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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian 

yang akan dilakukan, maka peneliti menggunakan penelitihan terdahulu tentang 

gaya kepemimpinan dan kinerja sebagai berikut: Penelitian oleh Lila Tintami 

(2012) dengan judul: “Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja Karyawan melalui Disiplin Kerja pada Karyawan harian SKT 

Megawon II PT. Djarum Kudus”. Dengan variabel bebas budaya organisasi dan 

gaya kepemimpinan dan variabel terikatnya adalah kinerja dan disiplin kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara budaya organisasi, gaya kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

Penelitihan terdahulu oleh Peri Jainul Arifin (2013) Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru Pada SDN 01 Junrejo Batu. Hasil analisis 

regresi dengan menggunakan uji f dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru Pada SDN 01 

Junrejo Batu. Hasil tersebut ditentukan dengan nilai F hitung > F table (48, 794 > 

4,060) 

Penelitihan terdahulu oleh Silviana Dwi (2012) Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan ( Studi pada CV. Darmo Factory 

Outlet ). Hasil analisis regresi dengan menggunakan uji f dapat diketahui bahwa 
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terdapat pengaruh yang signifikan antara Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Karyawan CV. Darmo Factory Outlet. 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

 

NO Judul Variabel 

Alat 

Analisis 

Hasil 

1 Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan melalui 

Disiplin Kerja pada 

Karyawan harian 

SKT Megawon II PT. 

Djarum kudus 

Variabel bebas 

gaya 

kepemimpinan dan 

budaya organisasi 

sedangkan variabel 

terikatnya adalah 

kinerja dan disiplin 

kerja 

Regresi 

Linier 

Berganda, 

dan Uji f  

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara budaya 

organisasi dan gaya 

kepemimpinan 

terhadap Disiplin 

Kerja pada 

Karyawan harian 

SKT Megawon II 

PT. Djarum kudus 
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2 Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan ( Studi 

pada CV. Darmo 

Factory Outlet ) 

Variabel bebas 

Gaya 

kepemimpinan 

sedangkan variabel 

terikatnya adalah 

kinerja 

Rentang 

skala, 

Regresi 

linier 

berganda 

dan Uji F 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan CV. 

Darmo Factory 

Outlet  

3 Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Guru Pada SDN 01 

Junrejo Batu 

Variabel bebas 

gaya 

kepemimpinan 

sedangkan variabel 

terikatnya adalah 

kinerja 

Rentang 

Skala, 

Regresi 

Linier 

Sederhana, 

dan Uji f  

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara gaya 

kepemimpinan 

Terhadap kinerja 

Guru Pada SDN 01 

Junrejo Batu 

4 Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan  UD Batik 

Sang Engon 

Variabel bebas 

gaya 

kepemimpinan dan 

variabel terikat 

adalah kinerja 

Rentang 

Skala, 

Regresi 

Linier 

Sederhana, 

dan Uji t 
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Berdasarkan pada tabel 2.1 dapat diketahui bahwa persamaan penelitian 

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

kepemimpinan yang dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja. Sedangkan 

perbedaanya adalah pada objek penelitian, indikator dari variabel bebas atau 

variabel terikat yang digunakan dan alat analisis. Penelitian yang sekarang 

menggunakan teori Iowa yang indikatornya adalah penentuan kebijakan, 

penentuan tujuan organisasi, pembagian tugas dan komunikasi, sedangkan 

variabel terikatnya adalah kinerja dimana menurut mangkunegara memiliki 

indikator kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu.  

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kepemimpinan 

       Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan 

untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Menurut Tead; Terry; 

Hoyt yang dikutip oleh Kartono (2013:57) Pengertian Kepemimpinan yaitu 

kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang 

didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam 

mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. 

Menurut Young yang dikutip oleh Kartono (2013:58) 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. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
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Dari beberapa definisi diatas penulis mengambil kesimpulan dalam 

penelitian ini bahwa yang dimaksud kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan 

tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus 

dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan 

organisasi atau kelompok. 

 

2. Metode Kepemimpinan 

Metode kepemimpinan ialah cara bekerja dan bertingkah laku pemimpin 

dalam membimbing para pengikutnya untuk berbuat sesuatu. Maka metode 

kepemimpinan ini diharapkan bisa membantu keberhasilan pemimpin dalam 

melakukan tugas – tugasnya sekaligus juga dapat memperbaiki tingkah laku serta 

kualitas kepemimpinannya. 

