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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Nama 
Peneliti Judul Variabel Tujuan Hasil 

Meutia panel 
lenggogeni 
2009 

Pengaruh gaya 
kepemimpinan, 
budaya 
organisasi, dan 
kompensasi 
terhadap kineja 
karyawan (studi 
pada karyawan 
bank BNI 
Cabang 
Padang) 

gaya 
kepemimpinan, 
budaya 
organisasi, 
kompensasi, 
kineja, 

untuk menguji 
bagaimanakah 
pengaruh gaya 
kepemimpinan, 
budaya 
organisasi, dan 
kompensasi 
terhadap 
kinerja pada 
karyawan 
Bank BNI 
Cabang 
Padang 

mendukung 
bahwa budaya 
organisasi 
memiliki 
pengaruh 
terhadap 
terbentuknya 
kinerja pada 
karyawan Bank 
BNI Padang. 

Retno Yuni 
Astuti (2008) 

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan 
dan Budaya 
Organisasi 
terhadap 
Kinerja Petugas 

gaya 
kepemimpinan, 
budaya 
organisasi, 
kineja, 

mengukur 
pengaruh gaya 
kepemimpinan 
dan budaya 
organisasi 
terhadap 
kinerja petugas 

menyimpulkan 
bahwa gaya 
kepemimpinan 
dan budaya 
organisasi 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
petugas 

Nina Wardana 
(2005) 

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
Bagian Sumber 
Daya Manusia 
Pada PT. Multi 
Supra Indah 
Paint. 

 

Gaya 
kepemimpinan, 

Kinerja. 

mengetahui 
penerapan 
gaya 
kepemimpinan 
terhadap 
kinerja 
karyawan. 

disimpulkan 
bahwa dengan 
adanya 
penerapan gaya 
kepemimpinan 
yang tepat bagian 
SDM pada PT. 
Multi Supra 
Indah Paint maka 
akan mendorong 
para karyawan 
untuk 
meningkatkan 
kinerjanya. 
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B. Tinjauan Teori  

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

manajemen dan organisasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 

kepemimpinan merupakan jantung atau intinya manajemen dan 

organisasi.  

a. Definisi Kepemimpinan 

Ada beberapa definisi tentang kepemimpinan yang 

dikemukakan oleh para ahli. Harahap (2001:233) menyatakan bahwa 

”kepemimpinan (leadership) adalah proses mempengaruhi orang lain 

yang dimaksud untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan 

kehendak kita.” Sementara itu Kartono (2003:135) mengemukakan 

bahwa ”kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan 

pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan usaha 

yang kooperatif dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. 

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang 

lain, atau seni mempengaruhi manusia baik perorangan maupun 

kelompok.” 

Selanjutnya definisi kepemimpinan juga diungkapkan 

Anoraga (1986) dalam Sutrisno (2002:152) sebagai berikut: 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak 

lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung 

dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan 

penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia 

mengikuti kehendak pemimpin itu. 
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Pengertian-pengertian di atas jelas sekali terlihat bahwa 

seseorang pemimpin dengan kepemimpinannya harus mampu 

mempengaruhi, mengubah dan menggerakan tingkah laku bawahan 

atau orang lain untuk mencapai tujuan. Terkait dengan hal ini 

Winarso (2003) menyatakan bahwa ada empat faktor yang 

dipengaruhi oleh pimpinan terhadap bawahannya, antara lain sikap 

(attitudes), perilaku/tindakan (behavior), pikiran (ideas) dan 

perasaan (feelings). Di antara keempat faktor tersebut perasaan 

(feeling) merupakan faktor yang sangat penting untuk dipengaruhi 

karena teletak di dasar lubuk hati yang terdalam, agar  timbul: sense 

of belonging (merasa ikut memiliki); sense of participation (merasa 

ikut serta); dan sense of responsibility (merasa ikut bertanggung 

jawab). 

Selanjutnya definisi kepemimpinan itu sendiri menurut Katz 

dan Kahn (dalam Steers, 1985:51) adalah sebagai berikut: 

Kepemimpinan adalah tambahan pengaruh yang melebihi dan 

mengatasi kepatuhan mekanis pada pengaruh rutin organisasi. 

Dengan perkataan lain kepemimpinan terjadi jika seorang 

individu dapat mendorong orang lain mengerjakan sesuatu atas 

kemauannya sendiri dan bukan mengerjakan karena kewajiban 

atau takut akan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Unsur 

sukarela inilah yang membedakan kepemimpinan dari proses 

pengaruh lainnya seperti wewenang dan kekuasaan. 
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Atas dasar berbagai pendapat mengenai definisi 

kepemimpinan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa 

kepemimpinan itu merupakan upaya dalam mempengaruhi dan 

mengarahkan suatu kelompok. Hal ini berkaitan dengan kemampuan 

seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, 

mengendalikan orang lain atau bawahannya untuk bisa melakukan 

sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan rasa sukarela dalam 

mencapai suatu tujuan tertentu.  Kepemimpinan juga berkaitan 

dengan cara memimpin orang-orang sedemikian rupa sehingga 

orang-orang yang dipimpin akan melakukan semua kehendak 

pimpinan dengan suka rela tanpa paksaan. Jika dilihat dari 

kesimpulan yang diperoleh ini, maka dalam sebuah upaya 

memperoleh kinerja organisasi, seorang pemimpin mempunyai peran 

yang sangat penting. 

b. Teori Kepemimpinan 

1) Teori Sifat  

Pada mulanya timbul suatu pemikiran bahwa pemimpin 

itu dilahirkan, pemimpin bukan dibuat. Pemikiran ini dinamakan 

pemikiran ”hereditary”  (turun-temurun). Untuk menjamin 

kelanjutan dalam kepemimpinan dalam garis keturunan maka 

dilakukan antar anggota yang dekat. Dalam masa berikutnya 

timbul suatu teory baru yang dinamakan ”physical 

characteristic theory” (teory ciri fisik). (W.H. Sheldon dan S.S. 

Stevan dalam Sutarto, 2006:38).  
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Kemudian muncul pendapat bahwa pemimpin itu dapat 

diciptakan melalui latihan. Dengan demikian setiap orang dapat 

dilatih menjadi pemimpin atau dengan perkataan lain setiap 

orang berpotensi menjadi pemimpin. Potensi ini akan menjadi 

kenyataan apabila yang bersangkutan telah memperoleh latihan 

kepemimpinan dan berusaha untuk mempraktekannya, para 

pengarang pada umumnya memiliki pandangan perlunya 

seorang pemimpin itu mempunyai sifat-sifat baik tertentu. 

Pandangan seperti ini dinamakan pendekatan sifat (Sutarto, 

2006:39) 

Ghizeli dan Stogdil dalam Sutarto (2006:39) 

merumuskan lima sifat umum yang mempunyai pengaruh 

terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu: 

1) Kecerdasan, penelitian umumnya membuktikan bahwa 

pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin.  Namun 

kecerdasan ini tidak terpaut terlalu jauh dengan 

kecerdasan pengikutnya. 

2) Kemampuan mengawasi, pemimpin harus mempunyai 

emosi yang stabil dan mempunyai perhatian yang luas 

terhadap aktifitas-aktifitas bawahannya agar tetap 

sesuai dengan tujuan bersama. 

