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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepemimpinan 

dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan antara lain: 

1. Elvi Lastriani (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Elvi Lastriani dengan judul 

“Pengaruh Disiplin terhadap Kinerja Anggota pada Satlantas Polresta 

Pekanbaru”. Dari hasil analisis menyatakan disiplin memiliki pengaruh 

yang signifikan dalam meningkatkan kinerja anggota satlantas polresta 

Pekanbaru dengan koefisien determinasi sebesar 0,854 atau 85,4%, 

sedangkan 14,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel independen lain yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

2. Ruyatnasih Anwar (2013) 

Penelitian ini dilakukan oleh Ruyatnasih Anwar dengan judul “ 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada bagian 

operator SPBU PT. Mitrabuana Jayaletari Karawang”, dari hasil analisis 

diperoleh bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap karyawan PT. Mitrabuana Jayalestari Karawang. 

3. Yoga Arsyenda (2013) 

Penelitian ini dilakukan oleh Yoga Arsyenda dengan judul “Pengaruh 

Motivasi kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja PNS pada BAPPEDA 

Kota Malang” dari hasil regresi berganda dengan uji f dan uji t dapat 

diketahui bahwa motivasi dan disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap 
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kinerja pegawai, disiplin kerja yang terdiri dari delapan indikator 

menunjukkan bahwa disiplin sangat berpengaruh terhadap kinerja. 

Tabel 2.1  

Hasil Penelitian Terdahulu 

no  Keterangan 

 Peneliti (tahun) Elvi Lastriani (2014) 

1 Judul penelitian Pengaruh disiplin terhadap kinerja anggota pada satlantas polresta 

pekanbaru 

 Metode penelitian 1. Teknik Sampling : Random Sampling 

2. Variabel : Disiplin, kinerja 

3. Teknik Analisis Data : Regresi Linier Sederhana 

 Hasil penelitian Hasil penelitian menyatakan disiplin memiliki pengaruh yang signifikan 

dalam meningkatkan kinerja anggota satlantas polresta Pekanbaru dengan 

koefisien determinasi sebesar 0,854 atau 85,4%, sedangkan 14,6% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel independen lain yang diteliti dalam penelitian 

ini. 

 Peneliti (tahun) Ruyatnasih Anwar (2013) 

2 Judul penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada bagian 

operator SPBU PT. Mitrabuana Jayaletari Karawang. 

 Metode penelitian 1. Teknik Sampling : Total Sampling 

2. Variabel : Gaya kepemimpinan dan kinerja 

3. Teknik Analisis Data : Analisis korelasi 

 Hasil penelitian hasil analisis diperoleh bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap karyawan PT. Mitrabuana Jayalestari 

Karawang. 

 Peneliti (tahun) Yoga Arsyenda (2013) 

3 Judul penelitian Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja PNS pada 

BAPPEDA Kota Malang 

 Metode penelitian 1. Teknik Sampling : Total Sampling 

2. Variabel : Motivasi, Disiplin dan Kinerja 

3. Teknik Analisis Data : Analisis Regresi Berganda 

 Hasil penelitian hasil regresi berganda dengan uji f dan uji t dapat diketahui bahwa 

motivasi dan disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

pegawai, disiplin kerja yang terdiri dari delapan indikator menunjukkan 

bahwa disiplin sangat berpengaruh terhadap kinerja. 

 

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Penulisan ini lebih 

fokus pada variabel gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja karyawan. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis rentang skala dan linier berganda. 
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Selanjutnya objek dalam penelitian pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Pasuruan pada 

bagian Process Development and Quality Control Manager.  

B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja dalam bahasa indonesia sebenarnya terjemahan secara bebas dari 

kata “performance”. Kinerja dalam arti yang agak terbatas sering digunakan 

untuk mengukur pencapaian kerja seseorang seperti tugas yang diberikan kepada 

seseorang dalam organisasi. Dalam hal ini sebenarnya terdapat hubungan yang 

erat antara kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga 

(corporate performance). Dengan kata lain, bila kinerja karyawan baik, maka 

kemungkinan besar kinerja perusahaan juga baik.  

Definisi  kinerja  menurut  Mangkunegara, (2001)  Kinerja  adalah  hasil  

kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang karyawan  

dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  

diberikannya. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Mangkunegara 

(2004), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.  

Menurut Rivai (2005), kinerja karyawan merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam upaya perusahaan mencapai tujuannya. Kinerja 

dipergunakan  manajemen  suatu perusahaan dalam  penilaian  secara periodik  
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mengenai efektivitas operasional suatu oganisasi dan karyawan berdasarkan 

kriteria,  standar dan sasaran yang telah ditetapkan  sebelumnya.  

Mathis dan Jackson (2006:378) mengatakan bahwa kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan. Indikatornya adalah 

sebagai berikut 

1. Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik tidaknya hasil karyawan 

2. Kuantitas pekerjaan, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu, dalam menyelesaikan tugas para karyawan bukan hanya 

dituntut untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya namun juga harus tepat 

atau sesuai dengan harapan atasan  

4. Kehadiran, dengan kehadiran menunjukkan semangat kerja yang dimiliki 

oleh karyawan  

5. Kemampuan bekerjasama baik dengan rekan satu bagian maupun bagian 

lain 

 

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Dalam pembahasan mengenai permasalahan kinerja maka tidak terlepas dari 

berbagai macam faktor-faktor yang menyertainya:  

1) Faktor Kemampuan (ability)  

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi ( IQ ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill).  Artinya pegawai 

yang memiliki IQ diatas rata-rata ( 110-120 ) dengan pendidikan yang memadai 

dengan jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, 
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maka akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu 

pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.   

2) Faktor Motivasi (motivation)  

motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegwai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerja.  

3) Faktor Strategi (atrategic)  

Strategi merupakan suatu bentuk sasaran dari kinerja untuk dapat 

mengetahui dan mengukur sejauh mana keberhasilan pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya dengan susunan strategi yang dimilikinya.  

