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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peneliti Terdahulu 

Peneliti terdahulu mengkaji tentang pengaruh gaya kepemimpinan 

yang dilakukan oleh Adhitiya caraka utama dengan judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja pada Perusahaan Elresas bagian 

produksi Lamongan”. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk 

mengetahui gaya kepemimpinan, untuk mengetahui kepuasan kerja, untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Perusahaan Elresas 

Lamongan. 

Alat analisis yang digunakan pada penelitian tersebut adalah 

menggunakkan alat analisis regresi linier berganda. Berdasarkan nilai yang 

diperlihatkan oleh koefisien korelasi partial dan koefisien regresi (X) 

menunjukan bahwa Gaya Kepemimpinan pada Perusahaan Elresas bagian 

produksi Lamongan mempunyai hubungan yang valid dengan kepuasan kerja. 

Karena terbukti nilai koefisien korelasi berganda dan R square diketahui total 

variasi kepuasan kerja (Y) disebabkan oleh hubungan regresi berganda antara 

(Y) dengan variable (X) gaya kepemimpinan. Ini berarti bahwa gaya 

kepemimpinn yang diterapkan pada Perusahan Elresas bagian produksi 

Lamongan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 
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Oleh karena itu hasil penelitian tersebut merupakan tingkat awal untuk 

memahami karakteristik variabel Kepuasa Kerja yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas yaitu Gaya kepemimpinan. Sehingga hasil penelitian itu bias 

menjadi acuan dan perbandingan oeleh peneliti selanjutnya dalam penelitian 

yang bersangkutan tentang pengaruh gaya dari penerapan Gaya Kepemimpinan 

terhadap kepuasan kerja pareusahaan. Adapun perbandingan antara peneliti 

terdahulu dan sekarang yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Persamaaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Saat Ini 

Nama Judul Variabel Alat 

analisis 

Hasil 

Adhitya 

Caraka 

Utama 

(2012) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan 

Bagian Produksi 

pada Perusahaan 

Elresas 

Lamongan. 

 

Variabel bebas: 

kepemimpinan 

Variabel terikat: 

kepuasan kerja 

Analisis 

Regresi 

linier 

berganda. 

Gaya 

Kepemimpinan 

pada Perusahaan 

Elresas termasuk 

dalam kategori 

tinggi, sedangkan 

kepuasan kerja 

karyawan pada 

Perusahaan 

Elresas dalam 

kategori tinggi. 

Gaya 

kepemimpinan 

yang ada 

Perusahaan 

Elresas 

berpengaru 

signifikan 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan.  
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Nama Judul Varibel Alat 

Analisis 

Hasil 

Achmad 

Mahfud 

(2009) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan di PT. 

Kusuma Satria 

Dinasari Wisata 

Jaya Divisi 

Agrowisata Kota 

Batu. 

 

Variabel bebas: 

gaya 

kepemimpinan 

(gaya  

kepemimpinan 

perilaku tugas 

(X1), perilaku 

Hubungan (X2). 

Variabel terikat: 

kepuasan kerja 

karyawan (Y1) 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Gaya 

kepemimpinan 

pada PT. 

Kususma Satria 

Dinasasri Wisata 

Jaya Divisi 

Agrowisata 

termasuk dalam 

kategori tinggi, 

dan gaya 

kepemimpinan 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan. 

Joko 

kuswanto 

Hubungan Gaya 

Kepemimpinan 

dengan 

Kepuasan Kerja 

Karyawan pada 

UKM Batik 

Tulis Celaket 

Malang. 

Variabel bebas: 

kepemimpinan 

Variabel terikat: 

kepuasan kerja 

Analisis 

regresi 

sederhana 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Pemimpin 

Ada tiga teori genetis syang memunculkan pemimpin menurut Kartono 

(1992 : 33) 

a). Teori genetis menyatakan sebagai berikut : 

1. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh 

bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. 



13 

 

 

 

2. Dia ditakdirkan lahir menjadi dalam situasi kondisi yang 

bagaimanapun juga, yang khusus. 

3. Secara filosofi, teori tersebut menganut pandangan determinitis. 

b). Teori sosial (lawan dari genetis) menyatakan sebagai berikut : 

1. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk tidak 

terlahirkan begitu saja. 

2. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan 

pendidikan, serta didoromg oleh kemauan diri sendiri. 

c). Teori ekologis atau sintetis (muncul sebagai reaksi dari kedua teori 

tersebut lebih dahulu), menyatakan bahwa seorang akan sukses 

menjadi seorang pemimpin, bila sejak lahirnya dia telah memiliki 

bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan 

melalui pengalaman dan usaha pendidikan; juga sesuai dengan 

tuntutan lingkungan/ ekologisnya. 

2. Kepemimpinan 

Banyaknya definisi-definisi tentang kepemimpinan sama seperti yang 

membuat definisi menurut (cribbin, 1990:12) definisi sederhana menyatakan 

bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh konsensus dan 

keikatan pada sasaran bersama, melampaui syarat-syarat organisasi, yang 

dicapai dengan pengalaman sumbangan dan kepuasan dipihak kelompok 

kerja. 

Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas 

untuk mengetahui orang-orang agar diarahkan untuk mncapai tujuan 
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organisasi. Dimana pemimpin adalah merupakan suatu proses. Pemimpin 

diharapkan menggunakan pengaruh tanpa paksaan untuk mengatur dan 

mengkoordinasikan aktifitas orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

(Irawanto, 2008:19). 

Kepemimpinan merupakan bagian penting dari organisasi maupun 

perushaan yang mana organisasi tersebut tersusun atas dasar pembagian 

fungsi-fungsi berbeda yang harus dilaksanakan. Adanya perbedaan peranan 

atau tugas dari setiap individu dalam organisasi merupakan penentu adanya 

kepemimpinan. Dengan adanya perbedaan itu mengakibatkan perlunya 

pengaturan dan kordinasi yang dilakukan oleh pemimpin. 

Istilah pemimpin/leader mempunyai macam-macam definisi, definisi 

mengenai pemimpin banyak sekali, yaitu sebanyak pribadi yang meminati 

masalah pemimpin tersebut. Oleh sebab itu pemimpin merupakan dampak 

interaktif dan faktor individu/pribadi dengan faktor situasi. Beberapa definisi 

yang dikutuip dalam Kartono (2002) adalah sebagai berikut : 

a. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kelebihan sehingga 

mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk menggerakan, 

mengarahkan, membimbing bawahan, juga mendapat pengakuan serta 

dukungan dari bawahanya, sehingga dapat menggerakan bawahan ke 

arah pencapaian tujuan tertentu. 

b. Henry Pratt Fairchild mengatakan bahwa, pemimpin dalam pengertian 

luas adalah seorang pemimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah 

laku sosial dengan mengatur, menunjukan, mengorganisir atau 
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mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan 

atau posisi. Dalam pengertian terbatas, pemimpin adalah seorang yang 

membimbing pemimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya 

dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya. 

c. John Gage Alle mengatakan: ”Leader is guide; a conductor; a 

commander” (pemimpin adalah pemandu, petunjuk, penuntun, 

komandan). 

Berdasarkan uraian definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khusus, 

dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang 

dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama untuk mengarah pada sasaran-

sasaran dan tujuan. 

3. Gaya Kepemimpinan 

Menurut Young (dalam Kartono, 2003) pengertian kepemimpinan 

yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup 

mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan 

penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi 

situasi yang khusus. 

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan 

organisasi karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai tujuan 

organisasi. Apabila seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain, maka orang tersebut perlu memikirkan gaya 

kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin 
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melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka 

yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati 

dari luar (Robert, 1992). James et. al. (1996) mengatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh 

pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Gaya 

kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari 

falsafah, ketrampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin 

ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya Tampubolon (2007). 

Model Universitas Iowa Ronald Lippit dan Ralph K. White yang dikutip oleh 

Reksohadiprojo dan Handoko (2001:298) menjelaskan bahwa gaya 

kepemimpinan ada 3 (tiga) macam sebagai berikut: 

1) Otoriter,   Otokratis   dan   diktator.   Kepemimpinan   gaya   ini   adalah   

kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala 

kegiatan yang akan diputuskan oleh pimpinan semata-mata. 

2) Demokratis, adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar 

bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama 

antara pimpinan dan bawahan. 

3) Laissez-faire (kebebasan), liberal. Adalah kemampuan mempengaruhi 

orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang dilakukan lebih 

banyak diserahkan ke bawahan. 
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Sedangkan menurut Harris dalam buku Heidrahman dan Husnan 

(1990:224) gaya kepemimpinan dilihat dari pengambilan keputusan, maka 

gaya kepemimpinan secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu: 

1. Gaya otoriter atau otokrasi 

Yaitu gaya kepemimpinan dimana keputusan-keputusan dalam 

segala hal terpusat pada seorang pemimpin. Pada bawahan hanya berhak 

menjalankan tugas-tugas yang diberikan atau diatur oleh pemimpin. 

Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter antara lain : 

a. Pemimpin mendikte teknik dan langkah kegiatan bawahan dalam 

setiap hari. 

b. Pemimpin mengabaikan pendapat dan saran bawahan. 

c. Pemimpin mengambil keputusan sendiri. 

d. Pemimpin kurang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan 

bawahan. 

e. Pemimpin menggunakan ancaman apabila terjadi kesalahan oleh 

bawahan. 

2. Gaya Demokratis 

Yaitu gaya kepemimpinan dimana yang banyak menekankan pada 

partisipasi anggotanya daripada kecenderungan pimpinan untuk 

menentukan diri sendiri dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan 

organisas. Seorang pemimpin mengikutsertakan atau beserta bawahanya, 

dengan diwakili orang-orang tertentu ataupun berpartisipasi langsung. 
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Pemimpin akan mendorong kemampuan dalam pengambilan keputusan 

daripada anggotanya, sehingga bawahan dapat berfikir dengan matang. 

Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis antara lain : 

a. Pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

menetukan cara penyelesaian. 

b. Pemimpin mendengarkan pendapat, ide, saran dari bawahan. 

c. Pemimpin mengajak bawahan untuk berpartisipasi dalam 

mengambil keputusan. 

d. Pemimpin sangat memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan 

bawahan. 

e. Pemimpin menindak bawahan yang melanggar disiplin organisasi 

dengan pendekatan edukatif. 

3. Gaya Delagatif atau (leissez faire) 

Yaitu gaya kepemimpinan dimana pemimpin mendelegasikan 

wewenang pada bawahanya untuk mengambil keputusan secara penuh 

dalam mencapai tujuan yang di inginkan perusahaan. Pemimpin sangat 

percaya kepada bawahanya, bahwa bawahanya mampu melaksanakan 

tugas untuk mencapai tujuan dengan baik. 

Ciri-ciri gaya kepemimpinan delegatif (leissez faire), antara lain : 

a. Pemimpin menyerahkan tanggung-jawab pelaksanaan pekerjaan 

kepada bawahanya. 

b. Pemimpin menyerahkan sepenuhnya dalam pengambilan 

keputusan kepada bawahanya. 
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c. Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahan untuk 

mengemukakan pendapat, ide, saran. 

d. Pemimpin membiarkan bawahanya memilih cara-cara yang 

dikehendaki dalam melakukan tugas. 

4. Tipe Pemimpin 

W.J Reddin dalam artikelnya What Kind of Manager dan disunting 

oleh Wahjosumidjo dalam (Kartono, 34:1992) menentukan watak dan tipe 

pemimpin ada 3 pola dasar, yaitu : 

a. Berorientasikan tugas (task orientation) 

b. Berorientasikan hubungan kerja (relationship orientation) 

c. Beroriantasikan hasil yang efektif (effectivess orientation) 

Berdasarkan penonjolan ketiga orientasi tersebut, dapat ditentukan 

delapan tipe kepemimpinan, yaitu : 

1. Tipe Deserter (pembelot) 

Sifatnya bermoral redah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa 

pengabdian, tanpa loyalitas dan ketaatan, sukar diramalkan. 

2. Tipe Birokrat 

Sifatnya correct, kaku, patuh pada peraturan dan norma-norma, ia 

adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin dan keras. 

3. Tipe Misionaris (missionary) 

Sifatnya terbuka, penolong, lembut hati, ramah tamah. 

4. Tipe Developer (pembangun) 
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Sifatnya kreatif, dinamis, inovatif, memberikan/ melimpahkan 

wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahanya 

5. Tipe Otokrat 

Sifatnya keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong, 

bandel. 

6. Benevolent Autocrat (otokrat dan bijak) 

Sifatnya lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa 

keterlibatan sendiri. 

7. Tipe Compromiser (kompromis) 

Sifatnya plintat – plintut selalu mengikuti angin tanpa pendirian, tidak 

mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit. 

8. Tipe Eksklusif 

Sifatnya bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, 

berpandangan jauh, tekun. 

