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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu. 

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian 

yang akan dilakukan, maka peneliti menggunakan penelitian terdahulu tentang 

gaya kepemimpinan dan kinerja sebagai berikut : Penelitian oleh Indra Eko 

Novianto (2011) dengan judul : “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang”. 

Dengan variabel bebas gaya kepemimpinan dan variabel terikatnya adalah kinerja. 

Berdasarkan hasil penelitian , membuktikan bahwa seluruh variabel gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Malang dengan hasil koefisien determinasi (R
2
) diperoleh hasil 

sebesar 0,131. 

Penelitian terdahulu oleh Rokhmaloka Habsoro Abdilah (2011) Analisis 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

(studi pada pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Provinsi Jawa Tengah). Hasil analisis penelitian membuktikan bahwa 

gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai, hasil koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,680. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Uraian 

1. Judul Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

Pemerintah Kabupaten Malang 

 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh variabel dalam gaya 

kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan 

direktif, gaya kepemimpinan suportif, 

gaya kepemimpinan partisipatif terhadap 

kinerja pegawai Badan Kepegawaian 

Daerah Pemerintah Kabupaten Malang. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui 

variabel-variabel dalam gaya 

kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan 

direktif, gaya kepemimpinan suportif, 

gaya kepemimpinan partisipatif terhadap 

kinerja pegawai Badan Kepegawaian 

Daerah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Mengetahui gaya kepemimpinan yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja 

pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

Pemerintah Kabupaten Malang serta 

mengetahui hasil perbandingan antara  
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Lanjutan 

  penilaian pribadi karyawan dengan penilaian dari 

pimpinan. 

 Metode Penelitian Jenis penelitian penjelasan, yang dimana 

menggunakan alat analisis regresi linear berganda 

dan uji koefisien determinasi. 

 Hasil Penelitian Hasil analisis membuktikan bahwa seluruh 

variabel gaya kepemimpinan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Malang, hasil koefisien 

determinasi (R
2
) diperoleh hasil sebesar 0,131. 

2. Judul Penelitian Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi 

Pada Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik 

dan Perlindungan Masyarakat Provinsi jawa 

Tengah) 

 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengujidan menganalisispengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas 

Provinsi Jawa Tengah. 

2.  Untukmenguji  dan  

menganalisispengaruh  motivasi  kerja  

terhadap kinerja pegawai Badan 

Kesbangpol. 
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Lanjutan 

 Metode Penelitian Menggunakan regresi linear berganda dan uji 

koefisien determinasi. 

 Hasil Penelitian Hasil penelitian membuktikan bahwa gaya 

kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap  kinerja pegawai, 

hasil koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,680. 

 

Berdasarkan pada tabel 2.1 dapat diketahui bahwa persamaan penelitian 

yang sekarang adalah pada tema yang diteliti, yaitu meneliti tentang variabel gaya 

kepemimpinan yang dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja. Sedangkan 

perbedaannya adalah pada objek penelitian, teori, indikator dari variabel bebas 

atau variabel terikat yang digunakan dan alat analisis. Penelitian yang sekarang 

menggunakan teori perilaku yang indikatornya adalah inisiasi struktur dan 

konsiderasi, sedangkan indikator kinerja menurut Mangkunegara(2002) adalah 

kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, keandalan, dan sikap. 

B. Landasan Teori. 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

manajemen dan organisasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 

kepemimpinan merupakan jantung atau intinya manajemen dan organisasi. 

Menurut Rivai dan Mulyadi ( 2010 : 2 ) menyatakan bahwa definisi 

kepemimpinan secara luas, adalah meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk 



11 
 

mencapai tujuan, mempengaruhi interprestasi mengenai peristiwa–

peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk 

mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, 

perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok 

atau organisasi. Menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono 2003) 

pengertian Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang 

lain agar mau berkerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang 

tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan 

yang diinginkan dalam kelompok. 

Menurut Robbins dan Coulter (2010:146) menyatakan bahwa 

Kepemimpinan adalah apa yang dilakukan pemimpin. Kepemimpinan 

merupakan proses memimpin sebuah kelompok dan mempengaruhi 

kelompok itu dalam mencapai tujuannya. 

Dari rumusan-rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan 

orang lain untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Jadi dari pengertian 

tersebut di atas jelas sekali terlihat bahwa seseorang pemimpin dengan 

kepemimpinannya haruslah mampu mempengaruhi, mengubah dan 

menggerakan tingkah laku bawahan atau orang lain untuk mencapai 

tujuan. 

