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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu  

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan 

penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti menggunakan penelitian terdahulu 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Kajian Empirik Berdasarkan Judul, Variabel, Metode Analisis Dari Hasil 

Penelitian Terdahulu 

Judul Variabel Metode 
Analisis 

Hasil Penelitian 

Pengaruh gaya 
kepemimpinan 
dan kepuasan 
kerja terhadap 
kinerja. (RSUD 
Namlea Kabupaten 
Buru Provinsi 
Maluku) 
 
 

X: Teori Hersey 
Balancard 
X1: Gaya 

Kepemimpinan 
X2 : Kepuasan Kerja 

Y: Kinerja 
 

Regresi 
Linier 

Berganda 

Terdapat pengaruh 
yang signifikan gaya 
kepemimpinan dan 
kepuasan kerja 
terhadap kinerja 
RSUD Namlea 
Kabupaten Buru 
Provinsi 

Pengaruh gaya 
kepemimpinan 
terhadap kinerja 
Pegawai Di Bagian 
Keperawatan 
Rumah Sakit Syarif 
Hidayatullah. 

X1: Gaya 
Kepemimpinan 

Y: Kinerja  

Regresi 
Linier 

Sederhana 

Gaya kepemimpinan 
Berpengaruh 
Terhadap kinerja 
perawat. 
 

Pengaruh Budaya 
Organisasi Dan 
Kepuasan Kerja 

X1: Budaya 
Organisasi 

X2: Kepuasan Kerja 

Regresi 
Linier 

Berganda 

Budaya organisasi 
dan kepuasan kerja 
berpengaruh positif 
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Terhadap Kinerja 
Karyawan Rumah 
Sakit Panti Wilasa 
Kota Semarang. 

Y: Kinerja terhadap kinerja. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Nurdin (2012) dengan judul 

Pengaruh Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja pada RSUD 

Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Hasil penelitian ini menunjukkan 

memberikan hasil bahwa Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan RSUD Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepemimpinan mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja. Semakin baik kepemimpinan, 

maka akan meningkatkan  kinerja karyawan, begitu juga dengan kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja.    

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dede Fitriani (2012) dengan judul 

pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Di Bagian 

Keperawatan Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Hasil penelitian ini menunjukkan 

memberikan hasil bahwa Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai di bagian keperawatan Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap kinrja. Semakin baik kepemimpinan, maka akan meningkatkan  

kinerja karyawan,yang akan  berpengaruh pada kinerja kinerja yang positif. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh M. Hanif Al Rizal (2012) dengan 

judul Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 
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Karyawan Rumah Sakit Panti Wilasa Kota Semarang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan memberikan hasil bahwa budaya organisasi dan kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan Rumah Sakit 

Panti Wilasa Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja. Semakin 

baik kepemimpinan, maka akan meningkatkan  kinerja karyawan, begitu juga 

dengan kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja.   

Posisi peneliti sekarang apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu 

yaitu peneliti sekarang merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, 

dimana penelitian terdahulu hanya membahas Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

terhadap kinerja perawat sedangkan penelitian sekarang selain untuk mengetahui 

pengaruh gaya kepemimpinan juga untuk mengetahui kepuasan kerja dan kinerja 

perawat. Penelitian terdahulu dapat dijadikan dasar perumusan hipotesis. Dengan 

indicator dan analisis yang berbeda, diharapkan mampu menghasilkan informasi 

yang lebih lengkap sehingga dapat menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan 

dan kepuasan kerja yang terdapat pada RSU Aminah Kota Blitar terhadap kinerja 

perawat tersebut dengan lebih jelas.   

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah 

membahas bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja dan 

variabel-variabel yang diteliti, sedangkan perbedaan nya dari penelitian tersebut 

adalah obyek yang diteliti serta alat analisis yang digunakan. 
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B. Tinjauan teori 

1. Pengertian kepemimpinan 

Kepemimpinan pada sebuah organisasi, menjadi salah satu pusat 

perhatian. Organisasi yang berhasil memiliki sebuah ciri utama yang 

membedakannya dengan organisasi yang tidak berhasil, yaitu kepemimpinan 

yang dinamis dan efektif. Manullang (2001) menyatakan bahwa kepemimpinan 

adalah sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk berbuat guna mewujudkan 

tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. 