Amstrong dan Baron ( 1998: 7-8 ) mengemukakan bahwa kinerja 

pegawai dipengaruhi oleh empat faktor yang dominan , yaitu :  

1) Faktor Kepemimpinan yang meliputi kualitas, bimbingan , dan 

,motivasi    

2) Faktor pribadi yang ,meliputi motivasi, disiplin, keterampilan dan 

kompetensi 

3) Faktor system yang meliputi, fasilitas kerja dan system pekerjaan 

4) Faktor situasional yang meliputi suasana lingkungan kerja, unsure 

internal dan eksternal   

c. Penilaian Kinerja   

Penilaian  kinerja  berarti  mengevaluasi  kinerja  karyawan  saat  ini  dan/atau  

di  masa  lalu dibandingkan dengan  standar  kinerjanya  (Dessler, 2010:322).  

Penilaian  kinerja  mengasumsikan  bahwa karyawan  memahami  apa  standar  

kinerja  mereka,  dan  juga  memberikan  karyawan  umpan balik,  pengembangan,  
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dan  insentif  yang  diperlukan  untuk  membantu  orang  yang bersangkutan 

menghilangkan kinerja yang kurang baikatau melanjutkan kinerja yang baik.   

Gibson (2000) mendifinisikan kinerja sebagai “outcome of individual work 

behavior”. Untuk mengetahui tingkat kinerja dilakukan penilaian kinerja. Benardin 

dan Russel (2003), mendefinisikan penilaian kerja sebagai suatu cara untuk 

mengukur kontribusi dari individi – individu anggota organisasi kepada 

organisasinya. Lebih lanjut, Benardin dan Russel (2003 ) menyatakan bahwa dilihat 

dari titik acuannya, penilaian kinerja dapat dibagi tiga macam, yaitu sebagai 

berikut:  

1) Penilaian kinerja berdasarkan hasil yaitu merumuskan kinerja berdasarkan 

tujuan organisasi atau mengukur hasil – hasil akhir.   

2) Penilaian kinerja berdasarkan perilaku yaitu mengukur sarana pencapaian 

sasaran dan bukannya hasil akhir. Dalam praktek, tipe ini banyak dipakai 

pekerjaan yang melibatkan aspek – aspek kualitatif.   

3) Penilaian kinerja berdasarkan judgement yaitu menilai kinerja berdasarkan 

perilaku yang spesifik. Dimensi–dimensi dibawah ini biasanya menjadi 

perhatian dari tipe penilaian ini: 

a) Kuantitas pekerjaan jumlah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu periode.   

b) Kualitas pekerjaan : mutu kerja yang dicapai berdasarkan syarat – syarat 

yang ditetapkan.   

c) Pengetahuan mengenai pekerjaan.   

d) Kreatifitas  

e) Kesediaan untuk bekerjasama   
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f) Keandalan : kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan 

penyelesaian kerja.   

g) Inisiatif : semangat untuk melaksanakan tugas – tugas baru.   

h) Kualitas personal: kepribadian, kepemimpinan,  keramatamahan, dan 

integritas pribadi. 

Prawirosentono  (1999: 2)  berpendapat  bahwa  manfaat  penilaian kinerja 

karyawan yang dilakukan secara objektif, tepat dan didokumentasikan secara baik 

cenderung menurun potensi penyimpangan yang dilakukan karyawan, sehingga 

kinerjanya diharapkan harus bertambah baik sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan 

perusahaan. Disamping itu penilaian kinerja karyawan merupakan sarana untuk 

memperbaiki karyawan yang tidak melakukan  tugasnya dengan baik dan membuat 

karyawan mengetahui posisi dan perannya dalam menciptakan tercapainya tujuan 

perusahaan Terdapat beberapa alasan untuk menilai kinerja karyawan :   

1) Penilaian harus memainkan peran yang terintegrasi dalam proses 

manajemen kinerja perusahaan.   

2) Penilaian memungkinkan atasan dan bawahan menyusun  rencana untuk 

mengoreksi semua  kekurangan  yang  ditemukan  dalam  penilaian  dan 

untuk  menegaskan  hal-hal yang telah dilakukan dengan benar oleh 

karyawan. 

3) Penilaian harus melayani tujuan perencanaan karir dengan memberikan 

kesempatan meninjau  rencana  karir  karyawan  dengan  memperhatikan  

kekuatan  dan kelemahannya secara spesifik. 
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2. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Displin kerja 

Siagian. (2006:278), berpendapat Disiplin kerja merupakan suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 

berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankan 

dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas 

dan wewenang yang diberikan kepadanya. Disiplin  adalah  pelatihan,  khususnya  

pelatihan  pikiran  dan  sikap  untuk  menghasilkan pengendalian  diri,  kebiasaan-

kebiasaan  untuk  mentaati  peraturan  yang  berlaku.  (Siagian, Sondang. 2006). 

Kedisiplinan  adalah kesadaran dan kesediaa seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial  yang  berlaku.  Kesadaran  disini  merupakan  

sikap  seseorang  yang  secara  sukarela menaati  semua  peraturan  dan  sadar  akan  

tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Jadi,  dia  akan mematuhi atau mengerjakan semua 

tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Singodimenjo dalam Sitrisno, Edi 

(2011:86), bahwa : “Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya”.   

Hasibuan S.P, (1996:212) mengemukan bahwa, “Disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya:. Karena hal ini akan mendorong gairah atau semangat kerja, 

dan mendorong terwujudnya tujuan organisasi” menurut Hasibuan S.P (2010), 

indikator disiplin kerja adalah:  

1. Mematuhi semua peraturan perusahaan  

2. Penggunaan waktu secara efektif  
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3. Tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas  

4. Tingkat absensi 

Dari definisi  yang dikemukakan oleh Hasibuan mengenai disiplin kerja, 

diperoleh gambaran  bahwa  disiplin  kerja  merupakan  kesadaran  dan  kesedian  

yang  harus  dimiliki setiap  karyawan  dalam  menaati  segala  peraturan  dan  

norma-norma  yang  ada  dalam perusahaan.  Dengan  disiplin  yang  baik  dalam  

diri  seorang  karyawan  akan  terbentuk keteraturan,  sehingga  dapat  membantu  

perusahaan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.   

b. Macam-macam disiplin kerja   

Menurut Handoko (2001, 208-211) ada tiga macam kedisiplinan, yaitu:   

1) Disiplin preventif   

Disiplin  preventif  adalah  kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  mendorong 

para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga 

penyelewengan-penyelewengan  dapat  dicegah.  Sasaran  pokoknya  adalah  untuk  

mendorong disiplin  diri  diantara  para  karyawan.  Dengan  cara  itu,  para  

karyawan  menjaga disiplin  diri  mereka  bukan  semata-mata  karena  dipaksa  

manajeman.   Adapun aturannya  seperti  :  kehadiran,  penggunaan  jam  kerja,  

ketetapan waktu, penyelesaian pekerjaan.   

