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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengkaji tentang pengaruh gaya kepemimpinan 

yang dilakukan oleh Muchamad Nizar R (2006) dengan judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Pemerintah 

Kabupaten Malang). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan berorientasi tugas dan berorientasi 

hubungan karena terbukti dapat meningkatkan kinerja pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang. 

Hasil penelitian Hendrawan (2010) yang mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi 

Karyawan BRI Malang Kawi “Artha –Karya” Kota Malang”. Tujuan dari 

penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Karyawan BRI Malang Kawi “Artha 

–Karya” Kota Malang. Hasil analisis menunjukka bahwa terdapat pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada koperasi karyawan BRI 

Malang Kawi “Artha –Karya” Kota Malang. 

Sedangkan hasil skripsi dari Azwar (2009), dengan judul  “Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Rumah Sakit 

Bedah Pelita Medical Centre Batam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja 

karyawan pada Rumah Sakit Bedah Pelita Medical Centre Batam”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 
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prestasi kerja karyawan pada Rumah Sakit Bedah Pelita Medical Centre 

Batam.   

Tabel 1.1 
Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

Nama Perbedaan Terdahulu Sekarang 
Nizar 
(2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hendrawan 

(2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Azwar 
(2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Judul 
 
 
Variabel 
 
 
 
Analisis  
 
Objek  
 
Hasil 
 
 
 
 
Judul 
 
 
 
 
Variabel 
Analisis  
 
 
Objek  
Hasil 
 
 
 
Judul 
Variabel 
 
Analisis  
 
Objek  
 
Hasil 

Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan 
Gaya Kepemimpinan 
 Gaya mendelegasi 
 Gaya mengarahkan  
 Gaya mendukung 
 Gaya membimbing 
Rentang skala, linier berganda, uji F dan 
uji t 
Studi Pada Pemerintah Kabupaten 
Malang 
Adanya pengaruh yang signifikan antara 
gaya kepemimpinan orientasi tugas dan 
orientasi hubungan terhadap kinerja pada 
Pemerintah Kabupaten Malang) 
 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 
Kinerja Karyawan Pada Koperasi 
Karyawan BRI Malang Kawi “Artha –
Karya” Kota Malang 
Gaya kepemimpinan 
 Kinerja karyawan 
Rentang skala, linier sederhana dengan F  
Karyawan Koperasi Karyawan BRI 
Malang Kawi “Artha –Karya” Kota 
Malang 
Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan pada koperasi 
karyawan BRI Malang Kawi “Artha –
Karya” Kota Malang 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 
Prestasi Kerja Karyawan Pada Rumah 
Sakit Bedah Pelita Medical Centre Batam 
 Gaya kepemimpinan 
 Prestasi kerja 
Rentang skala, linier berganda, uji F dan 
uji t 
Karyawan Rumah Sakit Bedah Pelita 
Medical Centre Batam 
Gaya kepemimpinan berpengaruh 
terhadap prestasi kerja karyawan pada 
Rumah Sakit Bedah Pelita Medical Centre 
Batam 

Pengaruh gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan 
 
 Perilaku tugas 
 Perilaku Hubungan 
 
 
Rentang skala, linier 
berganda,dan  uji F  
Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Malang.  
 
 
 

- 
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Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar pemikiran dalam 

penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan topik penelitian 

mengenai gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja 

pegawai. Penelitian ini juga akan melakukan pengembangan dari hasil 

penelitian terdahulu yaitu dengan menggunakan obyek serta lokasi penelitian 

yang berbeda. 

2. Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Thoha (1992:256) berpendapat bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain dan memiliki 

semangat total terhadap usaha mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Mohyi (2005:161) yang dimaksud kepemimpinan adalah 

kegiatan mempengaruhi, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan atau 

mempengaruhi orang lain (bawahan) untuk melaksanakan sesuatu dalam 

rangka mencapai tujuan.  

