PERANAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PEGAWAI PADA PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK
DIVISI KONTRUKSI III

TUGAS AKHIR

Disusun sebagai Satu Syarat Menyelesaikan
Program Pendidikan Diploma 3

Oleh

SISKA MARIDA
NIM 1205091090

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
MEDAN 2015

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan
hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
Dan Salawat penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tugas Akhir ini
disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan
Diploma 3 Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Medan.
Tugas Akhir ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berkat
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dukungan doa,
material, dan motivasi.
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. M. Syahruddin, S.T., M.T., Direktur Politeknik Negeri Medan.
2. Nursiah Fitri, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik
Negeri Medan.
3. Safaruddin, S.E., M.Si., Sekretaris Jurusan Administrasi Niaga Politeknik
Negeri Medan.
4. Vivianti Novita, S.E., M.Si., Ketua Program Studi Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Medan.
5. Dewi Comala Sari, S.E., M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah membantu
memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Dr. Suriyadi, M.Hum., Dosen Pembimbing II yang telah membantu
memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Jurusan Administrasi Niaga Politeknik
Negeri Medan.

i

8. Resya Rahmaweni, S.E., sebagai pembimbing PKL dan riset serta seluruh
pegawai PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi Kontruksi III yang tidak bisa
penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak bantuan dan
motivasi kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman AB-6D yang memberikan semangat kepada penulis.
10. Seluruh sahabat seperjuangan di UKMI Polmed terutama Dhila, Mila, Maya,
Desfi, Fitri, Nisa, Arsih, Wika, Tika, Cui, Desi Tanjung, Mega dan yang
lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
Teristimewa untuk ayahanda tercinta Basrida dan ibunda tercinta
Gustimar dan adik tersayang yaitu Karlina, Ramadhani, dan Yudha Pratama
yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan mengingatkan penulis
untuk mengerjakan Tugas Akhir ini hingga selesai dengan baik.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki
kekurangan dan kelemahan dalam penyusunannya. Oleh sebab itu, penulis
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk
menyempurnakan Tugas Akhir ini.
Demikianlah yang bisa penulis sampaikan, penulis berharap semoga
Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya.
Medan, Juli 2015
Penulis

Siska Marida
NIM 1205091090

ii

ABSTRAK
Tugas Akhir ini mengkaji Peranan Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja
Pegawai pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi Kontruksi III. Adapun tujuan
penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui peranan pimpinan dalam
meningkatkan kinerja pegawai pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi
Kontruksi III.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penlisan Tugas Akhir
ini berupa observasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penulisan Tugas Akhir ini adalah teknik analisis deskriptif.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada PT Adhi Karya
(Persero) Tbk. Divisi Kontruksi III, disimpulkan bahwa pimpinan PT Adhi Karya
(Persero) Tbk. Divisi Kontruksi III telah melaksanakan peranan pimpinan
dengan baik dan mampu meningkatkan kinerja pegawai.
Kata Kunci: Pimpinan, Kinerja Pegawai.
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ABSTRACT
This final project examines the role of leadership in Improving Employee
Performance in PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi Kontruksi III. As for the
prupose of this Final Project was to determine the role of leadership in
improving employee performance in PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi
Kontruksi III.
The methods of data collection used in this Final Project is observations
and questionnaires. The data analysis techniques used in this Final Project is a
descriptive analysis techniques.
Based on the results of data analysis at PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Divisi Kontruksi III, concluded that the leadership of PT Adhi Karya (Persero)
Tbk. Divisi Kontruksi III has undertaken the leadership role well and can
improve employee performance.
Keywords: Leadership, Employee Performance.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang sumber daya manusia
(SDM) bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau
asset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru
di luar Human Resource atau H.R, yaitu Human Capital atau H.C. Disini SDM
dilihat bukan sekedar sebagai asset utama, tetapi asset yang bernilai dan dapat
dilipatgandakan, dikembangkan dan juga bukan sebaliknya sebagai liability
(beban).
Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari
manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya
manusia. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah
manusia, bukan mesin. Suatu organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi
untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus
oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan
institusi/organisasi.
Sumber daya manusia tediri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia.
Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya
fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang
dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif sumber daya
manusia, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa
sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar
dan pelatihan).
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Umumnya, sumber daya manusia dalam organisasi terdiri dari pimpinan
dan pegawai. Mereka yang mengelola dan melakukan kegiatan organisasi agar
tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan potensi yang dimiliki sumber daya
manusia, diharapkan agar kegiatan organisasi dapat berjalan dengan efektif.
Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peran seorang
pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam organisasi atau
perusahaan.
Keberhasilan organisasi tergantung bagaimana seorang pimpinan
mengelola dan mengerahkan semua potensi yang ada di perusahaan. Salah
satunya

adalah

mempunyai

gaya

mengelola

atau

kepemimpinan

mengatur

pegawai.

masing-masing.

