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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan penelitian terdahulu 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim 

(2011), yang berjudul pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai 

negeri sipil melalui motivasi pada Dinas Perhubungan, kota Palembang. 

Menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan Dinas 

Perhubungan, kota Palembang adalah  gaya kepemimpinan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja, gaya kepemimpian tidak berpengaruh 

terhadap motivasi, motivasi tidak mempengaruhi kinerja, adanya pengaruh 

yang mencakup antara gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja, 

motivasi bukan merupakan variabel intervening hubungan antara gaya 

kepemimpinan dan kinerja. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Singgih Astuti 

(2011), yang berjudul pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pegawai (studi 

tentang gaya kepemimpinan situasional) pada kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Petisah, menunjukkan bahwa Gaya kepemimpinan situasional Hersey 

dan Blanchard memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anasari Fitri (2011), 

yang berjudul pengaruh gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja 

karyawan pada CV Cita mandiri Batu, menunjukkan bahwa Semua variabel 

dari gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan yakni 

diantaranya (memberitahukan, menjual, mengikut sertakan dan 
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mendelegasikan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di CV 

Cita Mandiri Batu, sedangkan secara parsial variabel menjual yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, karena mempunyai angka tertinggi 

dari pada variabel yang lainnya yakni Thitung (2.302) > Ttabel (2.036) dan 

nilai probabilitas (0,024) < 0,05. Ini berarti Ho ditolak dan menerima Ha. Jadi 

secara persial Variabel menjual berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaaan penelitian terdahulu dan sekarang 
Judul Variabel Metode analisis Hasil 

Lukman Hakim (2011), pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap ki-

nerja pegawai negeri sipil melalui 

motivasi pada Dinas Perhubungan, 

kota Palembang 

Variabel bebas : 

Gaya kepemimpinan(X) 

Variabel intervening: 

Motivasi 

Variabel terikat: 

Kinerja karyawan (Y) 

Regresi linier 

sederhana 

gaya kepemimpinan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja, gaya kepe-

mimpian tidak berpengaruh terhadap 

motivasi, motivasi tidak mempengaruhi 

kinerja, adanya pengaruh yang men-

cakup antara gaya kepemimpinan dan 

motivasi terhadap kinerja, motivasi bu-

kan merupakan variabel intervening hu-

bungan antara gaya kepemimpinan dan 

kinerja. 

Singgih Astuti (2011) pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap pega-

wai (studi tentang gaya kepe-

mimpinan situasional) pada kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Petisah 

Varibel bebas: 

Gaya kepemimpinan 

 

Varibel terikat : 

Kinerja pegawai 

Regresi linier 

sederhana 

Gaya kepemimpinan situasional Hersey 

dan Blanchard memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai 

Anasari Fitri(2011) pengaruh gaya 

kepemimpinan situasional terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Cita 

mandiri Batu 

Variabel bebas : 

- Gaya kepemimpinan 

berorientasi telling 

(X1) 

- Gaya pemimpinan 

berorientasi 

selling(X2) 

- Gaya kepemimpinan 

berorientasi 

partisipating(X3) 

- Gaya kpemimpinan 

berorientasi 

delegating(X4) 

 

Variabel terikat : 

Kinerja karyawan 

 

Regresi linier 

berganda 

Semua empat variabel dari gaya 

kepemimpinan situasional terhadap ki-

nerja karyawan yakni diantaranya 

(memberitahukan, menjual, mengikut 

sertakan dan mendelegasikan) ber-

pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di CV Cita Mandiri Batu. 