5. Pengertian Kepuasan Kerja 

Menurut Handoko (2000:193) mendefinisikan kepuasan kerja adalah 

“Keadaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dengan mana para 

karyawan memandang pekerjaan mereka”. Sedangkan menurut Siegel dan 

Lane (1982) dalam Munandar (2004) menerima batasan yang diberikan 

Locke, yaitu bahwa kepuasan kerja adalah “The appraisal of one’s job as 

attaining or allowing the attainment of one’s important job values, providing 

these values are congruent with or help fulfill one’s basic needs”. Secara 

singkat, tenaga kerja yang puas dengan pekerjaanya merasa senang dengan 
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pekerjanya. Locke selanjutnya mencatat bahwa perasaan-perasaan yang 

berhubungan dengan kepuasan atau ketidakpuasan kerja cenderung lebih 

mencerminkan penaksiran dari tenaga kerja pengalaman-pengalaman kerja 

pada waktu sekarang dan lampau dari pada harapan-harapan untuk masa yang 

akan datang. Dari batasan Locke diatas dapat disimpulkan adanya dua unsur 

yang penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai pekerjaan dan 

kebutuhan-kebutuhan dasar. Nilai-nilai pekerjaan merupakan tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai dalam melakukan tugas pekerjaan. Yang ingin dicapai 

adalah nilai-nilai pekerjaan yang dianggap penting oleh individu. Dikatakan 

selanjutnya bahwa nilai-nilai pekerjaan harus sesuai atau membantu 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Dengan demikian dapat kita 

simpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan hasil dari tenaga kerja yang 

berkaitan dengan motivasi kerja. 

Kreitner & Kinicki (2005), menyatakan bahwa kepuasan kerja sebagai 

efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi 

ini mengandung pengertian bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep 

tunggal, sebaliknya seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari 

pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau beberapa aspek lainnya. 

Menurut Strauss dan Sayles dalam Handoko (2001) kepuasan kerja 

juga penting untuk aktualisasi, karyawan yang tidak memperoleh kepuasan 

kerja tidak akan pernah mencapai kematangan psikologis, dan pada gilirannya 

akan menjadi frustasi. Karyawan yang seperti ini akan sering melamun, 

mempunyai semangat kerja yang rendah, cepat lelah dan bosan, emosi tidak 
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stabil, sering absen dan melakukan kesibukan yang tidak ada hubungannya 

dengan pekerjaan yang harus dilakukan. 

Adapun pendapat lain Wexley dan Yukl: mengartikan kepuasan kerja 

sebagai “The way an employee feels about his or her job”. Artinya bahwa 

kepuasan kerja adalah cara pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya. 

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan yang menyokong 

atau tidak menyokong dalam diri pegawai yang berhubungan dengan 

pekerjaan maupun kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan 

pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upaya, kesempatan pengembangan 

karier, hubungan dengan pegawai lain, penempatan kerja, dan struktur 

organisasi. Sementara itu, perasaan yang berhubungan dengan dirinya antara 

lain berupa umur, kondisi kesehatan, kemampuan, dan pendidikan. 

Menurut Handoko (1988), kepuasan kerja (job satisfaction) adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan 

mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya yang dapat dilihat 

dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungan kerjanya. 

Menurut Davis dan Newstrom (1994), kepuasan kerja adalah 

seperangka perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan 

mereka. Kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seorang 

pegawai. Kepuasan kerja menunjukkan kesesuaian antara harapan seseorang 

yang timbul dan imbalan yang disediakan pekerjaan. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wexley_dan_Yukl&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi
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Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. 

Setiap individu akan memiliki kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan adanya perbedaan pada 

masing-masing individu, semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang 

sesuai dengan keinginan individu tersebut maka semakin tinggi tingkat 

kepuasan yang dirasakannya, demikian pula sebaliknya. Kepuasan kerja 

sebagai sekumpulan perasaan, kepuasan kerja bersifat dinamis, dapat 

menurun serta timbul pada waktu dan tempat berbeda. Sifat lingkungan 

seseorang mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaannya (Davis dan 

Newstrom, 1994). 

Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, pergantian karyawan 

(turnover), kemangkiran (absenteeism), keterlambatan dan keluhan. 

