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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan Baihaqi (2010) 

dengan judul Pengaruh Gaya Kepemiminan Terhadap Kepuasan Kerja Dan 

Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada 

PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Area  Cabang Yogyakarta. Alat analisis 

dengan menggunakan metode analisis regresi linear dan analisis jalur dan 

Sobel Test dengan bantuan SPSS 15.0. Hasil penelitian menunjukkan  

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

kepuasan kerja dan kinerja karyawan, komitmen organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Farid Noor (2014) dengan judul 

Pengaruh gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sipakatallasa di Makassar. Alat 

analisisi dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Variabel yang paling dominan mempengaruhi kinrja 

karyawan adalah variabel komitmen organisasi dengan koefisien sebesar 

0,292 dengan signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,435, artinya seluruh variabel x1 dan x2 mempunyai kontribusi secara 

bersama-sama sebesar 43,5% terhadap variabel kinerja karyawan. 

Sedangkan sisanya 56,5% dijelaskan oleh variabel lain.  
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Tabel 2.1 
Ringkasan Kajian Empirik Berdasarkan Judul, Variabel, Metode Analisis 

Dari Hasil Penelitian Terdahulu 
 

Judul Variabel Metode 
Analisis 

Hasil 
Penelitian 

Pengaruh Gaya 
Kepemiminan 
Terhadap Kepuasan 
Kerja Dan Kinerja 
Dengan Komitmen 
Organisasi Sebagai 
Variabel Intervening 
Pada PT. Yudhistira 
Ghalia Indonesia Area  
Cabang Yogyakarta. 
(Muhammad Fauzan 
Baihaqi. 2010) 

XI : Gaya 
Kepemimpinan 
X2 :Komitmen 
Organisasi 
(sebagai 
Variabel 
Intervening) 
Y 1 :Kepuasan 
Kerja 
Y2: Kinerja 

Analisis 
regresi 
linear dan 
analisis 
jalur dan 
Sobel 
Test. 

Gaya 
Kepemimpinan 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap  
Kepuasan Kerja 
dan Kinerja 
karyawan, 
Komitmen 
Organisasi 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
Kepuasan Kerja 
dan Kinerja 
karyawan. 

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan dan 
Komitmen Organisasi 
terhadap Kinerja 
karyawan Koperasi 
Simpan Pinjam 
Sipakatallasa di 
Makassar. (Andi Farid 
Noor. 2014) 

X1:Gaya 
Kpemimpinan  
X2:Komitmen 
Organisasi 
Y:Kinerja 
Karyawan 

Regresi 
Linier 

Berganda 

Gaya 
Kepemimpinan 
(X1) dan 
Komitmen 
Organisasi 
(X2), terbukti 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
mempengaruhi 
variabel Kinerja 
karyawan (Y). 

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan Dan 
Komitmen Organisasi 
Terhadap Kinerja 
Karyawan (Study  
Pada Koperasi 
Karyawan Pt. Brantas 
Abipraya Usaha Braya 
(Kosabra)) 

X1:Gaya 
Kepemimpinan 
X2:Komitmen 
Organisasi 
(Variabel 
Intervening). 
Y:Kinerja 

Analisis 
Path 
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Berdasarkan  tabel 2.1 diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaan 

peneltian terdahulu dengan penelitian sekarang. Untuk penelitian yang 

pertama persamaannya adalah sama-sama menggunakan komitmen 

organisasi sebagai variabel intervening dan variabel bebasnya 

menggunakan gaya kepemimpinan juga variabel terikatnya kinerja. 

Perbedaannya adalah pada obyek penelitian. Selain itu untuk metode 

analisis data menggunakan analisis regresi linear, analisis jalur dan Sobel 

Test. sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan analisis Path. 

     Penelitian yang kedua persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan kinerja sebagai variabel terikat. Perbedaannya adalah pada 

obyek penelitian. Selain itu untuk metode analisis data menggunakan 

analisis regresi linear berganda sedangkan penelitian yang sekarang 

menggunakan analisis Path. 

1.2 Tinjauan Teori 

1.2.1 Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Rivai (2003: 2) kepmimpinan adalah meliputi proses 

mempengaruhi dalam menetukan tujuan organisasi, memotivasi 

perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk 

memperbaiki kelompok dan budayanya. Menurut Robbins (2002: 17) 

bahwagaya kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting 

dalam mempengaruhi kinerja anggota organisasi. 