Efita Diyanawati(2014), pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap ki-

nerja karyawan UD Pambudi Tuban 

Variabel bebas: 

- Gaya kepemimpinan 

berorientasi tugas 

(X1) 

- Gaya kepemimpinan 

berorientasi 

hubungan (X2) 

Variabel terikat: 

Kinerja karyawan (Y) 

Rentang skala  

Regresi linier 

berganda 

 

Hasil anaisis menunjukkan Gaya kepe-

mimpinan berorientasi hubungan lebih 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Gaya kepemimpinan orien-

tasi tugas tinggi dan orientasi hubungan 

tinggi, termasuk gaya kepemimpinan 

situaional selling. 
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 Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang dilihat dari objek 

penelitian terdahulu pada Dinas Perhubungan kota Palembang, kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan CV Cita Mandiri Batu, 

sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada UD Pambudi Tuban. Dilihat 

dari variabel penelitian, untuk penelitian terdahulu menggunakan gaya 

kepemimpinan sebagai variabel bebas (X), kinerja karyawan sebagai variabel 

terikat (Y). Sedangkan penelitian sekarang, menggunakan gaya kepemimpinan 

berorientasi tugas sebagai variabel bebas pertama (X1), gaya kepemimpinan 

berorientasi hubungan sebagai variabel bebas kedua (X2) dan kinerja 

karyawan sebagai variabel terikat (Y). Secara teknis analisis penelitian 

terdahulu menggunakan analisi regresi liner sederhana dan regresi linier 

berganda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan rentang skala dan 

analisis regresi linier berganda. 

B. Landasan teori 

1. Pengertian kepemimpinan 

 Kepemimpinan merupakan intisari dari manajemen organisasi, 

sumber daya pokok, dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi 

dalam suatu organisasi. Jadi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat 

penting dalam mengiringi dan mempengaruhi prestasi organisasi. Ada tiga 

aspek yang menonjol dari kepemimpinan: manusia, pengaruh dan tujuan. 

Kepemimpinan dijalankan oleh manusia dan melibatkan penggunaan 

pengaruh, dan digunakan untuk mencapai tujuan. Pengaruh berarti 

hubungan anatar manusia tidak terjadi secara pasif. Pengaruh dirancanag 
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untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Oleh karena itu, pemimpin 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna 

mencapai tujuan organisasi. Pemimpin terlibat dengan orang lain dalam 

mencapai tujuan. Kepemimpinan bersifat timbal-balik dan dilakukan 

antara manusia. 

 Menurut Hersey dan Balnchard (1982) kepemimpinan adalah 

proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Robbins dan Coulter (2004), 

mendefinisikan kepempinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok menuju tercapainya tujuan-tujuan. Sedangkan menurut 

Sukanto Reksohadiprojo dalam Djatmiko (2003), kepemimpinan adalah 

proses memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan pengaruh pribadi. 

 Menurut Griffin (2000) membagi pengertian kepemimpinan 

menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses, dan sebagai atribut. Sebagai 

proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para 

pemimpin, yaitu proses dimana pemimpin menggunakan pengaruhnya 

untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau 

yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, 

serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. 

Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik 

yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin 

dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga 
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orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang 

layak memimpin mereka. 

 Menurut Robert Tannenbaum, irving R. Weschler, dan Fred 

Messarik dalam Sutarto (1989), mendefinisikan kepemimpinan sebagai 

“pengaruh antar pribadi yang dilakukan dalam suatu situasi dan diarahkan, 

melalui proses komunikasi, pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Harold 

koontz dan Cyril O’Donnel dalam sutarto (1989), mengemukakan bahwa 

“kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang-orang untuk ikut 

dalam pencapaian tujuan bersama.” 

 Kepemimpinan didefinisikan sebagai “ suatu proses pengaruh 

sosial dimana pemimpin mengusahakan partisipasi sukarela dari para 

bawahan dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan organisasi.” Tom 

Peters dan Nancy Austin, penulis buku terlaris A Passion for excellence, 

menggambarkan kepemimpinan dalam pengertian yang lebih luas: 

kepemimpinan berarti visi, pemberian semangat, antusiasme, kasih, 

kepercayaan, kegairahan, nafsu, obsesi, konsistensi. Kepemimpinan harus 

ada di semua tingkatan organisasi. Kepemimpinan bergantung pada sejuta 

hal-hal kecil yang dilakukan dengan obsesi, konsistensi, dan kepedulian, 

tetapi sejuta hal-hal kecil tersebut tidak berarti apa-apa jika tidak ada 

kepercayaan, visi, dan keyakinan dasar. 