2) Disiplin korektif   

Disiplin  korektif  adalah  kegiatan  yang  diambil  untuk  menangani 

pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-

pelanggaran lebih lanjut. Yang berguna dalam pendisiplinan korektif  
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a) Peringatan pertama dengan mengomunikasikan semua peraturan terhadap 

karyawan.   

b) Sedapat  mungkin  pendisiplinan  ditetapkan  supaya  karyawan  dapat 

memahami hubungan peristiwa yang dialami oleh karyawan.   

c) Konsisten  yaitu  para  karyawan  yang  melakukan  kesalahan  yang  sama 

maka  hendaknya  diberikan  sanksi  yang  sesuai  dengan  kesalahan  yang 

mereka buat.   

d) Tidak  bersifat  pribadi  maksudnya  tindakan  pendisiplinan  ini  tidak 

memandang  secara  individual  tetapi  setiap  yang  melanggar  akan 

dikenakan sanksi yang berlaku bagi perusahaan.   

3) Disiplin progresif   

Disiplin  progresif  berarti  memberikan  hukuman-hukuman  yang  lebih  berat 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan 

kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mengambil  tindakan korektif  sebelum 

hukuman-hukuman  yang  lebih  serius  dilaksanakan.  Adapun  langkah-langkah 

dalam memberikan hukuman progresif adalah peringatan lisan, peringatan tertulis, 

skorsing dan pemecatan.   

c. Fungsi Disiplin Kerja   

Fungsi  khusus  disiplin  kerja  dapat  dijabarkan  sebagai  peranan  penting  

dalam hidup.  Karena  memunculkan  dampak  positif  luar  biasa yang  dapat  

dirasakan  dalam lingkungan  kerja.  Terutama  bagi  seseorang  pimpinan  yang  

hendak  memberikan  contoh bagi karyawannya. Pertama,  disiplin  dapat  

meningkatkan  kualitas  karakter.  Kualitas  karakter  akan terlihat  pada  komitmen  

seseorang  kepada  Tuhan,  organisasi,  diri,  orang  lain  dan  kerja.  
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Puncak  komitmen  akan  terlihat  pada  integritas  diri  yang  tinggi  dan  

tangguh.  Sikap demikian  dapat  mendukung  proses  peningkatan  kualitas  

karakter,  sikap,  dan  kerja.  Di sinilah kualitas sikap (komitmen dan integritas) 

ditunjang, didukung, dikembangkan dan diwujudkan dalam kenyataan. Komitmen 

dan integritasakan terlihat dalam kinerja yang konsisten.   

Kedua,  memproduksi  kualitas  karakter  dalam  hidup  yang  ditandai  oleh  

adanya karakter  kuat  dari  setiap  orang,  termasuk  pemimpin  dan  bawahan.  

Apabila  pemimpin terbukti  berdisiplin  tinggi  dalam  sikap  hidup dan  kerja,  akan  

memengaruhi  bawahan untuk berdisiplin tinggi dan menjadikannya figure.  Dalam  

prosesnya,  disiplin  dapat  dilukiskan  dengan  tiga  perbandingan:    

1)  disiplin bagai mercusuar yang membuat nahkoda tetapsiaga akan kondusi 

yang dihadapi dan  tetap  waspada  menghadapi  kenyataan  hidup  dan  

kerja.    

2) disiplin  dapat digambarkan  seperti  air  sungai  yang  terus  mengalir  dari  

gunung  ke  lembah  dan  terus membawa  kesegaran  dan  membersihkan  

bagian  sungai  yang  keruh.    

3) disiplin bagaikan dinamo  yang  menyimpan kekuatan/daya untuk  

menghidupkan mesin. Apabila kunci  kontak  dibuka,  dayapun  mengalir  

dan  menghidupkan  mesin  yang  menciptakan daya dorong yang lebih besar 

lagi dan yang berjalansecara konsisten   

d. Pendekatan Disiplin Kerja   

  Menurut Rivai, Veithzal (2005:827), Terdapat tiga konsep dalam 

pelaksanaan disiplin diantaranya adalah aturan tungku panas, tindakan disiplin 

progresif, dan tindakan disiplin positif. Pendekatan tungku panas dan tindakan 
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progresif terfokus pada perilaku masa lalu, sedangkan pendekatan disiplin positif 

berorientasi ke masa yang akan datang dalam bekerja sama dengan karyawan untuk 

memecahkan masalah sehingga masalah itu tidak timbul lagi.  

1) Aturan tungku panas  

Pendekatan untuk melaksanakan tindakan disipliner haruslah memiliki 

konsekuensi yang analog dengan menyentuh sebuah tungku panas :  

a) Membakar dengan segera  

Tindakan disiplin akan diambil, tindakan itu harus dilaksanakan 

segera sehingga individu memahami alasan tindakan tersebut. Berlalunya 

waktu, orang memiliki tendensi meyakinkan mereka sendiri bahwa dirinya 

tidak salah yang cenderung sebagian menghapuskan efek-efek disipliner yang 

terdahulu.  

b) Harus dilaksanakan segera    

 Berlalunya waktu, orang memiliki tendensi meyakinkan mereka 

sendiri bahwa dirinya tidak salah yang cenderung sebagian menghapuskan 

efek disipliner yang terdahulu.  

c) Memberi peringatan  

   Hal ini penting untuk memberikan peringatan sebelumnya bahwa hukuman 

akan mengikuti perilaku yang tidak dapat diterima. Pada saat seseorang 

bergerak semakin dekat dengan tungku panas, mereka diperingatkan oleh 

panasnya tungku tersebut bahwa mereka akan terbakar jika mereka 

menyentuhnya, oleh karena itu ada kesempatan menghindari terbakar jika 

mereka memilih demikian.  
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d) Memberikan hukuman yang konsisten  

   Tindakan disiplin harus konsisten ketika setiap orang melakukan tindakan 

yang sama akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti pada 

tungku panas, setiap orang yang menyentuhnya dengan tingkat tekanan yang 

sama, dan pada periode waktu yang sam akan terbakar pada tingkat yang 

sama pula.   

e) Membakar tanpa membeda-bedakan  

   Tindakan disipliner harusnya tidak membeda-bedakan. Tungku panas akan 

membakar setiap orang yang menyentuhnya, tanpa memilih-milih.    