Griffin (dalam Saefulloh, 2005) membagi kepemimpinan menjadi 2 (dua) 

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

kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin yaitu 

proses dimana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas 

tujuan organisasi bagi 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 karateristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh 

karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi perilaku yang lain tanpa menggunakan 

kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai 

sosok yang layak memimpin mereka. 

 Menurut Rivai (2004), kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 

dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk 
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mencapai tujuan untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga 

mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, 

pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara 

hubungan kerja sama dengan kelompoknya. Hal ini juga didukung oleh Robbins 

(2003) yang menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk 

mempengaruhi dan menggerakkan sekelompok orang bukan dengan paksa untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dapat diambil keputusan 

bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi, 

memotivasi dan menggerakkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan.  

a. Pendekatan Teori Kepemimpinan 

1) Pendekatan Sifat 

Teori yang paling tua adalah the trait theory atau yang biasa disebut 

teori pembawaan. Teori ini berkembang pada tahun 1940-an dengan 

memusatkan pada karakteristik pribadi seorang pemimpin, meliputi: bakat-

bakat pembawaan, ciri-ciri pemimpin, factor fisik, kepribadian, kecerdasan, 

dan keterampilan berkomunikasi, tetapi pada akhirnya teori ini 

ditinggalkan, karena tidak banyak ciri konklusif yang dapat membedakan 

antara pemimpin dak bukan pemimpin. 

Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang 

pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki 

pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut timbul anggapan bahwa untuk 



16 
 

menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh 

kemampuan pribadi pemimpin, dan kemampuan pribadi yang dimaksud 

adalah kualitas seorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di 

dalamnya. 

2) Pendekatan Perilaku 

Surutnya minat pada teori pembawaan, muncul lagi teori perilaku, 

yang lebih dikenal dengan behaviorist theories. Teori ini lebih berfokus 

kepada tindakan-tindakan yang dilakukan pemimpin dari pada 

memperhatikan atribut yang melekat pada diri seorang pemimpin, namun 

ada beberapa teori perilaku antara lain: 

a) Studi-study Ohio State. 

b) Study of Michigan. 

c) Managemen grid. 

3) Pendekatan Kontinjensi (situsional) 

Pada masa berikutnya teori di atas dianggap lagi relevan dengan 

perkembangan zaman. Timbullah pendekatan situtional theory  yang 

dikemukakan oleh Hersey Dan Blanchard. Mereka mengatakan bahwa 

pembawaan yang harus dimilki seorang pemimpin adalah berbeda-beda, 

tergantung dari situasi yang sedang dihadapi. Pendekatan ini menjadi trend 

pada tahun 1950-an. Teori yang paling kontemporer adalah teori jalan 

tujuan, part-goal theory, didasarkan pada kemampuannya dalam 
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menimbulkan kepuasan dan motivasi para anggota dengan penerapan 

reward and punishment. 

Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional 

ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang 

disesuaikan dengan tuntutan situsi kepemimpinan dan situasi 

organisasional yang dihadapi dengan menghitungkan faktor waktu dan 

ruang. Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan 

tertentu kepemimpinan seorang ditentukan oleh kemampuan membaca 

situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemipinannya agar cocok 

dan mampu memenuhi tuntutan situasi tersebut. Ada 3 (tiga) gaya 

kepemipinan pendekatan perilaku sebagai berikut: 

a) Teori Kontinjesi Fiedler. 

b) Teori Situasional Hersey dan Blanchard. 

c) Teori Jalur Tujuan. 

b. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan yang paling tepat pada dasarnya gaya 

kepemimpinan yang dapat memenuhi kebetuhan pada situasi tertentu. Gaya 

kepemimpinan merupakan dasar klasifikasi tipe kepemimpinan. Gaya 

kepemimpinan itu pola dasar yaitu mementingkan pelaksanaan tugas, 

mementingkan hubungan kerjasama, dan mementingkan tujuan yang ingin 

dicapai. 
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Menurut Kenneth H. Blanchard yang dikutip oleh Wirawan 

(2013)dengan teori gaya kepemimpinan situasional berusaha menjelaskan 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi, kepuasan dan pelaksanaan 

pekerjaan bawahannya.  

