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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian tentang pengaruh gaya 

kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja diantaranya adalah I Wayan Niko 

Susanta, dkk. (2013), yang berjudul “Pengaruh Kompensasi dan Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan  Pada Jasa Kontruksi di Denpasar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompensasi dan kepemimpinan secara parsial berpengaruh 

positif dan nyata terhadap kinerja karyawan jasa kontruksi di Denpasar dilihat dari 

hasil perhitungan uji t-test dimana diperoleh nilai t-hitung kompensasi sebesar 4,03 

dan nilai t-hitung kepemimpinan sebesar 2,45. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 

t table 2,05. Sehingga memang benar kompensasi dan kepemimpinan secara 

parsial ada pengaruh positif dan nyata terhadap kinerja karyawan jasa kontruksi di 

Denpasar. 

Kompensasi dan kepemimpinan secara simultan berpengaruh positif dan 

nyata terhadap kinerja karyawan jasa kontruksi di Denpasar dilihat dari analisis 

korelasi berganda dimana diperoleh hasil terbesar 0,870. Ini berarti secara simultan 

kompensasi dan kepemimpinan mempunyai hubungan yang sangat tinggi dan 

positif. Analisis determinasi di dapat nilai R square sebesar 76,4%, variasi ini bisa 

dijelaskan oleh variasi kedua variabel bebas kompensasi dan kepemimpinan. 

Sisanya 23,6% oleh faktor lain diluar penelitian. Uji f-test didapat hasil fhitung 
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sebesar 43,801 dan f-tabel sebesar 3,35. Ini berarti terdapat hubungan yang positif 

yang nyata secara simultan terhada kinerja. 

Selanjutnya, Ernawati (2013), “Analisis Pengaruh Kompensasi dan 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Njonja Meneer Semarang” 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan dari kompensasi dan kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa kinerja karyawan 

PT. Njonja Meneer Semarang dipengaruhi oleh kompensasi dan kepemimpinan 

sebesar 55,8%. Sedangkan sisanya 44,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian terdahulu 

No. 
Peneliti / 

Tahun 
Judul Variabel Penelitian 

Alat ukur  

penelitian 
Kesimpulan 

1. Wayan 

Niko 

Susanta 

Dkk (2013) 

Pengaruh 

Kompensasi 

Dan 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Pada 

Jasa Kontruksi 

di Denpasar 

Variabel Bebas (X): 

Kompensasi (XI) 

Kepemimpinan (X2) 

Variabel Terikat (Y): 

Kinerja (Y) 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

Variabel 

kompensasi 

berpengaruh lebih 

signifkan terhadap 

kinerja karyawan 

jasa kontruksi di 

Denpasar 

dibandingkan 

variabel gaya 

kepemimpinan 

2. Ernawati 

(2013) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. Njonja 

Meneer 

Semarang 

Variabel Bebas (X): 

Kompensasi (XI) 

Kepemimpinan (X2) 

 

Variabel Terkat (Y): 

Kinerja (Y) 

Analisis 

Deskriptif 

dan regresi 

linier 

berganda  

Ada pengaruh 

positif dan 

signifikan dari 

kompensasi dan 

kepemimpinan 

terhadap kinerja 

karyawan. 
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Sumber: Susanta dkk. (2013) & Ernawati (2013). 

Dapat diketahui bahwa dua penelitian diatas diperoleh jawaban yang sama 

terkait dengan variabel gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. Maka dari itu peneliti lebih lanjut terkait pengaruh gaya kepemimpinan 

dan kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan obyek berbeda menarik 

dilakukan. Dalam hal ini posisi peneliti sebagai peneliti lain yang memanfaatkan 

hasil penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan 

dalam melanjutkan penelitian, serta membandingkan hasil penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Perbedaan dari penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak 

pada tahun pembuatan, objek atau tempat penelitian, serta indikator yang 

digunakan dalam setiap masing-masing variabel penelitian. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kepemimpinan 

 Kreitner & Angelo (2005:299) berpendapat bahwa kepemimpinan 

merupakan suatu proses pengaruh sosial dimana pemimpin mengusahakan 

partisipasi sukarela dari bawahan dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi. Selanjutnya Wirawan (2013:7-8) mendefinisikan kepemimpinan 

sebagai proses pemimpin menciptakan visi dan interaksi saling mempengaruhi 

dengan para pengikutnya untuk merealisasikan visi. Definisi Wirawan tersebut 
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mempunyai cakupan yang luas dan memerlukan penjelasan lebih rinci seperti 

berikut: 

a. Proses 

Kepemimpinan merupakan suatu proses, dapat disamakan dengan proses 

produksi dalam sistem manajemen produksi. Proses produksi kepemimpinan 

terdiri dari masukan, proses dan keluaran kepemipinan. 