3) Inisiatif seorang pemimpin mempunyai insiatif yang 

lebih agar tetap bisa menyesuaikan dengan lingkungan. 
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4) Ketenangan diri 

5) Kepribadian, pemimpin-pemimpin yang berhasil mau 

mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya 

dan mampu berpihak kepadanya.  Pemimpin lebih 

berorientasi pada pengikut daripada produksi. 

Ciri-ciri pemimpin juga telah diteliti berdasarkan 

pengamatan perilaku dalam situasi kelompok, pemilihan, 

penunjukan peringkat dan analisis data biografis. Ciri-ciri 

kepemimpinan merupakan hal yang perlu diusahakan 

pemilikannya secara terus menerus oleh setiap orang yang 

mendapat kesempatan menjadi pemimpin.  Orang tersebut dapat 

dipastikan hanya memiliki sebagian dari ciri-ciri pemimpin 

efektif.  Selebihnya merupakan hal yang harus diusahakan 

pemilikannya selama seseorang meniti karir.   

Sementara itu ciri-ciri ideal kepemimpinan yang efektif 

adalah meliputi pengetahuan yang luas, kemampuan 

berkembang, kemampuan analitik, daya ingat yang kuat, 

integratif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mendidik, 

rasionalitas, objektifitas, kemampuan menentukan skala prioritas 

dan membedakan kepentingan, tepat waktu, kohesi, naluri 

relevansi, keteladanan, kesediaan menjadi pendengar yang baik, 

adaptibiltas, fleksibilitas, ketegasan, keberanian, orientasi masa 

depan dan sikap antisipatif (Siagian, 1999:75). 

 



16 
 

2) Teori Jalan-Tujuan (Path-Goal) 

Path goal theory of leadership, adalah motivasi individu 

berdasarkan pada  pengharapannya atas imbalan yang menarik, 

ini menitikberatkan pada pemimpin sebagai sumber imbalan 

yaitu meramalkan bagaimana perbedaan tipe imbalan dan 

perbedaan gaya kepemimpinan mempengaruhi motivasi, 

prestasi, dan kepuasan bawahan. Teori ini menjelaskan bahwa 

perilaku pemimpin akan meningkatkan motivas bawahan bila 

(1) pemimpin memuaskan kebutuhan-kebutuhan para bawahan 

yang dikaitkan dengan pelaksanaan kerja yang efektif dan (2) 

pemimpin memberikan latihan, bimbingan dan dukungan yang 

diperlukan. (Evan dalam Sutarto, 2006:127). 

Adapun menurut Sutarto (2006:131) usaha-usaha yang 

lebih spesifik yang dapat  dicapai pemimpin antara lain :  

1) Mengetahui kebutuhan-kebutuhan bawahan untuk 

menghasilkan sesuatu yang bisa dikontrol pimpinan. 

2) Memberikan insentif kepada yang mampu mencapai 

hasil kerja yang ditetapkan. 

3) Memberikan jalan bagi bawahan untuk meningkatkan 

prestasinya dengan cara pelatihan dan pengarahan. 

4) Menjelaskan potensi bawahan. 

5) Mengurangi halangan yang membuat frustasi. 

6) Menaikkan kesempatan pemuasan bawahan yang 

memungkinkan tercapainya efektivitas kerja. 
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3) Teori Kontingensi atau Teori Kemungkinan (Contingency 

Model of Leadership) 

Teori Kontingensi dinyatakan oleh Fred E. Fiedler 

(dalam Sutarto, 2006:110) yang meneliti variabel-variabel 

situasional yang berpengaruh pada peranan kepemimpinan, skill 

dan perilaku serta terhadap pelaksanaan dan kepuasan kerja 

bawahannya.  

We cannot really talk about a ”good” leader or a ”poor” 

leader but only about someone who performed well in one 

type of situation and poorly in another”. (kami tidak dapat 

secara riil mengatakan tentang seorang pemimpin yang 

”baik” atau seorang pemimpin yang ”buruk” melainkan 

hanya seseorang yang memerankan dengan baik dalam suatu 

situasi tertentu dan kurang baik dalam situasi yang lain). 

 
Model dasar situasional bagi efektivitas kepemimpinan 

(contingency model of leadership effectiveness) yang 

dikemukakan Fiedler berkisar pada pendapat bahwa efektivitas 

kepemimpinan seseorang tergantung pada prestasi kerja 

bawahannya. Efektivitas kepemimpinan tergantung pada 

interaksi pimpinan dengan bawahannya dan sampai sejauhmana 

interaksi tersebut mempengaruhi perilaku pimpinan tersebut.  

Instrumen penelitian yang digunakan adalah untuk mengukur 

apakah seorang pimpinan berorientasi tugas atau kepada 

hubungan atas bawahan (Sutarto, 2006:111). 
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Dimensi-dimensi empiris dari contingency model of 

leadership effectiveness (Yukl, 2002:258) adalah sebagai 

berikut: 

1) Hubungan pimpinan-anggota, yaitu sejauhmana seorang 

pemimpin mendapatkan dukungan dan loyalitas dari 

para bawahan, dan hubungan dengan para bawahan 

saling membantu. Kepemimpinan dioperasionalisasikan 

dengan tingkat kepatuhan bawahan terhadap pimpinan 

dan tingkat kewibawaan pimpinan di mata bawahan.  

2) Struktur tugas, yaitu sejauhmana terdapat prosedur-

prosedur operasi standar untuk menyelesaikan tugas dan 

indikator-indikator objektif mengenai bagaimana tugas 

tersebut dilakukan. Pemimpin harus mampu memberikan 

kejelasan tugas yang harus dilakukan bawahannya. 

Karena jika tugas yang diemban oleh para anggota 

organisasi tidak jelas, maka dapat dipastikan organisasi 

akan kacau sehingga tidak akan mendapatkan kinerja 

yang baik 

3) Posisi kekuasaan yaitu sejauhmana wewenang pemimpin 

dalam mengevaluasi kinerja, imbalan dan hukuman 

terhadap bawahan. Pimpinan juga harus mampu 

mengendalikan otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya 

untuk kepentingan organisasi dan bukan untuk 

kepentingan diri sendiri. 
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Farris menyatakan ada lima faktor yang mempengaruhi 

perilaku pemimpin yang datang dari dirinya sendiri maupun 

datang dari bawahannya yaitu (1) wewenang pengawasan 

mengenai masalah yang, (2) wewenang anggota kelompok, (3) 

pentingnya penerimaan dari pemberian keputusan pada 

pimpinan, (4) pentingnya penerimaan keputusan pada anggota 

kelompok, (5) tekanan waktu (Sutarto 2006:125).    

Hubungan yang efektif antara pemimpin dengan 

bawahan merupakan komponen yang paling menentukan.  

Pemimpin yang disenangi bawahan akan menimbulkan situasi 

yang menyenangkan dan pemimpin akan mudah mempengaruhi 

anak buahnya tanpa menunjukkan kekuasaannya. Struktur tugas 

yang jelas, yaitu tujuan kelompok, tatacara pencapaian tujuan 

juga menimbulkan situasi yang mendukung pekerjaan 

pemimpin. Makin terstruktur tugas makin mendukung situasi 

yang menyenangkan bagi pemimpin dalam melaksanakan 

tugasnya.  Posisi kekuasaan pemimpin (power position) 

menyatakan bahwa semakin besar kekuasanaan pemimpin 

dalam pemberian reward dan sanksi/hukuman bagi bawahan, 

maka semakin memudahkan kepemimpinan seseorang. 

c. Tipe dan Gaya Kepemimpinan 

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, tempramen, watak 

dan kepribadian tersendiri yang unik dan khas, sehingga tingkah laku 
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dan gayanyalah yang membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya 

kepemimpinan adalah suatu pola perilaku seseorang untuk 

memotivasi orang lain agar mereka mau bekerja sama untuk 

mencapai tujuan.  