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 (yaitu 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 kontigensi 

(kemungkinan). Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan 

suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung pada perilaku dan sifat-

sifat pemimpin saja, tapi juga dipengaruhi oleh situasi. Pendekatan ini 

menyatakan bahwa suatu kepemimpinan akan berhasil bila pemimpin 

menggunakan perilaku (gaya) yang sesuai dengan situasi organisasi. 

Pada intinya, teori kepemimpinan situasional menekankan pada 

efektifitas seseorang tergantung pada dua hal, yaitu: 

1) Pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi 

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

disertai prosedur yang tegas atau tidak. 

2) 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 : 

1) Tidak ada salah satu gaya kepemimpinan yang berifat universal atau 

sesuai (efektif) untuk diteraokan pada berbagai situasi 

2) Keberhasilan pemimpin suatu organisasi tidak hanya tergantung atau 

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

dari aktivitas kepemimpinan itu juga berpengaruh. 

3) Tiap-tiap situasi mempunyai ciri-ciri yang berbeda sehingga 

membutuhkan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula. 
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Gambar 2.1 

Berikut adalah model Kepemimpinan Situasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Paul Hersey and Ken Blanchard (1986 : 192) 
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Gambar 1 merupakan contoh dimensi kematangan dan keempat gaya 

dasar kepemimpinan, melalui dua dimensi kemampuan atau kematangan 

pekerjaan dan kemauan atau kematangan psikologis. Kemampuan seseorang 

(pengetahuan, pengalaman dan keterampilan) dipandang sebagai persoalan 

kadar. Artinya kemampuan seseorang tidak berubah-ubah secara drastis dari 

waktu ke waktu. Pada suatu saat tertentu seseorang memiliki kemampuan 

besar. Sebaliknya kemauan (kompetensi dan motivasi) berbeda. Kematangan 

seseorang dapat, dan sering terjadi, berfluktuasi dari satu saat ke saat yang 

lain.oleh karena itu, orang jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu mau 

memikul tanggung jawab dalam bidang tugas tertentu. 

1) Perilaku Tugas, yaitu kadar upaya pemimpin dalam mengorganisasikan dan 

menetapkan peranan bawahan. Indikatornya adalah: 

a. Memberikan instruksi yang spesifik kepada pegawai 

b. Menjelaskan kepada pegawai atas keputusan yang telah ditetapkan. 

c. Melakukan pengendalian atas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh 

pegawai. 

d. Menetapkan batas waktu yang harus diselesaikan oleh pegawai 

sehingga pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya. 

2) Perilaku Hubungan,yaitu kadar upaya pemimpin membina hubungan 

pribadi denga para bawahan. Indikatornya adalah: 
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a. Memberikan dorongan atau motivasi kepada pegawai agar 

menyelesaikan pekerjan yang menjadi tanggung jawab mereka. 

b. Berusaha untuk memperhatikan setiap keluhan yang telah disampaikan 

oleh pegawai atas pekerjaan yang mereka kerjakan. 

c. Melibatkan para pegawai dalam melakukan diskusi tentang pekerjaan 

yang harus diselesaikan oleh pegawai. 

d. Mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan yang akan 

dilakukan oleh pegawai. 

e. Berusaha menjaga hubungan baik dengan karyawan sehingga terdapat 

interaksi yang baik. 

3) Kematangan pekerjaan,kematangan ini menyangkut kemampuan untuk 

melakukan sesuatu.  

a. Pengetahuan pekerjaan dimana pegawai memiliki pengetahuan 

mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan. 

b. Pengalaman bekerja ini menyangkut mahir tidaknya pegawai dalam 

bekerja sesuai dengan pengalaman. 

c. Ketrampilan bekerja dimana pegawai memiliki inovasi tersendiri 

dalam menjalankan kinerja yang lebih menarik. 

4) Kematangan psikologis, kematangan yang menyangkut kemauan atau 

metabolisme untuk melakukan sesuatu yang berhasil dari dirinya..  
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a. Adanya tanggung jawab menyangkut bagaimana pegawai dapat 

mngerjakan tugas mereka dengan baik berdasarkan kesepakatan yang 

sudah diberikan oleh perusahaan. 

b. Motivasi berprestasi menyangkut kemauan pegawai dalam berkinerja 

yang tinggi agar memiliki nilai yang baik bagi perusahaan . 

