu 
menjelaskan arah 
pembicaraannya 
dengan sederhana 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya selalu 
mendorong 
karyawan untuk 
kreatif dan 
berinisiatif 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya selalu 
mengajarkan untuk 
berpikir rasional 
kepada karyawan 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 
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Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Saya selalu 
memecahkan 
masalah dengan 
kehati-hatian. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya selalu berusaha 
memahami nilai-
nilai karyawannya 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya selalu mau 
untuk 
mendengarkan 
karyawan yang 
membutuhkan 
bantuannya 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4,00 4,00 Tinggi 

Saya melatih 
karyawan agar dapat 
mencapai tujuannya. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5,00 5,00 Tinggi 

Saya menasehati 
karyawan jika 
berbuat salah dalam 
pekerjaan 

0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3,00 3,00 Rendah 

Rata-Rata   
         

4,77 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan manajer cabang 

secara self assessment terhadap indikator gaya kepemimpinan transformasionalsebesar 4,77 

yang termasuk dalam kategori tinggi.Manajer cabang merasa memiliki visi dan mampu 

menularkannya kepada karyawan. Manajer cabang merasa mampu mengkomunikasikan visi 

manajer cabang kepada karyawan. Cara yang manajer cabang lakukan adalah dengan 

mengkomunikasikan visi manajer cabang secara langsung kepada supervisor, supervisor lalu 

akan menularkannya kepada anak buahnya hingga ke level yang paling bawah.  

Berdasarkan hasil kuesioner yang dijawab oleh manajer cabang, manajer cabang 

merasa mampu menanamkan kebanggaan karyawan terhadap organisasi.manajer cabang 
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selalu mengingatkan setiap karyawan akan pentingnya bekerja di PT. Mobilindo Pratama dan 

penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan akan mampu membuat karyawan 

menunjukkan kebanggaannya bekerja di PT. Mobilindo Pratama.Manajer cabang merasa 

dihormati oleh karyawan. Karyawan mampu menghormati pimpinan di kantor, sebagai 

contohnya adalah selalu menggunakan bahasa formal di kantor dan tidak bersikap tidak sopan 

kepada pimpinan di kantor. 

Manajer cabang memperhatikan nilai-nilai karyawan dalam mengkomunikasikan 

tujuannya.Manajer cabang selalu berusaha menjelaskan dengan bahasa sehari-hari dan mudah 

dimengerti oleh karyawan, sebagai contohnya adalah ketika berbicara dengan karyawan 

bagian produksi, maka manajer cabang menggunakan bahasa teknis sedangkan ketika 

berbicara dengan bagian administrasi, manajer cabang menggunakan bahasa 

keuangan.Manajer cabang mampu menjelaskan keinginannya menggunakan perumpamaan 

yang mudah dimengerti selain itu manajer cabang mampu menjelaskan arah pembicaraannya 

dengan sederhana.Pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara dengan manajer cabang 

PT.Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta. 

Manajer cabang selalu mendorong karyawan untuk kreatif dan berinisiatif serta selalu 

mengajarkan untuk berpikir rasional kepada karyawan.Manajer cabang selalu memecahkan 

masalah dengan kehati-hatian.Hal ini membuat Manajer cabang selalu mengajak karyawan 

untuk berdiskusi bersama, diskusi dilakukan pada saat rapat dan briefing pagi.PT. Mobilindo 

Pratama juga memiliki kebijakan untuk mengikutkan karyawan pada pelatihan tahunan sesuai 

dengan jabatan dan kompetensinya untuk melatih karyawan.Manajer cabang selalu berusaha 

memahami nilai-nilai karyawannya.Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer cabang, 

karyawan memiliki nilai hidup yang patut untuk diteladani, nilai hidup tersebut adalah 

adanya gotong royong dan sikap kekeluargaan yang kental pada karyawan. 
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4.3.3 Deskripsi Gaya Kepemimpinan menurut Self Assessment 