2) Tindakan disiplin progresif  

Tindakan disiplin progresif dimaksudkan untuk memastikan bahwa terdapat 

hukuman  minimal yang tepat terhadap setiap pelanggaran.Tujuan tindakan ini 

adalah membentuk program disiplin yang berkembang, mulai dari hukuman yang 

ringan hingga yang sangat keras.Disiplin progresif dirancang untuk memotivasi 

karyawan agar mengoreksi kekeliruannya secara sukarela. Penggunaan tindakan ini 

meliputi serangkaian pertanyaan mengenai kerasnya pelanggaran.Pedoman yang 

dianjurkan untuk tindakan disipline bagi pelanggaran yang membutuhkan yaitu 

pertama suatu peringatan lisan, kedua suatu peringatan tertulis dan ketiga terminasi.  

a. Kelalaian dalam pelaksanaan tugas-tugas.  

b. Ketidakhadiran kerja tanpa izin.  

c. Inefisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan.   

Pelanggaran yang membutuhkan suatu peringatan tertulis dan selanjutnya 

terminasi:  
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a. Tidak berada ditempat kerja.  

b. Kegagalan melapor kerja satu atau dua hari berturut-turut.  

c. Kecerobohan dalam pemakaian properti perusahaan.  

Pelanggaran yang langsung membutuhkan pemecatan diantaranya :  

a. Pencurian ditempat kerja.  

b. Perkelahian ditempat kerja.  

c. Pemalsuan kartu jam hadir kerja.  

d. Kegagalan melapor kerja tiga hari berturut-turut tanpa pemberitahuan.  

3) Tindakan disiplin positif  

    Tindakan disipliner positif dimaksudkan untuk menutupi kelemahan yang 

sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mendorong para karyawan memantau 

perilaku mereka sendiri dan memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari 

tindakan mereka.Disiplin positif bertumpukan pada konsep bahwa karyawan 

harus memikul tanggung jawab atas tingkah laku pribadi mereka, dan persyaratan  

pekerjaan.Persyaratan yang perlu bagi disiplin positif adalah komunikasi, 

persyaratan pekerjaan dan peraturan kepada para karyawan. 

3. Gaya Kepemimpinan 

a. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Masalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat luas dan menyangkut 

bidang yang sangat luas dan memainkan peran yang sangat penting dalam bidang 

pemasaran, pendidikan, industri, organisasi sosial bahkan dalam kehidupan sehari 

hari. Dalam setiap masyarakat timbul dua kelompok yang berbeda peranan 

sosialnya, yaitu yang memimpin sebagai golongan kecil yang terpilih dan kelompok 

yang dipimpin adalah orang kebanyakan. Tanpa adanya seorang pemimpin maka 
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tujuan organisasi yang dibuat tidak akan ada artinya karena tidak ada orang yang 

bertindak sebagai penyatu terhadap berbagai kepentingan yang ada.   

Jika melihat perkembangan berbagai teori mengenai kepemimpinan yang 

ada, maka timbul suatu kesadaran bahwa perkembangan teori kepemimpinan telah 

berkembang sedemikian pesat sejalan dengan perkembangan kehidupan yang ada. 

Kepemimpinan tidak lagi dipandang sebagai penunjuk jalan namun sebagai partner 

yang bersama-sama dengan anggota lain berusaha mencapai tujuan.  

Gaya Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi 

orang lain agar mau melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan keinginannya. 

Dengan kata lain, kepemimpinan adalah kemampuan memerintah dan 

mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tujuan yang 

telah ditetapkan dapat tercapai. Seorang pemimpin harus dapat merubah keinginan 

seseorang untuk melaksanakan sesuatu hal dan menunjukkan arah yang harus 

ditempuh dan membina anggotaanggota kelompok ke arah penyelesaian hasil 

pekerjaan kelompok tersebut. 

Selanjutnya Hasibuan (2005) menyatakan: “Kepemimpinan adalah cara 

seorang mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerjasama dan bekerja 

secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.” Gibson et.al (1999) 

menyatakan: “Kepemimpinan adalah suatu usaha mempengaruhi orang antar 

perseorangan  (interpersonal) lewat proses komunikasi, untuk mencapai sesuatu 

atau berberapa tujuan.” Pandji Anoraga (2004) menyatakan : “Kepemimpinan 

adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi, baik 

individual maupun kelompok ke arah pencapaian tujuan.”  
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Sedangkan Winardi (2000) menyatakan: “Kepemimpinan merupakan suatu 

kemampuan yang melekat pada diri seorang yang memimpin yang tergantung dari 

macam-macam faktor baik faktor-faktor intern maupun faktor-faktor ekstern.” 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

merupakan suatu proses mempengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain, baik 

individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kepemimpinan 

terdapat unsur-unsur seperti pimpinan, kelompok yang dipimpin, sasaran, aktivitas, 

interaksi dan kekuatan.   

b. Teori-teori Kepemimpinan  

Terry dalam Winardi (2000) mengemukakan 8 (delapan) buah teori 

kepemimpinan sebagai berikut:  

1. Teori Otokratis  

 Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah-perintah, pemaksaan 

dan tindakan yang agak arbitrer dalam hubungan antara pemimpin dengan pihak 

bawahan. Pemimpin di sini cenderung mencurahkan perhatian sepenuhnya pada 

pekerjaan; ia melaksanakan pengawasan seketat mungkin dengan maksud agar 

pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemimpin otokratis menggunakan 

perintah-perintah yang biasanya diperkuat oleh adanya sanksi-sanksi di antara 

mana, disiplin adalah faktor yang terpenting.  

