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Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional dengan Kinerja Karyawan 
Selama Pandemi Covid 19 

 
Abstrak 

 
Pandemi covid 19 memberikan banyak dampak di berbagai sektor khususnya 
sektor bisnis. Pimpinan perusahaan perlu melakukan penyesuaian karena adanya 
penurunan produktivitas yang disebabkan oleh : 1) Pembatasan aktivitas; 2) 
Pembatasan jam kerja; dan 3) Sistem work from home. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan 
kinerja karyawan selama pandemi covid 19. Jenis penelitian yang digunakan yaitu 
kuantitatif korelasional dengan metode pengambilan data kuesioner yang 
dibagikan ke 104 orang karyawan perusahaan farmasi yang terletak di kota 
Surakarta. Teknik sampling yang digunakan yaitu simple random sampling. 
Sedangkan untuk menguji adanya hubungan kedua variabel menggunakan metode 
analisis product moment yang terdiri dari uji normalitas, uji linieritas dan uji 
hipotesis koefisien korelasi. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
positif antara kedua variabel dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,070 dan 
p = 0,239 ( p < 0,05 ).  
Kata kunci: Gaya kepemimpinan transformasional, Kinerja karyawan, Covid 19. 
 

Abstract 
 
The covid-19 pandemic has many impacts on various sectors, especially the 
business sector. Leaders must re-adjust company’s regulations due to a decrease 
productivity caused by: 1) Restrictions on activities; 2) Restriction of working 
hours; and 3) Work from home. The purpose of this study was to determine the 
relationship between transformational leadership style and employees 
performance during the covid 19 pandemic. The type of research used is 
quantitative correlation with questionnaire which were distributed to 104 
employees of  pharmaceutical company located in Surakarta. The sampling 
technique used is simple random sampling. Product moment analysis method is 
used to determine the relationship between two variables. The result shows that 
there is no positive relationship between the two variables with a correlation 
coefficient value (r) of 0.070 with p = 0.239 (p <0.05).  
Keyword: Transformational leaderhip style, Employee performance, Covid 19. 
 

1. PENDAHULUAN 

Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO (2020) menyatakan covid 19 sebagai 

pandemi global. Situasi ini memberikan banyak dampak di berbagai sektor 

khususnya sektor bisnis. Setiap perusahaan harus mulai melakukan penyesuaian 

Demi mempertahankan keberlangsungan perusahaan maka harus dilakukan 

upaya untuk membangun budaya organisasi yang kuat dan efektif (Sidik & 



 
2 

Sutoyo, 2020). Dalam mendukung upaya tersebut perusahaan memberlakukan 

aktivitas work from home yang merupakan sistem kerja secara daring demi 

mencegah rantai penyebaran virus covid 19. Perubahan sistem kerja yang 

signifikan seperti ini tentunya merubah pola perilaku setiap karyawan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Penyesuaian kebijakan aktivitas kerja selama pandemi covid 19 juga 

dilakukan di salah satu perusahaan farmasi di kota Surakarta yang memiliki 

karyawan sejumlah  500 orang dengan memberlakukan work from home pada 

awal pandemi. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir kontak fisik antar karyawan 

di perusahaan tersebut. Perusahaan X adalah perusahaan industri farmasi yang 

memiliki produk obat-obatan, kosmetik dan alat kesehatan. Selama diberlakukan 

work from home, produktivitas karyawan menjadi berkurang. Akibatnya jumlah 

produksi di bagian manufakturing tidak terlaksana secara maksimal.  

Perusahaan X mulai beroperasi kembali sejak bulan Agustus tahun 2020 

dengan menjalankan protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer di 

setiap ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan penyemprotan disinfektan 

secara berkala di lingkungan kantor. Selain itu, untuk menghindari kerumunan 

pada saat jam makan siang, perusahaan ini membuat kebijakan yaitu membagi 

waktu istirahat menjadi 5 shift. Pada bagian manufakturing juga diberlakukan 

standar kebersihan yang mewajibkan para pekerja pabrik mencuci tangan, 

menggunakan baju pelindung, masker dan penutup kepala. Untuk masuk ke dalam 

pabrik juga harus satu per satu dan tidak boleh membuat kerumunan.  