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang diberikan kepada manajer cabang, maka 

deskripsi gaya kepemimpinan secara self assessment dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Deskripsi Gaya Kepemimpinan menurut Self Assessment 

No Keterangan Nilai-Rata-Rata Kategori 

1 Gaya kepemimpinan transaksional 5,00 Tinggi 

2 Gaya kepemimpinan transformasional 4,77 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan hasil jawaban manajer cabang secara self assessment, didapatkan hasil 

bahwa secara self assessment nilai gaya kepemimpinan transaksionallebih besar 

dibandingkan gaya kepemimpinan transformasional. Hasil ini menunjukkan bahwa secara self 

assessment, gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh manajer cabang adalah gaya 

kepemimpinan transaksional. 

4.4. Deskripsi Gaya Kepemimpinan menurut Subordinate 

4.4.1Indikator Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Untuk mengetahui tanggapan karyawantentang indicator gaya kepemimpinan 

transaksional dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.7 

 

Tanggapan Subordinate Mengenai Indikator Gaya Kepemimpinan Transaksional 

 

Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Pimpinan akan 
memberikan 
reward secara 
personal 
kepada 
karyawan yang 
memiliki 
kinerja yang 
baik dengan 
memberikan 
bonus 
tambahan bagi 
karyawan yang 
mencapai target 
yang ditetapkan 
(misalnya 
pulsa, 
mentraktir 
makan, 
memuji) 

0 0 1 2 1 3 2 8 1 5 18,00 3,60 Tinggi 

Pimpinan 
selalu 
mengakui 
pencapaian 
karyawan 
dengan cara 
mencatat 
pencapaian 
(misalnya 
memberikan 
gelar employee 
of the month 
bagi karyawan) 

0 0 1 2 0 0 2 8 2 10 20,00 4,00 Tinggi 

Pimpinan 
sangat 
memperhatikan 
jika terjadi 
penyimpangan 
SOP yang ada 
dengan 
menegur dan 
memberikan 
peringatan 

0 0 1 2 0 0 2 8 2 10 20,00 4,00 Tinggi 
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Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

kepada 
karyawan 

Pimpinan 
selalu 
mengkoreksi 
tindakan 
karyawan 
dengan 
memberikan 
tutor dan 
contoh bagi 
pekerjaan 
karyawan yang 
dinilai masih 
kurang baik 

0 0 0 0 2 6 2 8 1 5 19,00 3,80 Tinggi 

Pimpinan akan 
melakukan 
intervensi 
terhadap 
karyawan jika 
standar yang 
ada tidak dapat 
terpenuhi 
(misalnya turun 
tangan 
menyelesaikan 
pekerjaan 
sendiri) 

0 0 1 2 0 0 1 4 3 15 21,00 4,20 Tinggi 

Pimpinan 
memberikan 
kepercayaan 
untuk tanggung 
jawab 
pelaksanaan 
tugas dan 
konsekuensinya 
kepada 
karyawan 
(misalnya 
memberikan 
kebebasan 
kepada 
karyawan 
untuk 
menentukan 
target dan 
konsekuensi 
jika tidak 

0 0 1 2 0 0 4 16 0 0 18,00 3,60 Tinggi 
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Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

memenuhi 
target) 

Pimpinan 
menyerahkan 
pembuatan 
keputusan 
kepada 
karyawannya 
sesuai 
kesepakatan 
seperti 
perbaikan 
mesin produksi. 