Kepemimpinan menurut Kreitner dan KInicki (2005: 299) 

merupakan suatu proses pengaruh sosial dimana pemimpin 

mengusahakan partisipasi sukarela bawahan dalam suatu untuk 

mencapai tujuan organisasi. 
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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 dan 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 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: 
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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 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: 
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a) Teori Kontinjesi Fiedler. 

b) Teori Situasional Hersey dan Blanchard. 

c) Teori Jalur Tujuan. 

d) Gaya kepemimpinan 

1.2.2 Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan yang paling tepat pada dasarnya gaya 

kepemimpinan yang dapat memenuhi kebutuhan 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. Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang 

pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia 

dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang sedang 

mengamati dari luar (Robert, 1992) dalam Reksihadiprojo dan Handoko 

(2001). Model unversitas lowa Ronald lippit dan Ralph K. white yang 

dikutip oleh Roksohadiprojo dan Handoko (2001: 298) menjelaskan 

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

1) Otoriter, otokratis dan diktator. Kepemimpinan gaya ini adalah 

kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala 

kegiatan yang akan diputuskan oleh pimpinan semata-mata. 

2) Demokratis, adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar 

bersedia bekerjasama utuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan 

bersama antara pimpinan dan bawahan 
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3) Laissez-faire (kebebasan), liberal, adalah kemampuan mempengaruhi 

orang lain agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan  dengan cara berbagai kegiatan yang telah 

dilakukan lebih banyak diserahkan ke bawahan. 

a) Gaya kepemimpinan Autokratis 

Robbin dan Culter (2002) menyatakan gaya kepemimpinan 

autokratis mendiskripsikan pemimpin yang cenderung 

memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri, mendikte 

bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara 

berpihak, dan meminimalisasi partisipasi karyawan, menurut 

white dan lippit yang dikutip oleh reksohadiprojo dan handoko 

(2001) ciri-ciri gaya kepemimpinan autokratis: 

1. Semua pengambilan keputusan ditentukan oleh pemimpin 

2. Teknik dan langkah-langkah dalam penentuan kebijakan 

organisasi didikte oleh atasan setiap waku, sehingga langkah-

langkah yang akan datang selalu tidak pasti untuk tingkatan 

yang luas. 

3. Pemimpin biasanya membagi tugas  kerja bagian dan 

kerjasama setiap anggota 

4. Komunikasi satu arah yaitu kebawah saja. 

5. Pemimpin cenderung menjadi “pribadi” dalam pujian dan 

kecamannya terhadap kerja setiap anggota, mengambil jarak 

dari partisipasi kelompok aktif kecuali bila menunjukkan  

keahliannya. 
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Wirawan (2013:384) Gaya Kepemimpinan Otokratik 

dalam gaya kepemimpinan ini pemimpin mempunyai 

kekuasaan mutlak sedangkan para pengikut tidak mempunyai 

kebebasan untuk menggunakan kekuasaannya. Indikator dari 

gaya kepemimpinan ini adalah: 

1. Pemimpin mempunyai kekuasaan mutlak dan 

kebebasan untuk menggunakan kekuasaannya 

2. Pengikut tidak mempunyai kebebasan untuk 

menggunakan kekuasaannya 

3. Semua pembuatan keputusan kebijakan dan 

pelaksanaan aktivitas operasional sepenuhnya 

dilakukan oleh pemimpin 

4. Visi dan misi organisasi ditentukan oleh pemimpin 

5. Para pengikut hanya pelaksana keputusan 

6. Pemimpin mempunyai hak prerogratif dan hak untuk 

memberi perintah dan para pengikut wajib 

melaksanakan perintah 

7. Pemimpin mempunyai wewenang untuk menghukum 

bawahan yang tidak mematuhi perintah 

8. Pemimpin tidak mendelegasikan wewenangnya, 

penyusunan rencana, pengorganisasian aktivitas, 

pengalokasian sumber-sumber dan pengontrolan 

disentralisasi 
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9. Komunikasi dilakukan secara formal melalui jalur 

birokrasi dan hierarki dari atas ke bawah 

10. Komunikasi dari bawah ke atas hanya dalam bentuk 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan aktivitas 

11. Kreativitas dan inovasi para pengikut rendah 

12. Tidak ada upaya pemberdayaan para pengikut 

13. Pemimpin can do no wrong atau selalu benar 

Wirawan (2013:384) menyatakan keunggulan dan 

kelemahan darigaya kepemimpinan otokratik yaitu: 

Keunggulan: 

1. Cocok digunakan untuk para pengikut berkualitas 

rendah, malas, biang kerok, tak mau melaksanakan 

perintah 

2. Untuk situasi darurat, situasi tidak stabil, konflik 

destruktif, dan memerlukan pembuatan keputusan cepat 

3. Jika dipergunakan dengan kompensasi dan lingkungan 

kerja baik dapat meningkatkan kinerja para pengikut 

Kelemahan: 