Menurut Siagian (2006:99) tipe atau gaya kepemimpinan itu 

adalah sebagai berikut: 

1) Gaya Kepemimpinan Otokratik 

Otokrat berasal dari kata autos yang berarti sendiri 

dan kratos yang berarti kekuasaan, kekuatan.  Jadi otokrat 

berarti penguasa absolut.  Kepemimpinan otokratik 

biasanya mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan 

yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpin seperti ini selalu 

ingin berperan sebagai seorang pemain tunggal, 

egoismenya sangat besar dan cenderung menganut nilai-

nilai organisasional yang berkisar pada pembenaran 

segala cara yang ditempuh untuk mencapai tujuannya.  

Karena sifat egoismenya yang sangat besar, pemimpin 

seperti ini cenderung memperlakukan karyawan/ bawahan 

sama dengan alat-alat lainnya dalam organisasi dan 

kurang menghargai harkat dan martabat manusia, lebih 

berorientasi pada pelaksanaan dan penyelesaian tugas 

tanpa memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para 

bawahannya.  
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Dalam pengambilan keputusan dia tidak mengikut 

sertakan partisipasi dari para bawahan, melainkan 

keputusan diambil dan ditentukan sendiri.  Pemimpin yang 

memiliki gaya kepemimpinan seperti ini akan selalu 

menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya, 

menegakkan disiplin yang kaku  dan bernada keras dalam 

memberikan perintah dan instruksi, serta selalu berada 

jauh dari kelompoknya sehingga tidak ada komunikasi yang 

baik dengan bawahannya. 

2) Gaya Kepemimpinan Demokratik 

Gaya kepemimpinan demokratik ini lebih menekankan 

pada partisipasi anggotanya daripada bertindak dan 

menentukannya sendiri.  Peranannya selaku pimpinan 

dalam organisasional adalah sebagai koordinator dan 

integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi 

sehingga bergerak sebagai suatu totalitas, dan terdapat 

koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dengan 

penekanan pada rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan 

pekerjaan yang tinggi serta kerja sama yang baik. 

  Kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan 

terletak pada individu pemimpin, melainkan pada 

partisipasi aktif dari setiap anggota organisasi.  

Kepemimpinan demokratis sangat menghargai potensi 
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setiap individu dan mau mendengarkan setiap keluhan, 

saran dan nasehat dari bawahan serta mampu 

memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin 

pada saat-saat dan kondisi yang tepat.  Kepemimpinan ini 

sering juga disebut sebagai kepemimpinan group developer 

karena memiliki sifat kreatif, dinamis, inovatif, mampu 

memberikan/melimpahkan wewenang dengan baik serta 

menaruh kepercayaan kepada bawahan dan lebih 

mengutamakan kesejahteraan, harkat dan martabat 

manusia.  

3) Gaya Kepemimpinan Bebas/Laizzes Faire 

Pada tipe dan gaya kepemimpinan seperti ini seorang 

pemimpin praktis tidak memimpin, karena dia membiarkan 

setiap orang dalam kelompoknya berbuat sekehendak 

mereka, pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam 

kegiatan kelompoknya, semua pekerjaan dan tanggung 

jawab harus dilakukan sendiri oleh  bawahannya. 

Keberadaan pemimpin ini hanya sebagai simbol dan 

biasanya tidak memiliki keterampilan teknis serta 

kewibawaan, sehingga tidak bisa mengontrol anak buahnya 

dan tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja serta 

tidak mampu menciptakan suasana atau iklim kerja yang 

kooperatif. 
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4) Gaya Kepemimpinan Paternalistik 

Tipe atau gaya kepemimpinan ini banyak terdapat di 

lingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, dan 

umumnya di masyarakat agraris. Popularitas pemimpin 

paternalistik di lingkungan masyarakat bisa saja 

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kuatnya ikatan 

primordial, extended family system, kehidupan masyarakat 

yang komunalistik, peranan adat istiadat yang sangat kuat 

dalam kehidupan bermasyarakat, serta masih 

dimungkinkannya hubungan pribadi yang intim antara 

seorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat 

lainnya.  

Salah satu ciri utama dari masyarakat tradisional ini 

adalah rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para 

anggota masyarakat kepada orang tua atau orang yang 

dituakan. Dalam kehidupan organisasional persepsi 

seorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya 

diwarnai oleh harapan para pengikutnya kepadanya. 

Harapan itu pada umumnya berwujud keinginan agar 

pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang 

besifat melindungi dan yang layak dijadikan sebagai tempat 

bertanya untuk mendapatkan petunjuk.  
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Kepemimpinan paternalistik memandang bahwa 

kepemimpinannya sebagai suatu hal yang normal dan 

wajar, dengan implikasi organisasionalnya seperti 

kewenangan memerintah dan mengambil keputusan tidak 

harus berkonsultasi dengan para bawahannya. Singkatnya, 

legitimasi kepemimpinannya berarti penerimaan atas 

peranannya yang dominan dalam kehidupan 

organisasional. Sementara itu dari segi nilai-nilai 

organisasional yang dianut, biasanya seorang pemimpin 

yang paternalistik mengutamakan kebersamaan. 

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, pemimpin yang 

bersangkutan berusaha untuk memperlakukan semua orang 

dan semua satuan kerja dalam organisasi secara adil dan 

merata. Sikap kebapakan menyebabkan hubungan atasan 

dengan bawahan lebih bersifat informal dari pada 

hubungan formal. Hanya saja hubungan yang lebih bersifat 

informal ini dilandasi oleh pandangan bahwa para 

bawahan itu belum mencapai tingkat kedewasaan yang 

sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa dibiarkan 

bertindak sendiri. 

5) Gaya Kepemimpinan Kharismatik 

Kepemimpinan kharismatik ini memiliki karakteristik 

yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat 
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sehingga mampu mendapatkan pengikut yang sangat besar. 

Tegasnya pemimpin yang kharismatik adalah pemimpin 

yang sangat dikagumi oleh para pengikutnya, meskipun 

para pengikutnya tidak bisa menjelaskan secara jelas 

mengapa orang tersebut mereka kagumi.  

Penampilan fisik, umur dan harta bukanlah ukuran 

yang umum bagi karakteristik seorang pemimpin yang 

kharismatik. Tetapi sesuatu hal yang sangat menarik untuk 

diperhatikan bahwa para pengikut pemimpin kharismatik 

tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut, sikap dan 

perilaku serta gaya yang digunakan oleh pemimpin mereka. 

Bisa saja seorang pemimpin yang kharismatik mengunakan 

pendekatan yang otokratik atau diktatorial, tetapi para 

pengikutnya tetap setia kepadanya. 

Sedangkan tipe dan gaya kepemimpinan menurut teori Path 

Goal (jalan-tujuan) dalam Sutarto (2006) dan Siagian (2006:112) 

adalah: 

1) Kepemimpinan Direktif 

Yaitu gaya kepemimpinan yang mempunyai hubungan 

yang positif dengan kepuasan dan harapan bawahan. 