Kepuasan adalah bagian dari proses motivasi. Kepuasan pada umumnya 

berarti pemenuhan yang diperoleh dari pengalaman melakukan berbagai 

macam pekerjaan dan mendapatkan ganjaran. Jadi kepuasan adalah 

konsekuensi dari imbalan dan hukuman yang dihubungkan dengan prestasi 

kerja yang lalu. Secara umum kepuasan kerja adalah perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya dengan menggeneralisasikan sikap-sikap yang 

didasarkan pada aspek-aspek pekerjaan yang bermacam-macam. Aspek yang 

berhubungan dengan pekerjaan di antaranya seperti upah atau gaji yang 

diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan karyawan 

lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, 

dan mutu pengawasan. 
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6. Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja  

Dalam Robbins (2001:149) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, yaitu: 

a. Pekerjaan yang secara mental menantang. 

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberikan 

mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan 

kemampuan serta menawarkan beranekaragam tugas, kebebasan dan 

umpan balik mengenai betapa baik mereka bekerja. 

b. Ganjaran yang pantas 

Para karyawan menginginkan sitstem upah dan kebijakan promosi 

yang mereka persepsikan adil, tidak meragukan dan segaris denagn 

pengharapan mereka. Bila upah dilihat sebagai adil yang didasarkan 

pada  tuntutan pekerjaan tingkat individu dan standar pengupahan 

komunitas, kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan. 

c. Kodisi kerja yang menguntungkan  

Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan 

pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. 

Karyawan menyukai lingkungan kerja yang tidak berbahaya dan 

merepotkan. 

d. Rekan kerja yang mendukung. 

Orang-orang mendapatkan lebih baik dari sekedar uang atau 

prestasi yang berwujud dari pekerjaan mereka. Bagi mereka kerja juga 

mengisi kebutuhan interaksi sosial, oleh karena itu tidaklah 
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mengejutkan bila mempunyai rekan kerja yang ramah dan mendukung 

menghantar ke kepuasan kerja yang meningkat. 

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa kepuasan kerja dapat 

meningkat apabila kondisi yang ada dirasakan menyenangkan bagi karyawan 

selain adanya pemberian yang dianggap adil, faktor kepemimpinan juga 

memiliki peran penting dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

7. Indikator Kepuasan Kerja 

Indikator dari kepuasan kerja menurut Robbins (2001 : 149) adalah: 

1. Pekerjaan 

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekrjaan yang 

memberi mereka kesempatan untuk menggunakan ketrampilan, kemapuan 

mereka, menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik 

mengenai betapa baik pekerjaan mereka. 

2. Penyelia 

   Berurusan dengan dengan pelaksanaan pekerjaan, mengkoordinasi 

pelaksanaan tugas dengan pengarahan umpan balik yang efektif. Para 

penyelia bertanggung jawab mengorganisasikan unit-unit kerja agar 

berfungsi secara efektif dan efisien. Agar suatu sistem kerja dapat 

berfungsi dengan lacar, ia perlu mengkoordinasikan. Koordinasi dapat 

dipandang sebagai istilah yang mewakili peranan penyelia. Para penyelia 

mengkoordinasi pekerjaan staf dengan memberikan pengarahan dan 

kepemimpinanya. Mereka juga memberikan, umpan balik, dan motivasi. 
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3. Pembayaran 

  Karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang 

mereka mempersepsikan dengan adil. Bila upah dilihat sebagai adil yang 

didasarkan tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan individu, dan standar 

pengupahan komunitas, kemungkinan akan dihasilkan kepuasan. 

4. Promosi 

  Yakni memberikan kukuasaaan dan tanggung jawab yang lebih 

besar kepada karyawan, daripada kekuasaan dan tanggung jawab 

sebelumnya suatu usaha untuk memajuukan pegawai. Sebagai bawahan 

yang menunujukan kecakapan pada tabel penilaian kecakapan haruslah 

dimajukan tersusun oleh atasanya dengan jalan mempromosikannya, sebab 

tanpa itu maka ada kecenderungan dipihak bawahan untuk menunujukan 

prestasi yang besar. Promosi adalah suatu motivasi bagi karyawan untuk 

menunjukan prestasi-prestasi yang besar. 