1. Jika pemimpin tidak bijak, dapat melanggar hak asasi 

para pengikut 

2. Berakibat kepuasan kerja pengikut rendah 

3. Menimbulkan stres kerja para pengikut  

4. Pengikut dapat menjadi pasif, masa bodoh dan yes man 
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5. Tidak ada upaya pemimpin untuk memberdayakan para 

pengikut 

6. Jika dipergunakan secara tidak terukur dapat menurunkan 

kinerja para pengikut 

b) Gaya kepemimpinan demokratis/ Partisipatif 

Menurut  Robbin dan coulter (2002), gaya kepemimpinan 

demokratis mendiskripsikan pemimpin yang cenderung 

mengikut sertakan karyawan dalam mengambil keputusan, 

mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi karyawan 

dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang 

ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai suatu 

kesempatan untuk meltih karywan. Menurut white dan lippit 

yang dikutip oleh  Reksohadiprojo dan Handoko (2001) ciri-ciri 

gaya kepemipinan demokratis: 

1. Semua pengambilan keputusan terjadi padakelompok diskusi dan 

keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin 

2. Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum 

untuk penetuan tujuan organisasi dibuat/ diputuskan bersama 

3. Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih 

dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok 

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

kecamannya dan mencoba menjadi seorang anggota 

kelompok biasa dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan 

banyak pekerjaan 
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Wirawan (2013:384) Gaya Kepemimpinan Demokratik dalam 

Gaya kepemimpinan demokratik, jumlah kekuasaan dan kebebasan 

untuk menggunakannya para pengikut lebih besar dari pada 

pemimpin mereka. Pemimpin tidak dapat melakukan sesuatu tanpa 

bantuan para pengikutnya. Indikator kepemimpinan demokratik 

adalah sebagai berikut: 

1. Para pengikut mempunyai kekuasaan lebih besar daripada 

pemimpinnya 

2.   Pembuatan keputusan mengenai visi, misi, strategi, tujuan, dan 

aktivitas organisasi dilakukan oleh para pengikut dibantu 

pemimpin 

3. Proses pembuatan keputusan dilakukan melalui musyawarah 

dan voting 

4. Pemimpin tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa bantuan 

para pengikutnya demikian juga sebaliknya 

5. Visi, misi organisasi ditentukan bersama-sama oleh 

pemimpin dan pengikut 

6. Pemimpin dan pengikut menyusun rencana kegiatan dan 

dilaksanakan para pengikut di bawah koordinasi pemimpin 

7. Komunikasi berlangsung secara formal, informal, ke atas ke 

bawah dan horizontal 

8. Pemberdayaan para pengikut tinggi 
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Wirawan (2013:384) menyatakan keunggulan dan 

kelemahan dari gaya kepemimpinan demokratik yaitu: 

Keunggulan: 

1. Cocok untuk situasi normal 

2. Menciptakan tim kerja tinggi 

3. Menghasilkan kepuasan kerja para pengikut tinggi 

4. Jika para pengikut berkualitas, menghasilkan kinerja tinggi 

Kelemahan: 

1. Memerlukan kualitas pengikut tinggi 

2. Jika pengikut tidak berkualitas dapat menimbulkan anarkhis 

3. Memerlukan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban 

pemimpin dan pengikut serta bagaimana berinteraksi satu 

sama lain 

4. Pemimpin dan pengikut harus memahami dan menerapkan 

prinsip-prinsip demokratis, jika tidak akan terjadi anarkis 

c) Gaya kepemimpinan Laissez-faire (kendali bebas) 

Gaya kepemimpinan kendali bebas mendiskripsikan pemimpin 

yang secra keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok 

kebebasan  dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan 

pekerjaan menurut cara yang menurut karyawannya paling 

sesuai Robbin dan coulter (2002). Menurut white dan lippit yang 

dikutup oleh Reksohadiprojo dan Handoko (2001) ciri-ciri gaya 

kepemimpinan kendali bebas: 
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1. Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu 

untuk pengambilan keputusan dengan partisipasi minimal 

dari pemimin 

2. Bahan-bahan yang bermacam-macam  disediakan oleh 

pemimpin yang membuat orang selalu siap bila dia akan 

memberi informasi pada saat ditanya, dalam penentuan 

tujuan organisasi dan penyelesaian masalah atasan 

bergantung pada anggota/ kelompok. 

3. Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam 

pembagian tugas 

4. Kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap 

kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud 

menilai atau mengatur suatu kejadian. 

Wirawan (2013:384) Gaya Kepemimpinan Pemimpin Terima 

Beres (laissez faire)dalam gaya kepemimpinan ini bukan berarti 

kepemimpinan tanpa pemimpin, pemimpin tetap ada dan diperlukan 

akan tetapi peranannya minimal. Gaya kepemimpinan ini misalnya 

banyak dilakukan pada lembaga teknologi tinggi (high-tech 

organization) seperti unit research and development dan lembaga 

ruang angkasa (NASA). Indikator dari gaya kepemimpinan ini 

adalah: 

1. Jumlah kekuasaan dan kebebasan pemimpin untuk 

menggunakan kekuasaan rendah 
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2. Jumlah kekuasaan dan kebebasan para pengikut untuk 

menggunakan kekuasaan tinggi 

3. Pemimpin bersama-sama para pengikutnya menentukan visi, 

misi, tujuan, dan strategi organisasi 

4. Pembuatan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada para 

pengikut di bawah pemimpin 

5. Para pengikut bebas melaksanakan aktivitas organisasi 

6. Para pengikut mempunyai kewajiban untuk mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan aktivitas organisasi kepada pemimpin 

7. Para pengikut berupaya memberdayakan diri sendiri 

8. Kreativitas dan inovasi para pengikut sangat menentukan 

pencapaian tujuan organisasi. 

Wirawan (2013:384) menyatakan keunggulan dan kelemahan 

dari gaya kepemimpinan pemimpin terima beres (laissez faire) 

yaitu: 

Keunggulan: 

1. Cocok untuk para pengikut dengan kemampuan dan 

kompetensi tinggi 

2. Memberdayakan pengikut 

3. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja 

4. Meningkatkan kreativitas dan inovasi pengikut 

5. Otonomi merancang, melaksanakan dan mengevaluasi aktivitas 

6. Meningkatkan kinerja pengikut dan organisasi 
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Kelemahan: 

a) Tidak cocok untuk para pengikut dengan kemampuan dan 

kematangan kerja rendah 

b) Jika pemimpin lemah, rentan akan terjadi penyalahgunaan 

oleh para pengikut. 

a. Indikator Gaya Kepemimpinan 

1) Penentuan Kebijakan 

Semua kebijakan oleh pemimpin (Autokratis), Semua 

kebijakan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil 

dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin (Demokrasi), 

kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan 

partisipasi minimal dari pemimpin (Laissez-faire/kendali bebas). 

2) Penentuan Tujuan Organisasi 

Pemimpin menentukan sebagian besar dari tujuan 

organisasi (autokratis). Pemimpin mendiskusikan, langkah-

langkah umum untuk tujuan organisasi (Demokratis). Pemimpin 

memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk 

menentukan tujuan  organisasi (Laissez-faire/kendali bebas). 

3) Pembagian Tugas 

Pemimpin biasanya membagi tugas kerja bagian dan 

kerjasama setiap anggota (Autokratis). Pembagian  tugas 

ditentukan oleh kelompok (Demokratis). Sama sekali tidak ada 

partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas (Laissez-

faire/kendali bebas). 



30 
 

4) Komunikasi 

Pemimpin melakukan komunikasi satu arah yaitu ke bawah 

saja (Autokratis), Pemimpin melakukan kmunikasi dua arah 

yaitu dari atasan ke bawahan dan begitu sebaliknya terjadi 

timbal balik (demokratis). Pemimpin membiarkan bawahannya 

untuk berkomunikasi tidak ada timbal balik (Laissez-faire/ 

kendali bebas). 

b. Peran Penting Gaya Kepemimpinan 

Pada saat yang bagaimanapun jika seseorang berusaha untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain, telah diterangkan bahwa kegiatan 

semacam itu telah melibatkan seseorang ke dalam aktivitas 

kepemimpinan. Jika kepemimpinan tersebut terjadi dalam suatu 

organisasi tertentu, dan seseorang tadi perlu mengembangkan staf dan 

membangun iklim motivasi yang menghasilkan tingkat produktivitas 

yang tinggi, maka orang tersebut lantas perlu memikirkan gaya 

kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku 

yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam hal ini 

usaha menselaraskan persepsi diantara orang yang akan mempengaruhi 

perilaku dengan orang yang perilakunya akan di pengaruhi menjadi 

amat penting kedudukannya. 
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c. Kesimpulan Gaya Kepmimpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku pemimpin 

dalam mempengaruhi sikap, perilaku dan sebagainya para 

pengikutnya. Gaya Kepemimpinan adalah keadaan yang 

mencerminkan apa yang dilakukan oleh pemimpin dalam 

mempengaruhi para pengikutnya untuk merealisasikan visinya. 

d. Konsep Gaya Kepemimpinan 

Mengenai Gaya Kepemimpinan Autokratis adalah 

kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala 

kegiatan yang akan diputuskan oleh pimpinan semata-mata. 

Demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar 

bersedia bekerjasama utuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan 

bersama antara pimpinan dan bawahan. Laissez-faire (kebebasan) 

adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia 

bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  dengan 

cara berbagai kegiatan yang telah dilakukan lebih banyak diserahkan 

ke bawahan. Serta terdapat indikator  penentuan kebijakan, penentuan 

tujuan organisasi, pembagian tugas, dan komunikasi. 

1.2.3 Komitmen Organisasi 

a.  Pengertian Komitmen organisasi 

Menurut Robbin (2009:100) Komitmen Organisasi yang 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan 
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memihak organisasi tertentu serta tujuan–tujuan dan keinginannya 

untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. 

Luthan (2006:249) Komitmen Organisasi didefinisikan sebagai 

(1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, (2) 

keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan (3) 

keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan 

kata lain, ini merupakan sikap yang mereflesikan loyalitas karyawan pada 

organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi 

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta 

kemajuan yang berkelanjutan. 

Mowdy, Porter & Steer dalam Munandar (2004:75), 

komitmen organisasi adalah sifat hubungan seorang individu dengan 

organisasi dengan memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi  

2. Mempunyai keinginan berbuat untuk organisasinya  

3. Mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap bersama dengan 

organisasinya 

Mangkunegara (2007:169), Menyatakan bahwa “komitmen 

organisasi berkaitan dengan terjadinya keragaman berperilaku dalam 

bekerja sperti turnover, organisasi, kinerja, tingkat absensi karyawan 

dan lain-lain”. 
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Griffin (2004:15), menyatakan bahwa komitmen organisasi 

adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu 

mengenal dan terikat pada organisasinya. Karyawan-karyawan yang 

merasa lebih berkomitmen pada organisasi memiliki kebiasaan-kebiasaan 

yang bisa diandalkan, berencana untuk tinggal  lebih  lama  didalam  

organisasi,  dan mencurahkan  lebih  banyak  upaya dalam bekerja. 

b. Dimensi  Komitmen dalam Berorganisasi 

Robbins (2009: 101) Membagi tiga Dimensi komitmen 

organisasi, meliputi 

1. Komitmen Afektif adalah  perasaan emosional untuk organisasi 

dan keyakinan dalam nilai-nilanya. 

2. Komitmen Berkelanjutan adalah nilai ekonomi yang dirasa dari 

bertahan dengan sebuah organisasi bila dibandingkan dengan 

meninggalkan organisasi tersebut. 

3. Komitmen Normatif adalah komitmen untuk bertahan dengan 

organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. 

Ada suatu hubungan positif antara komitmen organisasi dan kinerja, 

tetapi hubungan tersebut sederhana, seperti halnya keterlibatan pekerjaan, 

bukti penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara komitmen 

organisasi dengan ketidakhadiran maupun perputaran karyawan. Pada 

umumnya tampak bahwa komitmen afektif memiliki hubungan yang lebih 

erat dengan hasil-hasil organisasi seperti kinerja dan perputaran karyawan 

bila dibandingkan dengan dua dimensi komitmen lain.  
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Satu penelitian menemukan bahwa komitmen afektif adalah 

pemrediksi berbagai hasil (persepsi karakteristik tugas, kepuasan 

karier, niat untuk pergi) 72 persen kasus, dibandingkan dengan 

hanya 36 persen untuk komitmen normatif dan 7 persen untuk 

komitmen berkelanjutan. Hasil-hasil yang lemah untuk komitmen 

berkelanjutan adalah masuk akal karena hal ini sebenarnya bukan 

merupakan sebuah komitmen yang kuat. Dibandingkan kesetiaan 

(komitmen afektif) atau kewajiban (komitmen normatif) untuk 

seorang pemberi kerja, sebuah komitmen berkelanjutan 

mendeskripsikan seorang karyawan yang ”terikat” dengan seorang 

pemberi kinerja hanya karena tidak ada hal lain yang lebih baik.  