 

 

2. Teori Kepemimpinan 
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Menurut Robbins dan Coulter ( 2010 : 147 ) dikemukakan 

beberapa teori kepemimpinan yaitu : 

1. Teori Sifat 

Teori ini menyatakan bahwa pemimpin dengan teori sifat harus 

memiliki kemauan yang keras untuk mendorong pencapaian tujuan 

dengan cara yang dapat menginspirasi orang lain sehingga 

memperoleh hasil yang luar biasa, visi yang jelas mengenai standar 

yang diharapkan. Adapun sifat yang dimiliki seorang pemimpin : 

a. Penggerak 

Pemimpin menunjukan tingkat usaha yang tinggi. Mereka 

memiliki keinginan yang relative tinggi terhadap keberhasilan, 

ambisius, memiliki banyak energy, tidak kenal lelah dalam 

aktivitasnya, dan menunjukan inisiatif. 

b. Hasrat untuk memimpin 

Pemimpin memiliki hasrat yang kuat untuk mempengaruhi dan 

memimpin orang lain. Mereka menunjukan kemauan untuk menerima 

tanggung jawab. 

c. Kejujuran dan integritas 

Pemimpin membangun hubungan terpercaya dengan pengikutnya 

dengan cara jujur dan tidak berkhianat, dan dengan menjaga 

konsistensi antara kata-kata dan perbuatannya. 

d. Kepercayaan diri 
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Pengikut mencari pemimpin yang tidak ragu-ragu. Dengan 

demikian, para pemimpin harus dapat menunjukan kepercayaan diri 

agar dapat meyakinkan pengikutnya terhadap keputusan dan tujuan 

yang harus dicapai. 

e. Kecerdasan 

Pemimpin harus cukup cerdas agar dapat mengumpulkan 

menyatukan, dan menafsirkan banyak informasi, dan mereka harus 

dapat menciptakan visi, memecahkan persoalan, dan mengambil 

keputusan yang tepat. 

f. Pengetahuan yang relevan mengenai perkerjaan 

Pemimpin yang efektif memiliki pengetahuan tingkat tinggi 

mengenai perusahaan, industri, dan permasalahan teknis. Dengan 

pengetahuan yang mendalam, pemimpin dapat membuat keputusan 

terbaik dan memahami implikasi keputusan tersebut. 

g. Extraversion 

Pemimpin adalah orang yang enerjik dan penuh semangat. 

Suka bergaul, tegas, dan jarang sekali berdiam atau menarik diri. 

2. Teori Perilaku 

Dalam teori ini menjelaskan tentang teori kepemimpinan yang 

mengidentifikasi perilaku yang membedakan antara pemimpin efektif 

dan tidak efektif. Teori ini memusatkan perhatiannya pada empat 

kajian utama mengenai perilaku pemimpin, yaitu : 
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a. Universitas Lowa terdapat 3 dimensi perilaku : 

a) Gaya Demokratis : melibatkan karyawan, mendelagasikan 

kewenangan, dan mendorong partisipasi. 

b) Gaya Autokrasi : mendikte metode kerja, membuat keputusan 

sepihak, dan membatasi partispasi. 

c) Gaya laissez-faire : Memberikan kebebasan kepada kelompok 

untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas. 

b. Negara bagian Ohio terdapat 2 dimensi perilaku : 

a) Konsiderasi : memperhatikan ide dan perasaan anggota grup. 

b) Inisasi Struktur : Membuat struktur kerjadan hubungan kerja 

demi mencapai tujuan. 

c. Universitas Michigan terdapat 2 dimensi perilaku : 

a) Orientasi pada karyawan : Menekankan pada hubungan 

interpersonal dan memenuhi kebutuhan karyawan. 

b) Orientasi pada produksi : Menekankan pada aspek tugas dan 

teknis kerja. 

d. Grid Manajerial terdapat 2 dimensi perilaku : 

a) Perhatian terhadap orang : Mengukur perhatian pemimpin pada 

bawahannya dengan skala 1 sampai 9 (rendah ke tinggi) 

b) Perhatian terhadap produksi : mengukur perhatian pemimpin 

terhadap penyelesaian pekerjaan (rendah ke tinggi) 

 