Teori Kenneth H. Blanchard  memasukkan empat gaya kepemimpinan 

yaitu : 

a. Gaya kepemimpinan memberitahu (Telling), pada gaya 

kepemimpinan ini, pemimpin memberikan instruksi khusus dan 

menspuervisi ketat kinerja para pengikutnya. 

b. Gaya kepemimipinan menjual (Selling) kepemimpinan ini 

menjelaskan keputusan dan memberikan peluang untuk menjelaskan 

klarifikasi tugas kepada para pengikut.  

c. Gaya kepemimpinan partisipasi (Participating), pemimpin berusaha 

berbagi ide-ide dengan para pengikut dan memfasilitasi pembuatan 

keputusan. 

d. Gaya kepemimpinan mendelegasikan (Delegating), dalam 

kepempemimpinan ini, pemimpin memberikan tanggung jawab dan 

pembuatan keputusan serta pelaksanaan aktivitas kepada para 

pengikutnya.  

 



24 
 

a. Gaya kepemimpinan memberitahu (Telling) 

Wirawan (2013) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan ini cocok 

untuk dipergunakan untuk memimpin para pengikut dengan kesiapan. 

Untuk memimpin pengikut dengan kesiapan, pemimpin harus 

berprilaku sebagai berikut : 

 Memberikan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai 

tugas yang harus dikerjakan para pengikut. 

 Mendefinisikan secara operasional peran pengikut. 

 Komunikasi sebagian besar satu arah. 

 Pemimpin yang membuat keputusan. 

 Supervisi ketat dan meminta pertanggungjawaban 

pengikut. 

 Instruksi secara bertingkat. 

b. Gaya kepemimpinan menjual (Selling) 

Wirawan (2013) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan ini cocok 

dipergunakan untuk pengikut yang tidak mampu akan tetapi 

mempunyai kemauan atau tak mampu, akan tetapi mempunyai 

percaya diri. Perilaku pemimpin yang diperlukan adalah : 

 Menyediakan petunjuk mengenai siapa, apa, dimana, 

bagaimana, dan mengapa mengenai tugas atau perintah 

yang harus dilakukan para pengikut. 
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 Pemimpin membuat keputusan dan menjelaskan 

keputusan serta memungkinkan peluang untuk 

klarifikasi. 

 Melakukan dialog dua arh. 

 Menjelaskan peran para pengikut. 

 Mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi level 

kemampuan. 

 Memperkuat perkembangan kecil. 

c. Gaya kepemimpinan patisipasi (Participating) 

Wirawan (2013) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan ini cocok 

dipergunakan untuk pengikut yang mampu, akan tetap tak mau atau 

mampu akan tetapi tak percaya diri. Perilaku yang cocok untuk 

memimpin pengikut adalah : 

 Membagi tanggung jawab untuk membuat keputusan 

dengan para pengikut. 

 Memenuhi kebutuhan rasa ingin tahu para pengikut. 

 Memfokuskan kegiatan untuk mencapai hasil 

 Mengikutsertakan pengikut dalam konsekuensi tugas 

untuk meningkatkan komitmen dan motivasi. 

 Menggabungkan pembuatan keputusan pemimpin dan 

pengikut. 
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 Menentukan langkah-langkah berikutnya. 

 Memberikan dorongan dan dukungan. 

 Mendiskusikan ketakutan para pengikut. 

 Mendorong untuk memberikan masukan. 

 Secara aktif mendengarkan apa yang dikemukakakan 

para pengikut. 

d. Gaya kepemimpinan mendelegasikan (Delegating) 

Wirawan (2013) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan ini cocok 

dipergunakan untuk pengikut secara individual dan kelompok 

mampu dan mau serta percaya diri melaksanakan tugasnya. Perilaku 

pemimpin untuk memimpin para pengikut dengan kualitas ini adalah 

: 

 Mendengar untuk mengevaluasi perkembangan. 

 Mendelegasikan tugas dan aktivitas. 

 Pengikut membuat keputusan. 