2. Teori Psikologis  

  Pendekatan ini terhadap kepemimpinan menyatakan bahwa fungsi seorang 

pemimpin adalah mengembangkan sistem motivasi terbaik. Pemimpin memberikan 

semangat kepada bawahannya untuk bekerja ke arah pencapaian sasaran-sasaran 

organisatoris maupun untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi mereka. 
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Kepemimpinan yang memotivasi sangat memperhatikan hal-hal seperti misalnya 

pengakuan (recognizing),  kepastian emosional, dan kesempatan untuk 

memperhatikan keinginan dan kebutuhannya.  

3. Teori Sosiologis  

  Pihak lain menganggap bahwa kepemimpinan terdiri dari usaha-usaha yang 

melancarkan aktivitas para pemimpin dan yang berusaha untuk menyelesaikan 

setiap konflik organisatoris antara para pengikut. Pemimpin menetapkan 

tujuantujuan dengan mengikutsertakan para pengikut dalam pengambilan 

keputusan terakhir. Identifikasi tujuan kerapkali memberikan petunjuk yang 

diperlakukan oleh para pengikut. Mereka mengetahui hasil-hasil apa, kepercayaan 

apa, dan kelakuan apa diharapkan dari mereka. Tetapi, usaha-usaha untuk mencapai 

tujuan mempengaruhi interaksi-interaksi antara para pengikut, kadang-kadang 

hingga tingkat timbulnya konflik yang merusak di dalam atau di antara kelompok-

kelompok. Dalam situasi demikian, pemimpin diharapkan untuk mengambil 

tindakan-tindakan korektif, menjalankan pengaruh kepemimpinannya dan 

mengembalikan harmoni dan usaha-usaha kooperatif antara para pengikutnya.  

4. Teori Suportif  

  Di sini, pihak pemimpin beranggapan bahwa para pengikutnya ingin 

berusaha sebaik-baiknya dan bahwa ia dapat memimpin dengan sebaiknya melalui 

tindakan membantu usaha-usaha mereka. Untuk maksud itu, pihak pemimpin 

menciptakan suatu lingkungan kerja yang membantu mempertebal keinginan pada 

setiap pengikut untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, bekerjasama 

dengan pihak lain, serta mengembangkan skillnya serta keinginannya sendiri. 

Saran-saran mengenai bagaimana melaksanakan pekerjaan lebih baik, perbaikan 
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perbaikan apa dapat dicapai pada kondisi-kondisi kerja, dan ide-ide baru apa harus 

dicoba, perlu dikembangkan. Adakalanya teori “suportif” dinyatakan orang sebagai 

“Teori Partisipatif” (Participative Theory). Ada juga yang menamakannya 

“Democratic Theory Of Leadership”.  

5. Teori “Laissez Faire”  

 Berdasarkan teori ini, seorang pemimpin memberikan kebebasan seluas-

luasnya kepada para pengikutnya dalam hal menentukan aktivitas mereka. Ia tidak 

berpartisipasi, atau apabila hal itu dilakukannya, maka partisipasi tersebut hampir 

tidak berarti. Pendekatan ini merupakan kebalikan langsung dari teori otokratis. 

Kita dapat berbicara tentang non partisipasi sama sekali dari pihak pimpinan. 

Kelompok-kelompok “Laissez-Faire” cenderung membentuk pemimpinpemimpin 

informal.  

6. Teori Perilaku Pribadi  

 Kepemimpinan dapat pula dipelajari berdasarkan kualitas-kualitas pribadi 

ataupun pola-pola kelakuan para pemimpin. Pendekatan ini melakukan apa yang 

dilakukan oleh pemimpin dalam hal pemimpin. Salah satu sumbangsih penting teori 

ini menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak berkelakuan sama ataupun 

melakukan tindakan-tindakan identik dalam setiap situasi yang dihadapi olehnya. 

Hingga tingkat tertentu ia bersifat fleksibel, karena ia beranggapan bahwa ia perlu 

mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk menghadapi sesuatu problem 

tertentu. Hal ini memberikan gambaran tentang sebuah “kontinuum” di mana 

tindakan-tindakan pihak pemimpin dan jumlah otoritas yang digunakan 

dihubungkan dengan kebebasan pembuatan keputusan atau partisipasi yang terbuka 

bagi pihak bawahan.  
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Pemimpin macam ini memberikan banyak kebebasan kepada pihak 

bawahannya. Seorang pemimpin otokratis yang bijaksan (The Autocratic Leader 

Who Is Benevolent). Tipe macam ini memang terdapat dalam kenyataan orang ini 

memiliki banyak kekuasaan dan prestise. Ia banyak menaruh minat terhadap 

kesejateraan bawahannya; ia sangat bersedia memecahkan problem mereka dan 

biasanya ia dapat bertindak cepat dalam setiap keadaan.  

7. Teori Sosial/Sifat  

 Sudah banyak usaha dilakukan orang untuk mengidentifikasi sifat-sifat 

pemimpin yang dipergunakan untuk menerangkan dan meramalkan kesuksesan 

dalam bidang pemimpin. Di antara sifat-sifat yang dianggap harus dimiliki oleh 

seorang pemimpin dapat disebut:  

a. Intelegensi.  

Orang umumnya beranggapan bahwa tingkat intelegensi seorang individu 

memberikan petunjuk tentang kemungkinan-kemungkinan baginya untuk berhasil 

sebagai seorang pemimpin (hingga suatu tingkat intelegensi tertentu). Di atas 

tingkat tersebut yang bersifat relatif tinggi, sukses tidak begitu pasti. Hal tersebut 

kiranya dapat diterangkan berdasarkan fakta bahwa individuindividu yang memiliki 

tingkat-tingkat intelegensi sangat tinggi menganggap bahwa aktivitas-aktivitas 

kepemimpinan dan tantangan-tantangan tidak cukup bagi mereka; mereka lebih 

senang dengan ide-ide abstrak dan pekerjaan riset dasar.  

b. Inisiatif.  