b. Pemimpin 

Inti dari pada kepemimpinan adalah pemimpin yang setiap organisasi atau 

sistem sosial  mempunyai sebutan atau predikat berbeda. Dalam kepemimpinan 

politik, pemimpin disebut sebagai Presiden, Raja, Ratu, Perdana Mentri,  Ketua 

DPR dan sebagainya. 

c. Visi 

Untuk menjadi pemimpin seseorang harus mempunyai visi mengenai 

sistem sosial yang dipimpinnya. Visi adalah apa yang diimpikan, apa yang 

dicapai keadaan dimasa yang akan datang dan yang diinginkan. 

d. Mempengaruhi 

Mempengaruhi adalah proses merubah sikap, perilaku, pola pikir, pendapat 

dan sebagainya agar mau dan mampu bergerak kearah pencapaian visi dan misi 

sistem sosial. 

e. Pengikut 

Kepemimpinan adalah interaksi saling mempengaruhi antara pemimpin 

dan para pengikutnya. Pada masa lalu interaksi tersebut digambarkan sebagai 
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interaksi antara penggembala (pemimpin) dan ternak (pengikut) yang 

menggembalakannya. Namun pada saat ini posisi keduanya sejajar. 

f. Merealisasi Visi 

Tujuan utama kepemimpinan adalah merealisasi visi dari pemimpin dan 

pengikutnya. Keberhasilan seorang pemimpin dan pengikutnya ditentukan oleh 

tercapainya visi tersebut. 

Terry dalam Thoha (2003: 253) berpendapat bahwa “kepemimpinan 

sebagai suatu aktifitas untuk mempengaruhi orang-orang agar supaya diarahkan 

mencapai tujuan organisasi”. Sosok pemimpin harusnya bisa membimbing dan 

mengarahkan bawahannya/karyawannya untuk melakukan dan mengerjakan 

tugas yang diberikan dengan baik. Karna tanpa sosok pemimpin yang baik 

maka perusahaan tersebut akan sangat sulit untuk mencapai tujuan. 

Thoha (2003;259) menjelaskan kepemimpinan terkadang diartikan sebagai 

pelaksana otoritas dan pembuatan keputusan, tetapi terkadang ada yang 

mengartikan kepemimpinan sebagai suatu inisiatif untuk bertindak yang 

menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan 

pemecahan dari suatu persoalan bersama. Selanjutnya Rivai (2003;2) 

menjelaskan kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai 

tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. 

Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau secara suka rela / suka cita. 
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Beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, 

penghargaan, otoritas dan bujukan. Dari beberapa definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu hal atau tindakan yang biasa 

dilakukan oleh pemimpin dalam berinteraksi terhadap bawahannya. 

Kepemimpinan ini sangat penting karena tak jarang kepemimpinan dalam 

sebuah perusahaan sering dijadikan penyemangat karyawan dalam bekerja. 

Wirawan (2013:109) menjelaskan ilmu kepemimpinan mempunyai banyak 

teori, dan  teori tersebut akan bertambah menjadi semakin banyak tiap masa ke 

masa. 

Teori kepemimpinan pertama dapat dikelompokkan menjadi teori deskripti 

dan teori preskriptif. Teori deskriptif adalah teori yang melukiskan hakikat, 

definisi, atau makna sesuatu. Misalnya teori deskriptif menjelaskan apakah 

yang dimaksud dengan kepemimpinan, kepengikutan dan mempengaruhi. 

Kemudian teori preskriptif adalah teori yang memberikan preskriptif, cara 

melakukan, model-model melakukan sesuatu. Misalnya bagaimana cara 

memimpin, bagaimana caranya mempengaruhi pengikut. 

Disamping dapat dibedakan menjadi teori deskriptif dan teori preskriptif, 

teori kepemimpinan dapat dikelompokkan berdasarkan aspek dari 

kepemimpinan yang dibahas dalam teori. Dalam kaitan ini teori kepemimpinan 

menurut Wirawan (2013;109) dapat dikelompokkan menjadi: 
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a. Teori kepemimpinan umum (general leadership theory). Yaitu teori yang 

membahas kepemimpinan sebagai fenomena komperenshif, mencakup 

semua aspek kepemimpinan. 

b. Teori gaya kepemimpinanan (leadership style theory). Yaitu teori yang 

membahas pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. 

c. Teori kekuasaan (sosial power theory). Yaitu teori yang membahas kekuasaan 

atau potensi pemimpin dalam mempengaruhi. 

d. Teori kepengikutan (followership theory). Yaitu teori yang membahas tipologi 

dan karakteristik pengikut dan perilakunya dalam berinteraksi dengan 

pemimpin. 

e. Teori memotivasi pengikut (motivation theory) teori yang membahas 

bagaimana pemimpin memotivasi pengikutnya. 

f.   Teori membuat keputusan (decision making theory). Yaitu teori yang 

membahas bagaimana pemimpin membuat keputusan. 

g. Teori etika kepemimpinan (leadership ethics theory). Yaitu teori yang 

membahas bagaimana kepemimpinan yang etis. 