 Dari definisi tersebut, kepemimpinan secara jelas melibatkan lebih 

dari sekedar menggunakan kekuasaan dan menjalankan wewenang, serta 

ditampilkan pada tingkatan yang berbeda. Pada tingkat individu, misalnya, 
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kepemimpinan melibatkan pemberian nasehat, bimbingan, inspirasi, dan 

motivasi. Para pemimpin membangun tim, menciptakan kesatuan, dan 

menyelesaikan perselisihan ditingkat kelompok. Akhirnya pemimpin 

membangun budaya dan menciptakan perubahan ditingkat organisasi. 

2. Gaya kepemimpinan 

 Banyak definisi mengenai gaya kepemimpinan, hal ini dikarenakan 

pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang gaya kepemimpinan, 

diantaranya Robbin (1996), yang memberikan pengertian yaitu sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya 

tujuan, sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan 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). 

 Memimpin suatu organisasi sangat membutuhkan gaya 

kepemimpinan yang tepat. Maju mundurnya, dinamis statisnya, tumbuh 

kembangnya, mati hidupnya, senang tidaknya seseorang bekerja dalam 

suatu organisasai serta tercapai tidaknya tujuan organisasi sebagian 

ditentukan oleh tepat tidaknya kepemimpinan yang diterapkan dalam 

organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya setiap perilaku 

kepemimpinan tidak harus sama satu dengan yang lainnya. Pemilihan gaya 

kepemimpinan biasanya mengacu pada situasi dan kondisi yang terjadi di 

dalam organisasi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang gaya 
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kepemimpinan maka diperlukan pemahaman terhadap pengertian gaya 

kepemimpinan itu sendiri. 

 Menurut Rivai (2007) gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri 

yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran 

organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh 

seorang pemimpin. Hersey (2004) gaya kepemimpinan adalah pola tingkah 

laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang 

dirasakan oleh orang lain. Pola-pola itu timbul pada diri orang-orang pada 

waktu mereka mulai memberikan tanggapan dengan cara yang sama dalam 

kondisi yang serupa; pola itu membentuk kebiasaan tindakan yang 

setidaknya dapat diperkirakan bagi mereka yang bekerja dengan orang-

orang itu. 

 Menurut Tjiptono (2006) gaya kepemimpinan adalah suatu cara 

yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. 

Nawawi (2003) gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih 

dan dipergunakan dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan 

perilaku para anggota organisasi bawahannya. 

3. Gaya kepemimpinan situasional 

 Tingkat kesiapan/kematangan individu atau kelompok yang 

berbeda menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Hersey dan 

Blanchard memilah gaya kepemimpinan dalam perilaku kerja dan perilaku 

hubungan yang harus diterapkan terhadap pengikut dengan derajat 
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kesiapan/kematangan tertentu. Perilaku Kerja meliputi penggunaan 

komunikasi satu-arah, pendiktean tugas, dan pemberitahuan pada pengikut 

seputar hal apa saja yang harus mereka lakukan, kapan, dan bagaimana 

melakukannya. 

 Pemimpin yang efektif menggunakan tingkat perilaku kerja yang 

tinggi di sejumlah situasi dan hanya sekedarnya di situasi lain. Perilaku 

hubungan meliputi penggunaan komunikasi dua-arah, mendengar, 

memotivasi, melibatkan pengikut dalam proses pengambilan keputusan, 

serta memberikan dukungan emosional pada mereka. Perilaku hubungan 

juga diberlakukan secara berbeda di aneka situasi.Kategori dari 

keseluruhan gaya kepemimpinan diatas diidentifikasi mereka dalam 4 

notasi yaitu S1 sampai S4 yang merupakan kombinasi dari dua perilaku 

diatas, yakni perilaku tugas dan perilaku hubungan. 

