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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Nanang (2007)) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhdap Prestasi Kerja Karyawan Bagian 

Produksi pada Perusahaan Pengolahan Kulit Sederhana, Magetan”. Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan dan 

prestasi kerja karyawan produksi pada perusahaan Pengolahan Kulit 

Sederhana, Magetan sangat erat yaitu dapat dilihat melalui besar koefisien 

korelasi (R) = 0,870, sehinga koefisien korelasi mendekati 1. Hasil koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,756 atau 75,6% yang artinya prestasi kerja 

karyawan bagian produksi pada perusahan Pengolahan Kulit Sederhana 

Magetan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan sisanya 0,244 atau 24,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil 

analisis regresi linier sederhana maka diperoleh Ftabel sebesar 3,840 sedangkan 

Fhitung diperoleh sebesar 79,147 sehingga dapat diketahui bahwa Fhitung> Ftabel 

yaitu bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

gaya kepemimpinan yang meliputi perilaku tugas dan perilaku hubungan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi karyawan bagian 

produksi pada Perusahaan Pengolahan Kulit Sederhana Magetan. 
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Tabel 2 

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

Judul Variabel Alat Analisis Hasil 

1. Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan 

Bagian Produksi 

pada Perusahaan 

Pengolahan Kulit 

Sederhana, Magetan 

2. Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap Kinerja 

Karyawan Petugas 

Dinas Luar pada 

AJB Bumiputera 

cabang Pare 

Variabel bebas 

(X): Gaya 

Kepemimpinan 

Variabel terikat 

(Y): Prestasi 

kerja karyawan 

 

 

Variabel bebas 

(X): Gaya 

Kepemimpinan 

Variabel terikat 

(Y): Kinerja 

Karyawan 

 

Regresi 

Linear 

sederhana dan 

uji T 

 

 

 

 

Rentang 

skala, regresi 

linear 

sederhana dan 

uji T 

Terdapat 

pengaruh 

signifikan antara 

gaya 

kepemimpinan 

terhadap prestasi 

kerja karyawan 

 

 

- 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Mohyi (2005:161) yang dimaksud kepemimpinan adalah 

kegiatan mempengaruhi, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan atau 

mempengaruhi orang lain (bawahan) untuk melaksanakan sesuatu dalam 

rangka mencapai tujuan. 

Menurut Robbin (2010:146) mendefinisikan pemimpin sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan. 

Pada umumnya seseorang yang yang diangkat menjadi pemimpin 

didasarkan atas kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dibandingkan dengan 

orang-orang yang dipimpin, dimana kelebihan-kelebihan tersebut antara lain 

adalah sifat-sifat yang dimiliki berkaitan dengan kepemimpinannya. 

Kelebihan sifat ini merupakan syarat utama menjadi seorang pemimpin 

yang sukses. Berkaitan dengan masalah sifat-sifat pemimpin sebagai syarat 

utama kepemimpinan, banyak penulis mengajukan pendapatnya. 

2. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Banyak definisi mengenai gaya kepemimpinan, hal ini dikarenakan 

banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang gaya 

kepemimpinan, namun dari beberapa definisi mempunyai beberapa unsur 

yang sama. Diantaranya Robbin (2003:39), yang memberikan pengertian 

yaitu sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah 

tercapainya tujuan, sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan 
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kelompok dengan kemauan dan antusias. Gaya kepemimpinan adalah 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut 

mempengaruhi perilaku orang lain atau pengikutnya (Miftah Thoha, 

2003:303). 

Teori kepemimpinan situasional dikembangkan oleh Hersey, yang 

merupakan penyempurnaan dan studi pada gaya kepemimpinan 

sebelumnya. Menurut Hersey dalam Arifin dkk (2003:126) pada teori 

situasional, walaupun seluruh variabel situasional (manajer, bawahan, 

atasan, angkatan kelompok organisasi, tuntutan kerja dan waktu) yang 

terlibat, akan tetapi penekanannya terletak pada hubungan antara pimpinan 

dan bawahannya. 

Pendekatan teori ini sering disebut juga sebagai pendekatan 

kontingensi (kemungkinan). Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa 

keberhasilan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung pada 

perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi. 

