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ABSTRAK 
 

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang 
ada, antara lain diciptakan oleh pola hubungan antara pribadi, baik antara pemimpin 
dengan bawahan ataupun antara sesama bawahan di lingkungan kerja. Hubungan 
yang sehat dan terbuka di antara jenjang, bagian dan tingkatan di dalam lingkungan 
organisasi, akan menumbuhkan dan menciptakan keharmonisan hubungan kerja 
antara pimpinan dan karyawan. Begitu juga dengan PT Astra International Tbk-
Daihatsu di Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang 
merupakan anak perusahaan dari Astra International Indonesia yang senantiasa 
menjaga hubungan antara pimpinan dan bawahan, tetapi saat ini perusahaan 
dihadapkan pada permasalahan rendahnya kinerja, yang ditunjukkan oleh angka 
penjualan yang cenderung statis. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang 
pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Divisi Penjualan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional terhadap 
kinerja karyawan Divisi Penjualan PT Astra International Tbk-Daihatsu di Surabaya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap di Divisi Penjualan PT Astra 
International Tbk-Daihatsu di Surabaya yang berjumlah 40 orang. Teknik penentuan 
sampel yang digunakan adalah sensus, dimana seluruh anggota populasi diteliti. 
Alasan yang mendasari penggunaan teknik sensus tersebut adalah jumlah populasi 
masih mampu dijangkau oleh peneliti secara keseluruhan. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  

Hasil penelitian di dapat: adanya pengaruh secara bersama-sama 
kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh 
terhadap kinerja karyawan Divisi Penjualan PT Astra International Tbk-Daihatsu di 
Surabaya, hal tersebut ditunjukkan oleh  probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Nilai beta 
untuk kepemimpinan transaksional sebesar 0,551 dan transformasional sebesar 0,449. 
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa variabel kepemimpinan 
transaksional mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan Divisi 
Penjualan PT Astra International Tbk-Daihatsu di Surabaya. 
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