3. Faktor-faktor Gaya Kepemimpinan  

Menurut Thoha (2001:44) untuk mengukur baik tidaknya atau sehat 

tidaknya suatu gaya kepemimpinan dapt diukur dengan 8 (delapan) faktor 

penilaian yang masuk di dalam faktor-faktor gaya kepemimpinan yang 

meliputi: 

a. Faktor Memerima Tanggung Jawab 

Seorang pemimpin harus bersedia bertanggung jawab terhadap segala 

sesuatu yang terjadi pada organisasi yang dipimpinnya, baik apa yang 

dilakukan oleh bawahannya maupun produktivitasnya.  
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b. Faktor Berkemampuan Berkomunikasi 

Kemampuan seorang pemimpin untuk berkomunikasi dengan bawahannya 

mengenai segala perubahan atau perkembangan perubahan serta menerima 

saran-saran yang baik dari bawahannya.  

c. Faktor Kemampuan untuk Bisa Perceptif 

Seorang pemimpin harus mampu mengatasi persoalan-persoalan yang 

muncul, oleh sebab itu pemimpin harus mempunyai kelebihan-kelebihan 

tertentu dari bawahannya, sehingga mampu mempengaruhi perilaku 

bawahannya untuk melaksanakan pekerjaannya secara sadar dan suka rela 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

d. Faktor kemampuan untuk bersikap objektif 

Kemampuan untuk mengambil keputusan secara adil dan dapat diterima 

oleh semua pihak yang menjadi bawahannya.  

e. Faktor Kemampuan Menentukan Prioritas 

Seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan manajemen yang 

sangat penting, mengingat terdapat banyak masalah yang muncul yang 

memerlukan pemecahan berdasarkan kepentingan yang paling mendesak 

untuk diselesaikan terlebih dahulu. 

f. Faktor kemampuan mengatasi masalah yang timbul 

Seorang pemimpin harus bisa mengatasi persoalan-persoalan yang timbul 

melalui pendekatan-pendekatan structural maupun pribadi. 
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g. Faktor kemampuan untuk merencanakan 

Seorang pemimpin harus mampu untuk menentukan apa yang akan 

dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, kapan akan dikerjakan, dimana 

akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. 

h. Faktor kemampuan untuk mengerjakan 

Kemampuan pemimpin untuk memberitahukan dan menjelaskan tujuan-

tujuan kepada bawahannya, memanajemen dan mengajak para 

bawahannya untuk bekerja semaksimal mungkin, membimbing tenaga 

kerja untuk mencapai standar operasional, mengembangkan tenaga kerja 

bawahan guna merealisasikan kemungkinan-kemingkinan, memberikan 

hak kepada orang-orang untuk mendengarkan, memuji dan memberikan 

solusi secara adil, serta memperbaiki hasil dipandang dari sudut 

pengendalian. 

4. Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi 

Dalam organisasi, pemimpin dan efektifitas kepemimpinan itu 

sangat penting. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut (Mohyi 2005:162): 

a. Sebagai pengatur, pengarah organisasi untuk mencapai tujuan 

b. Penanggung jawab dan pembuat kebijakan-kebijakan organisasi 

c. Pemersatu dan memotivasi para bawahannya dalam melaksanakan 

aktivitas organisasi 
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d. Pelapor dalam menjalankan aktivitas manajemen, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pengolahan sumber 

daya yang ada 

e. Sebagai pelopor memajukan organisasi 

5. Teori  Kepemimpinan Situasional  

Kemampuan mengendalikan sumber daya manusia dan dana serta faktor 

lain untuk mencapai tujuan organisasi merupakan usaha yang harus dilakukan 

dalam setiap organisasi. Menurut Arifin Dkk (2003:125) fungsi tersebut 

adalah merupakan fungsi yang harus dilaksanakan atau merupakan beban dan 

pemimpin. Keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi adalah merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin. 

Menurut Arifin (2003:128) di dalam kotak segi empat yang 

menggambarkan kwadran kepemimpinan situasional, perilaku tugas 

digambarkan dengan garis mendatar, sedang perilaku hubungan digambarkan 

dengan garis tegak. Dengan empat buah segi empat yang dibentuk dan dua 

garis tersebut akan dapat terlihat empat gaya kepemimpinan perilaku 

pemimpin. Untuk lebih jelasnya tentang model teori kepemimpinan 

situasional, disajikan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.1 
Model Kepemimpinan Situasional 

Tinggi 

Hubungan Tinggi dan Tugas 
Rendah (Partisipasi) 