 Mendorong kebebasan untuk mengambil risiko. 

 Supervisi longgar. 

 Memonitor aktivitas. 

 Memperkuat hasil. 

 Selalu mudah dihubungi. 

 Memberikan  dukungan dengan menyediakan sumber. 
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2. Kepuasan kerja 

a. Pengertian kepuasan kerja 

Locke (dalam Luthans, 2006) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif berasal dari 

penelitian pekerjaan atau pengalaman kerja sesorang. Ada beberapa 

dimensi yang mmpengaruhi kepuasan kerja, pengaruh yang utama terdiri 

dari lima dimensi yaitu: pekerjaan itu sendiri,  gaji,  kesempatan promosi, 

pengawasan, dan rekan kerja.  Sedangkan mathis  and jakcson (2001) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang positif 

dari mengevaluasi pengalaman kerja seseorang.  

Menurut Siagian (2002) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersikap positif 

maupun bersikap negatif tentang pekerjannya. Kemudian Sunarto (2004) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja sikap umum seorang individu 

terhadap pekerjaannya, dengan kepuasan kerja itu, seseorang dengan 

tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap 

pekerjaan itu, sedangkan seseorang  yang tidak puas dengan pekerjaannya 

menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan itu.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

Kepuasan Kerja merupakan penilaian dari pekerja tentang seberapa jauh 

pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. 
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b. Teori kepuasan kerja 

Wexley dan Yukl (dalam As,ad, 2001) mengemukakan beberapa 

teori tentang kepuasan kerja, yaitu two factors theory, discrepancy theory,  

dan equity theory. 

1) Teori dua faktor (two factors theory) 

Teori dua faktor yang dikemukakan oleh Hezberg menyatakan 

bahwa kepuasan dan ketidak puasan dalam bekerja merupakan dua hal 

yang berbeda. Menurut teori ini, karateristik pekerjaan dapat 

dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kelompok disatisfiers atau 

hygiene factors dan kelompok satisfiers atau motivator. 

Disatisfiers atau hygiene factors meliputi hal-hal seperti gaji 

atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan 

memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan keamanan dan 

kelompok. Jika kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, seseorang tidak 

akan merasa puas. Namun jika besarnya hygiene factors memadai 

untuk memenuhi kebutuhan tertentu, maka seseorang tidak lagi merasa 

kecewa tetapi mereka belum merasa terpuaskan, dengan kata lain 

faktor ini terbukti menjadi sumber ketidakpuasan seseorang. Perbaikan 

terhadap gaji atau kondisi kerja tidak akan menimbulkan kepuasan 

tetapi hanya mengurangi ketidakpuasan. 
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2) Teori kesenjangan (discrepancy theory) 

Seseorang akan terpuaskan jika tidak ada selisih antara kondisi 

yang diinginkan dengan kondisi aktual. Semakin besar kekurangan dan 

semakin banyak hal-hal penting yang diinginkan, maka akan semakin 

besar ketidak puasannya. Apabila kenyataan yang didapat ternyata 

lebih besar dengan apa yang diinginkan, maka oarang akan merasa 

puas, walaupun terdapat discrepancy, tetapi ini merupakan discrepancy 

yang positif. 

3) Teori keadilan (Equity Theory) 

Teori keadilan ini memiliki implikasi terhadap pelaksanaan 

kerja para bawahan disamping terhadap kepuasan kerja. Teori 

meramalkan bahwa seorang pekerja akan mengubah input usahanya 

bila tindakan  ini lebih layak dari reaksi lannya terhadap ketik adilan. 

Jadi komponen utama dari teori keadlan yang dikembangkan oleh 

Adam (dalam As,ad) adalah input, hasil,orang bandingan serta 

keadilan dan ketidak adilan. Input adalah sesuatu yang bernilai bagi 

seseorang yang dianggap mendukung pekerjaannya sepeti pendidikan, 

pengalaman, kecakapan, banyaknya usaha yang dicurahkan, jumlah 

dan kerja dengan perlatan atau perlengkapan pribadi yang 

dipergunakan untuk pekerjaannya.  
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Hasil adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seseorang 