3. Teori Kontingensi Kepemimpinan 
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“Dunia korporasi dipenuhi dengan cerita gagalnya para 

pemimpin mencapai kesuksesan akibat kegagalan mereka dalam 

memahami konteks hal yang mereka lakukan”. Dalam teori ini terdapat 

3 teori kontingensi : 

a. Model Fiedler 

Teori kepemimpinan ini menjelaskan bahwa kinerja kelompok 

yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan 

dan banyaknya kendali serta pengawasan terhadap situasi itu. 

b. Teori kepemimpinan situasi Hersey Blanchard 

Teori kontingensi yang focus terhadap kesiapan pengikutnya. 

c. Teori jalur-tujuan 

Teori kepemimpinan yang menyatrakan bahwa tugas pemimpin 

adalah membantu pengikutnya mencapai tujuan dan mengarhkan atau 

memberikan dukungan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa 

tujuan mereka sejalan dnegan tujuan kelompok atau organisasi. 

1. Gaya Kepemimpinan  

Dalam menjalankan kepemimpinannya, pemimpin mempunyai 

gaya yang berbeda-beda antara satu dengan  yang lainnya, meskipun 

seringkali mereka mengembangkan beberapa gaya kepemimpinan, tapi ada 

satu gaya kepemimpinan yang paling dominan yang paling sering 

dijalankan oleh pemimpin. Rivai dan Mulyadi (2010:42) menjelaskan 

bahwa gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan 

seseorang pemimpin, baik yang tampak maupun tidak tampak oleh 

bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang 
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konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari 

perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan menunjukan secara langsung dan 

tidak langsung, tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan 

bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, 

sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang 

sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi 

kinerja bawahannya. 

Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa ataupun 

orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Diantara beberapa gaya 

kepemimpinan, terdapat pemimpin yang positif dan negative, dimana 

pembedaan itu didasarkan pada cara upaya mereka memotivasi pegawai. 

Apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekankan pada imbalan 

atau reward (baik ekonomis maupun non ekonomis), berarti telah 

digunakan gaya kepemimpinan yang positif. Sebaliknya, jika 

pendekatannya menekankan pada hukuman atau punishment, berarti dia 

menerapkan gaya kepemimpinan negative. Pendekatan kedua ini dapat 

menghasilkan prestasi yang diterima dalam banyak situasi. 

Selain gaya kepemimpinan diatas, terdapat gaya lainnya yaitu gaya 

otokratik, partisipatif, dan bebas kendali (free rein atau laissez faire). 

Pemimpin yang otokratik memusatkan kuasa dan pengambilan keputusan 

bagi dirinya sendiri, dan menata situasi kerja yang rumit bagi pegawai 

sehingga mau melakukan apa saja yang diperintahkannya. Kepemimpinan 

ini pada umumnya negative, yang berdasarkan atas ancaman dan 

hukuman. Meskipun demikian, ada juga beberapa manfaat antara lain : 
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memungkinkan pengambilan keputusan dengan cepat serta memungkinkan 

pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten. 

Sementara itu, pemimpin partisipatif lebih banyak 

mendesentarlisasikan wewenang yang dimiliknya sehingga keputusan 

yang diambil tidak bersifat sepihak. Adapun pemimpin bebas kendali 

menghindari kuasa dan tanggung jawab, kemudian menggantungkan 

kepada kelompok baik dalam menetapkan tujuan dan menanggulangi 

masalhnya sendiri. Diantara ketiganya, kecenderungan umum yang terjadi 

adalah kea rah penerapan praktek partisipasi secara lebih luas karena 

dianggap paling konsisiten dengan perilaku organisasi.  

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, tepramen, watak, dan 

kepribadian tersendiri yang unik dan khas, sehingga tingkah laku dan gaya 

dirinyalah yang membedakan dengan orang lain. Gaya kepemimpinan 

adalah suatu pola perilaku seseorang untuk memotivasi orang lain agar 

mereka mau berkerja sama untuk mencapai tujuan. Menurut Rivai dan 

Mulyadi (2010:36) ada tiga macam gaya kepemimpinan yang 

mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, yaitu : 

a. Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu 

orang. Pemimpin ini bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan 

tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, 

perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Pimpinan memandang dirinya 

lebih dalam segala hal, dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan 
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bawahan selalu dipandang rendah sehingga dianggap tidak mampu berbuat 

sesuatu tanpa diperintah. 

b. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Gaya kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor 

utama dan terpenting dalam setiap kelompok/ organisasi. Pemimpin 

memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai 

subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti 

dirinya juga. Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, pendapat, 

kreativitas, inisiatif yang berbeda-beda dan dihargai disalurkan secara 

wajar. Gaya pemimpin ini selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap 

orang yang dipimpin. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan 

yang aktif, dinamis, dan terarah. Kepemimpinan ini dalam mengambil 

keputusan sangat mementingkan musyawarah, yang diwujudkan pada 

setiap jenjang dan di dalam unit masing-masing. 

c. Gaya Kepemimpinan Kendali Bebas 

Gaya kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari gaya 

kepemimpinan  otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai symbol. 

Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada 

orang yang dipimpin  dalam mengambil keputusan dan melakukan 

kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara 

perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya 

memfungsikan dirinya sebagai penasihat. 

 Sedangkan gaya kepemimpinan Teori perilaku (Robbins dan 

Coulter,2010:148) menurut penelitian Ohio State adalah : 
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1. Inisiasi Struktur  

Mengacu pada sejauh mana pemimpin menentukan perannya dan peran 

anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Inisiasi struktur mencakup 

perilaku yang berusaha mengorganisasi perkerjaan, hubungan kerja dan 

tujuan. 

2. Konsiderasi  

Sejauh mana pemimpin memiliki hubungan kerja dengan karakteristik 

saling percaya dan rasa hormat terhadap gagasan dan perasaan anggota 

kelompok. Pemimpin yang memiliki perhatian tinggi bersedia membantu 

anggota kelompok dengan setara. Pemimpin memperhatikan kenyamanan, 

kesejahteraan status, dan kepuasan anggotanya. 

Dengan menggunakan salah satu dari dua gaya tersebut di atas dan 

dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka pemimpin berusaha mempengaruhi persepsi 

bawahannya dan memotivasinya. Menurut teori ini macam-macam gaya 

kepemimpinan tersebut dapat dipergunakan oleh pemimpin dalam perilaku 

yang berbeda. Gaya kepemimpinan yang dipilih pemimpin akan efektif 

jika dapat memotivasi untuk menaikkan usaha-usaha dari para bawahan 

dimana perilaku tersebut harus dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan 

bawahan sehingga memungkinkan tercapainya efektivitas dalam 

pelaksanaan kerja. 

Dari berbagai tinjauan teoritis di atas, gaya kepemimpinan seorang 

pemimpin pada dasarnya tidak mungkin terlepas dari unsur-unsur perilaku, 

karena faktor perilaku sangat penting untuk mencapai keefektifan 
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kepemimpinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah 

suatu sikap atau pola perilaku seorang pemimpin dalam memotivasi 

semangat seseorang orang lain agar mereka mau berkerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

2. Syarat Kepemimpinan  

Ada beberapa syarat-syarat kepemimpinan yang harus ada dalam 

seorang pemimpin. Syarat-syarat tersebut merupakan hal pokok yang 

harus dimiliki seorang pemimpin agar dalam memimpin ia mempunyai 

kekuasaan dan wibawa sebagai seorang pemimpin. Menurut 

Kartono(2013) mengatakan bahwa pemimpin itu harus mempunyai 

kelebihan, yaitu : 

a. Kapasitas meliputi : Kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara dan 

kemampuan menilai. 

b. Ilmu pengetahuan yang luas. 

c. Tanggungjawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan 

punya hasrat untuk unggul. 

d. Partisipasi aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, 

atau suka berkeja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor. 

e. Status meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, popular, 

tenar. 

3. Fungsi Kepemimpinan 

Menurut Rivai dan Mulyadi (2010:34) fungsi artinya jabatan 

(perkerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu 
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bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung 

dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/ organisasi masing-

masing, yang ,mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam 

dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan  merupakan gejala 

sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam 

situasi sosial suatu kelompok/ organisasi. 

4. Tanggung Jawab dan Wewenang Kepimimpinan 

Keberhasilan suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh 

pemimpin dan kepemimpinannya, sehingga ia memiliki kewajiban untuk 

mencapai tujuan organisasi dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan 

pegawainya. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang pemimpin harus 

melaksanakan serta memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

pemimpin. 