Pendekatan ini menyatakan bahwa suatu kepemimpinan akan berhasil bila 

pemimpin menggunakan perilaku (gaya) yang sesuai dengan situasi 

organisasi. Pada intinya kepemimpinan situasional menekankan pada 

efektifitas seseorang tergantung pada dua hal, yaitu: 

a. Pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi situasi dan 

kondisi tertentu. Dalam artian sejauh mana tugas-tugas yang harus 
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dilaksanakan itu terstruktur apa tidak dan apakah disertai prosedur yang 

tegas atau tidak.  

b. Tingkat kematangan jiwa (kecerdasan) para bawahan yang dipimpin. 

Tingkat kematangan berkaitan dengan hubungan atasan dan bawahan 

yang digunakan. Kematangan dalam hubungan ini berkaitan dengan 

kemampuan dan kemauan para bawahan untuk menerima tanggung 

jawab atas tugas tertentu. 

Ada beberapa pandangan dan asumsi yang mengatakan perlunya 

beberapa kepemimpinan situasional ini, yaitu: 

a. Tidak ada salah satu gaya kepemimpinan yang bersifat universal atau 

sesuai (efektif) untuk diterapkan pada berbagai situasi. 

b. Keberhasilan pemimpin suatu organisasi tidak hanya tergantung atau 

dipengaruhi untuk perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja, tapi situasi dari 

aktivitas kepemimpinan itu juga berpengaruh. 

c. Tiap-tiap situasi mempunyai ciri-ciri yang berbeda sehingga 

membutuhkan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula.  
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3. Teori Kepemimpinan Situasional Hersey dan Blanchard 

Gambar 2.1 

Dimensi Kematangan dan Keempat Gaya Dasar Kepemimpinan 

 

Sumber: Paul Hersey dan Ken Blanchard 

Gambar diatas memadukan berbagai komponen ke dalam model 

kepemimpinan situasional yang merupakan kombinasi dari perilaku tugas 

dan perilaku hubungan. Kepemimpinan situasional tidak hanya mengajukan 

gaya kepemimpinan yang paling tinggi kemungkinan efektifnya bagi 

berbagai level kematangan, tetapi juga menunjukkan kemungkinan berhasil 

dari konfigurasi gaya lainnya apabila pemimpin tidak dapat menerapkan 

gaya yang diinginkan. Kemungkinan berhasil dari masing-masing gaya bagi 

keempat level kematangan itu, bergantung pada sejauh mana gaya tersebut 
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dari gaya yang memiliki kemungkinan efektif paling tinggi di sepanjang 

kurve preskriptif. Adapun indikator dari perilaku tugas dan perilaku 

hubungan, yaitu: 

a. Perilaku Tugas, yaitu kadar upaya pemimpin dalam mengorganisasikan 

dan menetapkan peranan bawahan. indikatornya adalah: 

1) Memberikan instruksi yang spesifik kepada pegawai. 

2) Menjelaskan kepada pegawai atas keputusan yang telah ditetapkan. 

3) Melakukan pengendalaian atas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh 

pegawai. 

4) Menetapkan batas waktu yang harus diselesaikan oleh pegawai 

sehingga pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya. 

b. Perilaku Hubungan, yaitu kadar upaya pemimpin  membina hubungan 

pribadi dengan para bawahan. Indikatornya adalah: 

1)  Memberikan dorongan atau motivasi kepada pegawai agar 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. 

2) Berusaha untuk memperhatikan setiap keluhan yang telah 

disampaikan oleh pegawai atas pekerjaan yang mereka kerjakan. 

3) Melibatkan para pegawai dalam melakukan diskusi tentang pekerjaan 

yang harus diselesaikan oleh pegawai. 

4) Mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan yang akan 

dilakukan oleh pegawai. 
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5) Berusaha menjaga hubungan baik dengan karyawan sehingga terdapat 

interaksi yang baik. 

Seyogyanya bahwa gaya kepemimpinan yang sesuai bagi keempat 

level kematangan adalah (M1) rendah, (M2) rendah ke sedang, (M3) sedang 

ke tinggi, dan (M4) tinggi. Berhubungan dengan masing-masing gaya 

kepemimpinan diantanya memberitahukan (G1), menjajakan (G2), 

mengikut sertakan (G3), dan mendelegasikan (G4). Dengan demikian, level 

kematangan rendah membutuhkan gaya memberitahukan, level kematangan 

rendah ke sedang membutuhkan gaya menjajakan, level kematangan sedang 

ke tinggi membutuhkan gaya mengikutsertakan, dan level kematangan 

tinggi membutuhkan gaya mendelegasikan. 