pekerja yang diperoleh dari pekerjaannyaseperti upah dan gaji, 

keumtungan sampingan, symbol status, penghargaan serta kesempatan 

untuk berhasil atau ekspresi diri, orang bandingan orang yang 

bekerjadalam organisasi itu sendiri ataupun organisasi lain 

menyangkut dengan pekerjaan-pekerjaan terdahulu. Keadilan dan 

ketidak adilan dimana, jika rasio input seseorang pekerja adalah sama 

atau sebanding dengan rasio orang bandingan maka suatu keaadaan 

adil dianggap oleh pekerja. Jika para pekerja menganggap 

perbandingan tersebut tidak adil, maka keadaan ketidak adilanlah 

dianggap ada.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

Menurut Mangkunegara (2007) mengatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja ada dua, yaitu faktor yang ada pada 

diri pegawai dan faktor pekerjaannya. 

1) Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis 

kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, 

kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap. 

2) Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangka 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, 

kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja. 
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Menurut Luthans (2006) ada beberapa dimensi yang mmpengaruhi 

kepuasan kerja, pengaruh yang utama terdiri dari tiga dimensi yaitu: 

pekerjaan itu sendiri,  gaji,  dan pengawasan. Mathis dan Jackson (2001) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja mempunyai banyak dimensi. Secara 

umum tahap yang diamati adalah kepuasan dalam pekerjaan itu sendiri, 

gaji, pengakuan, hubungan supervisor dengan tenaga kerja, dan 

kesempatan untuk maju. Setiap dimensi menghasilkan perasaan puas secara 

keseluruhan dengan pekerjaan itu sendiri, namun pekerjaan mempunyai 

definisi yang berbeda bagi orang lain. 

Rivai (2004) menyatakan bahwa kepuasan kerja itu adalah rasa 

aman dan mempunyai segi-segi : segi sosial ekonomi terdiri dari gaji dan 

jaminan sosial, segi sosial psikologi terdiri dari kesempatan untuk maju, 

kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, berhubungan dengan 

masalah pengawasan, berhubungan dengan pergaulan antara karyawan dan 

antara karyawan dengan atasan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

adalah pengalaman finansial, kesempatan promosi, fasilitas-fasilitas yang 

diberikan perusahaan, karateristik pekerjaan, lingkungan kerja (kondisi 

fisik, hubungan dengan pekerja dan hubungan dengan atasan). 
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3. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian kinerja 

Mangkunegara (2007) mengatakan bahwa kinerja  adalah hasil 

kerja secara kualitas, kuantitas, waktu yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

Prihadi S.F (2004) mengatakan kinerja bukanlah hanya merupakan 

hasil kualitas spesifik moneter, produktivitas, atau kualitas yang dicapai di 

masa lampau, namun juga merupakan cara bagaimana mereka melakukan 

karateristik-karateristik yang merka tunjukkan yang memprediksikan 

kinerja superior dalam jabatan mereka di masa kini atau jabatan mereka di 

masa mendatang. 

Mathis dan Jackson (2001) berpendapat bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. 

Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk: kuantitas, 

kualitas , jangka waktu, kehadiran, kerjasama. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja karyawan merupakan hasil yang dicapai karyawan dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas. 
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b. Faktor-fakyor yang mempengaruhi kinerja 

Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi yaitu: 

1) Faktor kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+ skill). Artinya, 

pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai 

kinerja yang diharapkan. 

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 (tujuan kerja). 

Mathis dan Jackson (2001) menyatakan bahwa banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja tenaga kerja yaitu kemampuan, motivasi, 

dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan dan 

hubungan mereka dengan organisasi.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat dismpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah pendidikan dan pelatihan, keterampilan, 
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motivasi, manajemen, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, 

kesempatan berprestasi, kesempatan, dukungan yang diterima, hubungan 

dengan organisasi, pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan, bakat, 

lingkungan dan fasilitas, iklim kerja dan teknologi. 

c. Mengukur kinerja karyawan 

Nawawi (2003) mengemukakan penilaian kinerja diartikan sebagai 

proses pengamatan terhadap pelaksanaan pekerjaan seorang karyawan atau 

tim kerja. Pelaksanaannya selain menggunakan observasi juga dapat 

menggunakan interviw angket / kuisioner atau cara lain. 