5. Rekan kerja  

  Karyawan mendapatkan lebih dari pada sekedar uang atau prestasi 

yang berwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga 

mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu, tidaklah 

mengejutkan bila mempunyai rekan kerja yang ramah dan mendukung 

menghantarkan kepuasan kerja yang meningkat. Perilaku atasan 

merupakan determinan dari kepuasan. 
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8. Teori-Teori Kepuasan Kerja 

Berikut ini adalah beberapa teori penting tentang kepuasan kerja yang 

merupakan perwujudan dari hasil studi yang menentukan bagaimana para 

karyawan dapat terpuaskan yang dikutip oleh Mangkunegara (2001): 

a. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory) 

  Menurut Teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada 

terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pegawai. Kebutuhan ini berupa 

kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri 

(Maslow dikutip Robbins 2002). Sedangkan Menurut McClelland dan 

kawan-kawan yang dikutip oleh Robbins (2002), ada tiga kebutuhan yang 

relevan di tempat kerja yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan 

kekuasaan dan kebutuhan akan afiliasi. Pegawai akan merasa puas apabila 

ia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan pegawai 

terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya, 

apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak 

puas. 

b. Teori Dua Faktor dari Herzberg 

Teori dua faktor dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Ia 

menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. Dua faktor 

dapat menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas menurut Herzberg, 

yaitu faktor pemeliharaan (maintenance factors) dan faktor pemotivasian 

(motivational factors). Faktor pemeliharaan atau disebut pula dissatifiers, 

hygiene factors, job context, extrinsic factors meliputi administrasi dan 
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kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan pengawas, 

hubungan dengan subordinate, upah, keamanan kerja, kondisi kerja, dan 

status. Sedangkan faktor pemotivasian disebut pula satisfier, motivators, job 

content, intrinsic factors meliputi dorongan berprestasi, pengenalan, 

kemajuan (advancement), work it self, kesempatan berkembang dan 

tanggung jawab. 

9. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kepuasan Kerja Karyawan 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang 

menentukan atas berhasil tidaknya suatu organisasi. Sebab, kepemimpinan 

yang sukses menunjukkan bahwa pengelolaan suatu organisasi berhasil 

dilaksanakan dengan sukses pula. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau 

cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, 

perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi/bawahan. Hubungan 

pimpinan dan bawahan dapat diukur melalui penilaian pekerja terhadap gaya 

kepemimpinan para pemimpin dalam mengarahkan dan membina para 

bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan (Nawawi, 2003). 

Gaya kepemimpinan erat hubungannya dengan kepuasan kerja 

karyawan karena tindakan pemimpin dapat menghilangkan kekecewaan 

karyawan terhadap pekerjaannya. Menurut Locke yang dikutip oleh 

Munandar (2001), ada dua hubungan atasan-bawahan, yaitu hubungan 

fungsional dan keseluruhan (entity). Hubungan fungsional mencerminkan 

sejauh mana penyelia membantu tenaga kerja untuk memuaskan nilai-nilai 

pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. Misalnya, jika kerja yang 
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menantang penting bagi tenaga kerja, penyelianya membantu memberikan 

pekerjaan yang menantang kepadanya. Sedangkan hubungan keseluruhan 

didasarkan pada ketertarikan antar pribadi yang mencerminkan sikap dasar 

dan nilai-nilai yang serupa. 

C.  Kerangka Pikir 

Gambar 1 . Hubungan gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja 

karyawan 

 

 

  

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas mengenai kerangka pikir penelitian 

dijelaskan mengenai gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja karyawan 

Menurut Harris dalam Heidjahman dan Husnan (1990:224) indikator gaya 

kepemimpinan adalah cara pengambilan keputusan, perhatian dan pengarahan 

pimpinan terhadap bawahan, dan cara pimpina dalam mempengaruhi bawahan. 

Sedangkan menurut Smith, Kendal, dan Hullin dalam Robbins (2001:148) 

terdiri dari: pekerjaan, penyelia, pembayaran, promosi, rekan kerja.  

 

 

Kepuasan Kerja Karyawan 

(Y1) 

 Pekerjaan  (y1.1) 

 Penyelia  (y1.2) 

 Pembayaran (y1.3) 

 Promosi (y1.4) 

 Rekan kerja  (y1.5) 

 

Gaya Kepemimpinan (X1) 

 Cara pimpinan mengambil 

keputusan (X1.1) 

 Perhatian dan pengarahan 

pimpinan terhadap 

bawahanya (X1.2) 

 Cara pimpinan dalam 

mempengaruhi bawahanya 

(X1.3) 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis penelitian 

dalam penelitian yang sedang dibahas pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada UKM Batik Tulis Celaket Malang, maka dapat 

diduga: 

1.  Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karayawan pada UKM Batik Tulis Celaket Malang. 

 