Menurut Ranupandojo(2000:152), Miljus mengatakan bahwa 

tanggung jawab para pemimpin adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas (dalam artian kuantitas, 

kualitas, keamanan dan sebagainya) 

b. Melengkapi para karyawan dengan sumber-sumber dana yang diperlukan 

untuk menjalankan tugasnya 

c. Mengkomunikasikan pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari 

mereka 

d. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi 
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e. Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang 

partisipasi apabila memungkinkan 

f. Menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan perkerjaan yang efektif 

g. Menilai pelaksanaan perkerjaan yang mengkomunikasikan hasilnya 

h. Menunjukan perhatian pada karyawan 

Agar seorang pemimpin dapat mencapai tujuannya secara efektif, 

maka ia harus memiliki wewenang untuk mempengaruhi dan mengarahkan 

orang lain. Ada beberapa macam wewenang pemimpin, diantaranya 

adalah: 

a. Top Down Authority (Penetapan dari atasan), yaitu wewenang yang 

dimiliki oleh seseorang karena adanya pelimpahan wewenang dari 

pimpinan atau atasannya. 

b. Bottom Up Authority (Penetapan dari bawahan), yaitu wewenang yang 

dimiliki seseorang karena ditunjuk sebagai pemimpin oleh para 

pengikutnya. 

5. Pengertian Kinerja 

Pemikiran awal yang muncul ketika kita membicarakan Kinerja 

adalah hasil dari suatu pekerjaan atau output. Menurut Mangkunegara 

(2002:67) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Robbins dan Coulter 

(2010:188) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil akhir dari sebuah 

aktivitas. Entah aktivitas tersebut telah berjam-jam latihan intensif 
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sebelum konser atau balap atau melaksanakan kewajiban kerja seefisien 

dan seefektif mungkin, kinerja adalah apa yang dihasilkan dari aktivitas 

tersebut. 

Menurut Kusnadi (2003:64) menyatakan bahwa kinerja adalah 

setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan atau target tertentu. Hariandja 

(2002:195) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranannya 

dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam usaha organisasi mencapai tujuannya, sehingga berbagai 

kegiatan harus dilakukan organisasi tersebut untuk meningkatkannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang Kinerja seperti yang telah 

dikemukakan di atas maka pada penelitian ini yang dimaksud Kinerja 

adalah hasil kerja yang telah dicapai karyawan berdasarkan standar yang 

berlaku untuk mencapai perkerjaan dan dilaksanakan pada periode waktu 

tertentu. 

6. Pengukuran Kinerja 

Secara teoritikal berbagai metode dan teknik mempunyai sasaran 

yang sama, yaitu menilai prestasi kerja para pegawai secara obyektif untuk 

suatu kurun waktu tertentu dimasa lalu yang hasilnya bermanfaat bagi 

organisasi atau instansi, seperti untuk kepentingan mutasi pegawai maupun 

bagi pegawai yang bersangkutan sendiri dalam rangka pengembangan 

karirnya.  
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Menurut Soeprihantono dalam Utomo (2006) ada beberapa aspek 

yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan yaitu : prestasi kerja, 

rasa tanggung jawab, kesetiaan dan pengabdian, kejujuran, kedisiplinan, 

kerja sama dan kepemimpinan.  

Menurut Gomez (dalam Utomo, 2006) dalam melakukan penelitian 

terhadap kinerja yang berdasarkan perilaku yang spesifik  ini maka ada 

delapan dimensi yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain : 

a. Kualitas Kerja, Kualitas ini akan dicapai berdasarkan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapan. 

b. Kuantitas Kerja, Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu 

yang ditentukan. 

c. Pengetahuan Perkerjaan, Luasnya pengetahuan mengenai perkerjaan dan 

keterampilan. 

d. Kreatifitas, Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. 

e. Kerja sama, Kesadaran untuk berkerja sama dengan orang lain. 

f. Inisiatif, Keaslian ide-ide yang disampaikan sebagai program organisasi 

dimasa yang mendatang. 

g. Ketergantungan, Kesadaran dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan 

penjelasan kerja. 

h. Kualitas Personil, Menyangkut kepribadian, Kepmimpinan, kemampuan 

dan integritas pribadi. 
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Sedangkan menurut Mangkunegara (2002) mengatakan bahwa 

terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan, 

antara lain : 

a. Kualiatas, Tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati 

sempurna dalam arti menyelesaikan beberapa cara ideal dan penampilan 

aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. 

b. Kuantitas, Jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam istilah sejumlah unit, 

jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

c. Ketepatan Waktu, Tingkat suatu aktivitas yang diselesaikan pada waktu 

awal yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi yang dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Keandalan, yaitu sejauh mana karyawan dapat mengikuti instruksi, 

memiliki inisiatif, teliti serta hati-hati dalam melakukan perkerjaannya. 

e. Sikap, yaitu perilaku sehari-hari yang ditunjukan karyawan terhadap 

perusahaan, perkerjaan dan sesama rekan kerja. 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Tinggi atau rendahnya kinerja pegawai dipengaruhi oleh banyak 

faktor, dimana pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar menentukan 

kebijaksanaan instansi dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki 

kinerja tersebut. Menurut Gibson (2011) ada 3 faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja : 

a. Faktor individu : kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. 
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b. Faktor Psikologis : Persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja. 

c. Faktor organisasi : Struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan (reward system). 