Gambar 1 

Model Kepemimpinan Situasional Hersey and Blanchard 

 

Sumber:  Hersey and Blanchard  
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 Penjelasan gaya kepemimpinan situasional menurut Paul Hersey 

and Ken Blanchard sebagai berikut: 

 S1: Telling (Pemberitahu) — Gaya ini paling tepat untuk 

kesiapan pengikut rendah (R1). Ini menekankan perilaku tugas tinggi dan 

perilaku hubungan yang terbatas. Gaya kepemimpinan telling (kadang-

kadang disebut directing) adalah karakteristik gaya kepemimpinan dengan 

komunikasi satu arah. Pemimpin memberitahu individu atau kelompok 

soal apa, bagaimana, mengapa, kapan dan dimana sebuah pekerjaan 

dilaksanakan. Pemimpin selalu memberikan instruksi yang jelas, arahan 

yang rinci, serta mengawasi pekerjaan secara langsung. 

 S2: Selling (Penjual) — Gaya ini paling tepat untuk kesiapan 

pengikut moderat (R2). Ini menekankan pada jumlah tugas dan perilaku 

hubungan yang tinggi. Pada tahapan gaya kepemimpinan ini seorang 

pemimpin masih memberi arahan namun ia menggunakan komunikasi dua 

arah dan memberi dukungan secara emosional terhadap individu atau 

kelompok guna memotivasi dan rasa percaya diri pengikut. Gaya ini 

muncul kala kompetensi individu atau kelompok meningkat, sehingga 

pemimpin perlu terus menyediakan sikap membimbing akibat individu 

atau kelompok belum siap mengambil tanggung jawab penuh atas proses 

dalam pekerjaan. 

 S3: Participating (Partisipatif) — Gaya ini paling tepat untuk 

kesiapan pengikut tinggi dengan motivasi moderat (R3). Ini menekankan 

pada jumlah tinggi perilaku hubungan tetapi jumlah perilaku tugas rendah. 
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Gaya kepemimpinan pada tahap ini mendorong individu atau kelompok 

untuk saling berbagi gagasan dan sekaligus memfasilitasi pekerjaan 

dengan semangat yang mereka tunjukkan. Gaya ini muncul tatkala 

pengikut merasa percaya diri dalam melakukan pekerjaannya sehingga 

pemimpin tidak lagi terlalu bersikap sebagai pengarah. Pemimpin tetap 

memelihara komunikasi terbuka, tetapi kini melakukannya dengan 

cenderung untuk lebih menjadi pendengar yang baik serta siap membantu 

pengikutnya.Tugas seorang pemimpin adalah memelihara kualitas 

hubungan antar individu atau kelompok. 

 S4: Delegating (Pendelegasian) — Gaya ini paling tepat untuk 

kesiapan pengikut tinggi (R4). Ini menekankan pada kedua sisi yaitu 

tingginya perilaku kerja dan perilaku hubungan dimana gaya 

kepemimpinan pada tahap ini cenderung mengalihkan tanggung jawab atas 

proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya. Gaya ini muncul tatkala 

individu atau kelompok berada pada level kompetensi yang tinggi 

sehubungan dengan pekerjaannya. Gaya ini efektif karena pengikut 

dianggap telah kompeten dan termotivasi penuh untuk mengambil 

tanggung jawab atas pekerjaannya.Tugas seorang pemimpin hanyalah 

memonitor berlangsungnya sebuah pekerjaan. 

 Dari keempat notasi diatas, tidak ada yang bisa disebut teroptimal 

setiap saat bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang efektif butuh 

fleksibitas, dan harus beradaptasi di setiap situasi. Prinsip “One Size Fits 

All” tidak berlaku dalam gaya kepemimpinan, terutama menghadapi 
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tingkat kesiapan bawahan yang  berbeda. Pemimpin yang menggunakan 

gaya siuasional tidak harus cenderung pada satu atau dua gaya situasional 

melainkan bisa berubah-ubah sesuai situasi yang ada dengan melihat 

tingkat kematangan bawahan. Gaya kepemimpinan situasional akan efektif 

apabila pemimpin mampu membaca kondisi. 