Mathis-Jackson, (2006) mengatakan bahwa  banyak cara yang 

dilakukan dalam mengukur kinerja karyawan, sebab kinerja karyawan yang 

umum untuk kebanyakan suatu pekerjaan. Kinerja dapat diukur melalui 

kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, 

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

Adapun ukuran-ukuran yang dipakai dalam penilaian kinerja seseorang 

adalah: 

1) Kualitas pekerjaan 

Kualitas yang dapat dilihat dari ketepatan, ketrampilan, ketelitian, 

pemahaman dan penguasaan tugas, kedisiplinan, sikap terhadap tugas, 

kemampuan dalam bekerja sendiri, tanggung jawab, kecakapan 
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menggunakan peralatan kerja, dan kemampuan memperbaiki peralatan 

kerja. 

2) Kuantitas pekerjaan 

Kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan termasuk 

menyelesaikan pekerjaan melebihi yang ditugaskan. 

3) Ketepatan waktu kerja 

Ketetapan waktu dalam menyelesaikan tugas, ketepatan waktu dalam 

kehadiran, ketepatan waktu dalam istirahat. 

4) Kehadiran 

Kehadiran merupakan kehadiran pegawai yang berkenaan dengan 

tugas dan kewajibannya sehingga bisa mencapai tujuan secara optimal. 

5) 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. 

Robbins (2001) mengatakan bahwa yang dapat melakukan penilaian 

adalah atasan langsung, rekan sekerja, evaluasi diri, bawahan langsung, dan 

pendekatan menyeluruh.  
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d. Hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan 

Upaya peningkatan kinerja karyawan menuntut peran manajemen 

dalam melakukan pendekatan kepemimpinan yang efisien, efiktif dan 

produktif. Dengan kemampuan yang dimiliknya pemimpin dapat 

mempengaruhi karyawannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan 

apa yang diinginkan. Dalam mencapai tujuan organisasi, pimpinan 

menggunakan gaya kepemimpinannya (Rivai, 2004). Kepemimpinan 

merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan 

sekelompok orang bukan dengan paksa untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dengan kemampuan yang dimilikinya, pimpinan dapat mempengaruhi dan 

mendorongkaryawannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa 

yang diarakannya dan diinginkannya agar dapat mencapai tingkat kinerja 

yang diharapkan sehingga tujuan dan keberhasilan organisasi dapat dicapai. 

e. Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Kinerja Karyawan 

Dalam mempengaruhi kinerja karyawan adalah kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari 

beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri 

dan hubungan sosial individu di luar kerja. Menurut Sunarto (2004) 

kepentingan para manajer pada kepuasan kerja cenderung berpusat pada 

efeknya terhadap kinerjanya. 
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Menurut Robbins (2001) efek kepuasan kerja cenderung berpusat 

pada kinerja karyawan. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa hubungan 

kepuasan kerja dan kinerja pada hakikatnya dapat diringkasnya dalam 

pernyataan seorang pekerja yang bahagia adalah seorang pekerja yang 

produktif. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kinerja 

seseorang akan meningkat ketika kepuasan kerja dari individu berada pada 

posisi yang tinggi. 
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C. Kerangka pikir penelitian 

Keterkaitan antara suatu variabel bebas (independent) yaitu gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap variabel terikat (dependent) yaitu 

kinerja, dapat dilihat sebega berikut 

Gambar 2.2 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Perawat 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gaya kepemimpinan (x1) 

X1.1 Perilaku Tugas 

X1.2 Perilaku Hubungan 

X1.3 Kematangan Pekerjaan 

X1.4 Kematangan Psikologis 

Kinerja (Y) 

Y1. Kualitas 

Y2. Kuantitas 

Y3. Ketepatan waktu 

Y4. Kehadiran 

Y5. Kerjasama Kepuasan kerja (x2) 

X2.1 Gaji  

X2.2 karateristik pekerjaan 

X2.3 Pengawasan 
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Teori gaya kepemimpinan yang digunakan adalah model kepemimpinan 

Situasional yang dikutip oleh Wirawan (2013: 394) menjelaskan bahwa gaya 

kepemipinan ada 4 (empat) macam yaitu : 

a. Perilaku Tugas 

Upaya pemimpin dalam mengorganisasikan dan menetapkan peranan 

bawahan. 