Perlu diketahui, virus covid 19 tidak hanya menimbulkan banyak korban  

jiwa namun juga menyebabkan  kekhawatiran akan tertular virus covid 19 diantara 

karyawan di suatu perusahaan. Karena adanya pembatasan ruang gerak selama 

pandemi maka departemen manufakturing dan marketing di perusahaan X 

merasakan dampaknya, karena harus menunda proses produksi pada saat 

diberlakukan work from home sehingga penjualan juga menjadi menurun. 

Tentunya hal ini juga membuat tingkat kinerja karyawan menjadi turun.  

Kinerja seorang karyawan merupakan hasil kerja yang dilakukan untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan kepada karyawan dalam rangka mencapai 
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tujuan organisasi (Septyan, Al Musadieq, & Mukzam, 2017). Ihsani dan 

Wijayanto (2020) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan yaitu : 1) kepemimpinan; 2) disiplin kerja; 3) pelatihan kerja; 4) 

kepuasan kerja; 5) stress kerja; 6) lingkungan kerja; 7) budaya organisasi; 8) 

motivasi; dan 9) komitmen organisasi. Aspek-aspek untuk mengukur kinerja 

karyawan berdasarkan teori milik (Robbins, 2008) yang berisi 5 aspek dan 

disesuaikan dengan kondisi karyawan di Indonesia, yaitu : 1) Kualitas kerja 

diukur dari kelengkapan pekerjaan karyawan; 2) Kuantitas kerja yang dihitung 

berdasarkan jumlah pekerjaan; 3) Ketepatan waktu diukur dari berapa lama waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan; 4) Efektivitas biaya 

adalah pemanfaatan sumber daya yang dimaksimalkan; 5) Kemandirian 

merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan fungsi kerjanya.  

Dalam situasi pandemi seperti ini setiap perusahaan harus mempunyai 

strategi yang mampu bertransformasi untuk meningkatkan kinerja karyawan agar 

perusahaan dapat bertahan dan sukses. Bass, dkk. (2003) juga menjelaskan bahwa 

kepemimpinan adalah salah satu faktor utama yang menentukan tinggi-rendahnya 

kinerja karyawan dan kemampuan organisasi untuk bisa menyesuaikan perubahan 

lingkungan kerja. Gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain: 1) situasi; 2) pemimpin (subjek); 3) komunikasi; 4) pengikut (Danim, 2010). 

Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang karismatik, artinya mampu 

memberikan pengaruh, memberikan motivasi dan inspirasi, memberikan stimulus 

intelektual dan mampu memberikan perhatian pribadi kepada karyawan (Septyan, 

Al Musadieq, & Mukzam, 2017). Selain itu, pemimpin yang transformatif 

berfokus pada pengembangan karyawan dan mempertimbangkan kebutuhan 

mereka (Al Khajeh, 2018). 

Bass dan Avolio (1994) menjelaskan aspek-aspek gaya kepemimpinan 

transformasional dan dijelaskan kembali secara detail dalam Bass & Riggio 

(2006),  diantaranya  : 1) Charismatic atau karismatik diartikan sebagai perilaku 

pemimpin yang membuat para  bawahannya mengagumi, mempercayainya, dan 

sekaligus menghormatinya; 2) Inspirational motivation atau sosok yang 

menginspirasi diartikan sebagai pemimpin yang mampu mengapresiasi prestasi 
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bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap organisasi, dan mampu 

memberikan dukungan dalam organisasi melalui sikap antusiasme dan optimisme; 

3) Intellectual stimulation atau stimulasi intelektual diartikan sebagai perilaku 

pemimpin yang mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang 

kreatif terhadap permasalahan-permasalahan, dan memberikan motivasi kepada 

bawahan untuk mencari metode baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi; 

4) Individualized consideration atau perhatian secara individual diartikan sebagai 

seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-

masukan bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 

bawahan untuk mencapai kinerja yang maksimal.  

