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RINGKASAN 

GANDA MARTUA SITUMORANG. NPM. 06.833.0119. "Hubungan 
Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Ke�a Karyawan Pada 
PT. Asuransi Jiwa WanaArtha LifeCabang Medan". 

PT. Asuransi Jiwa WanaArtha Life Cabang Medan, 
kepemimpinan pada setiap bagian selalu mengalami perubahan sesuai 
dengan kepribadian dan latar belakang pemimpin yang menjabat. Di 
sisi lain karyawan merupakan sumber daya yang penting dalam suatu 
perusahaan, karena karyawan menggerakkan dan mengendalikan 
sumber daya lain yang ada. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai 
maka pemimpin harus dapat menggerakkan serta mengarahkan, 
membangkitkan semangat dan gairah ke�a karyawan itu dengan gaya 
kepemimpinan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas 
kerja karyawan. 

PT. Asuransi Jiwa WanaArtha Life Cabang Medan adalah suatu 
perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa non 
perbankan, juga melaksanakan restrukturisasi kepemimpinan sebagai 
upaya untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki 
dan juga untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Pemimpin tiap 
masing-masing berusaha untuk meningkatkan produktivitas karyawan 
yang dipimpinnya sesuai dengan gaya kepemimpinan masing-masing. 
Perubahan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh perusahaan 
tentu berdampak baik secara positif ataupun negative pada 
produktivitas karyawan. 

Tujuan penelitian 101 adalah lngin mengetahui gaya 
kepemimpinan yang dijalankan oleh perusahaan, Untuk mengetahui 
produktivitas kerja karyawan di perusahaan dan Untuk mengetahui 
hubungan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas ke�a karyawan. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah pengamatan, wawancara dan penyebaran angket. Sedangkan 
teknik analisis data yang penulis gunakan adalah korelasi product 
moment. 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh rxy hitung (0,556 > 0,212) 
rxy tabel. lni berarti ada hubungan gaya kepemimpinan terhadap 
produktivitas ke�a karyawan pada PT. Asuransi WanaArtha dengan 
kategori rendah. Berdasarkan hasil perhitungan pengujian temyata t 
hitung > t tabel, yaitu 4,014 > 2,042. Oleh karena itu Ho ditolak dan Ha 
diterima, dapat ditarik kesimpulan yaitu ada hubungan gaya 
kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. 
Asuransi WanaArtha 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Produktivitas Kerja, Karyawan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Gaya kepemimpinan adalah suatu kemampuan merupakan hasil 

dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri 

seseorang. Kepemimpinan tumbuh, rnelainkan sebuah kelahiran dari 

proses panjang perubahan dalam diri seseorang. 

Jadi gaya kepemimpinan merupakan sesuatu yang tumbuh dan 

berkembang dari dalam diri seseorang. Justru seringkali seorang 

pemimpin sejati tidak diketahui keberadaannya oleh mereka yang 

dipimpinnya. Bahkan ketika misi atau tugas terselesaikan, maka 

seluruh anggota tim akan mengatakan bahwa merekalah yang 

melakukannya sendiri 

Secara umum pengertian produktivitas adalah perbandingan 

dari pada output (keluaran) dengan input (masukan). Produktivitas juga 

diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang

barang atau jasa) dengan masukan (input) yang sebenamya 

digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. 

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri, maupun yang 

berhubungan dengan lingkungan perusahaan. Faktor-faktor tersebut 

saling mempengaruhi satu sama lainnya, dimana tiap faktor dapat 

mempengaruhi peningkatan produktivitas baik secara langsung 
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dengan faktor yang satu mempengaruhi faktor yang lain. Pemimpin 

harus mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang 

dipimpinnya secara terus menerus dan sistematis dengan gaya 

kepemimpinan yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Pada PT. Asuransi Jiwa WanaArtha Life Cabang Medan, 

kepemimplnan pada setiap bagian selalu mengalami perubahan sesuai 

dengan kepribadian dan latar belakang pemimpin yang menjabat. Oi 

sisi lain karyawan merupakan sumber daya yang penting dalam suatu 

perusahaan, karena karyawan menggerakkan dan mengendalikan 

sumber daya lain yang ada. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai 

maka pemimpin harus dapat menggerakkan serta mengarahkan, 

membangkitkan semangat dan gairah kerja karyawan itu dengan gaya 

kepemimpinan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan. 