4. Dimensi – dimensi perilaku tugas dan perilaku hubungan dan indikatornya 

Dimensi perilaku tugas Indikator perilaku 

 Sejauh mana pemimpin….. 

Penyusunan tujuan Menetapkan tujuan yang perlu dicapai orang-

orang 

Pengorganisasian Mengorganisasikan situasi kerja bagi orang-

orangnya. 

Menetapkan batasan waktu Menetapkan batasan waktu bagi orang-orangnya 

Pengarahan Memberikan arahan yang spesifik 

Pengendalian Menetapkan dan mensyaratkan adanya laporan 

regular tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan. 

 

Dimensi perilaku hubungan Indikator perilaku 

 Sejauh mana pemimpin…. 

Memberikan dukungan Memberikan dukungan dan dorongan 

Mengkomunikasikan Melibatkan orang-orang dalam diskusi yang 

bersifat memberi dan menerima tentang aktivitas 

kerja 

Memudahkan interaksi Memudahkan interaksi di antara orang-orangnya  

 

5. Kinerja karyawan 

 Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (job 

performance) sumber daya manusia, untuk itu setiap perusahaan akan 

berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi yang tumbuh dan 

terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah 

perkembangan yang lebih baik. Disisi lain, kemampuan pemimpin dalam 



24 
 

 
 

menggerakkan dan memberdayakankan pegawainya akan mempengaruhi 

kinerja. Istilah kinerja dari kata job performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

Prestasi kerja pada umumnya dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, 

pengalaman dan kesungguhan kerja dari tenaga kerja yang bersangkutan. 

 Pengertian kinerja dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. 

Kinerja adalah pengalih bahasa dari kata bahasa Inggris performance. 

Bernardin dan Russel dalam Ruky (2001) memberikan definisi tentang 

performance sebagai hasil atau apa yang keluar (outcomes) dari sebuah 

pekerjaan dan kontribusi mereka pada organisasi. Seiring dengan ini, 

Dharma (2005) berpendapat bahwa kinerja adalah sesuatu yang dikerjakan 

atau produk/jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seorang atau 

sekelompok orang. 

 Mathis dan Jackson (2001) mengemukakan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu 

tertentu. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja 

perorangan maupun kelompokan (Ilyas, 2002). Kinerja organisasi 

merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah 

individu dalam organisasi. 
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 Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suprihanto (2000) yang 

mengemukakan bahwa hasil kerja seorang karyawan selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai ukuran misalnya standar, 

target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. Sedangkan As’ad (2003) memberikan pengertian 

kinerja sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku 

untuk pekerjaan yang bersangkutan. Menurut Rivai (2005), kinerja 

merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target/sasaran 

atau criteria yang telah disepakati bersama. Menurut Mangkunegara 

(2001), Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil karya atau kerja yang diperoleh karyawan di tempat 

kerjanya baik secarakulitas maupun kuanitas dalam pencapaian tujuan atau 

pemenuhan tugas tertentu berdasarkan ukuran yang berlaku dan dalam 

waktu yang telah ditetapkan organisasi. Kinerja akan berpengaruh 

terhadap perkembangan perusahaan atau organisasi.  

6. Tujuan kinerja 

 Tujuan kinerja adalah sebagai yang pertama, pertanggung jawaban, 

karena untuk membantu para manajer dalam pengambilan keputusan untuk 
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kenaikan gaji, upah, promosi, penugasan khusus dan sebagainya adalah 

kualitas hasil pekerjaan karyawan yang bersangkutan, yang kedua, sebagai 

pengembangan, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa 

pelatihan ,bimbingan atau bantuan lainnya (Dharma,2001). 

7. Pengukuran kinerja 

 Banyak cara yang dilakuan dalam mengukur kinerja karyawan, 

sebab kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan suatu pekerjaan. 