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erawati (2020) 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional terbukti mampu 

meningkatkan produktivitas karyawan secara signifikan. Lebih lanjut dari penelitian 

Sidik dan Sutoyo (2020) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional yang diterapkan di PT. Angkasa Pura I (Persero) meningkatkan 

kinerja pegawai sebesar 55,1% dengan nilai koefisien 0,551 ke arah koefisien 

positif. Artinya ada hubungan positif antara gaya kepemimpinan transformasional 

dengan kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas, peran kinerja karyawan dianggap penting dan 

merupakan ujung tombak dalam sebuah perusahaan. Mengingat peran penting 

sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan selama pandemi untuk mencapai 

hasil terbaik, maka peneliti memiliki sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana 

hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kinerja karyawan 

selama pandemi covid 19 ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kinerja karyawan 

selama pandemi covid 19. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen sumber daya manusia secara 

nyata khususnya selama pandemi covid 19. Kemudian bagi pihak akademis 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan yang disertakan 

dengan bukti teoritis dan hasil pengamatan yang telah dilakukan mengenai 

hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan selama pandemi 
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covid 19, kemudian bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

bahan pertimbangan berkaitan dengan gaya kepemimpinan transformasional untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi dalam melakukan penelitian 

lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan 

transformasional dan kinerja karyawan. Selama ini penelitian yang sering di 

lakukan hanya mengungkap pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan (Al Khajeh, 2018; Ramadhan & Wahyudin, 2018) dan hanya sedikit 

penelitian yang mengungkap efektivitas gaya kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja karyawan khususnya selama pandemi covid 19 yang terjadi sejak 

awal tahun 2020. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan maka dapat 

diambil hipotesis terdapat hubungan positif antara gaya kepemimpinan 

transformasional dengan kinerja karyawan selama pandemi covid 19. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional, yang mana 

digunakan untuk menguji  teori-teori  tertentu dan meneliti sejauh mana hubungan 

antar variabel satu dengan variabel lainnya (Creswell, 2016). Terdapat dua 

variabel pada penelitian ini, variabel tergantung (Y) yaitu kinerja karyawan dan 

variabel bebas (X) yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Alat ukur yang 

digunakan dalam pengambilan data yaitu menggunakan 2 skala yaitu skala kinerja 

karyawan dan skala gaya kepemimpinan transformasional. 

Pada penelitian ini kinerja karyawan diukur berdasarkan teori milik 

Robbins (2008) yang berisi 5 aspek, yaitu : : 1) Kualitas kerja; 2) Kuantitas kerja; 

3) Ketepatan waktu; 4) Efektivitas biaya; dan 5) Kemandirian. Semakin tinggi 

skor skala kinerja karyawan maka semakin tinggi hasil kerja yang dicapai 

karyawan, dan sebaliknya. Kemudian gaya kepemimpinan transformasional 

diukur berdasarkan teori milik Bass & Avolio (1994) yang mencakup 4 aspek, 

yaitu : 1) Charismatic; 2) Inspirational motivation; 3) Intellectual stimulation; dan  

4) Individualized consideration.  Semakin tinggi skor skala gaya kepemimpinan 

transformasional maka semakin tinggi pengaruh yang diberikan oleh pimpinan 

kepada bawahannya untuk mewujudkan tujuan dari organisasi, dan sebaliknya.  
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Penelitian ini memilih populasi karyawan perusahaan X yang berada di 

kota Surakarta dengan jumlah karyawan sebanyak  500 orang. Penentuan jumlah 

sampel ini menggunakan rumus Slovin (Saptutyningsih & Setyaningrum, 2020). 

Berdasarkan hasil perhitungan rumus, diambil sampel dalam penelitan sejumlah 

104 karyawan dari berbagai departemen. Teknik sampling yang digunakan adalah 

simple random sampling, yang artinya pengambilan anggota sampel dipilih secara 

acak dari populasi tanpa memperhatikan spesifikasi tertentu (Sugiyono, 2007).  

Skala gaya kepemimpinan transformasional awalnya berisi 28 aitem 

pernyataan yang terdiri dari 17 item favorable dan 11 item unfavorable. 

Berdasarkan hasil validitas dan reliabilitas pada skala tersebut, didapatkan nilai 

reliabilitas sebesar 0,90. Dengan demikian, skala penelitian ini cukup baik untuk 

mengukur dan menunjukkan bahwa alat ukur tersebut reliabel untuk pengambilan 

data karena nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,60 yang menandakan seluruh item tes 

memiliki reliabilitas yang kuat. Kemudian setelah beberapa aitem dinyatakan 

tidak memenuhi nilai validitas (V ≥ 0,60) maka peneliti hanya menggunakan skala 

dengan 12 aitem pernyataan yang terdiri dari 9 aitem favorable dan 3 aitem 

unfavorable.  