Sementara menurut Momway dan Stress dalam Brewer (1996), 

dalam penelitiannya komitmen organisasi meliputi tiga sub-scales : 

1. Kebanggan, yaitu perasaan bangga atas organisasi dan 

internalisasi tujuan organisasi, kebanggan merupakan wujud 

dalam bentuk kepercayaan karyawan terhadap organisasi, dapat 

dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi sehingga 

mencakup suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif 

terhadap organisasi. Dengan kata lain, komitmen organisasi 

mengisyaratkan hubungan karyawan dengan perusahaan atau 

organisasi secara aktif. Karena karyawan yang menunjukkan 

komitmen yang tinggi memiliki keinginan untuk memberikan 

tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong 

kesejahtraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. 
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2. Keterlibatan, yaitu kesediaan untuk menginvestasikan usaha 

pribadi sebagai anggota, untuk kepentingan organisasi. 

Keterlibatan atau partisipasi karyawan dalam aktivitas-aktivitas 

kerja penting untuk diperhatikan karena adanya keterlibatan 

karyawan menyebabkan mereka akan mau dan senang bekerja 

sama baik dengan pimpinan ataupun dengan teman kerja. 

3. Kesetiaan atau loyalitas, yaitu kasih sayang dan pemasangan untuk 

organisasi, suatu harapan anggota untuk tetap tinggal pada organisasi 

tersebut. Kesediaan anggota untuk mempertahankan diri bekerja 

dalam organisasi adalah hal yang penting dalam menunjang 

komitmen karyawan terhadap organisasi dimana mereka bekerja. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Minner (dalam Sopiah, 2008) mengemukakan empat faktor 

yang mempengaruhi komitmen karyawan antara lain : 

1. Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pengalaman kerjadan kepribadian 

2. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan, konflik peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan 

3. Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, 

bentuk organisasi, kehadiran serikat pekerja, dan tingkat 

pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan. 

4. Pengalaman kerja, Pengalaman kerja seorang karyawan sangat 

berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada 

organisasi. Karyawan yang baru beberapa tahun bekerja dan 
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karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja dalam organisasi 

tentu memiliki tingkat komitmen yang berbeda. 

Mcshane dan Glinov (dalam Herwan Abdul 2005) 

mengemukakan beberapa cara untuk membangun komitmen 

karyawan terhadap organisasi, Sebagai berikut: 

1. Fairnessandsatisfaction (keadilan dan kepuasan). 

2. Jobsecurity (keamanan kerja). 

3. Organizationalcomprehensions (organisasi secara keseluruhan). 

4. Employeeinvolvement (keterlibatan karyawan). 

5. Trusteengemployees (kepercayaan karyawan). 

Komitmen  karyawan terhadap organisasi, dapat terus ditingkatkan. 

Sweeney dan Mcfarlin (2000), mengemukakan beberapa hal yang dapat 

meningkatkan komitmen para karyawan terhadap organisasi : 

1. Berusaha meningkatkan input karyawan ke dalam organisasi, 

karyawan yang merasa bahwa suara mereka didengar cenderung 

lebih terikat secara efektif 

2. Perkuat dan komunikasikan nilai–nilai dasar, sikap dan tujuan 

organisasi. 

d. Indikator Komitmen Organisasi 

1. Komitmen Afektif adalah  perasaan emosional untuk organisasi 

dan keyakinan dalam nilai-nilanya. 

2. Komitmen berkelanjutan adalah nilai ekonomi yang dirasa dari 

bertahan dengan sebuah organisasi bila dibandingkan dengan 

meninggalkan organisasi tersebut. 
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3. Komitmen Normatif adalah komitmen untuk bertahan dengan 

organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. 

e. Peran Penting Komitmen Organisasi 

Individu yang memiliki komitmen tinggi akan lebih 

mengutamakan kepentingan organisasinya daripada kepentingan 

pribadi atau kelompoknya. Demi tercapainya tujuan organisasi, maka 

individu yang memiliki komitmen tinggi akan menghasilkan kinerja 

individu yang tinggi pula. Begitu juga terhadap seorang manajer, 

Komitmen terhadap organisasi ini sangat penting dimiliki, karena 

manajer merupakan orang yang membuat keputusan-keputusan 

penting bagi perusahaan. Komitmen yang tinggi terhadap organisasi 

akan mendukung kinerja manajerial yang baik.  

f. Kesimpulan Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu 

dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan 

terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi kerja, adanya kerelaan 

untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi 

kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat 

untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja. Komitmen 

Organisasi adalah perasaan keterkaitan atau keterikatan psikologis 

dan fisik pegawai terhadap organisasi tempat ia bekerja atau 

organisasi dimana ia menjadi anggotanya. 
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g. Konsep Komitmen Organisasi 

Mengenai Komitmen afektif yaitu memiliki keinginan untuk 

berkontribusi yang berarti terhadap organisasi, Komitmen berkelanjutan 

yaitu merasakan adanya kerugian apabila bekerja di tempat lain, dan 

Komitmen normatif yaitu keinginan untuk tetap bertahan dalam 

organisasi karena merasa adanya kewajiban atau tugas. 

