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    Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya 
kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja karyawan PT 
Trade Servistama Indonesia. Variable yang menjadi focus dalam 
penelitian ini adalah gaya kepemimpinan transformasional terhadap 
motivasi kerja karyawan. 
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan hasil penelitian 
diolah dengan menggunakan program SPSS versi 15.0 
Dari hasil uji statistic tersebut dengan menggunakan program SPSS 
versi 15.0 mellaui uji korelasi Product Moment dan Alpha Cronbach 
terhadap 26 responden diperoleh hasil uji validitas untuk variable gaya 
kepemimpinan transformasional sebesar 0,822 dan motivasi kerja 
karyawan sebesar 0,806, nilai tersebut diatas 0,60 sehia semua 
instrument dapat dikatakan handal/reliable. 
Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa variable gaya kepemimpinan 
transformasional secara langsung memiliki hubungan yang sangat kuat 
terhadap motivasi kerja karyawan sebesar 54,2% dengan taraf 
signifikansi sebesae *0,002, selain itu hasil uji ANOVA diperoleh nilai F 
hitung sebesar 26,168 dengan tingkat signifikansi *0,000. Berdasarkan 
hasil  penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gaya 
kepemimpinan transformasional secara parsial dan simultan 
berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan PT Trade Servistama 
Indonesia. 
Kata kunci : Gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi 

kerja karyawan 
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Permasalahan yang dihadapi oleh beberapa perusahaan adalah 

masalah pengelolaan pengembangan sumber daya manusia 

khususnya dalam peningkatan karier, dimana karier merupakan hal 

yang sangat penting untuk mendorong karyawan dalam 

meningkatkan kemampuan di bidangnya, oleh karena itu untuk dapat  

mempengaruhi para pengikutnya diperlukan suatu gaya 

kepemimpinan tertentu, dimana gaya kepemimpinan yang dimiliki 

seorang pemimpin di perusahaan berbeda-beda. Kepemimpinan 

(Leadership) merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi 

aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari para anggotanya. 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan 

tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikutnya untuk mencapai 

tujuan dan mempengaruhi kelompok dan budayanya (Rivai,2004:2). 

Kepemimpinan adalah gaya sesorang pemimpin mempengaruhi 

bawahannya, agar mau bekerjasama dan bekerja efektif sesuai 

dengan perintahnya.  

Untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan karyawan,  hal ini 

bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan, karena efektivitas seorang 

pemimpin diukur dari kinerja dan pertumbuhan organisasi yang 

dipimpinnya serta kepuasan karyawan terhadap pimpinannya. Oleh 

sebab itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi 

bawahannya untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan tanpa 

paksaan  sehingga bawahan secara sukarela akan berperilaku dan 

berkinerja sesuai tuntutan organisasi melalui arahan pimpinannya.  

Gaya kepemimpinan ini pada dasarnya merupakan gaya 

kepemimpinan transformasional yang menekankan pada pentingnya 

seorang pemimpin menciptakan visi dan lingkungan yang memotivasi 

para bawahan untuk berprestasi  melampaui harapannya. 

(Burns,1978:5) 

Namun pada kenyataan, masih terdapat karyawan kurang 

mendapatkan dukungan dan perhatian oleh pimpinan sehingga 
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berakibat kepada menurunnya kinerja karyawan yang berdampak 

kepada produktifitas perusahaan menjadi kurang optimal dan tidak 

tercapainya visi perusahaan tersebut. 

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh 

gaya kepemimpinan  transformasional terhadap motivasi kerja 

karyawan PT Trade Servistama Indonesia 

2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

motivasi kerja karyawan baik secara parsial maupun simultan. 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan penganalisis secara 

parsial dan simultan pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 

terhadap motivasi kerja karyawan. 

4. Tinjauan Pusataka 

a. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

 Berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan sangat ditentukan 

oleh kepemimpinan, karena pemimpin bertanggungjawab atas 

kegagalan pelaksanaan pekerjaan, sebaliknya kesuksesan dalam 

memimpin sebuah organisasi merupakan keberhasilan seseorang 

mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan atau menjalankan 

visinya, selain itu adanya koordinasi atau kerjasama yang baik antara 

pimpinan dan bawahannya. Pernyataan tersebut sebagaimana 

diuraikan oleh (Wahjosumidjo,1993:172) kepemimpinan mempunyai 

kaitan yang erat dengan motivasi karena keberhasilan seorang 

pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada kewibawaan, selain 

itu bagaimana menciptakan motivasi dalam diri setiap karyawan, 

kolega maupun pimpinan itu sendiri. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka kepemimpinan adalah 

aktivitas untuk mempengaruhi pengikutnya guna mencapai tujuan 

organisasi, oleh sebab itu setiap pemimpin memiliki gaya  (style) yang 

berbeda-beda dalam memimpin perusahaan. Salah satu gaya 

kepemimpinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah gaya 
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kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional 

yaitu pemimpin yang mencurahkan perhatiannya kepada persialan-

persoalan yang dihadapi oleh para pengikutnya dan kebutuhan 

pengembangan dari masing-masing pengikutnya dengan cara 

memberikan semangat dan dorongan untuk mencapai tujuannya 

(Stephen P.Robbin,2007:473) 

b. Dimensi dan Indikator  Gaya Kepemimpinan 

Transformasional. 

  Faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan 

transformasional, yaitu terdiri dari dimensi (1) charisma atau 

idealism; (2) inspirasi atau motivasi; (3) stimulasi intelektual; (4) 

pertimbangan individual. (Stephen P.Robbin;2007:473). 

  Sedangkan indicator gaya kepemimpinan transformasional 

yaotu; (1) visi dan misi, menanamkan kebanggaan, meraih 

penghormatan dan kepercayaan; (2) mengkomunikasikan harapan 

tinggi, menggunakan symbol untuk memfokuskan pada usaha; 

menggambarkan maksud penting secara sederhana (3) 

mendorong intelegensi, rasionalitas dan pemecahan masalah 

secara hati-hati; (4) memberikan perhatian pribadi, melayani 

secara pribadi, melatih dan menasehati. (Stephen P.Robbins, 

2007;473) 

c. Motivasi Kerja Karyawan 

  Motivasi merupakan suatu proses psikologis 

yangmencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi 

dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang (1999:174) 

  Ada dua syarat mutlak untuk memotivasi kerja seorang 

karyawan yaitu kemampuan kerja dan kemauan kerja. (1) 

Kemampuan kerja yaitu pemimpin akan memberikan imbalan 

kepada karyawan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan tersebut; (2) kemauan kerja yaitu pemimpin akan 

berusaha mengetahui kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-

keinginan dari para bawahannya (Jurnal kajian bisnis No.17/mei-

september/1999) 
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d. Dimensi dan Indikator motivasi kerja karyawan 

  Dimensi motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh 5 

faktor, sebagaimana yang disampaikan oleh Abraham Maslow, 

bahawa kebutuhan manusia terdiri dari lima jenjang kebutuhan 

yaitu ; (1) psikologis; (2) keamanan; (3) social; (4) penghargaan; 

(5) aktualisasi diri. (Stephen P. Robbin; 2007:214) 

  Sedangkan indicator dari dimensi motivasi kerja yaitu; (1) 

kebutuhan rasa lapar, haus, perlindungan, kebutuhan biologis dan 

kebutuhan memperoleh penghasilan yang dapat digunakan dalam 

memenuhi kebutuhan fisiknya; (2) keselamatan dan perlindungan 

terhadap kerugian fisik dan emosional; (3) mencakup factor kasih 

saying, rasa memiliki, diterima dengan baik dan persahabatan; (4) 

mencakup factor penghormatan diri; (5) dorongan untuk menjadi 

seseorang/sesuatu sesuai ambisinya yang mencakup 

pertumbuhan, pencapaian tujuan potensi dan pemenuhan 

kebutuhan diri. (Stephen P.Robbin, 2007;214)  

 

B. Metode Penelitian. 

Variable dalam penelitian ini terdiri dari variable bebas dan varibel 

terikat. Variable bebas (X) yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan 

variable terikat  (Y) adalah motivasi kerja karyawan. Untuk mengukur skor 

dari variable-variabel tersebut menggunakan kuesioner yang disebarkan 

secara langsung kepada karyawan PT Trade Servistama Indonesia yang 

berjumlah kurang lebih 256 orang,  

Selanjutnya pengambilan sampel ini menggunakan propotional 

random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak didalam populasi 

yang sudah dikelompokkan/distratakan. (M.Suparmoko; 2007:37) 

Untuk mendapatkan hasil instrument yang baik dan memenuhi dua 

persyaratan yaitu valid dan reliable. Maka pembuatan instrument harus 

dilandasi pada kajian pustaka, oleh karena itu kuesioner sebagai instrument 

pengumpulan data dalam penelitian ini perlu diuji validitas dan reliabilitas 

melalui program SPSS versi 15.0 
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C. Interprestasi Hasil Penelitian. 