Skala kinerja karyawan awalnya berisi 30 aitem pernyataan yang terdiri 

dari 15 item favorable dan 15 item unfavorable. Berdasarkan hasil validitas dan 

reliabilitas pada skala tersebut, didapatkan nilai reliabilitas sebesar 0,617. Dengan 

demikian, skala penelitian ini cukup baik untuk mengukur dan menunjukkan 

bahwa alat ukur tersebut reliabel untuk pengambilan data karena nilai Cronbach’s 

Alpha ≥ 0,60 yang menandakan seluruh item tes memiliki reliabilitas yang kuat. 

Kemudian setelah beberapa aitem dinyatakan tidak memenuhi nilai validitas (V ≥ 

0,60) maka peneliti hanya menggunakan skala dengan dengan 14 aitem 

pernyataan yang terdiri dari 8 aitem favorable dan 6 aitem unfavorable.  

Analisis data yang dipakai adalah product moment. Teknik analisis ini 

digunakan untuk menguji hubungan antara 2 yaitu variabel berskala interval, 

selain itu analisis product moment digunakan untuk menyatakan ada atau tidak 

hubungan antara variabel X dengan Y  (Neuman, 2017). Analisis product moment 

mempunyai 2 syarat yang harus terpenuhi yaitu uji asumsi, uji asumsi yang 
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pertama disebut dengan uji normalitas kemudian untuk uji asumsi yang kedua 

yaitu uji linearitas untuk menentukan uji analisis data yang akan di gunakan 

berupa NonParametric. Adapun syarat menggunakan uji analisis data berupa 

NonParametric yaitu hasil uji normalitas yang terbukti normal (p > 0,05) pada 

setiap variabel dan uji linearitas yang terbukti linear yang di lihat dari linearity 

sig. (p < 0,05) dan Deviation from linearity (p > 0,05 ) sehingga dapat memenuhi 

asumsi dasar distribusi pada setiap variabel adalah normal dan linear, sehingga 

dapat menggunakan uji product moment guna menguji kebenaran hipotesis atau 

menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik analisis product moment yang 

terdiri dari 2 syarat uji asumsi, uji asumsi yang pertama yaitu normalitas untuk 

variabel dependen kinerja karyawan dapat diketahui berdasarkan nilai normalitas 

One-sample Kolmogrov-smirnov test Asymp. Sig. (2-tailed) 0,344 > 0,05 yang 

artinya persebaran data untuk variabel kinerja karyawan dapat dikatakan normal 

karena p > 0,05. Kemudian pada variabel independen gaya kepemimpinan 

transformasional diketahui nilai normalitas One-sample Kolmogrov-smirnov test 

Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,022 ( p > 0,05 ) yang artinya persebaran data untuk 

variabel gaya kepemimpinan transformasional dikatakan normal. Sebaran data 

dapat dikatakan normal apabila p atau Asymp. Sig (2- tailed) > 0,05, sebaliknya 

jika p atau Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka sebaran data dianggap tidak normal.  

Kemudian dilakukan untuk uji asumsi yang kedua yaitu uji linearitas 

antara variabel gaya kepemimpinan transformasional dengan variabel kinerja 

karyawan. Uji linearitas bertujuan untuk membuktikan hubungan yang linear 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Model statistik yang digunakan 

untuk melihat linearitas adalah Linearity dan Deviation from Linearity. Kaidah 

yang digunakan untuk mengetahui linearitas adalah jika nilai Sig. Linearity < 0,05 

sebaran dianggap linear, namun apabila Sig Linearity > 0,05 maka sebaran 

dianggap tidak linear. Dapat dilihat juga jika nilai Deviation from Linearity > 0,05 

sebaran dianggap linear dan tidak linear jika nilai Deviation from Linearity < 0,05. 
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Berdasarkan data dari Anova table diperoleh nilai Deviation from linearity Sig. 

sebesar 0,645 ( p > 0,05 ) sehingga antara variabel gaya kepemimpinan 

transformasional dengan kinerja karyawan memiliki hubungan yang linear.  