Ordway tead dalam bukunya (The Art of Administration, 1951) yang 

dikutip oleh Kartono (2013:62) mengemukakan metode kepemimpinan di bawah 

ini:  

1) Memberi perintah 

Perintah itu timbul dari situasi formal dan relasi kerja. Karena 

itu perintah adalah fakta fungsional pada organisasi, kedinasan atau 

jawatan pemerintah dan swasta, berbentuk instruksi, komando, 

peraturan tata tertib, standar praktik atau perilaku yang harus dipatuhi. 

Perintah biasanya sudah tercakup dalam tugas, kewajiban, dan tanggung 

jawab yang harus dilakukan oleh setiap individu anggota kelompok. 
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2) Memberikan celaan dan pujian 

Celaan harus diberikan secara objektif dan tidak bersifat 

subjektif. Juga tidak disertai emosi-emosi yang negative (benci, 

dendam, curiga dan lain-lain). 

Celaan itu sebaiknya berupa teguran; dan dilakukan secara 

rahasia, tidak secara terbuka di muka banyka orang yang melanggar 

atau berbuat keasalahan menyadari kekeliruannya, dan bersedia 

memperbaiki perilakunya. Celaan diberikan dengan nada suara yang 

menyenangkan agar tidak menimbulkan rasa dendam dan sakit hati. 

Sebaliknya pujian supaya diberikan, sebab pribadi yang 

bersangkutan telah melakukan tugasnya dengan baik, dan mampu 

berprestasi. Pujian ini bisa memberikan semangat, kegairahan kerja, 

tenaga baru, dan dorongan emosional yang segar. 

3) Memupuk tingkah laku pribadi pemimpin yang benar. 

Pemimpin harus bersifat objektif dan jujur. Ia harus menjauhkan 

diri dari rasa pilih kasih atau favoritisme karena hal ini bisa menrunkan 

moral anggota-anggota lainnya, menumbuhkan keraguan, kemuakan 

serta kecemburuan sosial. Juga bisa mengurangi respek anggota pada 

pemimpin. 

Pemimpin itu juga bukan agen polisi atau tukang selidik 

mencari kesalahan juga bukan penjaga yang selalu mengintip 

kelemahan orang. Bukan pula sebagai pengontrol yang keras – kejam; 

juga bukan seorang dictator yang angkuh sok kuasa. Maka kesuksesan 
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pemimpin itu justru diukur dari perasaan para pengikut yang 

menghayati emosi-emosi senang, karena masing-masing diperlakukan 

secara sama, jujur, dan adil. 

4) Memperkuat rasa kesatuan kelompok. 

Untuk menghadapi macam-macam tantangan luar dan 

kekomplekan situasi masyarakat modern, perlu pemimpin bisa 

menciptakan rasa kesatuan kelompoknya, dengan loyalitas tinggi dan 

kekompakan yang utuh. Hal ini bisa Meningkatkan moral kelompok 

dan esprit de corps (semangat kelompok). 

5) Menciptakan disiplin-diri dan disiplin kelompok. 

Setiap kelompok akan mengembangkan tata cara dan pola 

tingkah laku asa yang hanya berlaku dalam kelompok sendiri, yang 

harus ditaati oleh seluruh anggota. Hal ini penting untuk 

membangkitkan rasa tanggung jawab, uniformitas, dan disiplin 

kelompok. Sekaligus juga penting untuk menghindari perselisihan, 

konkurensi, rasa permusuhan, perpecahan, kecerobohan, pemborosan 

dan lain – lain. 

Disiplin kelompok bisa berhasil bila pemimpin bersikap arif 

bijaksana, memberikan teladan, berdisiplin, dan harus menghindari 

favoritism yang bisa menelurkan prasangka buruk, rasa dendam, iri dan 

kecemburuan sosial. 

6) Meredam kabar angin dan isu-isu yang tidak benar. 
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Kesatuan dan efektivitas kerja dari kelompok bisa diguncang 

oleh gangguan kabar-kabar angin dan desas-desus yang tidak benar, 

beserta fitnahan-fitnahan dari luar, yang diarahkan pada perorangan 

atau pada organisasi secara keseluruhan. Semua itu ditujukan untuk 

mengacau dan mengganggu tatanan kerja yang sudah lancer. 