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas dari variable gaya kepemimpinan 

transformasional dapat dinyatakan memiliki tingkat validitas yang sangat 

tinggi yaitu sebesar 0,687 dan yang paling rendah yaitu 0,368, sedangkan 

hasil uji reliabilitas didapat nilai Alpa Cronbach sebesar 0,822. Karena angka 

tersebut jauh diats 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variable gaya 

kepemimpinan transformasional dapat dinyatakan handal. Selanjutnya Hasil 

uji validitas dan reliabilitas dari motivasi kerja karyawan dapat dinyatakan 

kehandalannya dengan nilai instrument sebesar 0,857 dan nilai instrument 

terendah sebesar 0,460. Berdasarkan hal tersebut maka variable gaya 

kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja karyawan dapat 

dinyatakan valid. 

 

Selanjutnya hasil analisis korelasi dan regresi bahwa hubungan gaya 

kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja karyawan memiliki 

hubungan yang sangat kuat sebesar 0,542 atau 54,2% dengan tingkat 

signifikan sebesar *0,002 dimana tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 

alpha (α) 0,05 artinya gaya kepemimpinan transformasional memiliki 

hubungan yang sangat kuat atau signifikan dan positif terhadap motivasi 

kerja karyawan, hal ini menunjukkan bahwa adanya interaksi antara 

pimpinan dan bawahan dalam mengwujudkan visi  dan memotivasi 

karyawan untuk bekerja bersama-sama mencapai tujuan yang hendak 

dicapai serta memahami kebutuhan-kebutuhan dari pada para 

karyawannya(lihat tabel 1). Hasil penelitian ini sesuai dengan  jurnal bisnis 

dan ekonomi, September 2003, hal 3, yang menyatakan gaya kepemimpinan 

transformasional memotivasi bawahannya dengan cara; (1) membuat para 
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bawahan lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu Pekerjaan; (2) 

mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi dari pada diri 

sendiri; (3) mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan pada tingkat yang lebih 

tinggi. 

Sedangkan dari hasil perhitungan uji t diperoleh nilai kostanta 

sebesar -2,085 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048, dan untuk variable 

gaya kepemimpinan transformasional uji t sebesar 3,458 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,002, hal ini menyatakan bahwa secara parsial gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Lihat 

tabel 2 berikut ini : 

 

 

 

Selanjutnya dari hasil perhitungan uji ANOVA atau F test 

menghasilkan nilai F hitung sebesar 26,168 dengan tingkat signifikansi 

0,000, maka model regresi dapat dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh secara simultan terhadap motivasi kerja 

karyawan, lihat tabel 3. Hal ini terbukti bahwa kepemimpinan memiliki kaitan 

yang sangat erat dengan motivasi kerja karyawan, karena karyawan yang 

memiliki motivasi dalam  melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan 

mampui  memberikan kontribusi yang baik sesuai harapan pimpinan 

sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, pernyataan inisebagai 

karena keberhasilan seorang pemimpin adalah dapat menggerakkan orang 

lain (bawahan) dalam mencapai tujuan, sehingga seorang pemimpin tidak 

hanya dapat memerintah bawahannya tetapi pemimpin harus dapat  
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Pernyataan ini sebagaimana disampaikan oleh Wahjosimidjo,1993:172, 

kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi, karena 

keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain sangat 

tergantung kepada kewibawaan dan bagaimana menciptakan motivasi 

dalam diri setiap karyawan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. 

Berdasarkan paparan tersebut maka secara nyata variable gaya 

kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

motivasi kerja karyawan, tetapi secara simultan memiliki pengaruh yang 

sangat kuat terhadap motivasi kerja karyawan, hal ini berarti bahwa 

karyawan sangat membutuhkan dorongan atau motivasi dari para pimpinan 

dalam mengwujudkan impian atau cita-citanya dimasa yang akan datang 

melalui program pelatihan yang diadakan baik oleh perusahaan maupun 

pelatihan atau pendidikan yang timbul dalam diri/individual karyawan, 

sehingga terbentuk sinergi yang dapat meningkatkan produktifitas 

perusahaan. 

  

D. Kesimpulan  

1. Gaya kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh 

terhadap motivasi kerja karyawan, dimana variable gaya kepemimpinan 

sebesar 54,2%  dan tingkat signifikansi sebesar 0,002 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variable gaya kepemimpinan memilihi hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. 

2. Gaya kepemimpinan transformasional secara simultan berpengaruh 

terhadap motivasi kerja karyawan, karena memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 dan F hitung 26,168. 

3. Gaya kepemimpinan transformasional sangat cocok diterapkan 

dilingkungan perusahaan , karena terbukti dapat  meningkatkan motivasi 

karyawan dan menumbuhkan rasa percaya diri karyawan terhadap 

komitmen pimpinan yang selalu peduli terhadap kebutuhan karyawan.  
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