 Uji hipotesis dilakukan dengan teknik analisis product moment 

correlation coefficient oleh Karl Pearson. Tujuannya adalah untuk memeriksa 

hipotesis yang telah dirumuskan apakah terdapat hubungan atau tidak pada kedua 

variabel yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan. Jika 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima, sebaliknya jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien 

korelasi antara variabel gaya kepemimpinan transformasional dan kinerja 

karyawan adalah r = 0,070 dan p = 0,239  ( p < 0,05 ). Hal ini menunjukkan 

bahwa Ha ditolak dan Ho diterima, yang artinya tidak ada hubungan antara gaya 

kepemimpinan transformasional dengan kinerja karyawan. Dapat disimpulkan 

bahwa pemimpin yang menganut gaya transformasional tidak berpengaruh pada 

peningkatan kinerja karyawan di perusahaan X. Artinya, hipotesis yang diajukan 

oleh peneliti ditolak. 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan statistik, penelitian ini 

dikategorikan ke dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah dan 

sangat rendah. Pada variabel gaya kepemimpinan transformasional dapat 

diketahui bahwa RE > RH dengan hasil Rerata Empirik (RE) sebesar 45,52 dan 

Rerata Hipotetik (RH) sebesar 36 yang artinya gaya kepemimpinan 

transformasional tergolong tinggi.  

Kategorisasi variabel gaya kepemimpinan transformasional dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1 Kategorisasi Variabel Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Skor Interval Kategorisasi  
Rerata 
Hipotetik 
(RH) 

Rerata 
Empirik 
(RE) 

Frekuensi 
(Σ N) 

Persentase 
(%) 
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12 ≤ X < 21,6 Sangat 
Rendah   0 0% 

21,6 ≤ X < 31,2 Rendah   2 1,9% 

31,2 ≤ X < 40,8 Cukup 36  16 15,4% 

40,8 ≤ X < 50,4 Tinggi  45,52 71 68,3% 

50,4 ≤ X < 60 Sangat Tinggi   15 14,4% 

Berdasarkan tabel 1 tersebut diketahui bahwa terdapat 2 orang (1,9%) 

yang menilai pemimpin memiliki gaya kepempinan transformasional tingkat 

rendah, sebanyak 16 orang (15,4%) tingkat cukup, sebanyak 71 orang (68,3%) 

tingkat tinggi dan sebanyak 15 orang (14,4%) tingkat sangat tinggi. Berdasarkan 

hasil perbandingan antara RE, RH, dan jumlah presentase terbanyak, maka 

menunjukkan presentase dari jumlah terbanyak berada dalam kategori tinggi. 

Dapat diartikan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan di 

perusahaan X tergolong tinggi. Hal ini juga sependapat dengan teori Bass, dkk. 

(2003) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan faktor penting yang 

menentukan kinerja karyawan dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan, khususnya selama pandemi covid 19. Dalam 

situasi seperti ini diperlukan pemimpin yang dapat mengubah nilai, keyakinan, 

sikap, perilaku, emosi, dan kebutuhan karyawan ke arah yang lebih baik  

(Muslichah & Asrori, 2018). 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis, variabel kinerja karyawan dapat 

diketahui bahwa RE > RH dengan hasil Rerata Empirik (RE) sebesar 51,38 dan 

Rerata Hipotetik (RH) sebesar 42 yang artinya kinerja karyawan tergolong tinggi. 

Kategorisasi variabel kinerja karyawan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2 Kategorisasi Variabel Kinerja Karyawan 

Skor Interval Kategorisasi  
Rerata 
Hipotetik 
(RH) 

Rerata 
Empirik 
(RE) 

Frekuensi 
(Σ N) 

Persentase 
(%) 

14 ≤ X < 25,2 Sangat   0 0% 
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Rendah 
25,2 ≤ X < 36,4 Rendah   0 0% 
36,4 ≤ X < 47,6 Cukup 42  32 30,8% 
47,6 ≤ X < 58,8 Tinggi  51,38 58 55,8% 
58,8 ≤ X < 70 Sangat Tinggi   14 13,5% 

Berdasarkan tabel 2 tersebut diketahui bahwa terdapat 32 orang (30,8%) 

memiliki kinerja yang cukup, sebanyak 58 orang (55,8%) memiliki kinerja yang 

tinggi dan sebanyak 14 orang (13,5%) memiliki kinerja yang sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil perbandingan antara RE, RH, dan jumlah presentase terbanyak, 

maka menunjukkan presentase dari jumlah terbanyak berada dalam kategori 

tinggi. Dapat diartikan bahwa kinerja karyawan di perusahaan X tergolong tinggi. 