Atasan sering memberikan perintah atau tugas khusus 

(otokrasi). bawahan tahu apa yang diharapkan darinya dan 

pengarahan khusus oleh pmpinan.  Dalam model ini tidak 

ada partisipasi dari bawahan. 
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2) Kepemimpinan Suportif 

Yaitu kepemimpinan yang selalu bersedia 

menjelaskan segala permasalahan pada bawahan, mudah 

didekati dan memuaskan hati para karyawan. 

Kepemimpinan ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan 

sendiri, bersahabat, mudah dideati dan mempunyai 

perhatian kemanusiaan yang murni terhadap bawahannya. 

3) Kepemimpinan Partisipatif 

Yaitu gaya kepemimpinan yang meminta dan 

menggunakan saran-saran bawahan dalam rangka 

mengambil keputusan. Pemimpin berusaha meminta dan 

mempergunakan saran-saran dari bawahannya, tapi 

keputusan tetap di tangannya. 

4) Kepemimpinan orientasi prestasi 

Yaitu gaya kepemimpinan yang mengajukan 

tantangan yang menarik bagi bawahan dan merangsang 

untuk mencapai tujuan, serta melaksanakannya dengan 

baik. Makin tinggi orientasi pemimpin akan prestasi, maka 

makin banyak bawahan yang peracaya akan menghasilkan 

pelaksanaan kerja yang efektif. Pemimpin memberikan 

keyakinan bahwa bawahan mampu melaksanakan tugas 

dalam mencapai tujuan secara baik. 

Dengan menggunakan penguasaan terhadap teori-teori dan 

gaya kepemimpinan, pemimpin akan dapat menentukan gaya 
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kepemimpinannya secara tepat sesuai tuntutan situasi dan kondisi 

bawahannya. Dengan demikian seorang pimpinan yang ingin 

meningkatkan kemampuan dan kecakapannya dalam memimpin, 

perlu mengetahui ruang lingkup gaya kepemimpinannya yang 

efektif. 

d. Fungsi, Tanggungjawab, dan Wewenang Pemimpin 

Fungsi pemimpin dalam organisasi kerap kali memiliki 

spesifikasi berbeda dengan bidang kerja atau organisasi lain. 

Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa macam hal, antara lain 

adalah : macam organisasi, situasi sosial dalam organisasi, dan 

jumlah anggota kelompok.  

Fungsi pemimpin dalam organisasi menurut Terry (1960) 

dalam Gerungan (2001) dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu : 

(1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) penggerakkan, (4) 

pengendalian. Dalam menjalankan fungsinya pemimpin mempunyai 

tugas-tugas tertentu, yaitu mengusahakan agar kelompoknya dapat 

mencapai tujuan dengan baik, dalam kerja sama yang produktif dan 

dalam keadaan yang bagaimanapun yang dihadapi kelompok. Tugas 

utama pemimpin adalah: 1) memberi struktur yang jelas terhadap 

situasi-situasi rumit yang dihadapi kelompok; 2) mengawasi dan 

menyalurkan tingkah laku kelompok; dan 3) merasakan dan 

menerangkan kebutuhan kelompok pada dunia luar, baik mengenai 

sikap-sikap, harapan, tujuan, dan kekhawatiran kelompok.  



28 
 

Selanjutnya terkait dengan tanggung jawab pemimpin, Robert 

C. Miljus dalam Ranupandojo dan Husnan (2000:219) menyebutkan 

tanggung jawab pemimpin adalah : 

1) Menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis (dalam 

artian kuantitas, kualitas, keamanan dan lain sebagainya). 

2) Melengkapi para karyawan dengan sumber dana-sumber 

dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 

3) Mengkomunikasikan kepada para karyawan tentang yang 

diharapkan dari mereka. 

4) Memberikan susunan hadiah yang diperlukan untuk 

mendorong prestasi. 

5) Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan apabila 

memungkinkan. 

6) Menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan 

yang efektif. 

Sementara itu apabila seorang pemimpin ingin mencapai 

tujuannya dengan efektif maka ia haruslah mempunyai wewenang 

untuk memimpin para bawahannya dalam usaha mencapai tujuan 

tersebut. Wewenang ini disebut wewenang kepemimpinan, yang 

merupakan hak untuk bertindak atau mempengaruhi tingkah laku 

orang yang dipimpinnya. 

Menurut Ranupandojo dan Husnan (2000) kewenangan 

seorang pemimpin terbagi ke dalam 2 (dua) golongan yaitu : 
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1) Kekuasaan puncak bawah (Top Down Authority). 

Dalam hal ini seorang pemimpin diberi wewenang 

untuk memerintah dari atasannnya, wewenang ini berasal 

dari atasan, yang berarti seorang Presiden Direktur/ 

Pimpinan misalnya menunjuk seseorang yang dianggap 

mampu untuk menjadi kepala bagian penjualan dan 

kemudian diberi wewenang apa yang dianggap perlu untuk 

seorang kepala bagian penjualan. 

2) Kekuasaan Puncak Atas (Bottom –Up Authority) 

Dalam konsep ini mendasarkan pada teori 

penerimaan (acceptance theory). Dalam hal ini pimpinan 

ini dipilih serta diterima oleh mereka yang akan menjadi 

bawahannya. Apabila seseorang diterima sebagai pimpinan 

dan diberi wewenang untuk memimpin, maka para 

bawahan akan menghargai wewenang itu sebab mereka 

punya respek pribadi untuk menghargai orang tersebut atau 

orang tersebut seorang wakil yang mewakili nilai-nilai 

yang mereka anggap penting. 

Pengertian di atas menyiratkan pemahaman bahwa pada 

Kekuasaan Puncak Bawah pemimpin diberi wewenang untuk 

memerintah dari atasannnya, wewenang ini berasal dari atasan yang 

dianggap mampu untuk menjadi pimpinan pada satu bidang tertentu. 

Sementara pada kewenangan Kekuasaan Puncak Atas pimpinan ini 

dipilih serta diterima oleh mereka yang akan menjadi bawahannya. 

Apabila seseorang diterima sebagai pimpinan dan diberi wewenang 
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untuk memimpin, maka para bawahan akan menghargai wewenang 

itu sebab mereka punya respek pribadi untuk menghargai orang 

tersebut.  

e. Identifikasi Perilaku Kepemimpinan 

Handoko (2000:299) menjelaskan adanya para peneliti telah 

mengidentifikasikan dua gaya kepemimpinan, yaitu : 

1) Gaya kepemimpinan dengan orientasi tugas (task oriented) 

Pemimpin yang berorientasi pada tugas mengarahkan dan 

mengawasi bawahan secara tertutup untuk menjamin 

bahwa tugas dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. 

Dalam hal ini pemimpin lebih memperhatikan pelaksanaan 

pekerjaan daripada pengembangan dan pertumbuhan 

karyawan. 

2) Gaya kepemimpinan dengan orientasi karyawan atau 

orientasi hubungan (employee oriented) 

Pemimpin yang berorientasi karyawan atau orientasi 

hubungan mencoba untuk memotivasi bawahan dibanding 

mengawasi mereka. Mereka mendorong para anggota 

kelompok untuk melaksanakan tugas. Dengan memberikan 

kesempatan kepada para bawahan untuk berprestasi dalam 

pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan 

serta saling mempercayai dan menghormati dengan para 

anggota kelompok. 
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Selanjutnya ditambahkan teori-teori perilaku perseorangan 

(personal behavior theories) mengemukakan tentang perilaku 

spesifik yang membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. 