b. Perilaku Hubungan 

Upaya pemimpin membina hubungan pribadi dengan para bawahan. 

c. Kematangan Pekerjaan 

Kematangan ini menyangkut kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. 

d. Kematangan Psikologis 

Kematangan yang menyangkut kemauan atau metabolisme untuk melakukan 

sesuatu yang berhasil dari dirinya, 

Menurut Locke (dalam Luthans, 2006) ada beberapa dimensi yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, pengaruh yang utama terdiri dari tiga dimensi 

yaitu:  

a. Gaji 

Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang atasan pada 

karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. 
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b. Karateristik pekerjaan 

Karateristik pekerjaan adalah upaya mengidentifikasikan karateristik tugas 

dari pekerjaan, karateristik itu digabung untuk membentuk pekerjaan yang 

berbeda dan hubungannya dengan motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja 

karyawan. 

c. Pengawasan  

Pengawasan adalah proses pemantauan aktivitas organisasi untuk memastikan 

apakah aktivitas sesuai dengan yang di rencanakan dan sebagai proses 

mengoreksi setiap penyimpanan yang muncul. 

Menurut Mathis dan Jackson (2001) Kinerja karyawan adalah yang 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi 

yang antara lain termasuk: 

a. Kualitas, adalah hasil kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standart 

perusahaan, seperti pelayanan yang ramah terhadap pasien. 

b. Kuantitas, adalah Kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan 

termasuk menyelesaikan pekerjaan melebihi yang ditugaskan. 

c. Ketepatan waktu, adalah aktivitas yang diseleaikan perawat sesuai dengan 

yang ditetapkan perusahaan. 

d. Kehadiran, merupakan kehadiran pegawai yang berkenaan dengan tugas dan 

kewajibannya sehingga bisa mencapai tujuan secara optimal. 

e. Kerjasama dengan rekan kerja, Kemampuan bekerjasama di dalam kelompok, 

kemampuan bekerjasama di luar kelompok, kemampuan menjalin komunikasi 
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dengan atasan, dan kemampuan memberi bimbingan dan penjelasan kepada 

karyawan lain. 

Dengan kesimpulan bahwa antara gaya kepemimpinan dan kepuasan 

kerja dengan kinerja mempunyai saling keterkaitan/hubungan satu sama lain 

untuk kemajuan suatu rumah sakit. Karena ketika gaya kepemimpinan dan 

kepuasan kerja yang diterima oleh perawat, akan ada tambahan semangat dalam 

bekerja sehingga kinerja yang dihasilkan perawat dalam perusahaan akan 

meningkat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Secara otomatis dengan kinerja 

perawat yang meningkat dan rumah sakit akan mengalami keuntungan. 

D. Hipotesis  

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan suatu bidang, sehingga dia 

mampu untuk mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan, untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seorang pemimpin harus memahami 

tentang gaya kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan di  lingkungan 

organisasinya. 

Menurut Luthans (2006) ada beberapa dimensi yang mmpengaruhi 

kepuasan kerja, pengaruh yang utama terdiri dari lima dimensi yaitu: pekerjaan 

itu sendiri,  gaji,  kesempatan promosi, pengawasan, dan rekan kerja. 
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Hasibuan dalam Mangkunegara (2005) mengemukakan bahwa terdapat 

beberpa aspek-aspek yang dinilai dalam kinerja diantaranya adalah 

kepemimpinan. 

Penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinandan komitmen 

organisasi  terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh Ridwan Nurdin 

(2012) dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja pada RSUD Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. menghasilkan  

kesimpulan variabel gaya kepemimpinan (X1) dan kepuasan kerja (X2), terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi variabel kinerja perawat (Y).  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dede Fitriani (2012) dengan judul 

pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Di Bagian 

Keperawatan Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Hasil penelitian ini menunjukkan 

memberikan hasil bahwa Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai di bagian keperawatan Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap kinrja. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan  sementara melalui 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perawat RSU Aminah Blitar. 

2. Diduga bahwa gaya kepemimpinan yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

perawat RSU Aminah Blitar. 