Maka pemimpin berkewajiban untuk mengusut sampai tuntas 

sumber kabar agin tadi. Dan memberikan peringatan keras atau sanksi 

pada orang-orang yang mempunyai rasa dendam, mengalami frustasi, 

dan mungkin tengah eperti terganggu ingatannya, sehingga tanpa sadar 

menyebarkan kabar-kabar angin yang buruk. 

Dalam hal ini, pemimpin harus segera menetralkan/menawarkan 

situasi, dengan jalan memberikan penerangan dan kebijaksanaan baru 

yang akan diterapkan.  Alat yang efektiv untuk menanggulangi desas-

desus ialah penerangan, penyiaran, dan pendidikan. 

 

3. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin melaksanakan 

fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha 

dipimpinnya atau mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang berusaha 

mengamati dari luar. Thoha (2007:49) Gaya kepemimpinan merupakan norma 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam hal ini usaha 
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menyelaraskan persepsi di antara orang yang akan memengaruhi perilaku dengan 

orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya. 

Tampubolon (2007) 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 filsafah, ketrampilan, sifat, sikap yang 

sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja 

bawahannya Tampubolon (2007).  

Model Univesitas Iowa Lippit dan White yang dikutip oleh 

Reksohadiprojo dan Handoko (2001:298) dan juga Thoha (2007:21) menjelaskan 

bahwa gaya kepemimpinan ada 3 (tiga) macam sebagai berikut : 

1) Autokratis, Otoriter dan diktator. Kpemimpinan gaya ini adalah 

kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang telah dietntukan dengan cara segala 

kegiatan yang akan diputuskan oleh pemimpin 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 dietntukan dengan cara berbagai kegiatan yang dilakukan lebih 

banyak diserahkan ke bawahan. 
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a. Pemimpin Autokratis 

Robbins dan Coulter (2002) menyatakan gaya kepemimpinan 

autokratis mendiskripsikan pemimpin yang cenderung memusatkan 

kekuasaaan pada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas harus 

diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak, dan meminimalisasi 

pertisipasi karyawan. Menurut White dan Lippit yang dikutip oleh 

Reksohadiprojo dan Handoko (2001) Ciri – ciri kepemimpina Autokratis: 

1) Semua kebijakan ditentukan oleh pemimpin. 

2) Teknik dan langkah-langkah kegiatannya didikte oleh atasan setiap 

waktu, sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti 

untuk tingkatan yang luas. 

3) Pemimpin biasanya membagi tugas kerja bagian dan kerjasama setiap 

anggota. 

4) Komunikasinya hanya satu arah yaitu kebawah saja 

 

b. Gaya kepemimpinan Demokratis / Partisipatif 

Robbins dan Coulter (2002), gaya kepemimpinan demokratis 

mendiskripsikan pemimpin yang cenderung mengikut sertakan karyawan dalam 

pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi 

karyawan dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin 

dicapai, dan memandang umpan balik sebagai suatu kesempatan untuk melatih 

karyawan. Menurut White dan Lippit yang dikutip Reksadiharjo dan Handoko 

(2001) ciri-ciri kepemimpinan demokratis: 
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1) Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan 

diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin. 

2) Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan 

kelompok dibuat, dan jika dibtuhkan petunjuk-petunjuk teknis 

pemimpin menyarankan dua atau lebih alternative prosedur yang dapat 

dipilih 

3) Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan 

pembagian tugas ditentukan oleh kelompok 

4) Pemimpin adalah objektif atau fact-minded dalam pujian dan 

kecamannya dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa 

dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan benyak pekerjaan. 

 

c. Gaya kepemimpinan Laissez-Faire (Kendali bebas) 

Gaya kepemimpinan kendali bebas mendiskripsikan pemimpin yang 

secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan dalam 

pembuatan  keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut 

karyawannya paling sesuai. Robbin dan Coulter (2002). Menurut White dan 

Lippit yang dikutip oleh Reksohadiprojo dan Handoko (2001). 

Ciri-ciri kepemimpinan kendali bebas: 

1) Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan 

partisipasi minimal dari pemimpin. 
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2) Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang 

membuat orang selalu siap apabila dia akan member informasi pada 

saat ditanya. 

3) Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan 

tugas. 

4) Kadang-kadang member komentar spontan terhadapa kegiatan 

anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud dan tidak bermaksud 

menilai mengatur suatu kejadian. 