Kinerja dapat diukur melalui kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, 

ketepatan watu dari hasil (mathis-jackson, 2000: 381). Adapun ukuran-

ukuran yang dipakai dalam penilaian kinerja seseorang adalah: 

a. Kualitas pekerjaan, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan mendekati 

sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari 

penampilan kegiatan dalam memenuhi tujuan yang diharapkan dari 

suatu kegiatan. 

b. Kuantitas pekerjaan, yaitu Kemampuan menyelesaikan pekerjaan 

yang ditugaskan termasuk menyelesaikan pekerjaan melebihi yang 

ditugaskan. 

c. Ketepatan waktu, yaitu aktivitas yang diselesaikan pada waktu 

awal yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dari hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 
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8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  

 Menurut Mahmudi (2005:20), kinerja merupakan suatu konstruksi 

multi dimensi yang menacakup banyak faktor yang mempengaruhinya, 

faktor tersebut adalah: 

a. Faktor personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, 

ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan 

komitmen yang dimiliki oleh tiap individu. 

b. Faktor kempemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan tim 

leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan 

kerja. 

c. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang 

diberikan oleh rekan dalam satu tim. 

d. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan 

oleh pemimpin. 

e. Faktor kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. 

9. Manfaat pengukuran kinerja 

 Ada beberapa manfaat dari pengukuran kinerja karyawan antara 

lain : 

a. Meningkatkan prestasi/kinerja karyawan, baik secara individu maupun 

secara kelompok. Karyawan bersama aasan dapat menetapkan sasaran 

kerja dan standart prestasi kerja yang harus dicapai dan meneliti serta 

menilai hasil yang sebenarnya dicapai pada akhir kurun waktu. 
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b. Meningkatkan produktivitas SDM secara keseluruhan dari hasil 

peninigkatan prestasi/kinerja karyawan secara perorangan. 

c. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan lebih 

meningkatkan tujuan hasil karyawan dan prestasi/kinerja dengan cara 

memberi umpan balik pada mereka. 

d. Membantu perusahaan untuk dapat menyusun program pengembangan 

dan pelatihan karyawan yang lebih tepat guna. 

e. Menyediakan alat atau sarana untuk membandingkan prestasi/kinerja 

pegawai dengan tingkat gajinya atau imbalannya sebagai bagian dari 

kebijakan dan sistem imbalan yang baik. 

10. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

 Beberapa pendapat para ahli dibawah ini yang menunjukkan 

adanya kaitan 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 jadi 

sangat bermanfaat untuk memperbaiki kinerja. 

 Sedangakan menurut gary yukl (2009:103) penelitian atas 

pengaruh dari sebuah kepemimpinan adalah penelitian yang melibatkan 

partisipasi para bawahannya dengan mengandalkan persepsi yang mereka 

tanggap, secara kreteria efektivitas pemimpin biasanya adalah kepuasan 

dan kinerja bawahan. Kemudian pendapat kedua menyatakan setelah lebih 
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dari 40 tahun penelitian mengenai partisipasi banyak mendapat 

kesimpulan bahwa kepemimpinan partisipasif menghasilkan kepuasan, 

usaha, dan kinerja ynag lebih tinggi. 

 Menurut Alberto et al. (2005) kepemimpinan berpengaruh positif 

kuat terhadap kinerja, juga berpengaruh signifikan terhadap learning 

organisasi. Temuan ini memberikan indikasi bahwa gaya kepemimpinan 

seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya, di 

samping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga adanya 

pemberian pembelajaran terhadap bawahannya. Suranta (2002); 

Rachmawati, Warella, dan Hidayat (2006); Kusumawati (2008); Baihaqi 

(2010) telah meneliti gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, 

kemudian menyatakan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

 Dari  pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa Gaya 

kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan  dan dalam kegiatan sehari-hari karyawan dan atasan ber-

interaksi atau bersosialisasi dan dalam kaitannya dengan kinerja dimana 

atasan memberikan perintah atau motivasi yang disesuaikan berdasarkan 

situasi dengan gaya yang ditunjukkan atasannya secara langsung akan 

menimbulkan persepsi apakah mereka merasa nyaman atau tidak dengan 

gaya kepemimpinan yang ditunjukkan atasan tersebut. 
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11. Hubungan gaya kepemimpinan situasional dan kinerja 

Keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankankepemimpinannya 

dapat dinilai dari keberhasilan dalam mempengaruhi gagasan, perasaan, 

sikap dan perilaku yang diinginkan pemimpin terhadap yang 

dippimpinnya. Usaha mempengaruhi aspek tingkah laku (kognisi), emosi 

(afektif), dan psikomotorik orang lain bukanlah tugas yang ringan bagi 

setiap pemimpin. Sebab itu keberhasilan pemimpin dalam menjalankan 

pengaruhnya kepada orang lain, menuntut adanya sejumlah kualitas 

pribadi (persona characteristic) yang tinggi. 

Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap pancapaian 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 (2007:64), 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 pimpinan organisasi yaitu sifat 

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

kualitas pekerjaan, banyaknya prakarsa. Atas dasar uraian diatas, tinggi 
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rendahnya kinerja ditentukan oleh gaya kepemimpinan situasional yang 

ada diperusahaan. 

 Menurut Paul Hersey dan Blanchard (1992:108) kepemimpinan 

situasional tidak ada satupun cara terbaik untuk mempengaruhi perilaku 

orang-orang. Gaya kepemimpnan diterapkan seseorang terhadap orang-

orang atau sekelompok orang bergantung pada level kematangan dari 

orang-orang yang akan dipengaruhi pemimpin. 

C. Kerangka pikir 

 Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana 

landasan teori yang telah dijabarkan berhubungan secara logis dengan 

berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sekaran, 

2006). Sebuah model yang baik dapat menjelaskan hubungan antar variabel 

penelitian, yakni variabel  independen dan variabel dependen 

(Ferdinand,2006). 

Gambar  2.1 

Gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan 

Gaya Kepemimpinan Situasional (X) 

 

 

 

 

 

Berpengaruh secara simultan 

Berpengaruh secara parsial 

Dimensi perilaku tugas (X1): 

1. Penyusunan tujuan 

2. Pengorganisasian 

3. Menetapkan batas waktu 

4. Pengarahan 

5. Pengendalian 

 

Kinerja (Y) : 

1. Kualitas pekerjaan 

2. Kuantitas pekerjaan 

3. Ketepatan waktu Dimensi perilaku hubungan (X2): 

1. Memberikan dukungan 

2. Komunikasi  

3. Memudahkan interaksi 
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 Kerangka pikir dimaksudkan untuk mengetahui konsep pemikiran 

penelitian dalam melakukan pembahasan. Dua kepemimpinan yang diambil 

dari teori Hersey dan Balancard meliputi gaya kepemimpinan yang 

berorientasi tugas dan berorientasi hubungan serta kinerja karyawan UD 

Pambudi, gaya kepemimpinan situasional yang terdiri dari perilaku tugas dan 

perilaku hubungan sangat menentukan dan berpengaruh terhadap kinerja 

bawahannya, seorang pemimpin hendaknya mampu memposisikan serta 

menerapkan gaya sesuai dengan kemampuan bawahannya sehingga gaya 

kepemimpinan yang diterapkan sudah sesuai maka secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Sedangkan 

untuk kinerja karyawan menggunakan teori Mathis dan Jackson. Serta teori 

yang menghubungkan keduanya adalah teori Robbin (2008) 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. 

D. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari 

landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah yang diteliti, dimana jawaban itu masih bersifat lemah, dan 

perlu dilakukan secara empiris kebenarannya.Adapun hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 :Diduga ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan UD Pambudi Tuban. 

H2 : Diduga variabel gaya kepemimpinan berorientasi hubungan mempunyai 

pengaruh lebih kuat terhadap kinerja karyawan UD Pambudi Tuban. 