1.2.4 Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2000:67), kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Sehingga dapat didefinisikan bahwa kinerja 

karyawan sebagai output yang dicapai karyawan secara kualitas 

dan kuantitas, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya selama periode tertentu secara efisien dan efektif. 

Evaluasi kinerja karyawan yang didefinisikan oleh 

Mangkunegara (2005:10) adalah penilaian yang dilakukan secara 

sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja 

organisasi. Evaluasi kinerja karyawan digunakan untuk 

menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara cepat, memberikan 

tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat 

melaksanakan pekerjaan yang  lebih baik di  masa mendatang dan 

sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi 

jabatan atau penentuan imbalan. 
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Dari beberapa definisi di atas maka dapat di ambil kesimpulan 

bahwa kinerja karyawan diartikan sebagai kesuksesan yang dicapai 

seseorang dalam suatu pekerjaan atau merupakan hasilyang dicapai 

oleh seseorang dalam mencapai tujuan organisasi. 

b. Faktor –faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Henri Simamora dalam Mangkunegara (2005:14), 

Kinerja (performance) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu : 

1) Faktor Individual yang terdiri dari : kemampuan dan 

keahlian, latar belakang, dan demografi. 

2) Faktor Psikologis yang terdiri dari : persepsi, attitude, 

personality, pembelajaran, dan motivasi. 

3) Faktor Organisasi yang terdiri dari : sumber daya, 

kepemimpinan, penghargaan, Struktur dan job design. 

Menurut A. Dale Timple yang dikutip oleh mangkunegara 

(2005:15), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal (disposisional) yaitu factor yang dihubungkan 

dengan sifat-sifat seseorang baik disebabkan karena mempunyai 

kemampuan tinggi dan orang itu tipe pekerja keras, sedangkan 

seseorang mempunyai kinerja buruk disebabkan orang tersebut 

mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak 

memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. 

 

 



40 
 

2. Faktor Eksternal 

Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang 

berasal dari lingkungannya. Seperti perilaku, sikap, dan 

tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas 

kerja, dan iklim organisasi. 

c. Pengukuran Kinerja 

  Menurut Dharma (2003:335) yang menjadi tolok ukur dari 

kinerja, yaitu : 

1. Kuantitas 

Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

Pengukurannya kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari 

proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah 

keluaran yang dihasilkan. 

2. Kualitas 

Kualitas yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 

Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran 

“tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini 

berkaitan dengan bentuk keluaran. 

3. Ketepatan Waktu 

Ketetapan Waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis 

khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan 

waktu penyelesaian suatu kegaitan. 
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d. Indikator kinerja karyawan 

Mangkunegara (2005:18), aspek-aspek standar pekerjaan terbagi 

menjadi aspek kuantitatif dan kualitatif,  

1) Aspek kuantitatif dinilai dalam : 

a. Proses kerja dan kondisipekerjaan 

b. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan  

c. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan 

d. Jumlah dan jenis pemberian dalam bekerja 

2) Aspek kualitatif dinilai dari : 

a. Ketepatan kerjadan kualitas pekerjaan  

b. Tingkat kemampuan dalam bekerja 

c. Kemampuan menganalisis data/ informasi, kemampuan/ 

kegagalan menggunakan mesin atau peralatan. 

d. Kemampuan mengevaluasi keluhan konsumen 

e. Peran Penting Kinerja Kayawan 

Penilaian kinerja mengacu pada suatu system formal dan 

terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan 

mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, 

perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Di dalam 

dunia usaha yang berkompetisi secara global, perusahaan 

memerlukan kinerja tinggi. Pada saat yang bersamaan, karyawan 

memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka sebagai panduan 

atas perilaku mereka di masa yang akan datang. Para pekerja ingin 

mendapatkan umpan balik bersifat positif atas berbagai hal yang 
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telah mereka lakukan dengan baik, walaupun kenyataannya hasil 

penilaian prestasi tersebut masih lebih banyak berupa koreksi. 

f.  Kesimpulan Kinerja 

Kinerja merupakan prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia pada 

waktu periode melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh pegawai dalam waktu tertentu. 

g. Konsep Kinerja karyawan 

Mengenai kualitas yaitu menyangkut kesesuaian hasil dengan 

yang diinginkan, kemudian kuantitas yaitu mengenai jumlah yang 

dihasilkan baik dalam nilai uang atau jumlah unit, kemudian ketepatan 

waktu yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan  dampak 

interpersonal yaitu menyangkut hubungan baik dan kerjasama diantara 

teman kerja maupun bawahan. 