 Hal ini terdiri dari sepuluh bagian:  

1) Kemampuan untuk bertindak sendiri dan mengatur tindakan-tindakan.  
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2) Kemampuan untuk “melihat” arah tindakan yang tidak “terlihat” oleh 

pihak lain. Sifat ini sangat diinginkan pada setiap calon manajer.  

3) Energi atau Rangsangan. Banyak orang berpendapat bahwa salah satu 

di antara ciri pemimpin yang menonjol adalah bahwa ia adalah lebih 

energik dalam usaha mencapai tujuan dibandingkan dengan seorang 

bukan pemimpin. Energi mental dan fisik diperlukan.  

4) Kedewasaan Emosional Di dalam sifat ini tercakup : dapat diandalkan 

(dependability) persistensi dan objektivitas. Seorang pemimpin dapat 

diandalkan janji-janjinya mengenai apa yang akan dilaksanakannya. 

Ia bersedia bekerja lama dan menyebarluaskan sikap “enthusiasme” 

di antara para pengikutnya. Ia mengetahui apa yang ingin dicapainya 

hari ini, tahun depan atau 5 tahun yang akan datang.  

5) Persuasif Tidak terdapat adanya kepemimpinan tanpa persetujuan 

pihak yang akan dipimpin. Untuk memperoleh persetujuan tersebut, 

seorang pemimpin biasanya harus menggunakan persuasi.  

6) Skill Komunikatif Seorang pemimpin pandai berbicara dan dapat 

menulis dengan jelas serta tegas. Ia memiliki kemampuan untuk 

mengemukakan secara singkat pendapat-pendapat orang lain dan 

mengambil inti-sari dari pernyataan pihak lain. Seorang pemimpin 

menggunakan komunikasi dengan tepat untuk tujuan-tujuan persuasif, 

informatif serta stimulatif.   

7) Kepercayaan Pada Diri Sendiri Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai 

kepercayaan dalam skill kepemimpinannya. Seorang pemimpin 
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adalah seorang yang cukup matang dan ia tidak banyak memiliki sifat-

sifat berhasil, kebanyakan situasi yang dihadapinya.  

8) Perseptif Sifat ini berhubungan dengan kemampuan untuk mendalami 

ciri-ciri dan kelakuan orang-orang lain, dan terutama pihak 

bawahannya. Hal tersebut juga mencakup kemampuan untuk 

memproyeksi diri sendiri secara mental dan emosional ke dalam posisi 

orang lain.  

9) Kreativitas Kapasitas untuk bersifat orisinal, untuk memikirkan cara-

cara baru merintis jalan baru sama sekali, guna memecahkan sebuah 

problem merupakan sifat yang sangat didambakan pada sorang 

pemimpin.  

10) Partisipasi Sosial Seorang pemimpin “mengerti” manusia dan ia 

mengetahui pula kekuatan serta kelemahan mereka. Ia menyesuaikan 

diri dengan berbagai kelompok dan ia memiliki kemampuan untuk 

berhadapan dengan orang-orang dari kalangan manapun juga dan ia 

pula berkemampuan untuk melakukan konversiasi tentang macam-

macam subjek. Orang-orang bekerjasama secara sukarela dengannya. 

Ia dapat didekati, ia seorang yang ramah dan suka menolong orang 

lain. Teori tentang sifat, memiliki banyak kekurangan dalam hal 

mencapai pengertian mengenai kepemimpinan.  

8. Teori Situasi. Pendekatan ini untuk menerangkan kepemimpinan menyatakan 

bahwa harus terdapat cukup banyak fleksibilitas dalam kepemimpinan untuk 

menyesuaikan diri dengan berbagai macam situasi. Kepemimpinan bersifat 

“Multidimensi”. Pada teori ini, dianggap bahwa kepemimpinan terdiri dari 
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tiga macam elemen yakni: Pemimpin – Pengikut – Situasi. Situasi dianggap 

sebagai elemen yang terpenting karena ia memiliki paling banyak variabel.  

c. Gaya-gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan (leadership style) seorang pemimpin akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan pencapaian tujuan perusahaan. 

Pemilihan gaya kepemimpinan yang benar dan tepat dapat mengarahkan 

pencapaian tujuan perseorangan maupun organisasi dan perusahaan. Dengan gaya 

kepemimpinan yang tidak sesuai dapat mengakibatkan pencapaian tujuan 

perusahaan akan terabaikan dan pengarahan terhadap karyawan akan menjadi tidak 

jelas, dimana hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan pada anggota atau 

karyawan.  

Siagian, Sondang dalam Herujito (2001) gaya-gaya kepemimpinan 

digolongkan kedalam lima (5) tipe yaitu; otokratis, militeristis, paternalistis, 

karismatis, dan demokratis. Sedangkan Hasibuan (2005) menyatakan gaya 

kepemimpinan terdiri dari kepemimpinan otoriter, kepemimpinan partisipatif dan 

kepemimpinan delegatif 

Menurut Likret (1961) dalam Handoko (2003) gaya kepemimpinan memiliki 

empat indikator yaitu:   

1) Pelaksanaan tugas. Pemimpin memerintah bawahannya untuk 

melaksanakan tugas dan membuat semua keputusan yang berhubungan dengan 

kerja.   
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2) Memberi dukungan. Pemimpin memberi dukungan dengan 

memperhatikan kondisi kerja bawahannya serta menciptakan situasi kerja yang 

nyaman bagi bawahannya.   

3) Mengutamakan hasil dari pada proses. Pemimpin menetapkan tujuan dan 

memberikan perintah setelah hal itu didiskusikan terlebih dahulu dengan bawahan. 

Bawahan dapat membuat keputusan-keputusan mereka sendiri tentang cara 

pelaksanaan tugas.   

4) Memberi petunjuk. Pemimpin memberikan petunjuk kepada bawahan 

untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pemimpin memberi bawahan berbagai 

fleksibilitas untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dalam batas-batas dan 

prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. 