0 0 1 2 1 3 2 8 1 5 18,00 3,60 Tinggi 

Rata-Rata   
         

3,83 Tinggi 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan karyawan terhadap indikator 

gaya kepemimpinan transaksionalsebesar 3,83 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 

berarti bahwa karyawan setuju bahwa manajer cabang akan memberikan reward secara 

personal kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik dengan memberikan bonus 

tambahan bagi karyawan yang mencapai target yang ditetapkan (misalnya pulsa, mentraktir 

makan, memuji). Berdasarkan hasil wawancara dengan supervisor, manajer cabang pernah 

menjanjikan akan mengajak semua karyawan makan bersama, menonton bioskop dan piknik 

jika karyawan dapat menepati target yang telah disepakati bersama dalam satu bulan. Ketika 

karyawan dapat mencapai target yang disepakati maka manajer cabang mengajak karyawan 

makan bersama di Restoran Bebek Tepi Sawah di Ngaglik selain itu karyawan pernah diajak 

untuk berlibur bersama di Kaliurang selama 1 hari pada hari Minggu.  

Berdasarkan hasil kuesioner yang dijawab oleh supervisor, supervisor merasa manajer cabang 

selalu mengakui pencapaian karyawan dengan cara mencatat pencapaian (misalnya 
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memberikan gelar employee of the month bagi karyawan).Bentuk pengakuan pimpinan akan 

pekerjaan karyaawan adalah penghargaan bagi karyawan terbaik setiap bulan. Manajer 

cabang juga selalu mengakui pencapaian karyawan dalam pekerjaan dengan menetapkan 

penghargaan karyawan terbaik dalam bulan berjalan dan memberikan pujian yang pantas 

kepada karyawan yang berprestasi 

Karyawan merasa manajer cabang sangat memperhatikan jika terjadi penyimpangan SOP 

yang ada dengan menegur dan memberikan peringatan kepada karyawan.Manajer cabang 

selalu mencari penyimpangan peraturan dan prosedur secara aktif, hal ini manajer cabang 

lakukan untuk mengurangi biaya yang timbul akibat penyimpangan prosedur 

tersebut.Penyimpangan yang terjadi misalnya tidak menggunakan atribut produksi seperti 

helm dan masker di lokasi produksi, kemudian quality control yang kurang baik karena tidak 

dicek dengan tangan. Manajer cabang selalu mengkoreksi tindakan karyawan dengan 

memberikan tutor dan contoh bagi pekerjaan karyawan yang dinilai masih kurang baik. Jika 

terjadi penyimpangan, maka manajer cabang akan menegur karyawan yang bersangkutan dan 

mengingatkannya akan peraturan yang ada serta memberikan contoh kepada karyawan 

mengenai perilaku yang benar serta cara melakukan pekerjaan yang benar. Manajer 

cabangjuga akan melakukan intervensi terhadap karyawan jika standar yang ada tidak dapat 

terpenuhi (misalnya turun tangan menyelesaikan pekerjaan sendiri). Kemudian untuk 

permasalahan produksi, maka supervisor akan manajer cabang arahkan untuk memberikan 

briefing setiap hari sehingga karyawan paham risiko yang ditimbulkan jika terjadi 

pelanggaran peraturan dan prosedur. Teguran akan dilakukan hingga tiga kali, jika karyawan 

masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan, maka karyawan akan diskors dan 

dikeluarkan dari perusahaan jika melakukan pelanggaran peraturan secara berkala dan tidak 

ada perbaikan.Supervisor juga merasa bahwa manajer cabang mau memberikan kepercayaan 
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untuk tanggung jawab pelaksanaan tugas dan konsekuensinya kepada karyawan dan 

menyerahkan pembuatan keputusan kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan.Pernyataan 

ini didapat berdasarkan wawancara dengan manajer cabang dan supervisor PT.Mitra Pratama 

Mobilindo Yogyakarta. 