PT. Asuransi Jiwa WanaArtha Life Cabang Medan adalah suatu 

perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa non 

perbankan, juga melaksanakan restrukturisasi kepemimpinan sebagai 

upaya untuk meningkatkan potensi sumber daya man usia yang dimiliki 

dan juga untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Pemimpin tiap 

masing-masing berusaha untuk meningkatkan produktivitas karyawan 

yang dipimpinnya sesuai dengan gaya kepemimpinan masing-masing. 

Perubahan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh perusahaan 
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IDE.NTITAS RE.SPONDE.N 

No. Responden 

Jenis Kelamin : ( ) Perempuan ( ) Lakt-laki 

Pendidikan : ( ) SMA ( ) D-Ill ( ) S-1 ( ) S-2 ( ) S-3 

Usia 

Cara pengisian untuk pernyataan cukup dengan memberi Ianda silang 

(x) pada jawaban yang anda pilih. Dengan keterangan 

SS : Sangat Setuju 

S : SeiUJU 

R Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS · Sangat Tidak Setuju 

A. BUTIR PERTANYAAN TE.NTANG GAYA KfPE.MIMPINAN 

No Pertanyaan 
Tanggapan 

ss s· R TS I STS 

1 Pimpinan yang memthkt sifat otoriter 
belum mampu mendukung hasil kerja 
karyawan. 

2 Karyawan sangat lldak menyenangi 
sikap pimpinan yang bergaya otoriter. 

3 Pimpinan sudah memberikan 
kepercayaan karyawan untuk 
mengaspirasikan kemampuannya. 

4 Pimpinan say a konsisten antara 
perkataan dan perbuatannya. 

5 Pimpinan parllstpasif memberikan 
kesempatan penuh bagt karyawan 
untuk mengembangkan strategi 
dalam beke�a. 

6 Pimpinan hanya konsentrasi pada 
tujuan pekerjaan. 

7 Tujuan organisasl mampu 
mendukuna _!)e'l..ca_paian hast! keria 
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1-·9 

10 

yang baik. 

Kepemimpinan situasional mampu 
memberikan karyawan untuk 
beradaptasi terhadap kond1si ke�a. 

Adaptasi karyawan sangat 
mendukung pencapaian target ke�a. 

Adanya penghargaan yang diberikan 
dapat meningkatkan kine�a anda. 

B. BUTIR PERNTANYAAN TENTANG PROOUKTMTAS KERJA 

-

No Pertanyaan 
Tanggapan 

ss s R r TS 

1 Peke�aan yang dilakukan selalu 
memuaskan prestasi kel)a anda. 

2 Dapat menyelesaikan peke�aan 
sesuai dengan yang telah ditetapkan 
oleh pimpinan. 

3 Selalu dapat menyelesaikan lebih dari 
satu peke�aan dalam satu hari 

4 Selalu ditugaskan oleh pimpinan 
untuk memberikan arahan-arahan 
kepada calon karyawan 

5 Lingkungan ke�a yang tidak nyaman 
dapat mempengaruhi produkllvitas 
ke�a karyawan. 

-

6 Prosedur yang ditetapkan pimpinan 
dapat mempengaruhi produktivitas 
ke�a anda 

7 Produktivitas ke�a diukur melalui 
hasil kerja karyawan. 

8 1 Selalu dapat menanggapi keluhan-
keluhan dari rekan kel}a 

9 Perusahaan sering melakukan mutasi 
terhadap karyawan 

10 Pimpinan selalu berusaha 
meningkatkan kine�a para 
karyawannya. 

STS 
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