2. Gaya Kepemimpinan 

Luthans dalam Wirawan (2013:351-352) menyatakan “the world style is 

roughly equivalent to the way theleader influences followers. The accompanying, 

international application example indicates that this style may be influenced by 

culture” Menurut penulis gaya kepemimpinan ini adalah cara pemimpin 
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mempengaruhi pengikutnya. Dalam penerapannya gaya kepemimpinan 

dipengaruhi oleh keduanya. 

Gaya kepemimpinan yang diambil oleh seorang pemimpin akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam menjalankan visi misi perusahaan. 

Pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat akan mengarahkan pencapaian tujuan 

perusahaan secara tepat pula. Begitupun sebaliknya apabila seorang pemimpin 

salah dalam mengambil gaya kepemimpinan maka pengarahan tujuan perusahaan 

sesuai dengan visi misi juga akan sulit dilaksanakan. 

Hampir bersamaan dengan studi yang dilakukan oleh Ohio State university, 

Institute Of  Social Research, University Of Michigan juga melakukan studi 

mengenai kepemimpinan awalnya studi dilakukan terhadap karyawan 

administrasi di perusahaan asuransi besar. Studi ini memfokuskan diri pada 

hubungan antara perilaku pemimpin, proses kelompok dan pengukuran kinerja 

kelompok. Instrument yang dipergunakan adalah wawancara dan kuisioner. 

Penelitian ini seperti disimpulkan oleh Rensis Likert untuk menentukan 

pemimpin efektif atau tidak efektif yang selanjutnya Likert menamainya dengan 

Teori University Of Michigan. 

Likert dan teman-temannya terus melakukan studi di Institute For Sosial 

Research di University Of Michigan. Mereka memusatkan perhatiannya kepada 

sumber daya manusia dan sumber daya modal. Berdasarkan sebagai penelitian 

mengenai perilaku organisasi, Likert berkesimpulan bahwa organisasi menyadari 

bahwa asset yang paling penting bagi organisasi adalah sumber daya manusia. 
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Likert (1967) dalam Wirawan (2013;356) merumuskan bahwa gaya manajemen 

/ kepemimpinan merupakan kontinum dari sistem 1 sampai 4 sebagai berikut: 

a. Sistem otorisatif ekspolitatif (Exploitative authorative). Indikator dari gaya 

kepemimpinan ini adalah: 

1) Berorientasi pada tugas yang terstruktur tinggi dan tidak percaya kepada 

para pegawai. 

2) Otoriter, pembuatan keputusan dilakukan oleh manajemen puncak dan 

diturunkan melalui rantai komando serta mengikutsertakan para pegawai 

dalam pembuatan keputusan. 

3) Para pegawai di manajemeni dengan cara menakut-nakuti, hukuman dan 

sering dengan memberikan imbalan. Kepuasan kebutuhan pegawai pada 

level fisik dan keamanan. 

b. Sistem otoritatif bijak (Benefolent authoritative). Ciri manajemen sistem 2 ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Kepercayaan pemimpin terhadap bawahannya rendah, seperti tuan 

terhadap budaknya. 

2) Sebagian besar keputusan mengenai tujuan organisasi dilakukan oleh 

manajemen puncak akan tetapi keputusan operasional diberikan kepada 

level manajemen bawah yang ditunjuk. 

3) Untuk memotivasi pegawai digunakan imbalan dan hukuman potensial. 

4) Interaksi antara manajemen dan pegawai dalam situasi manajemen 

merendahkan pegawai dan pegawai dalam situasi ketakutan. 
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c. Sistem konsultatif (Consultative). Ciri dari manajemen sistem ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Manajemen mempunyai kepercayaan besar kepada para pegawai, akan 

tetapi tidak sepenuhnya. 

2) Kebijakan umum dan keputusan dasar ditentukan di manajemen puncak 

akan tetapi para pegawai diberikan kekuasaan membuat keputusan 

khusus mengenai operasional pekerjaan. 

3) Komunikasi dua arah melalui hierarki  organisasi. 

4) Untuk memotivasi para pegawai digunakan imbalan dan kadang-kadang 

hukuman dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan. 

5) Proses pengontrolan pekerjaan diberikan ke level manajemen bawah. 

d. Sistem parsitipatif demokratik (partisipative democratic). Indiktor manajemen 

sistem ini adalah sebagai berikut: 

1) Manajemen mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada para pegawai. 