Menurut Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain : 

a. Faktor kemampuan secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri 

dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh 

karena itu pegawai perlu ditemaptkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

kehaliannya. 

b. Faktor motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap 

mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja 

secara maksimal. 

8. Hubungan Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Pegawai 

Menurut Rivai dan Mulyadi (2010:42) gaya kepemimpinan adalah 

perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, 

sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi kinerja bawahannya. 

Berangkat dari pendapat diatas, maka jelaslah bahwa secara teoritis 

gaya kepemimpinan termasuk salah satu faktor utama dalam 

meningkatkan kinerja pegawai. Dengan adanya gaya kepemimpinan yang 
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sesuai dengan aspirasi anggota yang dipimpin, maka akan terjadi 

hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan secara 

proporsional. Dengan demikian sangatlah penting jika sebuah organisasi 

memperhatikan aspek kepemimpinan, dimana aspek kepemimpinan 

tersebut juga tidak akan terlepas dari gaya kepemimpinan. 

Maka untuk meningkatkan kinerja pegawai, seorang pemimpin 

harus bisa memberikan suatu dorongan baik secara langsung maupun tidak 

langsung sehingga pegawai lebih termotivasi berkerja lebih baik dan 

bersemangat. Disamping itu pula keberhasilan hubungan kerja antara 

pemimpin dengan bawahan selalu terjaga dengan baik agar dapat 

meningkatkan semangat kerja yang pada akhirnya dapat memacu kinerja 

pegawai. 

Sehebat apapun pemimpin akan dibuktikan apabila tujuan 

organisasi dimana ia memimpin dapat tercapai. Tercapainya tujuan 

organisasi tersebut merupakan perwujudan kinerja pegawai yang tinggi. 

Namun demikian, tercapai tidaknya tujuan organisasi bergantung pada 

sejauh mana seorang pemimpin mampu mengendalikan anggotanya untuk 

saling berkerja sama dalam rangka menyamankan visi dan misi organisasi. 

Diharapkan dengan adanya kesamaan visi dan misi organisasi tersebut, 

maka terciptalah kondisi kerja yang memungkinkan adanya peningkatan 

kinerja pegawai.  

Setelah dilihat dari pengertian dan rumusan-rumusan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 
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pegawai begitu besarnya karena pada dasarnya gaya kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar lebih 

giat dalam berkerja demi tercapainya suatu tujuan tertentu. 

Singkatnya, bahwa dengan adanya pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai, maka akan dicapai peningkatan kemampuan 

(ability) pegawai, motivasi, kualitas supervisi (kepemimpinan) dan sikap 

pegawai terhadap tugas, yang pada gilirannya dapat menunjang 

peningkatan kinerja, sehingga dapatlah dikatakan bahwa terdapat 

keterkaitan antara gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai. 

C. Kerangka Pikir.  

Berdasarkan uraian landasan teori yang ada, maka kerangka berfikir 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Kerangka penelitian diatas merupakan perumusan untuk memperjelas pola 

pikir dalam melakukan penelitian mengenai hubungan gaya kepemimpinan dan 

kinerja pegawai. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah variabel Kinerja (Y), 

sedangkan variabel bebas adalah Gaya Kepemimpinan. Gaya Kepemimpinan yang 

mempunyai 2 variabel menurut teori perilakuyaitu Inisiasi struktur dan 

konsiderasi, sedangkan variabel kinerja memiliki 5 indikator dan juga didukung 

Kinerja Pegawai (Y) 

Gaya Kepemimpinan (X) : 

- Inisiasi Struktur (X1) 

- Konsiderasi (X2) 
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teori menurut Mangkunegara yaitu Kualitas Kerja (Y1), Kuantitas Kerja (Y2), 

Ketepatan Waktu (Y3), keandalan (Y4), Sikap (Y5). 

D. Hipotesis.  

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka hipotesis penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan inisiasi struktur dan gaya kepemimpinan konsiderasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat KPU Kota 

Pasuruan.  

2. Gaya kepemimpinan inisiasi struktur paling berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Sekretariat KPU Kota Pasuruan.  

 


