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ABSTRAK  
Faktor sumber daya manusia tersebut tidak dapat dipisahkan dengan unsur pemimpin dan 
yang dipimpin dalam organisasi tersebut, maka dari itu pimpinan perlu memahami sifat dan 
perilaku karyawan yang disekitarnya atau yang dihadapi sehari-hari. Seorang pemimpin 
harus mampu mengetahui dan memahami kepentingan dari karyawannya, sehingga membuat 
karyawannya senang bekerja di dalam perusahaan. Untuk itu seorang pemimpin perlu 
memiliki ketrampilan untuk dapat bersikap dan berperilaku efektif dalam menjalankan 
tugasnya. Ketrampilan bersikap itu antara lain adalah memiliki kelenturan budaya, 
ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan melakukan manajemen sumber daya manusia, 
kreatif dan memiliki motivasi belajar atau memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap 
pengetahuan dan ketrampilan yang baru.  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara 
bersama-sama antara faktor-faktor gaya kepemimpinan transformasional yang terdiri dari 
karisma, inspirasi motivasi, stimulasi intelektual dan perhatian secara individual terhadap 
motivasi kerja karyawan bagian marketing di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang 
Surabaya. Untuk mengetahui pengaruh dominan dari ke empat faktor gaya kepemimpinan 
tranformasional terhadap motivasi kerja karyawan bagian marketing di PT Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) cabang Surabaya. Banyaknya populasi dalam penelitian ini sebesar 30 
orang. Pengambilan sampel menggunakan studi sensus karena semua populasi dijadikan 
sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, hasil 
pengujian tersebut adalah sebagai berikut:  
Y = 0,261 + 0,236 X1 + 0,242 X2 + 0,245 X3 + 0,222 X4 + e  
Hasil penelitian secara bersama-sama faktor-faktor gaya kepemimpinan transformasional 
berupa karisma, inspirasi motivasi, stimulasi intelektual dan perhatian secara individual 
memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Cabang Surabaya. Nilai beta untuk faktor gaya kepemimpinan transformasional berupa 
karisma sebesar 0,256, inspirasi motivasi sebesar 0,315, stimulasi intelektual sebesar 0,257 
dan perhatian secara individual sebesar 0,243. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 
bahwa faktor inspirasi motivasi mempunyai pengaruh dominan terhadap motivasi kerja 
karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Surabaya. 
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