Studi-studi yang berkaitan dengan teori kepemimpinan perilaku 

antara lain dilakukan oleh: 

1) Para peneliti Ohio State University yang berusaha 

mengidentifikasi dimensi-dimensi perilaku pemimpin, dalam hal 

ini dibagi dua dimensi perilaku yaitu Struktur Prakarsa 

(initiating structure) dan Pertimbangan (consideration).  

Robbins (2006:368) menyatakan Struktur Prakarsa atau 

Struktur Inisiasi mengacu pada sejauh mana seorang pemimpin 

berkemungkinan menetapkan dan menstruktur perannya dan 

peran bawahannya dalam mengusahakan tercapainya tujuan. 

Struktur inisiasi meliputi: memenuhi batas waktu, menugaskan 

bawahan, mempertahankan standar kerja tertentu, meminta 

bawahan untuk mengikuti prosedur-prosedur standar, 

menawarkan pendekatan baru terhadap masalah, 

mengkoordinasi kegiatan bawahan dan memastikan bahwa 

bawahan  bekerja  sesuai dengan batas kemampuannya.  

Sedangkan consideration atau konsiderasi adalah tingkat 

sejauhmana pemimpin bertindak dengan cara ramah dan 

mendukung, memperlihatkan perhatian terhadap bawahan, 

saling percaya, menghargai gagasan bawahan dan 
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memperhatikan perasaan bawahan. Seorang pemimpin yang 

mempunyai konsiderasi tinggi dicirikan sebagai seorang yang 

membantu bawahan dalam menyelesaikan masalah pribadi, dan 

memperlakukan bawahan secara sama. 

2) Penelitian Michigan University mengenai karakteristik perilaku 

pemimpin yang dikaitkan dengan ukuran kinerja.  Hasil studi 

Michigan kemudian diringkas dalam Robbins (2002:369), 

bahwa yang membedakan perilaku pemimpin dalam dua 

dimensi yaitu:  

a) Perilaku pemimpin berorientasi tugas atau orientasi 

produksi (task-oriented behavior or production 

oriented).  

b) Perilaku pemimpin yang berorientasi hubungan atau 

orientasi karyawan (relationship-oriented behavior or 

employee oriented).  

Pemimpin yang berorientasi hubungan dideskripsikan 

sebagai menekankan hubungan antar pribadi, mereka berminat 

secara pribadi pada kebutuhan bawahan dan menerima 

perbedaan individual di antara anggota-anggota. Sebaliknya 

pemimpin yang berorientasi produksi cenderung menekankan 

aspek teknis atau tugas dari pekerjaan. Perhatian utama mereka 

adalah pada penyelesaian tugas dan anggota-anggota kelompok 

adalah alat untuk mencapai tujuan akhir tugas tersebut. Perilaku 
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pemimpin berorientasi tugas meliputi : merencanakan dan 

mengatur pekerjaan, mengkoordinasikan kegiatan para bawahan, 

menyediakan keperluan, peralatan dan bantuan teknis yang 

diperlukan, juga memandu para bawahan dalam menetapkan 

tujuan-tujuan kinerja (performance goals) yang tinggi. 

Perilaku yang berorientasi tugas pada studi Michigan 

ternyata sama dengan initiating structure, sementara perilaku 

yang berorientasi hubungan berkorelasi dengan kepemimpinan 

yang efektif termasuk memperlihatkan kepercayaan dan rasa 

percaya, bertindak ramah dan penuh perhatian, mencoba 

mengerti masalah bawahan, membantu mengembangkan para 

bawahan dan meningkatkan karir, selalu memberi infomasi pada 

bawahan, memberi aspirasi terhadap ide-ide bawahan dan 

memberi pengakuan terhadap kontribusi dan keberhasilan 

bawahan. Perilaku yang berorientasi pada hubungan identik 

dengan pertimbangan (consideration). 

Kesimpulan yang diperoleh dari peneliti Michigan sangat 

disukai pemimpin yang perilakunya berorientasi karyawan atau 

hubungan. Pemimpin yang berorientasi hubungan dikaitkan 

dengan produktivitas kelompok yang lebih tinggi dan kepuasan 

kerja yang lebih tinggi. Pemimpin yang berorientasi produksi 

atau tugas cenderung dikaitkan dengan produktivitas kelompok 

yang rendah dan kepuasan kerja yang lebih rendah. 
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3) Penelitian mengenai perilaku kepemimpinan selanjutnya 

dilakukan oleh Blake dan Mouton dalam Robbins (2002:370). 

Mereka mengemukakan kisi manajerial berdasarkan 

perilaku perhatian terhadap produksi, pada hakekatnya mewakili 

dimensi konsiderasi dan struktur inisiasi dari studi Ohio atau 

dimensi perilaku yang berorientasi tugas (task-oriented 

behavior) dan perilaku berorientasi hubungan (relationship-

oriented behavior) hasil dari studi Michigan. Kerangka 

konseptual bagi kisi manajerial (managerial grid) 

mengasumsikan bahwa pikiran kebanyakan pemimpin 

bercabang dua, yaitu satu cabang mengenai perhatian terhadap 

orang dan satu cabang lagi perhatian terhadap produksi. 

4) Model Kepemimpinan yang dikembangkan oleh Hersey and 

Blanchard (2001). 

Hersey and Blanchard, menggunakan istilah perilaku tugas 

dan perilaku hubungan untuk menggambarkan konsep-konsep 

yang serupa dengan konsiderasi dan struktur inisiasi. Perilaku 

tugas adalah kadar upaya pemimpin mengorganisasi dan 

menetapkan peran anggota kelompok atau pengikut, 

menjelaskan aktivitas anggota serta kapan, di mana dan 

bagaimana cara penyelesaiannya, menetapkan pola organisasi, 

saluran komunikasi dan cara penyelesaian pekerjaan secara rinci 

dan jelas. Pendapat tersebut jelas mengemukakan bahwa 

perilaku tugas, merupakan penentuan apa yang akan dikerjakan, 
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untuk apa, berapa biaya, di mana tempat melakukan pekerjaan, 

dengan siapa mengerjakan dan kesemuanya itu akan 

disampaikan kepada bawahan. Sementara itu perilaku hubungan 

adalah kadar upaya pemimpin untuk membina hubungan pribadi 

diantara mereka sendiri dan dengan para anggota kelompok 

(pengikut) dengan membuka saluran komunikasi dan 

menyediakan dukungan sosio emosional. Model ini disebut teori 

kepemimpinan situasional.   

Kepemimpinan situasional didasarkan pada saling 

pengaruh antara (1) sejumlah petunjuk dan pengarahan (perilaku 

tugas) yang pemimpin berikan; (2) sejumlah pendukungan 

emosional (perilaku hubungan) yang pemimpin berikan; dan (3) 

tingkat kesiapsiagaan (kematangan) vang para bawahan 

tunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi atau 

sasaran. 

Selanjutnya, menurut Sutarto (2001:136) atas dasar 

kombinasi perilaku tugas dan perilaku hubungan Hersey and 

Blanchard membedakan 4 (empat) gaya kepemimpinan sebagai 

berikut:  

a) Telling 

Ini merupakan gaya kcpemimpinan dengan ciri-ciri: 

- tinggi tugas dan rendah hubungan 

- pemimpin memberikan perintah khusus 

- pengawasan diiakukan secara ketat 
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- pemimpin menerangkan kepada bawahan apa yang harus 

dikerjakan, bagairnana cara mengerjakan, kapan liarus 

dilaksanakan pekerjaan itu, dan di mana pekerjaan itu 

harus dilakukan.  