4.4.2Indikator Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai gaya kepemimpinan 

transformasional dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.8 

Tanggapan Subordinate Mengenai Indikator Gaya Kepemimpinan Transformasional 

 

Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Saya merasa 
pimpinan memiliki 
visi dan mampu 
menularkannya 
kepada saya 

0 0 0 0 1 3 2 8 2 10 21,00 4,20 Tinggi 

Saya merasa 
pimpinan mampu 
menanamkan 
kebanggaan saya 
terhadap organisasi 

0 0 0 0 1 3 4 16 0 0 19,00 3,80 Tinggi 

Saya mengagumi 
pimpinan 0 0 0 0 2 6 1 4 2 10 20,00 4,00 Tinggi 

Pimpinan 
memperhatikan 
nilai-nilai karyawan 
dalam 
mengkomunikasikan 
tujuannya. Pimpinan 
selalu 
memperhatikan nilai 
sosial, budaya dan 
ekonomi karyawan 
sehingga penjelasan 

0 0 1 2 1 3 2 8 0 0 13,00 3,25 Tinggi 
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Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

mudah dipahami. 

Pimpinan mampu 
menjelaskan 
keinginannya 
menggunakan 
perumpamaan yang 
mudah dimengerti 

1 1 0 0 2 6 1 4 1 5 16,00 3,20 Tinggi 

Pimpinan mampu 
menjelaskan arah 
pembicaraannya 
dengan sederhana 

1 1 0 0 1 3 3 12 0 0 16,00 3,20 Tinggi 

Pimpinan selalu 
mendorong saya 
untuk kreatif dan 
berinisiatif 

0 0 1 2 0 0 3 12 1 5 19,00 3,80 Tinggi 

Pimpinan selalu 
mengajarkan untuk 
berpikir rasional 
kepada karyawan 

0 0 1 2 1 3 2 8 1 5 18,00 3,60 Tinggi 

Pimpinan selalu 
memecahkan 
masalah dengan 
berhati-hati. 

0 0 1 2 1 3 2 8 1 5 18,00 3,60 Tinggi 

Pimpinan selalu 
berusaha memahami 
kebutuhan 
karyawannya 

0 0 1 2 1 3 3 12 0 0 17,00 3,40 TInggi 

Pimpinan selalu 
mau untuk 
mendengarkan 
karyawan yang 
membutuhkan 
bantuannya 

0 0 0 0 2 6 3 12 0 0 18,00 3,60 Tinggi 

Pimpinan melatih 
karyawan agar dapat 
mencapai tujuannya. 

0 0 0 0 1 3 4 16 0 0 19,00 3,80 Tinggi 

Pimpinan 
menasehati 
karyawan jika 
berbuat salah dalam 
pekerjaan 

0 0 2 4 1 3 2 8 0 0 15,00 3,00 Rendah 
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Jawaban 

Total 
Score 

 

 

Indikator STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 
Nilai 

Indeks 
Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Rata-Rata   
         

3,57 Tinggi 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan supervisor secara 

subordinate terhadap indikator gaya kepemimpinan transformasionalsebesar 3,57 yang 

termasuk dalam kategori tinggi.Karyawan merasa manajer cabang memiliki visi dan mampu 

menularkannya kepada karyawan. Karyawan merasa manajer cabang mampu 

mengkomunikasikan visi manajer cabang kepada karyawan. Cara yang manajer cabang 

lakukan adalah dengan mengkomunikasikan visi manajer cabang secara langsung kepada 

supervisor, supervisor lalu akan menularkannya kepada anak buahnya hingga ke level yang 

paling bawah. Jika ada karyawan yang masih kurang mengerti dan supervisor tidak mampu 

menjelaskannya, maka manajer cabangakan menjelaskannya kepada karyawan.Dari 5 orang 

supervisor yang mengetahui visi dan misi perusahaan hanya 4 orang, sedangkan 1 orang 

supervisor tidak mengetahui visi dan misi perusahaan.Hal ini dibuktikan dari hasil 

wawancara yang dilakukan pada 5 orang supervisor. 