Tugas Tinggi Hubungan 
Tinggi (Konsultasi) 

Hubungan Rendah dan Tugas 
Rendah (Delegasi) 

Tugas Tinggi dan 
Hubungan Rendah 
(Instruksi) 
 

Rendah   Perilaku Tugas   

        

Sumber: Arifin (2003:128) 

Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat dilihat titik potong terjadi dalam 

kuadran tugas tinggi dan hubungan rendah. Oleh karena itu hendaknya 

pemimpin yang bekerja dengan karyawan yang mendemonstrasikan 

kematangan rendah harus memakai gaya kepemimpinan yang banyak 

mengarahkan kepada bawahan.  

Menurut Toha (1992:3 15) kematangan (maturity) dalam  situasional 

dapat dirumuskan sebagai suatu kemampuan dan kemauan dan orang-orang 

yang mau bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri. 

Kemampuan yang merupakan salah satu unsur dalam kematangan, berkaitan 

dengan pengetahuan atau ketrampilan yang dapat diperoleh dan pendidikan, 

latihan atau pengalaman. Adapun kemauan merupakan unsur yang lain dari 

kematangan bertalian dengan keyakinan diri dan motivasi seseorang. 

Gaya kepemimpinan merupakan norma yang digunakan sewaktu 

mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Toha (1992:3 13) pada 

hakekatnya perilaku dasar pemimpin yang mendapat tanggapan para 

Perilaku 
Hubungan 

Rendah 
Kematangan 

Tinggi 
Kematangan 



 15

pengikutnya, sewaktu pemimpin tersebut melakukan proses pemecahan 

masalah dan pembuatan keputusan, maka empat gaya kepemimpinan dasar 

situasional, dapat diaplikasikan dengan suatu proses pengambilan keputusan 

tersebut. Gaya kepemimpinan dalam pembuatan keputusan disajikan pada 

gambar 2.2 berikut:  

Gambar 2.2 
Empat Gaya Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan 

Partisipasi (G3) Konsultasi (G2) 

Delegasi (G4) Instruksi (G1) 

Sumber : Toha (1992:3 14)  

Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan (G1) 

dirujuk sebagai instruksi, karena gaya kepemimpinan ini dicirikan dengan 

komunikasi satu arah. Pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya 

dan memberi mereka tentang apa, bagaimana, bilamana dan di mana 

melaksanakan berbagai tugas. Inisiatif pemecahan masalah semata-mata 

dilakukan oleh pemimpin. Pemecahan masalah dan keputusan diumumkan 

dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh pemimpin.  

Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi dukungan (G2) 

dirujuk sebagai konsulasi, karena dalam menggunakan gaya ini, pemimpin 

masih banyak memberikan pengarahan dan masih membuat hampir sama 

dengan keputusan, tetapi hal ini diikuti dengan meningkatkan banyaknya 

komunikasi dua arah dan perilaku mendukung, dengan berusaha mendengar 

perasaan pengikut tentang keputusan yang dibuat, serta ide-ide dan saran-

saran mereka. Meskipun dukungan ditingkatkan, pengendalian (control) atas 

pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. 
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Perilaku pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan (G3) 

dirujuk sebagai partisipasi, karena posisi kontrol atas pemecahan masalah dan 

pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan penggunaan gaya 

kepemimpinan 3 ini, pemimpin dan pengikut saling tukar menukar ide dalam 

pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, komunikasi dua arah 

ditingkatkan dan peranan pemimpin adalah secara aktif mendengar. Tanggung 

jawab pemecahan masalah-masalah dan pembuatan keputusan sebagian besar 

berada pada pihak pengikut. Hal ini sudah sewajarnya karena pengikut 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. 

Perilaku pemimpin yang rendah dukungan dan rendah pengarahan (G4) 

dirujuk sebagai delegasi, karena pemimpin mendiskusikan masalah bersama-

sama dengan bawahan, sehingga tercapai kesepakatan mengenai definisi 

masalah yang kemudian proses pembuatan didelegasikan secara keseluruhan 

kepada bawahan. Bawahan memiliki kontrol untuk memutuskan tentang 

bagaimana cara pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan kesempatan yang 

luas bagi bawahan untuk melaksanakan pertunjukkan mereka sendiri karena 

mereka memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memikul tanggung jawab 

dalam pengarahan perilaku mereka sendiri. 