1) Memberitahukan (telling) adalah gaya kepemimpinan yang sesuai apabila 

bawahan tidak mampu atau tidak mau memikul tanggung jawab untuk 

melaksanakan sesuatu. 

2) Menjajakan (selling) adalah kondisi bawahan pada tingkat kematangan 

rendah ke sedang, gaya kepemimpinan ini sesuai apabila bawahan tidak 

mampu tetapi mau untuk memikul tanggung jawab untuk melakukan 

suatu tugas. 

3) Mengikutsertakan (partisipating) adalah kondisi bawahan pada tingkat 

kematangan sedang ke tinggi, gaya kepemimpinan ini sesuai apabila 

bawahan mampu tetapi tidak mau melakukan hal-hal yang diinginkan 

pemimpin. 
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4) Mendelegasikan (delegating) adalah kondisi bawahan pada tingkat 

kematangan tinggi, gaya kepemimpinan ini sesuai apabila bawahan 

mampu dan mau atau yakin untuk memikul tangung jawab. 

4. Tipe-tipe Pemimpin 

Terdapat lima gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi 

menurut Siagian (2002), yaitu: 

a. Tipe pemimpin yang otokratik 

Seorang pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin yang: 

1) Menganggap organisasi sebagai milik pribadi 

2) Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi 

3) Menganggap bahwa sebagai alat semata-mata 

4) Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat 

5) Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya 

6) Dalam tindaknya penggeraknya sering mempergunakan approach yang 

mengandung unsur paksaan dan puntif (bersifat menghukum) 

b. Tipe pemimpin yang militeristik 

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud seorang 

pemimpintipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin modern. 

Seorang pemimpinyang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang 

memiliki sifat-sifat: 

1) Dalam menggerakan bawahannya sistem perintah yang sering 

dipergunakan 
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2) Dalam menggerakan bawahannya senang bergantung pada pangkat 

dan jabatan 

3) Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan 

4) Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya 

c. Tipe pemimpin yang paternalistik 

1) Menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa 

2) Bersikap terlalu melindungi 

3) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil 

keputusan 

4) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

inisiatif  

5) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

mengembangkan daya kreasi dan fantasi 

6) Sering bersikap mau tahu 

d. Tipe pemimpin yang kharismatik 

Harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seorang pemimpin yang 

demikian sangat diperlukan, akn tetapi sifatnya yang negatif 

mengalahkan sifatnya yang positif. 

e. Tipe pemimpin yang demokratik 

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe 

pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern 

karena: 

1) Ia senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritikan dari bawahan 
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2) Selalu berusaha mengutamakan kerjasama teamwork dalam usaha 

mencapai tujuan 

3) Selalu berusaha menjadikan lebih sukses dari padanya 

4) Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai 

Pemimpin 

5. Pengertian Kinerja 

Secara etimologi kinerja sebenarnya berasal dari kata job performance 

dan disebut juga actual performance atau prestasi kerja. Pengertian kinerja 

atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan 

strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu 

atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar 

keberhasilan toliok ukur yang ditetapkan oleh organisasi. 

Mangkunegara (2002: 67) mengatakan pengertian kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sedangkan definisi karyawan yang dikemukakan Bambang 

Kusriyanto dalam bukunya Mangkunegara (2005: 9) mengemukakan kinerja 

merupakan perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja 

persatuan waktu (lazimnya per jam). 
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Dari kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan 

kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral atau etika. 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2002: 67-68) ada tiga faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kerja, yaitu: 

1) Faktor kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi dan kemampuan reality artinya pegawai yang memiliki 

pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia akan lebih mudah mencapai 

kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan 

pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

2) Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. motivasi ini 

merupakan kondisi mental, maupun secara fisik memahami tujuan utama 
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target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan 

situasi kerja. 

3) Faktor Situasi 

Situasi yang dapat berpengaruh terhadap tingkat prestasi kerja, 

misalnya adanya kondisi ruangan yang tenang, iklim kerja yang baik, 

sistem kerja yang mendukung tentunya akan mendorong tercapainya 

prestasi kerja yang baik. 

7. Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja organisasi dari 

sumberdaya manusia organisasi. Menurut Agus Sunyoto dalam 

Mangkunegara (2005: 10) tujuan dari penilaian kinerja adalah: 

a. Meningkatkan saling pengertian antar karyawan tentang persyaratan 

kinerja. 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan 

dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau 

terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. 

d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 

karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 
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e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui 

rencana tersebut jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

c. Aspek-aspek Standar Pekerjaan dan Kinerja 

Menurut Hasibuan dalam mangkunegara (2005: 17) menyebutkan 

bahwa aspek-aspek yang dinilai kinerja sebagai berikut: 

a. Kesetiaan 

b. Hasil kerja 

c. Kejujuran 

d. Kedisiplinan 

e. Kerjasama 

f. Kreatifitas 

g. Kepemimpinan 

h. Kepribadian 

i. Prakarsa 

j. Kecakapan 

k. Tanggung jawab 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2005: 18) aspek-aspek standar 

kerja antara lain: 

a. Aspek kuantitatif, meliputi: 

1) proses kerja dan kondisi pekerjaan 

2) waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan 

3) jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan 
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4) jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja 

b. Aspek kualitatif, meliputi: 

1) ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan 

2) tingkat kemampuan dalam bekerja 

3) kemampuan menganalisis data/informasi dan kemampua/kegagalan 

menggunakan mesin/peralatan. 

4) kemampuan mengevaluasi. 

8. Pengukuran Kinerja 

Banyak cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja karyawan, 

diantaranya kinerja dapat diukur melalui kuantitas dari hasil, kualitas dari 

hasil, kehadiran, kemampuan bekerja sama (Mathis Jackson, 2006: 378). 

Adapun ukuran-ukuran yang dipakai dalam penilaian kinerja seseorang 

adalah: 

a. Kualitas pekerjaan, yaitu mutu hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar. 

Kualitas yang dapat dilihat dari ketepatan, ketrampilan, ketelitian, 

pemahaman dan penguasaan tugas, kedisiplinan, sikap terhadap tugas, 

kemampuan dalam bekerja sendiri, tanggung jawab, kecakapan 

menggunakan peralatan kerja, dan kemampuan memperbaiki peralatan 

kerja. 

b. Kuantitas pekerjaan, yaitu seberapa besar hasil yang dicapai bila 

dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. 

c. Ketepatan Waktu Kerja. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, 

ketepatan waktu dalam kehadiran, dan ketepatan waktu dalam istirahat.  
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d. Kerjasama dengan Rekan Kerja 

Kemampuan bekerjasama di dalam kelompok, kemampuan bekerjasama di 

luar kelompok, kemampuan menjalin komunikasi dengan atasan, dan 

kemampuan memberi bimbingan dan penjelasan kepada karyawan lain. 

Pengukuran kinerja juga dapat dilihat atau diukur melalui six sigma 

way. Kinerja karyawan juga dapat dilihat atau dinilai berdasarkan six sigma 

way yaitu pengukuran kinerja karyawan PDL pada AJB Bumiputera cabang 

Pare tersebut melalui: 

a. Observasi dan mengukur, yaitu di dalam mengukur kinerja karyawan perlu 

observasi menilai secara langsung kemudian mengukur kinerjanya. 

b. Ukuran kontinu vs diskrit, kontinu merupakan suatu pengukuran melalui 

beberapa lama kita menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung 

jawab kita, sedangkan diskrit dapat dimilai melalui bagaimana kita bisa 

melihat tipe mitra kerja. 

c. Mengukur untuk sebuah alasan dapat dilihat melalui penyebaran kuisioner, 

jadi disitu kita dapat melihat kinerja yang sudah dijalankan oleh karyawan. 

Misal, pada pengetahuan, keterampilan, dan ketertiban dalam bekerja. 

9. Hubungan Gaya kepemimpinan Situasional dan Kinerja 

Keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya 

dapat dilihat dari keberhasilannya dalam mempengaruhi gagasan, perasaan, 

sikap, dan perilaku yang diinginkan pemimpin terhadap yang dipimpinnya. 