Kinerja merupakan usaha yang dikeluarkan oleh para karyawan dalam rangka 

menggapai suatu prestasi kerja yang memuaskan, artinya apabila kinerja 

karyawan tinggi maka dapat memberikan dampak positif terhadap pribadi dan 

lingkungan kerja  (Akbar, 2018).  

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan manajer HRD 

perusahaan X dijelaskan bahwa pimpinan perusahaan belum cukup memotivasi 

dan memperhatikan karyawan secara individual karena lebih banyak mengurus 

hal-hal yang bersifat administratif. Cara yang memudahkan pemimpin untuk dapat 

berkontribusi dalam peningkatan kinerja karyawan adalah membangun 

komunikasi yang baik dengan memberi stimulus intelektual untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan lebih efektif dan memperhatikan kebutuhan karyawan  (David, 

Armanu, & Afnan, 2017). Selain itu, manajer HRD perusahaan X mengatakan 

bahwa karyawan sudah cenderung lebih mandiri dengan mengikuti Standard 

Operating Procedure yang ada di perusahaan. Lebih lanjut lagi, dalam kondisi 

pandemi seperti ni karyawan cenderung bekerja dengan lebih baik supaya 

menghindari resiko di PHK (pemutusan hubungan kerja).  

Namun penelitian ini belum bisa membuktikan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional dapat mempengaruhi kinerja karyawan selama pandemi covid 

19. Menurut telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti, proses transformasi 

sebagai indikator utama untuk variabel gaya kepemimpinan transformasional 
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hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, yaitu selama pandemi covid 19 

berlangsung. Transformasi dilakukan dengan perubahan sistem kerja dan budaya 

organisasi. Responden penelitian ini merasa bahwa kinerja karyawan di 

perusahaan X tidak dipengaruhi oleh perubahan di atas, karena prosesnya 

berlangsung untuk waktu yang cukup singkat. Selain itu, dari data responden 

menunjukkan bahwa usia karyawan mayoritas sudah dewasa, yakni usia di atas 28 

tahun (81,73%) dan masa kerja karyawan dominan lebih dari 6 tahun (71,15%). 

Artinya keberadaan praktek kepemimpinan transformasional sudah tidak banyak 

memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan, karena mereka sudah relatif 

lebih mandiri (Yuwono, dkk., 2020)  

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa kepemimpinan 

transformasional tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

kinerja karyawan di perusahaan X. Namun karena usia karyawan mayoritas sudah 

dewasa, yakni usia di atas 28 tahun (81,73%) dan masa kerja karyawan dominan 

lebih dari 6 tahun (71,15%), artinya keberadaan praktek kepemimpinan 

transformasional sudah tidak banyak memberikan pengaruh terhadap kinerja 

karyawan, karena mereka sudah relatif lebih mandiri dengan mengikuti Standard 

Operating Procedure yang ada. Selain itu, dalam kondisi pandemi seperti ini 

karyawan cenderung bekerja dengan lebih baik supaya menghindari resiko di 

PHK (pemutusan hubungan kerja). 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemimpin perusahaan dapat menerapkan 

gaya kepemimpinan transformasional dengan memberikan pengaruh pada 

karyawan agar memiliki kepercayaan diri, memotivasi karyawan untuk selalu 

optimis, memperhatikan kebutuhan karyawan secara individual, 

mengkomunikasikan visi, misi dan harapan-harapan organisasi serta memberikan 

cara-cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien.; 2) Karyawan 

diharapkan lebih percaya diri dan optimis dengan hasil kinerjanya, 

mengkomunikasikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan menemukan cara-cara 
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yang inovatif dan lebih efisien untuk menyelesaikan pekerjaan.; 3) Peneliti 

selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengganti variabel lain agar 

dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhi peningkatan kinerja 

karyawan selama pandemi covid 19. 
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