Karyawan merasa manajer cabang mampu menanamkan kebanggaan karyawan 

terhadap organisasi yaitu dengan cara menceritakan sejarah dari PT. Mobilindo Pratama 

sehingga membuat karyawan bangga bekerja pada PT. Mobilindo Pratama. Manajer cabang 

selalu mengingatkan setiap karyawan akan pentingnya bekerja di PT. Mobilindo Pratama dan 

penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan akan mampu membuat karyawan 

menunjukkan kebanggaannya bekerja di PT. Mobilindo Pratama.Karyawan mampu 
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menghormati pimpinan di kantor, sebagai contohnya adalah selalu menggunakan bahasa 

formal di kantor dan tidak bersikap tidak sopan kepada pimpinan di kantor. 

Karyawan merasa manajer cabang cukup memperhatikan nilai-nilai karyawan dalam 

mengkomunikasikan tujuannya.Manajer cabang selalu berusaha menjelaskan dengan bahasa 

sehari-hari dan mudah dimengerti oleh karyawan, sebagai contohnya adalah ketika berbicara 

dengan karyawan bagian produksi, maka manajer cabang menggunakan bahasa teknis 

sedangkan ketika berbicara dengan bagian administrasi, manajer cabang menggunakan 

bahasa keuangan.Karyawan merasa manajer cabang cukup mampu menjelaskan 

keinginannya menggunakan perumpamaan yang mudah dimengerti selain itu manajer cabang 

mampu menjelaskan arah pembicaraannya dengan sederhana.Manajer cabang selalu berusaha 

menjelaskan dengan bahasa sehari-hari dan mudah dimengerti oleh karyawan, sebagai 

contohnya adalah ketika berbicara dengan karyawan bagian produksi, maka manajer cabang 

menggunakan bahasa teknis sedangkan ketika berbicara dengan bagian administrasi, manajer 

cabang menggunakan bahasa keuangan. Karyawan merasa manajer cabang mampu 

menggambarkan penjabaran penjelasan yang rumit secara sederhana dan mudah dimengerti 

karyawan dengan menggunakan grafik dan diagram sehingga mudah dipahami. 

Karyawan merasa manajer cabang selalu mendorong karyawan untuk kreatif dan 

berinisiatif serta selalu mengajarkan untuk berpikir rasional kepada karyawan.Manajer 

cabang memecahkan masalah dengan kehati-hatian.Hal ini membuat Manajer cabang 

mengajak karyawan untuk berdiskusi bersama, diskusi dilakukan pada saat rapat yaitu setiap 

minggu sekali dan briefing pagi.Manajer cabang mau untuk mendengarkan karyawan yang 

membutuhkan bantuannya, karyawan diperbolehkan oleh manajer cabang untuk menemui 

manajer cabang secara langsung ketika mengalami masalah dan tidak menemukan cara 

penyelesaiannya. PT. Mobilindo Pratama juga memiliki kebijakan untuk mengikutkan 
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karyawan pada pelatihan tahunan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya untuk melatih 

karyawan.Supervisor merasa manajer cabang hanya perlu membagi pelatihan tersebut sesuai 

dengan jabatannya masing-masing.Karyawan merasa manajer cabang selalu berusaha 

memahami nilai-nilai karyawannya.Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan, manajer 

cabang memiliki nilai hidup yang patut untuk diteladani, karena memiliki keteguhan dan 

ketetapan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan selain itu juga ketegasan 

dalam menjalankan pekerjaannya dan selalu mengutamakan penyelesaian pekerjaan dan 

terutama adalah prosesnya. 

4.4.3 Deskripsi Gaya Kepemimpinan menurutSubordinate 

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang diberikan kepada karyawan, maka 

deskripsi gaya kepemimpinan secara subordinate dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Deskripsi Gaya Kepemimpinan menurut Subordinate 

No Indikator Nilai-Rata-Rata Kategori 

1 Gaya kepemimpinan transaksional 3,83 Tinggi 

2 Gaya kepemimpinan transformasional 3,57 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan hasil jawaban karyawan, didapatkan hasil bahwa secara subordinate nilai 

gaya kepemimpinan transaksional lebih besar dibandingkan gaya kepemimpinan 

transformasional. Hasil ini menunjukkan bahwa menurut subordinate, gaya kepemimpinan 

yang dilakukan oleh manajer cabang adalah gaya kepemimpinan transaksional. 
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4.5. Deskripsi Gaya Kepemimpinan PT. Mitra Pratama Mobilindo 