Sebagai tambahan untuk mengetahui tingkat kematangan seseorang di 

dalam suatu kelompok, seorang pemimpin barang kali bisa menilai tingkat 

kematangan kelompok sebagai suatu kelompok, terutama sekali jika 

kelompok tersebut sering melakukan interaksi bersama. Dengan demikian, 

kepemimpinan situasional berfokus pada kesesuaian dan efektifitas gaya 
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kepemimpinan yang sejalan dengan tingkat kematangan atau pekembangan 

yang relevan dari para pengikut. Hubungan ini dilukiskan dalam gambar 2.3 

berikut: 

Gambar 2.3 

Model Kepemimpinan Situasional Hersey dan Blanchard 
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Sumber : Thoha (1990 : 73) 
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 Dengan membagi kontinum tingkat kematangan di bawah model 

kepemimpinan ke dalam empat tingkat: rendah (M1), rendah ke sedang (M2), 

sedang ke  tinggi (M3), dan tinggi (M4) 

1) Gaya Kepemimpinan Instruksi 

Kepemimpinan instruktif adalah untuk pengikut yang rendah 

kematangannya. Orang yang tidak mampu dan tidak mau (M1) memiliki 

tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu adalah tidak kompeten atau 

tidak memiliki keyakinan. Dalam banyak kasus ketidakinginan mereka 

merupakan akibat ketidakyakinannya atau kurangnya pengalaman dan 

pengetahuannya berkenaan dengan sesuatu tugas. Dengan demikian, gaya 

pengarahan (G1) memberikan pengarahan yang jelas dan spesifik. 

2) Gaya Kepemimpinan Konsultasi 

Kepemimpinan konsultasi untuk tingkat kematangan rendah ke sedang. 

Orang yang tidak mampu tetapi berkeinginan (M2) untuk memikul 

tanggung jawab dan memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki 

keterampilan. Dengan demikian gaya konsultasi (G2) yang memberikan 

perilaku mendukung untuk memperkuat kemampuan dan antusias, 

tampaknya merupakan gaya yang sesuai dipergunakan bagi individu pada 

tingkat kematangan seperti ini. 

3) Gaya Kepemimpinan Parsitipasi 

Gaya kepemimpinan partisipasi adalah bagi bawahan dengan tingkat 

kematangan dari sedang ke tinggi. Orang-orang pada tingkat 

perkembangan ini memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan (M3) 
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untuk melakukan suatu tugas yang diberikan. Ketidakinginan mereka itu 

seringkali disebabkan karena kurangnya keyakinan. Namun bila mereka 

yakin atas kemampuannya tetapi tidak mau maka keengganan mereka 

untuk melaksanakan tugas tersebut lebih merupakan persoalan motivasi 

dibandingkan persoalan keamanan.  

4) Gaya Kepemimpinan Delegasi 

Gaya kepemimpinan delegasi adalah bagi bawahan dengan tingkat 

kematangan yang tinggi. Orang-orang dengan tingkat kematangan seperti 

ini adalah mampu dan mau atau mempunyai keyakinan untuk memikul 

tanggung jawab (M4). Dengan demikian gaya delegasi yang berprofil 

rendah (G4) yang memberikan sedikit pengarahan dan sedikit dukungan 

memiliki tingkat kemungkinan efektif yang paling tinggi dengan individu-

individu dalam tingkat kematangan seperti ini. Bawahan diperkenankan 

untuk melaksanakan sendiri dan memutuskannya tentang bagaimana, 

kapan, dan dimana melakukan pekerjaan. Pada saat yang sama, mereka 

secara psikologis adalah matang, oleh karenanya tidak memerlukan 

banyak komunikasi dua arah atau perilaku mendukung. Gaya ini 

melibatkan perilaku hubungan kerja yang rendah dan perilaku berorientasi 

tugas yang rendah pula. 