Gaya kepemimpinan "telling" disebut pula dengan gaya 1 

atau Gl. 

b) Selling 

Ini merupakan gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri: 

- tinggi tugas dan tinggi hubungan 

- pemimpin menerangkan keputusan 

- pemimpin memberi kesempatan untuk penjelasan 

- pemimpin masih banyak melakukan pengarahan 

- pemimpn mulai melakukan komunikasi aua arah 

Gaya kepemimpinan "selling" disebut pula dengan gaya 2 

atau G2. 

c) Participating 

Ini merupakan gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri: 

- tinggi hubungan dan rendah tugas 

- pemimpin dan bawahan saling memberikan gagasan 

- pemimpin dan bawahan bersama-sama membuat 

keputusan  

Gaya kepemimpinan "participating" disebut pula dengan 

gaya 3 atau G3. 
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d) Delegating 

Ini merupakan gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri. 

- rendah hubungan dan rendah tugas 

- pemimpin melimpahkan pembuatan keputusan dan 

pelaksanaan kepada bawahan. 

Gaya kepemimpinan "delegating" disebut pula dengan gaya 

4 atau G4. 

 

Gambar 2.1. 

Gaya Kepemimpinan menurut Hersey and Blanchard 

 

Selanjutnya, Hersey dan Blanchard (2001) menyusun 

skala kepemimpinan sebagai instrumen mengukur perilaku tugas 

yang didasarkan pada lima dimensi perilaku, yaitu : penyusunan 

tujuan, pengorganisasian, penetapan batas waktu, pengarahan 

dan pengendalian. 
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Tabel  2.1 

 Instrumen Untuk Mengukur Perilaku Tugas 

Dimensi perilaku tugas Indikator perilaku tugas 

Penyusunan tujuan Sejauhmana pemimpin menetapkan tujuan 
yang perlu dicapai bawahan 

Pengorganisasian Sejauhmana pemimpin mengorganisasi situasi 
kerja para bawahannya 

Penetapan batas waktu Sejauhmana pemimpin menetapkan batas 
waktu bagi bawahan 

Pengarahan Sejauhmana pemimpin memberikan arahan 
secara spesifik 

Pengendalian Sejauhmana pemimpin menetapkan dan 
mensyaratkan adanya laporan reguler tentang 
kemampuan pelaksanaan kerja 

Sumber: Hersey and Blanchard (2001:173) 
Sedangkan instrumen untuk mengukur perilaku hubungan 

menurut Hersey Blanchard (2001:173) didasarkan lima dimensi 

perilaku, yaitu: memberi dukungan, mengkomunikasikan, 

memudahkan interaksi, aktif menyimak, dan memberikan 

umpan balik seperti dikemukakan pada gambar berikut: 

Tabel  2.2  

Instrumen Untuk Mengukur Perilaku Hubungan 

Dimensi perilaku 
Hubungan 

Indikator perilaku hubungan 

Memberikan dukungan Sejauhmana pemimpin memberikan dukungan 
dan dorongan. 

Mengkomunikasikan 

 

Sejauhmana pemimpin melibatkan orang-
orang dalam diskusi yang bersifat “memberi 
dan menerima” tentang pekerjaan. 

Memudahkan interaksi Sejauhmana pemimpin memudahkan interaksi 
di antara orang-orang 

Aktif menyimak Sejauhmana pemimpin berusaha mencari dan 
menyimak pendapat dan kerisauan orang-
orangnya 

Memberikan umpan-
balik 

Sejauhmana pemimpin memberikan umpan-
balik terhadap prestasi orang-orangnya 

Sumber: Hersey and Blanchard (2001:175) 
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Uraian tersebut menjelaskan bahwa inti dari perilaku tugas 

terletak pada proses komunikasi satu arah yaitu adanya petunjuk 

pimpinan yang diperlukan oleh bawahan. Sedangkan perilaku 

hubungan menunjukkan adanya penggunaan komunikasi dua 

arah antara pemimpin dan bawahan  dalam proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaanya. Penggunaan komunikasi dua arah 

(two way traffic communications) tersebut diharapkan 

memperoleh dukungan sosio emosional dan psikologis dari 

bawahan. 

2. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja aparatur dalam lingkup kajian organisasi adalah 

secara makro, tujuan, dan cita-cita, dan harapan suatu organisasi 

yang diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui 

organisasi tersebut. Bahwa sekelompok orang yang memiliki 

kesetiaan kepentingan juga diusahakan pencapaiannya melalui 

organisasi, sedangkan pada tingkat individu, berbagai tujuan, 

keinginan, cita-cita, harapan, dan kebutuhannya hanya bisa 

tersalurkan, terpenuhi, dan terpuaskan dengan menggunakan jalur 

organisasional. Dikatakan sedemikian maksudnya adalah karena 

adanya hubungan ketergantungan antara manusia dengan organisasi 
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dalam arti bahwa manusia tidak mungkin lagi mencapai berbagai 

tujuannya tanpa menggunakan jalur organisasional dan sebagainya.  

Setiap anggota sebuah organisasi dituntut untuk berupaya 

semaksimal mungkin menjalankan profesinya sebaik mungkin. 

Sebagai seorang profesional maka seorang anggota organisasi 

hendaknya berusaha selalu meningkatkan kinerjanya yang 

merupakan modal bagi keberhasilan sebuah organisasi. 

Kinerja menurut Wibowo (2007:7) berasal dari pengertian 

“performance” yang memberikan pengertian sebagai ”hasil kerja 

atau prestasi kerja.” Namun, sebenarnya Amstrong dan Baron 

(dalam Wibowo, 2007:7) menjelaskan bahwa ”kinerja merupakan 

hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi 

pada ekonomi.”  

Selanjutnya Mangkunergara (2002:67) menyatakan 

pengertian kinerja sebagai berikut: 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang 

dicapai oleh seseorang) sementara pengertian kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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Sementara itu Aman Sudarto (1999:2) menyatakan 

pengertian kinerja sebagai berikut: 

Kinerja adalah sebagai hasil atau kerja dari suatu organisasi 

yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara 

nyata dan dapat diukur. Dalam hal kinerja pegawai, diketahui 

kinerja pegawai dalam lingkup kajian administrasi negara 

adalah secara makro, tujuan dan cita-cita, dan harapan suatu 

bangsa diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui 

organisasi yang disebut negara.  

Pengertian mengenai kinerja di atas memberikan pemahaman 

bahwa dalam kinerja diperlukan sebuah manajemen (performance 

management) yang merupakan satu upaya untuk memperoleh hasil 

terbaik dari organisasi, kelompok dan individu-individu melalui 

pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja atas 

tujuan-tujuan terencana, standar dan persyaratan-persyaratan atribut 

atau kompetensi yang disetujui bersama. Manajemen kinerja bersifat 

menyeluruh dan menjamah semua elemen, unsur atau input yang 

harus didayagunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja 

organisasi. 
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b. Kinerja Karyawan 

Karyawan merupakan aset terpenting dalam sebuah 

organisasi. Namun demikian, tanpa didukung oleh kinerja yang 

maksimal, tentunya sebuah organisasi tidak akan maju dan 

berkembang. 