Menurut Robbins (2011:410), kepemimpinan adalah “Kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian suatu visi atau tujuan”. 

Kepemimpinan merupakan salah satu dari tiga aktivitas dalam tindakan supervisi. 

Supervisi merupakan salah satu unsur pengendalian mutu. Supervisi terdapat dalam 

standar pekerjaan lapangan poin pertama yang berbunyi “Pekerjaan harus 

direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi 

dengan semestinya” (Agoes, 2008:36). Standar ini berisi pedoman bagi auditor 

dalam melakukan perencanaan dan supervisi. Supervisi terdiri atas tiga aspek 

yaitu:aspek kepemimpinan dan mentoring ,aspek kondisi kerja, dan aspek 

penugasan . Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi seseorang, 
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sehingga mereka bertindak dan berperilaku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

oleh pemimpin tersebut. 

Beberapa jenis gaya kepemimpinan menurut House (1971; dalam Engko 

dan Gudono, 2007) adalah sebagai berikut: kepemimpinan yang direktif 

(mengarahkan), memberikan panduan kepada para karyawan mengenai apa yang 

seharusnya dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, menjadwalkan 

pekerjaan, dan mempertahankan standar kinerja (Robbins, 2008:52), 

kepemimpinan yang suportif (mendukung), menunjukkan kepedulian terhadap 

kesejahteraan dan kebutuhan karyawan, bersikap ramah dan dapat didekati, serta 

memperlakukan para pekerja sebagai orang yang setara dengan dirinya (Robbins, 

2008:52), kepemimpinan partisipatif, berkonsultasi dengan para karyawan dan 

secara serius memepertimbangkan gagasan mereka pada saat mengambil keputusan 

(Robbins, 2008:52), kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian, mendorong 

para karyawan untuk berprestasi pada tingkat tertinggi mereka dengan menetapkan 

tujuan yang menantang, menekankan kepada kesempurnaan, dan memperlihatkan 

kepercayaan diri atas kemampuan karyawan (Robbins, 2008:52). 

Gaya Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan 

yang memiliki otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan adalah apa yang para 

pemimpin lakukan, yaitu proses memimpin kelompok dan mempegaruhi kelompok 

untuk mencapai suatu tujuan (Robbins dan Coulter, 2012). 

Robbins (2006:39) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan. 

Indikator kepemimpinan ini secara operasional sebagai berikut: 
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1. Telling  yaitu kemampuan untuk memberitahu anggota apa yang harus 

mereka kerjakan.  

2. Selling  yaitu kemampuan menjual/memberikan ide-ide kepada anggota, 

3. Participating yaitu kemampuan berpartisipasi dengan anggota  

4. Delegating  yaitu kemampuan mendelegasikan kepada anggota. 

d. Sumber Kekuasaan Pemimpin  

Julitriarsa dan Suprihanto (1998) menyatakan: “Kekuasaan/power adalah 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga perilaku orang 

tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang mempunyai power 

tersebut.” Lebih lanjut Julitrirsa dan Suprihanto menyatakan ada lima (5) power 

atau wewenang tersebut, yaitu : Legitimate power, Referent power, Expert power, 

Coercive power dan Reward power.  

Thoha (2004) menyatakan, dari sekian banyak studi untuk membagi sumber 

kekuasaan pemimpin, usaha yang dilakukan oleh French dan Paven nampaknya 

merupakan hasil usaha yang bisa diterima secara luas, mereka membagi atas lima 

kekuasaan sumber kekuasaan, yakni kekuasaan paksaan (Coercive Power),  

kekuasaan keahlian (Expert Power), kekuasaan legimitasi (Legitimate Power), 

kekuasaan referensi (Referent Power) dan kekuasaan penghargaan (Reward 

Power). Pada berikutnya Paven bekerja sama dengan Kruglanski, menambahkan 

kekuasaan ke enam, yakni kekuasaan infromasi (Information Power). Pada tahun 

1979, Hersey dan Goldsmith mengusulkan kekuasaan yang ke tujuh, yakni 

kekuasaan hubungan (Connection Power). 
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1. Kekuasaan Paksaan (Coercive Power), kekuasaan ini berdasarkan atas rasa 

takut. Dengan demikian sumber kekuasaan diperoleh dari rasa takut. 

Pemimpin yang mempunyai kekuasaan jenis ini mempunyai kemampuan 

untuk mengenakan hukuman, atau pemecatan. Dalam kehidupan manusia 

pada umumnya, orang mempunyai kekuasaan ini selalu dihubungkan 

dengan penggunaan kekerasan pisik atau  bahkan diwujudkan dalam 

benturan senjata seperti perang.   

2. Kekuasaan Keahlian (Expert Power), kekuasaan ini bersumber dari 

keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki seorang pemimpin 

yang di wujudkan lewat rasa hormat, dan pengaruhnya terhadap orang lain. 

Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan keahliannya untuk memberikan 

fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain.   

3. Kekuasaan Legimitasi (Legitimate Power), kekuasaan ini bersumber pada 

jabatan yang dipegang oleh pemimpin secara normal, semakin tinggi posisi 

seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya 

mempunyai kecendrungan untuk mempengaruhi orang lain, karena 

pemimpin tersebut merasakan bahwa mempunyai hak atau wewenang  yang 

di peroleh dari jabatan dalam organisasinya.  

4. Kekuasaan Referensi (Referent Power), kekuasaan ini bersumber pada 

sifat–sifat pribadi dari seseorang pemimpin yang tinggi kekuasaan 

referensinya, pada umumnya disenangi oleh orang lain karena 

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau pengikutnya, 

kesenangan daya tarik, kekanguman para bawahan dapat memberikan 

identifikasi tersendiri terhadap pengaruh pimpinannya.    
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5. Kekuasaan Penghargaan (Reward Power), kekuasaan ini bersumber atas 

kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain, 

seperti misalnya gaji, promosi, atau penghargaan jasa. Dengan demikian 

kekuasaan ini sangat bergantung pada seseorang yang mempunyai sumber 

untuk menghargai memberikan hadiah tersebut. Tujuan dari  kekuasaan ini 

dapat diper kirakan secara jelas, yakni harus di nilai dengan hadiah–hadiah 

tersebut.   