 

1.3 Kerangka Pikir 

 Menurut landasan teori yang telah diuraikan diatas maka dapat 

disusun kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat di jelaskan sebagai berikut: 

1. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dengan Komitmen Organisasi  

Gaya Kepemimpinan dengan Komitmen Organisasi saling 

berkaitan  karena dalam memelihara komitmen organisasi, peran 

seorang pemimpin sangat dibutuhkan dan kepemimpinan yang efektif 

menjadi syarat utama. Brown (2003, dalam Suhana 2007) menguji 

pengaruh perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan dan 

tugas terhadap komitmen organisasi. Serta Penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

Komitmen Organisasi (Muhammad Fauzan Baihaqi, 2010). 

Gaya Kepemimpinan (X) 

X1.1 Penentuan Kebijakan 

X1.2 Penentuan Tujuan 

Organisasi 

X1.3 Pembagian Tugas 

X1.4 Komunikasi 

Kinerja (Y) 

Y1.1 Kualitas  

Y1.2 Kuantitas 

Y1.3 Ketepatan waktu 

 

Komitmen Organisasi (Z) 

Z1.1  Komitmen Afektif  

Z1. 2 Komitmen Berkelanjutan  

Z1. 3 Komitmen Normatif 
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Berdasarkan uraian maka hipotesis yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H1:Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Komitmen Organisasi. 

2. Hubungan antara Komitmen Organisasi dengan Kinerja Karyawan 

Karyawan dengan memiliki komitmen yang tinggi maka seorang 

karyawan akan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan tertib 

dan lancar sehingga hasil kerjanya (kinerjanya) akan meningkat serta 

akan berdampak pula pada tujuan perusahaan yang dapat dicapai secara 

optimal. Mangkunegara (2007:169), Menyatakan bahwa komitmen 

organisasi berkaitan dengan terjadinya keragaman berperilaku dalam 

bekerja sperti turnover, organisasi, kinerja, tingkat absensi karyawan 

dan lain-lain. Serta Penelitian terdahulu menunjukan bahwa Komitmen 

Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan (Andi Frid 

Noor, 2014) 

Berdasarkan uraian maka hipotesis yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H2:Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan  

terhadap Kinerja karyawan 

3. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Karyawan 

Pemimpin yang memberikan banyak perhatian, dukungan, peranan 

yang lebih besar terhadap karyawan akan memberikan kepuasan 

tersendiri bagi bawahan, yang juga akan membuat bawahan merasakan 
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kebebasan untuk mengeluarkan kreativitas dan kemampuannya sendiri 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang kemudian akan meningkatkan 

kinerja karyawan itu sendiri. Gaya kepemimpinan itu pola dasar yaitu 

mementingkan pelaksanaan tugas, mementingkan hubungan kerjasama, 

dan mementingkan tujuan yang ingin dicapai. 

Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin 

melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh 

mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang sedang mengamati 

dari luar (Robert, 1992) dalam Reksihadiprojo dan Handoko (2001). Serta 

Hasil penelitian terdahulu mengemukakan bahwa Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan (Muhammad Fauzan 

Baihaqi, 2010).  

Berdasarkan uraian maka hipotesis yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H3:Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja karyawan 

4. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Karyawan 

Karyawan melalui Komitmen Organisasi 

Gaya Kepemimpinan akan lebih kuat mempengaruhi Kinerja 

Karyawan apabila melalui Komitmen Organisasi  karena dalam Kinerja 

yang baik dibutuhkan Komitmen Organisasi dari para karyawannya. Griffin 

(2004:15), menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah sikap yang 

mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada 
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organisasinya. Karyawan-karyawan yang merasa lebih berkomitmen pada 

organisasi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dapat diandalkan, berencana 

untuk tinggal  lebih  lama  didalam  organisasi,  dan mencurahkan  lebih  

banyak  upaya dalam bekerja. Serta Hasil penelitian terdahulu 

mengemukakan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

Kinerja karyawan melalui Komitmen Organisasi (Muhammad Fauzan 

Baihaqi, 2010).  

Berdasarkan uraian maka hipotesis yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut:  

H4: Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan sidnifikan terhadap 

Kinerja karyawan melalui Komitmen Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 