Hasil perbandingan tanggapan dari 1 orang manajer cabang PT. Mitra Pratama 

Mobilindo, dan 5 orang supervisor PT. Mitra Pratama Mobilindo dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Perbandingan Gaya Kepemimpinan 

No. 
Indikator Gaya 
Kepemimpinan 
Transaksional 

Indikator Gaya 
Kepemimpinan 

Transformasional 

Self 
Asessme
nt 

(Transa
ksional) 

Sub 
Ordinate 
(Transaks
ional) 

Self 
Asessment 

(Transfor
masional) 

Sub 
Ordinate 
(Transfor
masional) 

Keterangan 

1 Saya akan 
memberikan reward 
secara personal 
kepada karyawan 
yang memiliki kinerja 
yang baik dengan 
memberikan bonus 
tambahan bagi 
karyawan yang 
mencapai target yang 
ditetapkan (misalnya 
pulsa, mentraktir 
makan, memuji) 

Saya merasa saya 
memiliki visi dan 
mampu menularkannya 
kepada karyawan 

5,00 3,60 5,00 4,20 Transaksional: 
Sesuai sama 
tingginya 

Transformasio
nal: Sesuai 
sama tingginya 

 

 

2 

 

Saya selalu mengakui 
pencapaian karyawan 
dengan cara mencatat 
pencapaian (misalnya 
memberikan gelar 
employee of the 
month bagi 
karyawan) 

Saya merasa mampu 
menanamkan 
kebanggaan karyawan 
terhadap organisasi 

5,00 4,00 5,00 3,80 Transaksional: 
Sesuai sama 
tingginya 

Transformasio
nal: Sesuai 
sama tingginya 

 

3 Saya sangat 
memperhatikan jika 
terjadi penyimpangan 
SOP yang ada dengan 
menegur dan 
memberikan 
peringatan kepada 

Saya merasa dihormati 
oleh karyawan 

5,00 4,00 5,00 4,00 Transaksional: 
Sesuai sama 
tingginya 

Transformasio
nal: Sesuai 
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No. 
Indikator Gaya 
Kepemimpinan 
Transaksional 

Indikator Gaya 
Kepemimpinan 

Transformasional 

Self 
Asessme
nt 

(Transa
ksional) 

Sub 
Ordinate 
(Transaks
ional) 

Self 
Asessment 

(Transfor
masional) 

Sub 
Ordinate 
(Transfor
masional) 

Keterangan 

karyawan sama tingginya 

 

4 Saya selalu 
mengkoreksi 
tindakan karyawan 
dengan memberikan 
tutor dan contoh bagi 
pekerjaan karyawan 
yang dinilai masih 
kurang baik 

Saya memperhatikan 
nilai-nilai karyawan 
dalam 
mengkomunikasikan 
tujuannya 

5,00 3,80 5,00 3,25 Transaksional: 
Sesuai sama 
tingginya 

Transformasio
nal: Sesuai 
sama tingginya 

 

5 Saya akan melakukan 
intervensi terhadap 
karyawan jika standar 
yang ada tidak dapat 
terpenuhi (misalnya 
turun tangan 
menyelesaikan 
pekerjaan sendiri) 

Saya mampu 
menjelaskan 
keinginannya 
menggunakan 
perumpamaan yang 
mudah dimengerti 

5,00 4,20 5,00 3,20 Transaksional: 
Sesuai sama 
tingginya 

Transformasio
nal: Sesuai 
sama tingginya 

 