Usaha mempengaruhi aspek tingkah laku (kognisi), emosi (efektif), dan 

psikomotorik orang lain bukanlah tugas yang ringan bagi setiap pemimpin. 
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Oleh karena itu, keberhasilan pemimpin dalam menjalankan kinerja 

pengaruhnya kepada orang lain, menuntut adanya sejumlah kualitas pribadi 

(personal characteristic) yang tinggi. 

Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap pencapaian target 

kerja. Jika gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi yang dihadapi dalam 

organisasi atau unit kerja, maka akan membuat iklim kerja menjadi kondusif, 

dan pada akhirnya akan memberi kinerja yang tinggi bagi karyawan untuk 

memberikan yang terbaik dalam pencapaian target kerja. Hal senada 

diungkapkan oleh Rivai (2010: 42) yaitu gaya kepemimpinan adalah perilaku 

dan strategi yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi kinerja bawahannya. 

Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi kinerja dikaitkan dengan 

gaya kepemimpinan situasional. Artinya, pemimpin yang menggunakan 

gaya kepemimpinan situasional dapat meningkatkan kinerja karyawan. Hal-

hal yang mempengaruhi kinerja, diarahkan oleh pemimpin organisasi yaitu 

sifat agresif, kreatifitas yang tinggi, kemampuan mengendalikan diri, mutu 

atau kualitas pekerjaan, dan banyaknya prakarsa. Atas dasar uraian diatas, 

tinggi rendahnya kinerja ditentukan oleh gaya kepemimpinan situasional 

yang ada di dalam perusahaan. 

Menurut kepemimpinan situasional tidak ada satupun cara terbaik 

untuk mempengaruhi perilaku orang-orang. Gaya kepemimpinan mana yang 

harus diterapkan seseorang terhadap orang-orang  atau sekelompok orang 
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bergantung pada level kematangan dari orang-orang yang akan dipengaruhi 

pemimpin (Paul Hersey dan Ken Blanchard, 1982: 180). 

10. 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 Robbin (2008: 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 sangat 

bermanfaat untuk memperbaiki kinerja. 

Sedangkan menurut Gary Yukl (2009: 103) Penelitian atas pengaruh 

dari sebuah kepemimpinan adalah penelitian yang melibatkan partisipasi 

para bawahannya dengan mengandalkan persepsi yang mereka tanggap, 

serta kriteria efektifitas pemimpin biasanya  kepuasan dan kinerja bawahan. 

C. Kerangka Berpikir 

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang selalu terlihat pada 

aktivitas seseorang pemimpin pada saat berupaya mempengaruhi aktivitas 

bawahannya. Gaya kepemimpinan itu sendiri akan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan menilai gaya kepemimpinan tersebut cocok bagi karyawan 

itu sendiri. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja 

karyawan (Mathis Jackson, 2006: 378) adalah kualitas kerja , kuantitas kerja, 

ketepatan waktu kerja, dan kerja sama dengan rekan kerja. 
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Gambar 2.2 

Hubungan Gaya Kepemimpinan dan Kinerja 
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hubungan (memberikan motivasi, memperhatikan setiap keluhan, melibatkan 

pegawai untuk diskusi, mendelegasikan tanggung jawab, berusaha menjaga 

hubungan baik) diambil dari teori Hersey dan Blanchard tentang teori 

kepemimpinan.  

Diindikasikan pengaruh terhadap kinerja karyawan PDL di AJB 

Bumiputera cabang Pare karena pegawai yang dinilai dari kualitas, kuantitas, 

ketepatan waktu, dan kerja sama dari teori Mathis Jackson. Dengan kata lain 

peneliti berusaha untuk mengetahui apakah kinerja karyawan PDL di AJB 

Bumiputera cabang Pare dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan situasional, 

karena gaya kepemimpinan akan menghasilkan kinerja. Kemungkinan besar 

kinerja dipengaruhi secara positif bila pemimpin mengimbangi hal-hal yang 

kurang dalam diri karyawan atau dalam situasi kerja (Robbin, 2003:17). 

D. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2011: 64), "Hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan." Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

adalah pernyataan yang merupakan jawaban sementara yang akan dibuktikan 

kebenarannya melalui suatu penelitian. Dengan demikian dapat dirumuskan 

suatu hipotesis sebagai berikut: 

 Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap karyawan 

Petugas Dinas Luar di AJB Bumiputera cabang Pare. 