6. Kekuasaan Informasi (Information Power), kekuasaan ini bersumber karena 

adanya akses informasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dinilai 

sangat berharga oleh pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin, maka 

memiliki akses atas semua informasi yang datang dari luar organisasi. 

Dengan demikian pimpinan merupakan sumber informasi.     

7. Kekuasaan hubungan (Connection Power), kekuasaan ini bersumber pada 

hubungan yang dijalin oleh pimpinan dengan orang-orang penting dan 

berpengaruh baik di luar atau di dalam organisasi. Seorang pemimpin yang 

tinggi kekuasan hubungannya ini cenderung meminta saran-saran dari 

orang-orang lain, karena mereka membantu mendapatkan hal-hal yang 

menyenangkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari 

kekuasaan hubungan ini. 

4.  Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan antara Gaya kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan  

 Gaya kepemimpinan pada dasarnya menekankan untuk menghargai 

tujuan individu sehingga nantinya para individu akan memiliki keyakinan bahwa 
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kinerja aktual akan melampaui harapan kinerja mereka. Seorang pemimpin harus 

menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang 

pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuannya (Waridin dan Bambang Guritno, 2005). Suranta (2002) dan Tampubolon 

(2007) menyatakan bahwa faktor kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Hal tersebut berarti semakin baik cara memimpin seorang pemimpin 

maka akan semakin mempengaruhi kinerja karyawan. Sehingga dapat disimpulkan 

adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim 

(2011) dan Prasetyo (2008) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

b. Hubungan antara Disiplin kerja terhadap Kinerja Karyawan  

Setiawan, budi, dan Waridin (2006) dan Aritonang (2005) menyatakan 

bahwa disiplin kerja karyawan bagian dari faktor kinerja. Disiplin kerja harus 

dimiliki setiap karyawan dan harus dibudayakan di kalangan karyawan agar bisa 

mendukung tercapainya tujuan organisasi karena merupakan wujud dari kepatuhan 

terhadap aturan kerja dan juga sebagai tanggung jawab diri terhadap perusahaan. 

pelaksanaan disiplin dengan dilandasi kesadaran dan keinsafan akan terciptanya 

suatu kondisi yang harmonis antara keinginan dan kenyataan. Untuk menciptakan 

kondisi yang harmonis tersebut terlebih dahulu harus diwujudkan keselarasan 

antara kewajiban dan hak karyawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin 

merupakan sikap kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap 

peraturan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang tercermin dalam 

bentuk tingkah laku dan perbuatan. Dipta Adi dan Susilo Toto Raharjo (2012) 
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menunjukkan bahwa displin kerja mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

C. Kerangka Pikir 

Adapun teori-teori dari variabel gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan yang mendasari terbentuknya kerangka pikir penelitian ini 

sebagai berikut 

1. Gaya kepemimpinan 

Hasibuan (2005) menyatakan: “Kepemimpinan adalah cara seorang 

mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerjasama dan bekerja secara 

produktif untuk mencapai tujuan organisasi.” Adapun indikator-indikator yang 

digunakan sebagai landasan untuk kerangka pikir yang meliputi materi gaya 

kepemimpinan adalah Telling, Selling, Participating, Delegating  

2. Disiplin kerja 

Hasibuan (1996:212) mengemukan bahwa, “Disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya: hal ini akan mendorong gairah atau semangat kerja, dan 

mendorong terwujudnya tujuan organisasi”. Adapun indikator-indikator yang 

diginakan sebagai landasan untuk kerangka pikir yang meliputi materi disiplin kerja 

antara lain. Mematuhi peraturan, Penggunaan waktu secara efektif, Tanggung 

jawab, Tingkat absensi. 

3. Kinerja karyawan 

Mathis. L. Robert dan Jackson.H. John (2006:378) mengatakan bahwa 

kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan 
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Adapun indikator-indikator yang diginakan sebagai landasan untuk kerangka pikir 

yang meliputi materi kinerja karywan, Kualitas, Kuantitas, Ketepatan waktu, 

Kemampuan bekerjasama. 

Penelitian yang dilakukan Agus Purwoko, Tetra Hidayati, Robiansyah (2014) 

menyatakan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan pada PT. Tri Mandiri Selaras Samarina terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan teori diatas dapat disusun suatu kerangka pemikiran yang 

mengambarkan keterkaitan hubungan antara gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan  

Gambar 2.1 

Hubungan Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, dan Kinerja 

Karyawan : 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari kerangka pikir diatas dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisis gaya kepemimpinan dan disiplin kerja karyawan dan dampaknya 

terhadap kinerja karyawan. Indikator gaya kepemimpinan dapat berpengaruh 

Gaya Kepemimpinan (X1) 

1. Telling  (X1.1) 

2. Selling (X1.2) 

3. Participating (X1.3) 

4. Delegating (X1.4) 

Kinerja Karyawan (Y) 

1. Kualitas (Y1) 

2. Kuantitas (Y2) 

3. Ketepatan waktu 

(Y3) 

4. Kemampuan 

bekerjasama (Y4) 

 

Disiplin Kerja (X2) 

1. Mematuhi peraturan (X2.1) 

2. Penggunaan waktu secara efektif 

(X2.2) 

3. Tanggung jawab (X2.3) 

4. Tingkat absensi (X2.4) 
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kepada kinerja karyawan. Jika gaya kepemimpinan tersebut lebih diperhatikan 

maka akan berdampak baik terhadap kinerja karyawan. Dan juga bisa 

meningkatkan disiplin kerja pada karyawan yang cenderung tertekan karena gaya 

kepmimpinan dari pemimpin.   

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin 

salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konsklusi atau kesimpulan 

yang sifatnya sementara,sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis 

tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan, 

kemudian di ambil suatu kesimpulan. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 :  diduga variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

H2 : diduga variabel gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

H3 : variabel gaya kepemimpin adalah variabel yang berpengaruh lebih kuat 

terhadap kinerja karyawan PT. Indofood Sukses Makmur dari pada disiplin kerja. 