6. Pengertian Kinerja 

Kinerja pegawai merupakan hasil yang dicapai oleh seorang baik 

berupa barang maupun jasa. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya 

disesuaikan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan dengan disertai 
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adanya standart kerja yang ditentukan pula. Kinerja yang baik merupakan 

suatu langkah awal untuk menuju tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena 

itu perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja pegawai meskipun hal 

tersebut tidaklah mudah karena banyaknya faktor yang mempengaruhi.  

Menurut Mangkunegara (2000:67) mengatakan pengertian kinerja 

adalah: “Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. Sedangkan menurut Dharma (1993:212) “Kinerja 

adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk atau jasa yang dihasilkan atau 

diberikan seseorang atau kelompok orang”. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Kinerja dapat digunakan sebagai ukuran hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam 

rangka melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah 

dibebankan kepadanya. 

7. Pengukuran Kinerja  

Secara umum pengukuran kinerja berarti perbandingan yang dapat 

dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda. Seperti yang dikemukakan 

oleh Sinungan (2000:23) yaitu: 
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1) Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan secara historis yang tidak 

menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya 

mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya. 

2) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, tugas, seksi, 

proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian 

relatif 

3) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang 

terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan. 

Penerapan standar diperlukan untuk mengetahui apakah kinerja 

karyawan sesuai sasaran yang diharapkan sekaligus melihat besarnya 

penyimpangan dengan cara membandingkan antara hasil yang aktual dengan 

hasil yang diharapkan olah karena itu adanya suatu standar yang baku 

merupakan tolak ukur bagi kinerja yang akan dievaluasi. 

Sedangkan menurut Atmosoeprapto (2001: 6) menyatakan bahwa 

“Kinerja tidak dapat diukur secara kuantitatif semata-mata, sehingga 

mempunyai nilai mutlak, melainkan menggambarkan keragaman dari suatu 

kegiatan”. Ada dua titik kunci untuk mengukur keragaman pada setiap situasi 

atau kegiatan, yaitu meliputi: 

1. Lebih memusatkan pada hasil akhir daripada kegiatan-kegiatan. Sebagai 

contoh, bagi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, sasaran nilai dolar 

penjualan lebih berarti daripada jumlah penjualan yang tercapai. 

2. Berfikir pada perbandingan dari “kenyataan” terhadap “yang seharusnya”. 

Meskipun pada output yang “tangible” dan dapat diukur secara 
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kuantitatif, hasil bagi output terhadap input saja kurang berarti apabila 

tidak diperbandingkan dengan hasil bagi atau sasaran yang diharapkan. 

8. Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut Atmosoeprapto (2001: 12), tujuan penilaian kinerja karyawan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Meningkatkan prestasi kerja karyawan, baik secara individu maupun 

sebagai kelompok, sampai setinggi-tingginya dengan memberikan 

kesempatan pada mereka untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri 

dalam kerangka pencapaian tujuan perusahaan.  

b. Peningkatan yang terjadi pada prestasi karayawan secara perorangan 

pada gilirannya akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara 

keseluruhan, yang direfleksikan dalam kenaikan produktivitas 

c. Merangasang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan 

meningkatkan hasil karya dan prestasi pribadi serta potensi laten 

karyawan dengan cara memberikan umpan balik pada mereka tentang 

prestasi mereka. 

d. Membantu perusahaan untuk dapat menyusun program pengembangan 

dan pelatihan karyawan yang lebih tepat guna. 

e. Menyediakan alat/sarana untuk membandingkan prestasi kerja pegawai 

dengan tingkat gajinya atau imbalannya sebagai bagian dari kebijakan 

dan sistem imbalan yang baik. 

f. Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengeluarkan 

perasaaannya tentang pekerjaan atau hal-hal yang ada kaitannya. 



 23

Dengan demikian jalur komunikasi dan dialog akan terbuka dan dengan 

demikian diharapkan bahwa proses penilaian prestasi kerja akan 

mengeratkan hubungan antara atasan dan bawahan.   