 

4. Fungsi kepemimpinan 

Menurut Mohyi (2012;177) fungsi atau tugas seorang pemimpin yaitu 

umumnya yaitu melaksanakan fungsi – fungsi manajemen, antara lain : 

1. Fungsi perencanaan 

2. Fungsi pengorganisasian 

3. Fungsi pengarahan dan motivasi 

4. Fungsi memandang ke depan 

5. Fungsi pengembangan loyalitas 

6. Fungsi pengawasan 

7. Fungsi pengamblan keputusan 

8. Fungsi member hadiah, dan lain – lain. 

Fungsi – fungsi manajemen ini secara sederhana dapat disingkat POAC 

(Planning, Organizing, Actuating dan Controling) 
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5.   Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi 

Adanya pemimpin dan efektivitas kepemimpinan itu sangat penting dalam 

organisasi, dimana pentingnya pemimpin dan kepemimpinannya yang baik itu 

dapat diuraikan sebagai berikut: Mohyi (2012;172) 

a. Sebagai pengatur, pengarah organisasi untuk mencapai tujuan. 

b. Penanggung jawab dan pembuat kebijakan – kebijakan organisasi 

c. Pemersatu dan memotivasi para bawahannya dalam melaksanakan aktifitas 

organisasi 

d. Pelopor dalam menjalankan aktifitas manajemen, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pegarahan dan pengawasan pengelolaan sumber daya 

yang ada. 

e. Sebagai pelopor memajukan organisasi 

 

6.  Pengertian Kinerja 

            Setiap organisasi didalam rekrutan sumber daya manusia pastilah akan 

memilih orang-orang, yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh 

organisasi, hal ini bertujuan agar mendapatkan pegawai yang berkwalitas yang 

dapat mengemban tugas organisasi sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana, 

untuk itu kinerja pegawai merupakan keharusan agar dapat terwujud kinerja 

organisasi. 

Menurut Mangkunegara (2007:9) istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja sesungguhnya yang dicapai 

seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
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yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan. Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun 

hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana suatu 

pekerjaan itu berlangsung untuk mencapai hasil kerja. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2010:281) Kinerja adalah suatu hasil yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesanggupan waktu. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah perwujudan kerja yang 

dilakukan oleh karyawan dan biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap 

karyawan dan biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau 

organisasi. Meningkat atau tidaknya kinerja tergantung kepada kemampuan kerja 

yang diwujudkan apakah sesuai atau tidak dengan tugas yang diberikan dab waktu 

yang telah ditetapkan. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Bernadin dan Russel (1993) kinerja 

adalah catatan perolehan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau 

kegiatan tertentu selama periode waktu tertentu. Jadi kinerja berkenaan dengan 

hasil pekerjaan yang dicapai karyawan dalam periode tertentu. 

 

7.   Tujuan Kinerja 

Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatnya 

luas, tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam 

jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah aspirasi. Apabila orang 
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mengetahui dan memahami apa yang diharapkan dari mereka dan mengambil 

bagian dalam membentuk harapan tersebut, mereka akan memberikan usaha 

terbaiknya untuk mendapatkannya. Kepastian untuk mendapatkan harapan 

tergantung pada tingkat yang dicapai oleh individu, tingkat dukungan yang 

diberikan manajemen, proses, system, dan sumber daya yang disediakan 

organisasi bagi mereka. 

Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaan, 

membantu mendefinisikan harapan kinerja, mengusahakan kerangka kerja bagi 

supervisor dan pekerja saling berkomunikasi. Tujuan kinerja adalah 

menyesuaikan harapan kinerja individual denga tujuan organisasi. Wibowo 

(2007:48). Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan 

organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. 

 

8.   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Gibson ( 2007 : 155 ), kinerja merupakan suatu kontruksi multi 

dimensi yang mencakup banyak faktor yang memepengaruhinya : 

1. Faktor Personal/Individual, meliputi unsure pengetahuan, ketrampilan 

(skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang 

dimiliki oleh setiap individu. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team leader 

dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja. 

3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu tim. 
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4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan 

pemimpin 

5. Faktor kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. 

9.  Pengukuran Kinerja 

 Dalam organisasi pengukuran kinerja digunakan untuk melihat sejauh 

mana aktivitas yang selama ini dilakukan dengan membandingkan output atau 

hasil yang telah dicapai. Untuk melihat kinerja terdapat beberapa perbedaan 

diantara para ahli untuk mengukurnya. Menurut Mangkunegara (2007:67), 

pengukuran kinerja dapat diukur melalui beberapa hal yaitu : 

1) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan. 

2) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan 

3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

 

10.  Manfaat Pengukuran Kinerja 

Menurut Lynch dan Cross (1993), manfaat sistem pengukuran kinerja 

yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan 

membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat 

seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi 

kepuasan kepada pelanggan. 

2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari 

mata-rantai pelanggan dan pemasok internal. 
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3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-

upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (deduction of 

waste). 

4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi 

lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan 

memberi “reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut. 

 

11.   Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

 Beberapa pendapat para ahli dibawah ini yang menunjukkan adanya kaitan 

erat antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, yaitu menurut Robbins 

(2002:165) bahwa kepemimpinan memainkan peran sentral dalam usaha 

memahami perilaku perorangan, karena pemimpinlah yang biasanya memberikan 

pengarahan untuk mengejar tujuan. Karena itu kapabilitas prediktif dari gaya yang 

ditimbulkan lebih akurat akan jadi sangat bermanfaat untuk memperbaiki kinerja. 

 Sedangkan menurut Yukl (2009:103). Penelitian atas pengaruh dari sebuah 

kepemimpinan adalah penelitian yang melibatkan patisipasi para bawahannya 

dengan mengandalkan persepsi yang mereka tanggap, serta kriteria efektivitas 

pemimpin biasanya adalah kepuasan dan kinerja bawahannya. Kemudian 

pendapat kedua menyatakan bahwa setelah lebih dari 40 tahun penelitian 

mengenai kepemimpinan banyak mendapat kesimpulan bahwa kepemimpinan 

partisipatif mengasilkan kepuasan, usaha, dan kinerja yang lebih tinggi. 
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 Dari kedua pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

sehari - hari karyawan dan atasan berinteraksi atau bersosialisasi dan dalam 

kaitannya dengan kinerja dimana atasan memberikan perintah atau motivasi yang 

disesuaikan berdasarkan situasi dengan gaya yang ditunjukan atasannya secara 

langsung akan menimbulkan persepsi apakah mereka merasa nyaman atau tidak 

dengan gaya kepemimpinan yang ditnjukkan oleh atasan tersebut. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Dalam uraian diskripsi teori dan penelitian yang relevan diatas, maka 

kerangka berfikir digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.1  

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

  

 

 

 

 

 

 

 

Teori gaya kepemimpinan yang mendukung adalah model Universitas 

Iowa oleh Lippit dan White yang dikutip oleh Reksohadiprojo dan Handoko 

(2001:298), menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan ada 3 (tiga) macam yaitu 

Autokratis, Demokratis, Laissez-faire.  

Gaya Kepemimpinan (x) 

- Penentuan Kebijakan (x1.1) 

 

- Penentuan Tujuan Organisasi (x1.2) 

 

- Pembagian Tugas (x1.3) 

 

- Komunikasi (x.14) 

Kinerja Karyawan (y) 

- Kualitas (y1.1) 

 

- Kuantitas (y1.2) 

 

- Ketepatan waktu 

(y1.3) 
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Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas menurut Lippit dan White, 

untuk mengetahui kecenderungan gaya kepemimpinan apa yang diterapkan oleh 

pemimpin dapat dilihat dari penentuan kebijakan, penentuan tujuan organisasi, 

pembagian tugas dan komunikasi, apakah dari 4 (empat) indikator gaya 

kepemimpinan (x) ditentukan oleh pemimpin disebut (Autokratis), oleh pemimpin 

dan anggota disebut (Demokratis) dan kebebasan penuh bagi anggota serta sedikit 

campur tangan pemimpin disebut (Laissez-faire). Dan dengan menggunakan 

Indikator dari kinerja karyawan menurut Mangkunegara indikatornya meliputi  

kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Menurut Supriyanto  (2010:176), Hipotesis merupakan kesimpulan 

sementara (pernyataan) yang harus dibuktikan kebenarannya, hasil pembuktian 

bisa saja salah bisa saja betul. Hipotesis berfungsi sebagai pegangan sementara 

yang masih dibuktikan kebenarannya dan kenyataannya. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

Diduga variabel bebas gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan UD Batik Sang Engon. 