6 Saya mendelegasikan 
tanggung jawab 
pelaksanaan tugas 
dan konsekuensinya 
kepada karyawan 
(misalnya 
memberikan 
kebebasan kepada 
karyawan untuk 
menentukan target 
dan konsekuensi jika 
tidak memenuhi 
target) 

Saya mampu 
menjelaskan arah 
pembicaraannya dengan 
sederhana 

5,00 3,60 5,00 3,20 Transaksional: 
Sesuai sama 
tingginya 

Transformasio
nal: Sesuai 
sama tingginya 

 

7 Saya menyerahkan 
pembuatan keputusan 
kepada karyawannya 
sesuai kesepakatan 
seperti perbaikan 
mesin produksi. 

Saya selalu mendorong 
karyawan untuk kreatif 
dan berinisiatif 

5,00 3,60 5,00 3,80 Transaksional: 
Sesuai sama 
tingginya 

Transformasio
nal: Sesuai 
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No. 
Indikator Gaya 
Kepemimpinan 
Transaksional 

Indikator Gaya 
Kepemimpinan 

Transformasional 

Self 
Asessme
nt 

(Transa
ksional) 

Sub 
Ordinate 
(Transaks
ional) 

Self 
Asessment 

(Transfor
masional) 

Sub 
Ordinate 
(Transfor
masional) 

Keterangan 

sama tingginya 

 

8  Saya selalu mengajarkan 
untuk berpikir rasional 
kepada karyawan 

  5,00 3,60 Transformasio
nal: Sesuai 
sama tingginya 

 

9  Saya selalu memecahkan 
masalah dengan kehati-
hatian. 

  5,00 3,60 Transformasio
nal: Sesuai 
sama tingginya 

 

10  Saya selalu berusaha 
memahami nilai-nilai 
karyawannya 

  5,00 3,40 Transformasio
nal: Sesuai 
sama tingginya 

 

11  Saya selalu mau untuk 
mendengarkan karyawan 
yang membutuhkan 
bantuannya 

 

  4,00 3,60 Transformasio
nal: Sesuai 
sama tingginya 

 

12  Saya melatih karyawan 
agar dapat mencapai 
tujuannya. 

  

5,00 3,80 

Transformasio
nal: Sesuai 
sama tingginya 

 

13  Saya menasehati 
karyawan jika berbuat 
salah dalam pekerjaan 

  

3,00 3,00 

Transformasio
nal: Sesuai 
sama 
rendahnya 
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Setelah melakukan analisis maka didapat hasil perbandingan bahwa gaya 

kepemimpinan manajer cabang PT. Mitra Pratama Mobilindo secara self assessment maupun 

secara subordinate memiliki gaya kepemimpinan transaksional. Hasil ini ditunjukkan dengan 

nilai jawaban responden yang menunjukkan bahwa nilai jawaban pada gaya kepemimpinan 

transaksional lebih besar dibandingkan dengan nilai jawaban pada gaya kepemimpinan 

transformasional. Hasil ini juga menunjukkan adanya kesesuaian antara gaya kepemimpinan 

yang diharapkan oleh karyawan dan yang saat ini telah dilakukan oleh manajer cabang. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada manajer dan karyawan PT. Mitra 

Pratama Mobilindo diketahui bahwa manajer cabang lebih banyak menggunakan gaya 

kepemimpinan transaksional yaitu mendengarkan karyawan dan mau untuk menerima 

masukan dari karyawannya serta memberikan porsi tanggung jawab yang lebih besar lagi. 

Pada gaya kepemimpinan transaksional, penilaian manajer cabang secara self assessment 

lebih besar dibandingkan penilaian karyawan terhadap sistem. Hal ini dapat terjadi karena 

walaupun manajer cabang merasa sudah memberikan porsi tanggung jawab yang besar 

kepada karyawan dan mau untuk mendengarkan pendapat dari karyawan, namun karyawan 

memandang bahwa masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen dalam 

kaitannya dengan pendapat dan keinginan karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 