Adapun pengertian kinerja karyawan itu sendiri menurut  

Mangkunegara (2001:42) adalah sebagai berikut: 

Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam kemampuan melaksanakan tugas-

tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan 

kepadanya. Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu 

hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya 

kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu.   

Selanjutnya Robert L. Mathis & John H. Jackson (2002:78) 

menyatakan pengertian kinerja karyawan sebagai berikut: 

Sementara itu Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan 

atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi 

kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun 

kelompok menjadi pusat perhatien dalam upaya meningkatkan 

kinerja organisasi.  
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Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa kinerja 

karyawan merupakan sejumlah output dari outcomes yang dihasilkan 

karyawan baik yang berbentuk materi (kuantitatif) maupun yang 

berbentuk non-materi (kualitatif). Pada organisasi atau unit kerja 

dimana input dapat teridentifikasi secara individu dalam bentuk 

kuantitas, indikator kinerja pekerjaannya dapat diukur dengan 

mudah, yaitu banyaknya output yang dicapai dalam kurun waktu 

tertentu. Namun untuk unit kerja kelompok atau tim, kinerja tersebut 

agak sulit dilakukan pengukuran indikatornya. 

c. Indikator Kinerja Karyawan 

Sebuah organisasi didirikan tentunya dengan suatu tujuan 

tertentu. Sementara tujuan itu sendiri tidak sepenuhnya akan dapat 

dicapai jika karyawan tidak memahami tujuan dari pekerjaan yang 

dilakukannya. Artinya, pencapaian tujuan dari setiap pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan akan berdampak secara menyeluruh 

terhadap tujuan organisasi. Oleh karena itu, seorang karyawan harus 

memahami indikator-indikator kinerja sebagai bagian dari 

pemahamn terhadap hasil akhir dari pekerjaannya. 

Sementara itu, dalam kaitannya dengan indikator kinerja 

karyawan, Simamora (2001:423) mengemukakan bahwa kinerja 

karyawan dapat dilihat dari indiktor-indikator sebagai berikut :  
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1) Keputusan terhadap segala aturan yang telah ditetapkan 

organisasi;  

2) Dapat melaksanakan pekerjaan atau tugasnya tanpa 

kesalahan (atau dengan tingkat kesalahan yang paling 

rendah);  

3) Ketepatan dalam menjalankan tugas. 

Indikator-indikator kinerja karyawan sebagaimana disebutkan 

di atas memberikan pengertian bahwa pekerjaan yang dilakukan 

karyawan dilandasi oleh ketentuan-ketentuan dalam organisai. Di 

samping itu, karyawan juga harus mampu melaksanakan 

pekerjaannya secara benar dan tepat waktu. Sejalan dengan pendapat 

di atas Wibowo (2007:76) menyatakan bahwa terdapat tujuh 

indikator kinerja karyawan. Ketujuh indikator tersebut digambarkan 

dalam bentuk bagan di bawah ini.  

 
Sumber :  Paul Hersey, Kenneth H. Blachard, dan Dewey E. Johnson, 

(2002:386). 
 

Gambar 2.2. 
Indikator Kinerja 
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Gambar di atas memberikan pengertian bahwa kinerja 

karyawan ditentukan oleh tujuan pekerjaan yang hendak dicapai dan 

untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan 

motif untuk mencapai tujuan pekerjaan, kinerja karyawan tidak akan 

berjalan dengan baik. Dengan demikian, tujuan perkerjaan dan motif 

menjadi indikator utama dari kinerja karyawan. Namun demikian, 

kinerja karyawan memerlukan adanya dukungan sarana, kompetensi, 

peluang, standar, dan umpan balik. Kaitan di antara ketujuh indikator 

tersebut digambarkan oleh Hersey, Blanchard, dan Johnson dengan 

penjelasan seperti berikut (Wibowo, 2007 : 77-80). 

1) Tujuan 

Tujuan pekerjaan merupakan keadaan yang berbeda yang 

secara aktif dicari oleh seorang karyawan untuk dicapai. 

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa tujuan 

pekerjaan bukanlah persyaratan, juga bukan merupakan 

sebuah keinginan. Tujuan merupakan sesuatu hasil atau 

keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang 

akan datang. Dengan demikian tujuan menunjukkan arah 

kemana kinerja karyawan harus dilakukan. 

2) Standar  

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan 

kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan 
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suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. 

Standar menjawab pertanyaan tentang kapan karyawan tahu 

bahwa seorang telah sukses atau gagal dalam melaksanakan 

pekerjaan. Kinerja karyawan dikatakan berhasil apabila 

mampu mencapai standart yang ditentukan atau disepakati 

bersama antara atasan dan bawahan. 

3) Umpan Balik 

Umpan balik terutama penting untuk mempertimbangkan 

“real goals”  atau tujuan sebenarnya. Tujuan yang dapat 

diterima oleh karyawan adalah tujuan yang bermakna dan 

berharga. Umpan balik merupakan masukan yang 

dipergunakan oleh karyawan untuk mengukur kemajuan 

kinerja, standar kerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan 

balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan dan 

sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. 

4) Alat atau Sarana 

Alat atau sarana merupakan sumberdaya yang dapat 

dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan 

pekerjaan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor 

penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat dan sarana, 

tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan 

tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. 
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5) Kompetensi 

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan lebih dari 

sekedar belajar tentang sesuatu, orang harus dapat melakukan 

pekerjaannya dengan baik. Kompetensi memungkinkan 

karyawan mewujudkan tugas yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

6) Motif 

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi karyawan 

untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi 

kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan 

pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan 

standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan 

kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan 

pekerjaan, menyediakan sumberdaya yang diperlukan dan 

menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintensif. 

7) Peluang 

Karyawan perlu mendapatkan kesempatan untuk 

menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang 

menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk 

berprestasi yaitu ketersediaan waktu dan  kemampuan  untuk 
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memenuhi syarat. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, 

mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu 

yang tersedia. Jika karyawan dihindari karena supervisor 

tidak percaya terhadap kualitas atau kepuasan konsumen, 

mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan 

memenuhi syarat untuk berprestasi. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan akan dapat berjalan dengan baik apabila 

didukung oleh faktor-faktor yang baik pula. Tanpa adanya faktor 

pendukung tentunya kinerja karyawan tidak akan sesuai dengan yang 

diharapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan menurut Prawirasentono (1999:54) adalah sebagai berikut: 

1) Efektivitas dan efisiensi 

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, dapat 

dikatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila 

akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan mempunyai nilai 

yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan 

ketidakpuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. 

Sebaliknya bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau 

remeh maka kegiatan tersebut efisien. 
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2) Otoritas (wewenang) 

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah 

dalam sustu organisasi formal yang dimiliki (diterima) oleh 

seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk 

melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya 

(sumbangan tenaganya). Perintah tersebut menyatakan apa 

yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam 

organisasi tersebut. 

3) Disiplin 

Disiplin kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam 

menghormati perjanjian kerja dengan organisasi di mana 

karyawan kerja. 

4) Inisiatif  

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya dan kreativitas 

dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan 

dengan tujuan organisasi. Jadi, inisiatif adalah daya dorong 

kemajuan yang bertujuan untuk mempengaruhi kinerja 

organisasi. 

Pendapat lain tentang faktor-faktor yang memengaruhi 

kinerja, antara lain dikemukakan Armstrong (1998) yaitu: 

1) Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, 

kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. 
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2) Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, 

bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team 

leader. 

3) Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang 

diberikan oleh rekan sekerja. 

4) System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan 

fasilitas yang diberikan organisasi. 

5) Contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya 

tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan 

eksternal. 

e. Evaluasi Kinerja Karyawan 

Pengertian evaluasi diartikan sebagai perbedaan yag 

dikerjakan dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada 

selisih. Dalam hal ini evaluasi kinerja karyawan diarahkan untuk 

menyediakan informasi dalam membuat keputusan oleh pihak 

manajemen.  

Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif 

dan fungsi sumatif. Fungsi formatif menyiratkan bahwa evaluasi 

dapat dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang 

sedang berjalan (program, orang, produk, dan sebagainya). Fungsi 

sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, 

seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu 
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pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan 

program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah 

pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat. Evaluasi yang 

baik adalah yang memberikan dampak positif pada perkembangan 

program.  

Berkaitan dengan evaluasi kinerja, Handoko (1992:/785) 

mendefinisikan penilaian kinerja atau prestasi kerja (performance 

appraisal) adalah proses suatu organisasi mengevaluasi atau menilai 

prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat mempengaruhi 

keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik 

kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Sementara 

itu Simamora (1999:415) mendefinisikan penilaian kinerja adalah 

alat yang berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para 

karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi 

kalangan karyawan. 

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa dalam 

penilaian kinerja tidak hanya semata-mata menilai hasil fisik, tetapi 

pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan yang menyangkut 

berbagai bidang seperti kemampuan, kerajinan, disiplin, hubungan 

kerja atau hal-hal khusus sesuai bidang tugasnya semuanya layak 

untuk dinilai. 
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Bernardin dan Rusel dalam Rucky (2000:340) 

mengemukakan ada enam kriteria primer yang dapat digunakan 

untuk mengukur prestasi kerja karyawan, yaitu:  

1) Quality 

Merupakan tingkat sejauhmana proses atau hasil pelaksanaan 

pekerjaan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan 

yang diharapkan. 

2) Quantity 

Merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, 

jumlah unit atau jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. 

3) Timeliness 

Merupakan lamanya suatu kegiatan diselesaikan pada waktu 

yang dikehendaki, dengan memperhatikan jumlah output lain 

serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain.  

4) Cost effectiveness 

Besarnya penggunaan sumber daya organisasi guna mencapai 

hasil yang maksimal atau pengurangan kerugian pada setiap 

unit penggunaan sumberdaya. 

5) Need for supervision 

Kemampuan karyawan untuk dapat melaksanakan fungsi 

pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor/ 

atasan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan. 
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6) Interpersonal impact 

Kemampuan seorang karyawan untuk memelihara harga diri, 

nama baik dan kemampuan bekerjasama di antara rekan 

kerja. 

3. Hubungan antara Kepemimpinan dengan Kinerja Karyawan  

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah kepemimpinan. Sutemeister (1999:40-41) mengemukakan 

pendapatnya, bahwa kinerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : 

Faktor kemampuan mencakup didalamnya: 1) Pengetahuan berupa 

pendidikan, pengalaman, latihan dan minat; dan 2) Ketrampilan 

berupa kecakapan dan kepribadian. Sementara itu Faktor Motivasi 

meliputi : 1) Kondisi sosial, yakni organisasi formal dan informal, 

kepemimpinan; 2) Serikat kerja kebutuhan individu seperti fisiologis, 

sosial dan egoistik; dan 3) Kondisi fisik berupa lingkungan kerja. 

Sejalan dengan pendapat di atas hubungan kepemimpinan dengan 

kinerja karyawan disampaikan Rivai (2005) yang menyatakan bahwa 

gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang 

pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh 

bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang 

konsisten dari falsafah, ketrampilan, sifat, dan sikap yang mendasari 

perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan menunjukkan secara langsung 

maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap 

kemampuan bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku 
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dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, 

sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi kinerja bawahannya. 

Hubungan kepemimpinan dengan kinerja karyawan dalam teori 

jalur tujuan (Path Goal Theory) yang dikembangkan oleh House (1971) 

dalam Sutarto (2006:127) menyebutkan bahwa ”Pemimpin mendorong 

kinerja yang lebih tinggi dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan 

yang mempengaruhi bawahannya agar percaya bahwa hasil yang 

berharga bisa dicapai dengan usaha yang serius. Kepemimpinan yang 

berlaku secara universal menghasilkan tingkat kinerja dan kepuasan 

bawahan yang tinggi.”  

C. Kerangka Pikir 

Sumber : Data diolah, 2011. 

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir 
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Model kerangka pemikiran di atas menjelaskan adanya pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Sutemeister dalam Srimulyo (1999) yang mengemukakan bahwa kinerja 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 1) Faktor kemampuan meliputi: 

Pengetahuan berupa pendidikan, pengalaman, latihan, minat, dan  

Ketrampilan berupa kecakapan dan kepribadian. 2) Faktor Motivasi 

meliputi: kepemimpinan, Kondisi sosial, yakni organisasi formal dan 

informal,  Serikat kerja kebutuhan individu seperti fisiologis, sosial dan 

egoistik, dan  Kondisi fisik berupa lingkungan kerja. 

Kinerja karyawan itu sendiri secara konseptual merujuk pada kriteria 

primer Bernardin dan Rusel dalam Rucky (2000:340) yang dapat digunakan 

untuk mengukur prestasi kerja karyawan, yaitu: kualitas (quality), kuantitas 

(quantity), ketepatan waktu (timeliness), efektifitas biaya (cost effectiveness), 

kebutuhan untuk pengawasan (need for supervision), dampak antar pribadi 

(interpersonal inpact). 

Dalam hal ini kepemimpinan merujuk pada perilaku pemimpin 

sebagaimana Model yang dikembangkan oleh Hersey and Blanchard (2001) 

dimana perilaku pemimpin mencakup perilaku tugas dan perilaku hubungan. 

Model ini disebut juga sebagai teori kepemimpinan situasional.  Perilaku 

tugas adalah kadar upaya pemimpin mengorganisasi dan menetapkan peran 

anggota kelompok atau pengikut, menjelaskan aktivitas  anggota serta kapan, 

di mana dan bagaimana cara penyelesaiannya, menetapkan pola organisasi, 

saluran komunikasi dan cara penyelesaian pekerjaan secara rinci dan jelas. 

Pendapat tersebut jelas mengemukakan bahwa perilaku tugas, merupakan 

penentuan apa yang akan dikerjakan, untuk apa, berapa biaya, di mana tempat 
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melakukan pekerjaan, dengan siapa mengerjakan dan kesemuanya itu akan 

disampaikan kepada bawahan. Sementara itu perilaku hubungan adalah kadar 

upaya pemimpin untuk membina hubungan pribadi diantara mereka sendiri 

dan dengan para anggota kelompok (pengikut) dengan membuka saluran 

komunikasi dan menyediakan dukungan sosio emosional.  

D. Hipotesis 

Hipotesa merupakan dugaan sementara terhadap aspek atau obyek 

yang diteliti, sehingga dugaan tersebut perlu dibuktikan kebenarannya secara 

ilmiah. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

”Terdapat pengaruh signifikan antara variabel kepemimpinan terhadap 

kinerja  karyawan Perguruan SMU Muhammadiyah 3 Cabang Bungah.”  