Pemimpin

Faktor

harus

kepemimpinan

memegang peranan yang sangat penting. Karena, seorang pemimpin harus
bisa menggerakkan dan mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuannya
dan itu bukanlah tugas yang mudah. Pemimpin harus mampu memahami setiap
perilaku pegawai yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemimpin harus menjadi
contoh yang baik bagi bawahannya agar pemimpin dapat mempengaruhi
pegawainya.
Seorang pemimpin harus mampu memperhatikan setiap pegawainya.
Memahami

kebutuhannya,

dan

mendengarkan

apa

yang

diinginkan

pegawainya. Seorang pemimpin yang mampu mengarahkan dan mengayomi
pegawainya akan berdampak pula pada peningkatan kinerja pegawainya.
Pegawai akan memiliki loyalitas terhadap perusahaan dan tugas yang
dikerjakan pun akan cepat dan tepat. Tercapainya tujuan perusahaan
merupakan sebuah indikasi bahwa setiap orang yang ada di dalamnya telah
melakukan kinerjanya dengan benar, baik pimpinan maupun bawahannya.
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PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi III merupakan salah satu
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kontruksi. Sebagai
salah satu Badan Usaha Milik Negara, pastinya dapat kita ketahui bahwa setiap
pegawai yang bekerja di dalamnya adalah orang-orang yang berkualitas.
Berjalannya aktivitas kerja di Kantor PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi
Kontruksi III tidak terlepas dari seorang pemimpin yang berkualitas. Selain itu,
melihat perkembangan yang sangat modern saat ini kemungkinan besar yang
terjadi adalah munculnya perilaku-perilaku baru atau ilmu-ilmu yang baru
mengenai peran seorang pimipinan. Kesalahan dan kekurangan juga terkadang
muncul dalam diri seorang pimpinan dalam mengelola organisasi yang
dipimpinnya. Melihat hal ini, beberapa masalah dalam pemilihan judul tugas
akhir mengenai peranan kepemimpinan, yaitu:
1. Ingin mengetahui lebih dalam lagi pentingnya peranan seorang pemimpin
dalam membangun kinerja pegawai dalam organsasi atau perusahaan.
2. Ingin mengembangkan lagi kemampuan diri di bidang kepemimpinan,
dengan meninjau kinerja kepemimpinan di instansi besar seperti PT Adhi
Karya (Persero) Tbk. Divisi Kontruksi III.
3. Ingin mengetahui kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh seorang
pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai.
4. Ingin mengetahui sampai sejauh mana aplikasi tentang teori sumber daya
manusia dibidang kepemimpinan yang penulis peroleh di bangku kuliah
dengan keaadan sebenarnya pada sebuah organisasi atau perusahaan.
Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, kajian Peranan Pimpinan
dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi
Kontruksi III menarik untuk dibahas.

4

1.2 Rumusan Masalah
Dalam tugas akhir ini, yang menjadi rumusan masalahnya adalah
“Bagaimanakah peranan pimpinan pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi
Kontruksi III dalam meningkatkan kinerja pegawai?”.
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penulisan tugas
akhir ini adalah untuk mengetahui peranan pimpinan dalam meningkatkan
kinerja pegawai pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi III
1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah:
1. Bagi penulis, untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan berfikir
mengenai sebuah masalah yang diteliti, khususnya dalam kepemimpinan.
2. Bagi penulis, untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan yang terjadi
pada saat ini mengenai peranan seorang pimpinan dalam meningkatkan
kinerja pegawai.
3. Bagi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi III, sebagai bahan
informasi dan masukan terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek
penelitian.
4. Bagi

kegiatan

akademik

di

Politeknik

Negeri

Medan,

menambah

pengetahuan dan wawasan kepada pembaca terhadap studi penelitian pada
bidang yang sama, serta memberikan sumbangan informasi.
1.5 Sistematika Penulisan
Adapun yang terkandung dalam tugas akhir ini dapat dilihat secara
sistematis seperti di bawah ini:
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BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian tentang bagian pendahuluan dari tugas akhir yang
terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan,
manfaat penulisan dan sistematika penulisan
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori mengenai pengertian
kepemimpinan, pemimpin dan kinerja, peran pemimpin, fungsi kepemimpinan,
faktor-faktor yang mempengarui kinerja, dan hubungan antara kepemimpinan
dengan kinerja.
BAB 3 METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang metode-metode penelitian yang digunakan
penulis dalam mengumpulkan data yang terdiri dari cara pengumpulan data,
jenis sumber data, dan teknik analisis data.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan dan
pembahasan data hasil riset mengenai peranan pemimpin.
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini dirangkum suatu simpulan mengenai keseluruhan tugas
akhir ini, kemudian memberikan saran yang berguna untuk perusahaan dan
pembaca.
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