2) Pembuatan keputusan didistribusikan sepenuhnya ke seluruh level 

organisasi. 

3) Komunikasi berlangsung dua arah secara vertikal dan horizontal. 

4) Para pegawai dimotivasi melalui partisipasi dan ikut serta dalam 

menentukan imbalan ekonomi, menentukan tujuan, memperbaiki metode, 

dan menilai pencapaian tujuan. 

5) Hubungan antara manajemen dan para pegawai sangat erat dan 

bersahabat serta saling percaya. 
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6) Tanggung jawab pengontrolan diserahkan kepada unit paling rendah. 

Robbin (2010:152) menejelaskan bahwa terdapat beberapa teori 

kepemimpinan antara lain : 

a. Teori Michigan 

Teori ini menyatakan bahwa ada dua dimensi perilaku kepemimpinan 

yaitu pemimpin yang berorientasi kariyawan yang menekankan pada relasi 

antara pribadi dan pemimpin berorientasi produksi yang menekankan pada 

aspek pekerjaan. Menurut Robbins (2003;261), studi kepemimpinan yang 

dilakukan oleh Pusat Riset dan Survey University Michigan pada waktu yang 

hampir bersamaan dengan yang dilakukan Ohio menunjukkan bahwa 

pengawas-pengawas pada seksi produksi tinggi lebih menyukai : 

Pada umumnya orientasi pengawasan karyawan seperti yang diuraikan di 

atas telah memberikan patokan untuk pendekatan hubungan kemanusiaan secara 

tradisional bagi kepemimpinan. Hasil-hasil dari penemuan prudential diatas telah 

banyak dikutib untuk membuktikan teori-teori dalam hubungan kemanusiaan. 

Penemuan ini kemudian banyak diikuti oleh ratusan penemuan-penemuan 

berikutnya dibidang yang luas pada pemerintahan industri, rumah sakit dan 

organisasi lainnya. Pengawasan seksi produksi rendah memiliki karakteristik dan 

teknik-teknik yang berlawananan. Mereka dijumpai menyukai pengawasan-

pengawasan yang ketat yang berorientasi pada produksi. 
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b.  Teori Tujuan-Goal (Path-Goal Theory) 

 Teori ini menunjukkan bahwa pemimpin bertugas membantu 

pengikutnya atau karyawannya untuk dapat mencapai dan mengarahkan 

serta memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan 

tujuan mereka sejalan dengan tujuan organisasi. Pemimpin dalam teori ini 

lebih bersifat fleksibel dan dapat menunjukkan satu atau seluruh gaya 

kepemimpinan manapun tergantung pada situasi. Empat gaya 

kepemimpinan dalam teori ini, diantaranya adalah : 

1) Kepemimpinan pengarah (directive leadership) 

Pemimpin memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan meraka, 

memberitahukan jadwal kerja yang harus di sesuaikan dan standar kerja, 

serta memberi bimbingan/arahan secara spesifik tentang cara-cara 

menyelesaikan tugas tersebut, termasuk didalamnya aspek perencanaan 

organisasi, koordinasi dan pengawasan. 

2) Kepemimpinan pendukung (supportive leadership) 

Pemimpin bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan kebutuhan 

bawahan. Ia juga memperlakukan semua bawahan sama dan menunjukkan 

tentang keberadaan mereka, status, dan kebutuhan-kebutuhan pribadi. 

3) Kepemimpinan partisipatif (partisipative leadership) 

Pemimpin model ini tidak segan-segan berkonsultasi dengan bawahan dan 

menggunakan saran-saran serta ide-ide mereka sebelum mengambil suatu 

keputusan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi kerja bawahan. 



24 
 

 
 

4) Kepemimpinan berorientasi prestasi (achievement oriented leadership) 

Gaya ini seorang pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan 

mengharapkan bawahan untuk berprestasi seoptimal mungkin serta terus 

menerus mencari pengembangan prestasi dalam proses pencapaian tujuan 

tersebut. 

Dengan menggunkan gaya kepemimpinan tersebut, pemimpin harus 

berusaha untuk mempengaruhi persepsi para karyawan/bawahannya dan mampu 

memberikan motivasi, dengan cara mengarahkan mereka pada kejelasan tugas-

tugasnya, pencapaian tujuan, kepuasan kerja dan pelaksanaan kerja yang efektif. 

c. Teori kepemimpinan situasi dan Blanchard Hersey 

Teori ini menggunakan dua dimensi kepemimpinan yaitu perilaku tugas 

dan perilaku hubungan dan dikembangkan menjadi empat perilaku 

kepemimpinan yaitu : 

1) Instruksi 

Untuk pengikut yang rendah kematangannya, orang yang tidak 

mampu dan mau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu 

adalah tidak kompeten atau tidak memiliki keyakinan. Bawahan seperti ini 

masih sangat memerlukan pengarahan dan dukungan, masih perlu 

bimbingan dari atasan tentang bagaimana, kapan dan dimana mereka dapat 

melaksakanya tanggung jawab dalam tugasnya. 