9. Hubungan Gaya Kepemimpinan Dengan Kinerja Karyawan  

Hubungan kepemimpinan dengan kinerja karyawan fungsi 

kepemimpinan yang paling penting adalah memberikan motivasi kepada 

bawahannya, kepemimpinan diyakini memiliki pengaruh terhadap perusahaan 

dalam bentuk non keuangan. Pemimpin memotivasi pengikutnya untuk 

melakukan sesuatu (kinerja) diluar dugaan (beyond normal expectation) 

melalui transformasi pemikiran dan sikap mereka untuk mencapai kinerja 

diluar dugaan tersebut, pemimpin menunjukkan berbagai perilaku berikut : 

pengaruh idealisme, motivasi insporasional, stimulasi intelektual dan 

konsiderasi individual. Suatu determinasi penting dari kinerja individu adalah 

motivasi. Namun motivasi bukanlah satu-satunya determinan, variabel-variabel 

lain: seperti usaha yang diberikan, kemampuan pengalaman masa lalu juga 

mempengaruhi kinerja. Dengan adanya motivasi, maka terjadilah kemauan 

kerja dan dengan adanya kemauan untuk bekerja serta dengan adanya kerja 

sama., maka kinerja akan meningkat. Kinerja karyawan merupakan tolok ukur 

kinerja perusahaan, semakin tinggi kinerja karyawan semakin tinggi pula 

kinerja perusahaan.  

10. Kerangka Pikir  

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang selalu terlihat pada 

aktivitas seorang pemimpin pada saat berupaya mempengaruhi aktivitas 
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bawahannya. Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah 

bahwa kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten 

Malang secara individu merupakan sesuatu yang dianggap penting, baik bagi 

pegawai  maupun bagi organisasi yang bersangkutan. Kinerja yang tinggi 

memungkinkan tercapainya tujuan individu dan organisasi.  

Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja 

karyawan (Hasibuan 2002:95) adalah kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, 

kedisiplinan, kreativitas, kerja sama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, 

kecakapan dan tanggung jawab. Kinerja pegawai Badan Kepegawain Daerah 

(BKD) Kabupaten Malang akan tercapai apabila pimpinan menerapkan gaya 

kepemimpinan dengan tepat. Gaya kepemimpinan situasional tercermin dari 

gaya menggerakkan, gaya membimbing, dan gaya menarahkan. Adapun 

kerangka pikir penelitian dapat disajikan pada gambar 2.3. 

Gambar 2.3 
Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya Kepemimpinan Situasional 
 Orientasi tugas (X1) 

1. Memberikan instruksi. (X1.1) 
2. Menjelaskan kepada pegawai  (X1.2) 
3. Memberikan dorongan . (X1.3) 
4. Melakukan pengendalian.  (X1.4) 
5. Menetapkan batas waktu.  (X1.5) 

 Orientasi hubungan (X2) 
1. Memberikan dorongan atau motivasi. . (X2.1) 
2. Berusaha untuk memperhatikan setiap 

keluhan.  (X2.2) 
3. Melibatkan para pegawai  (X2.3) 
4. Mendelegasikan tanggung jawab. (X2.4) 
5. Menciptakan hubungan baik . (X2.5) 

 

Kinerja Pegawai (Y) 
1. Kesetiaan (Y1.1) 
2. Prestasi Kerja (Y1.2) 
3. Kejujuran (Y1.3) 
4. Kedisiplinan (Y1.4) 
5. Kreativitas (Y1.5) 
6. Kerja Sama (Y1.6) 
7. Kepemimpinan (Y1.7) 
8. Kepribadian (Y1.8) 
9. Prakarsa (Y1.9) 
10. Kecakapan (Y1.10) 
11. Tanggung Jawab (Y1.11) 
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Kerangka pikir penelitian digunakan sebagai alur penelitian yang 

akan dilakukan, melalui kerangka pikir di atas maka dapat diketahui pengaruh 

gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Kabupaten Malang tehadap upaya instansi untuk meningkatkan kinerja 

pegawai. 

11. Hipotesa 

Menurut Djarwanto dan Subagyo (1996:165), hipotesis adalah 

pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji kebenarannya dengan data 

yang lebih lengkap dan menunjang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang merupakan jawaban 

sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. 

Dengan dapat dirumuskan suatu hipotesis yaitu: 

1. Diduga ada pengaruh gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas dan 

berorientasi hubungan terhadap kinerja pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabuparen Malang.  

2. Diduga gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas mempunyai  

pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) Kabuparen Malang 