2) Konsultasi  
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Untuk tingkat kematangan rendah ke sedang, orang yang tidak 

mampu tetapi berkeinginan untuk memikul tanggung jawab memiliki 

keyakinan tetapi kurang memiliki keterampilan. Pimpinan/pemimpin perlu 

membuka komunikasi dua arah (two way communications), yaitu untuk 

membantu bawahan dalam meningkatkan motivasi kerjanya. 

3) Partisipasi  

Bagi tingkat kematangan dari sedang ke tinggi, orang-orang pada 

tingkat perkembangan ini memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan 

untuk melakukan sesuatu tugas yang diberikan. Untuk meningkatkan 

produktivitas kerjanya, dalam hal ini pemimpin harus aktif membuka 

komunikasi dua arah dan mendengarkan apa yang diinginkan oleh 

bawahan. 

4) Delegasi  

Bagi tingkat kematangan yang tinggi, orang-orang pada tingkat 

kematangan seperti ini adalah mampu dan mau, atau mempunyai 

keyakinan untuk memikul tanggung jawab. Dalam hal ini pemimpin tidak 

perlu banyak memberikan dukungan maupun pengarahan, karena dianggap 

bawahan sudah mengetahui bagaimana, kapan dan dimana mereka harus 

melaksanakan tugas/tanggung jawabnya (Thoha, 1983:74-76). 

Sedangkan Rivai (2003;54-55) menjelaskan ada tipe pokok 

kepemimpinan, yaitu: 

1) Tipe Kepemimpinan Otoriter/ Authoritarian 
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Gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan 

yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas 

dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, 

sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. 

Menurut White dan Lippit yang dikutip oleh Rekssohadiprojo dan 

Handoko (2001:298) ciri-ciri gaya kepemimpinan autokratis. 

a. Semua kebijakan ditentukan oleh pemimpin 

b. Teknik dan langkah-langkah kegiatannya didikte oleh atasan 

setiap waktu. 

c. Pemimpin biasanya membagi tugas bagian dan kerjasama 

setiap anggota. 

d. Komunikasi hanya satu arah yaitu kebawah saja. 

e. Pemimpin cenderung menjadi pribadi dalam pujian dan 

kecamannya terhadap kerja setiap anggota, mengambil jarak 

dari partisipasi kelompok aktif kecuali bila menunjukkan 

keahliannya. 

2) Kepemimpinan Demokratis / Democratic 

 Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang 

memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan, setiap ada 

permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang 

utuh dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan 

banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya 
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untuk mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan bagaimana 

metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai dan memandang umpan balik 

sebagai suatu kesempatan untuk melatih karyawan. Menurut White dan 

Lippit yang dikutip oleh Rekssohadiprojo dan Handoko (2001:298) ciri-

ciri gaya kepemimpinan demokratis. 

a. Semua kebijakan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan 

diambil dari dorongan dan bantuan dari pimpinan. 

b. Kegiatan-kegiatan didiskusikan langkah-langkah umum untuk 

tujuan kelompok dibuta dan bila dibutuhkan petunjuk-petunjuk 

teknis, pemimpin menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur 

yang dapat dipilih. 

c. Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih, 

dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. 

d. 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.  

3) Kepemimpinan Bebas / Laissez Faire 

Pemimpin jenis ini adalah kemampuan mempengaruhi orang lain 

agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan cara berbagai kegiatan yang telah dilakukan lebih banyak 

diserahkan kebawahan. Menurut White dan Lippit yang dikutip oleh 
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Rekssohadiprojo dan Handoko (2001:298) ciri-ciri gaya kepemimpinan 

Laissez Faire (kendali bebas). 

a. Kebebsan penuh bagi keputusan kelompok atau individu 

dengan partisipasi dari pemimpin. 

b. Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh 

pemimpin yang membuat orang selalu siap bila dia akan 

memberikan informasi pada saat ditanya. 

c. Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam 

penentuan tugas. 

d. Kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap 

kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud 

menilai atau mengatur suatu kejadian. 

 Ketiga tipe kepemimpinan diatas dalam prakteknya biasanya saling 

melengkapi secara bervariasi, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya 

sehingga akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif.  

3. Kompensasi  

Gomes (2000;129) menjelaskan bahwa kompensasi adalah sesuatu yang 

diterima oleh pekerjaan atau pegawai sebagai balas jasa atas kerja mereka. 

Menurut Hasibuan (2007:118) Kompensasi adalah semuapendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan menurut 

Panggabean (2004:75) mengemukakan: Kompensasi dapat didefinisikan sebagai 
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setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa 

atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Menurut Rivai 

(2004:357) mengemukakan bahwa Kompensasi merupakan sesuatu yang 

diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. 

Menurut Sikula dalam Mangkunegara (2007:83) bahwa Kompensasi 

merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding dalam 

kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan 

kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. 

a. Jenis Kompensasi 

Banyak pendapat yang menyatakan tentang jenis-jenis kompensasi 

yang diterima oleh karyawan.  Salah satunya menurut Rivai (2004:358) 

kompensasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut: 

1) Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial terdiri atas dua yaitu kompensasi langsung dan 

kompensasi tidak langsung (tunjangan). Kompensasi finansial langsung 

terdiri atas pembayaran pokok ( gaji, upah), pembayaran prestasi, 

pembayaran insentif, komisi, bonus, bagian keuntungan, opsi saham, 

sedangkan pembayaran tertangguh meliputi tabungan hari tua, saham 

komulatif. Sedangkan Kompensasi finansial tidak langsung terdiri atas 

proteksi yang meliputi asuransi, pesangon, sekolah anak, pensiun. 

Kompensasi luar jam kerja meliputi lembur, hari besar, cuti sakit, 
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sedangkan berdasarkan fasilitas meliputi rumah, biaya pindah, dan 

kendaraan. 

2) Kompensasi Non Finansial 

Kompensasi yang bersifat non finansial diberikan oleh organisasi 

atau perusahaan terutama dengan maksud untuk mempertahankan 

karyawan dalam jangka panjang. Yang termasuk dalam kompensasi yang 

bersifat non finansial adalah penyelenggaraan program-program pelayanan 

bagi karyawan yang berupaya menciptakan kondisi dan motivasi kerja 

yang menyenangkan, seperti program wisata, penyediaan fasilitas kantin, 

penyediaan tempat beribadah, penyediaan fasilitas olahraga dan 

sebagainya. 

b. Tujuan Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2007:121)  pemberian kompensasi bertujuan sebagai 

berikut: 

1) Ikatan Kerja sama 

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah kerja sama formal antara 

perusahaan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-

tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar 

kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

2) Kepuasan Kerja 

Pemberian kompensasi dengan tujuan kepuasan kerja adalah agar 

pegawai yang telah memberikan kontribusi mereka melalui pekerjaan-
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pekerjaan yang dilakukan dapat terpuaskan karena pemberian kompensasi 

memungkinkan karyawan merasa dihargai dan juga terpenuhinya 

kebutuhan karyawan baik yang bersifat fisik, status sosial dan egoistiknya. 

3) Pengadaan Efektif 

Tujuan pengadaan efektif ini dapat tercapai antara lain dengan 

penetapan program pemberian kompensasi yang cukup besar. Dengan 

program kompensasi yang besar, maka pengadaan karyawan berkualitas 

yang dibutuhkan oleh perusahaan akan mudah dipenuhi. 

4) Motivasi 

Motivasi ini berkaitan juga dengan peluang reward yang bernilai, 

oleh karena itu tujuan motivasi melalui pemberian kompensasi akan lebih 

mudah dicapai oleh perusahaan atau manajemen apabila program 

kompensasi dirasakan cukup besar oleh karyawan. Karena itu umpan balik 

setelah pemberian kompensasi perlu dilakukan kepada karyawan untuk 

memastikan bahwa karyawan cukup termotivasi oleh kompensasi yang 

diberikan perusahaan. 

5) Stabilitas Karyawan 

Program kompensasi atas prinsip adil, layak dan  kompetitif maka 

stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn-over relatif kecil. 

6) Pengaruh Pemerintah 
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Program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku seperti batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 

7) Meminimalisasi protes serikat buruh 

Karyawan yang menilai cukup besar dan adil, tentunya akan lebih 

berkonsentrasi pada pekerjaannya, sehingga dengan sendirinya penyaluran 

aspirasi negatif atau bentuk-bentuk protes yang bersifat kontraproduktif 

kepada dan melalui serikat buruh dapat diminimalisir atau dapat 

dihilangkan sama sekali dilingkungan perusahaan. 

8) Disiplin  

Pemberian balas jasa yang cukup besar akan membuat disiplin 

karyawan semakin baik. Mereka menyadari serta mentaati peraturan-

peraturan yang berlaku. 

c. Metode Pemberian Kompensasi 

 Menurut Hasibuan (2000;112) metode pemberian kompensasi terbagi 

menjadi dua yaitu: 

1) Metode tunggal 

Yaitu metode penetapan gaji yang dalam penetapan gaji pokok hanya 

didasarkan ijazah terakhir dalam pendidikan formal yang dimiliki 

karyawan. Jadi tingkat golongan dan gaji pokok seseorang hanya 

ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standarnya. 

2) Metode jamak 
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Metode jamak yaitu metode dimana dalam pemberian gaji pokok 

hanya didasarkan atas beberapa pertimbangan, tidak hanya ijazah, tetapi 

juga pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti pendidikan informal, sifat 

pekerjaan, tanggungan dalam keluarga, dan yang lainnya. Dengan 

pertimbangan yang cukup banyak ini, maka standar gaji pokok dalam 

metode ini pasti tidak ada. 

d. Indikator Kompensasi 

 Menurut Simamora (2004:445) kompensasi mempunyai indikator 

sebagai berikut: 

1) Gaji yang adil sesuai dengan pekerjaan. 

2) Insentif yang sesuai dengan pengorbanan. 

3) Tunjungan yang sesuai dengan harapan. 

4) Fasilitas yang memadai. 

4. Kinerja  

a. Definisi Kinerja 

 Menurut Wirawan (2009;5) menyatakan konsep kinerja merupakan 

singkatan dari kinetika energy kerja yang dalam bahasa inggris adalah 

performance, kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau 

indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. 

Kinerja juga dapat digunakan untuk menunjukkan keluaran 

perusahaan/organisasi, alat, fungsi-fungsi manajemen (keuangan, pemasaran, 

produksi) atau keluaran dari perusahaan. 
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 Menurut Mangkunegara (2001:67) kinerja itu dapat didefinisikan 

sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Rivai (2005;14) mengungkapkan bahwa kata kinerja 

merupakan sebuah terjemahan dari kata performance yang berasal dari kata to 

perform dengan beberapa entries yaitu: 

1) Melakukan, menjalankan, melaksanakan, (to do or carry out, exucute) 

2) Memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to 

discharge of fulfill; as vow) 

3) Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung  jawab (to excute or 

complete an understanding) 

4) Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orang atau mesin (to do what 

isexpected of a paerson machine) 

 Dilihat dari beberapa teori diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

kinerja adalah hasil berupa kualitas dan kuantitas dari karyawan dalam waktu 

tertentu sesuai dengan batasan standar yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan/organisasi. Menurut Simanjuntak (2005;10) dijelaskan bahwa 

kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat digolongkan 

pada tiga kelompok, yaitu : 

1) Kompetensi individu 
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Kompetensi ini merupakan kemampuan dan keterampilan dalam 

melakukan pekerjaan. Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu: 

a) Kemampuan dan keterampilan kerja 

b) Motivasi dan etos kerja 

2) Dukungan organisasi  

Dukungan organisasi disini berarti kinerja setiap orang dalam 

perusahaan bergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk 

pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana kerja, bentuk 

pengorganisasian, pemilihan teknologi, kenyamanan motivasi kerja serta 

kondisi dan syarat kerja. 

3) Dukungan manajemen  

Dukungan manajemen berarti kinerja perusahaan dan kinerja setiap 

orang juga sangat bergantung kemampuan manajerial para manajer atau 

pimpinan, baik itu dengan membangun sistem kerja dan hubungan 

industrial yang aman dan harmonis mauoun dengan mengembangkan 

kompetensi kerja. 

b. Indikator kinerja 

 Berikut beberapa elemen yang dapat digunakan sebagai indikator dalam 

menilai kinerja karyawan, Hasibuan (2007:105) : 

1) Mutu Kerja 



36 
 

 
 

Mutu kerja disini meliputi ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas 

tugas berupa baik atau buruknya hasil kerja. Keterampilan kerja sampai 

ketelitian kerja karyawan itu sendiri. 

2) Kuantitas dari hasil 

Merupakan kecepatan dan jumlah penyelesaian pekerjaan yang 

dihasilkan oleh karyawan yang menjadi tanggung jawab seorang karyawan 

dan pencapaian target berdasarkan standar kerja waktu perusahaan. 

3) Kesungguhan 

Merupakan hasrat dari seorang karyawan dalam bekerja yang mana 

nantinya hasrat tersebut akan berpengaruh terhadap kehadiran dan inisiatif 

dalam pengerjaan tugas. 

4) Sikap 

Merupakan kemampuan karyawan dalam beradaptasi dengan rekan 

kerja maupun lingkungan kerja, juga bekerjasama dengan rekan kerja 

dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta adanya 

pembagian tugas dalam setiap pelaksanaan pekerjaan dengan job 

description masing-masing karyawan. 

c. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

 Menurut Gibson (2003;39) ada tiga hal yang dapat mempengaruhi 

perilaku dan prestasi kerja atau kinerja yaitu: 
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1) Variabel individual meliputi : kemampuan dan keterampilan, fisik dan 

mental, latar belakang karyawan, pengkajian dan demokrafis (umur, asal 

usul dan jenis kelamin). 

2) Variabel organisasional yang meliputi : sumber daya, kepemimpinan, 

imbalan, dan struktur desain pekerjaan. 

3) Variabel psikologis yang meliputi : persepsi, sikap, kepribadian dan 

motivasi. 

5. Pengaruh gaya kepemimpinan dengan kinerja 

Fred luthans dalam Wirawan (2013:351-352) menyatakan “the world style 

is roughly equivalent to the way theleader influences followers. The 

accompanying, international application example indicates that this style may be 

influenced by culture” Menurut penulis gaya kepemimpinan ini adalah cara 

pemimpin mempengaruhi pengikutnya. Dalam penerapannya gaya 

kepemimpinan dipengaruhi oleh keduanya. 

Gaya kepemimpinan yang diambil oleh seorang pemimpin akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam menjalankan visi misi perusahaan. 

Pengaruh kompensasi dengan kinerja 

Hasibuan (2007:121)  pemberian kompensasi bertujuan sebagai ikatan 

kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, 

disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah, Sikula dalam 

Mangkunegara (2007:83) bahwa Kompensasi merupakan sesuatu yang 

dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding dalam kepegawaian, hadiah 
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yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai 

sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. 

6. Kerangka Pikir 

Dalam dibutuhkan sebuah kerangka pikir yang berfungsi untuk 

mempermudah dalam penelitian dan dalam kerangka pikir memuat secara urut 

bahasa tentang bagaimana suatu penelitian sampai akhir tujuan tertentu. 

Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah gaya kepemimpinan dan kompensasi. 
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Gambar 2.2 

Hubungan  gaya kepemimpian dan kompensasi  

terhadap kinerja karyawan CV. Sejahtera Mandiri Bangkalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Teori gaya kepemimpinan yang digunakan adalah Model Universitas 

Lowa, teori White and Lippit yang dikutip oleh Reksohadiprojo dan Handoko 

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

Gaya Kepemimpinan Autokratis, Gaya Kepemimpinan Demokratis, Gaya 

Kepemimpinan Laissez-faire. Berdasarkan gambar diatas mengenai kerangka 

pikir penelitian dijelaskan bahwa untuk mengetahui kecenderungan gaya 

kepemimpinan apa yang diterapkan oleh pemimpin dapat dilihat dari penentuan 

kebijakan, penentuan tujuan organisasi, pembagian tugas dan komunikasi, 

apakah dari semua indikator gaya kepemimpinan ditentukan oleh pemimpin 

Gaya Kepemimpinan (X1) 

Indikator : 

 Penentuan kebijakan (X1.1) 

 Penentuan tujuan organisasi (X1.2) 

 Pembagian tugas (X1.3) 

 Komunikasi (X1.4) 

 

Kompensasi (X2) 

Indikator : 

 Gaji sesuai pekerjaan (X2.1) 

 Insentif sesuai kinerja (X2.2) 

 Tunjangan sesuai harapan (X2.3) 

 Fasilitas yang memadai (X2.4) 

 

Kinerja (Y) 

Indikator: 

 Mutu kerja (Y1.1) 

 Kuantitas (Y1.2) 

 Kesungguhan 

(Y1.3) 

 Sikap (Y1.4) 
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(autokratis), oleh pemimpin dan anggota (demokratis) dan kebebasan penuh serta 

sedikit campur tangan pemimpin (laissez-faire). Dan teori kompensasi yang 

digunakan adalah menurut Rivai (2004:358) jenis-jenis kompensasi yang 

diterima oleh karyawan terbagi menjadi dua jenis kompensasi yaitu kompensasi 

finansial yang meliputi gaji sesuai pekerjaan, insentif sesuai kinerja dan 

tunjangan sesuai harapan dan non finansial yaitu meliputi fasilitas yang 

memadai. Jadi dapat dikatakan bahwa perubahan kinerja karyawan ditentukan 

oleh kebijakan perusahaan terkait dengan pemberian kompensasi. Menurut 

Simamora (2006:451), pemberian kompensasi yang sesuai secara tidak langsung 

akan dapat meningkatkan gairah kerja dan keinginan karyawan untuk mencapai 

hasil kerja yang optimal. Seperti penjelasan Wirawan (2009) dimana kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang mana dalam hal ini 

adalah gaya kepemimpinan dan kompensasi. 

7. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran diatas, hipotesis

penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

 H1: Diduga gaya kepemimpinan dan kompensasi berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan CV. Sejahtera Mandiri.

 H2: Diduga kompensasi paling berpengaruh signifikan terhadap kinerja

karyawan CV. Sejahtera Mandiri.


