
 
 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang terkait dengan topik ini dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

1 Peneliti Bryan Johannes Tampi (2014) 

 Judul 

Penelitian 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Negara Indonesia, 

Tbk Regional Sales Manado 

 Variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Kinerja 

 Alat 

Analisis 

Regresi Linier Berganda 

 Hasil 

Penelitian 

Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja dan 

motivasi berpengaruh terhadap kinerja. 

2 Peneliti Acep Rohmat Sunarwan (2014) 

 Judul 

Penelitian 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Financia 

Multi Finance Palopo  

 Variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja, Kinerja 

 Alat 

Analisis 

Regresi Linier Berganda 

 Hasil 

Penelitian 

Secara bersama-sama gaya kepemimpinan, motivasi dan 

disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

3 Peneliti Aries Susanty, Sigit Wahyu Baskoro (2012) 

 Judul 

Penelitian 

Pengaruh Motivasi kerja dan Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Disiplin Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus Pada PT. PLN (Persero) APD 

Semarang) 

 Variabel Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, 

Kinerja 

 Alat 

Analisis 

Regresi Linier Berganda 

 Hasil Motivasi kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh 
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Penelitian positif signifikan terhadap disiplin kerja, disiplin kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, 

walaupun tidak signifikan motivasi kerja memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan APD 

Semarang. 

4. Peneliti Prihatin Hutomo (2015) 

 Judul 

Penelitian 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, 

Terhadap Kinerja Organisasi dengan Disiplin Kerja 

Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada 

Paraiwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jepara) 

 Variabel Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kinerja, 

Disiplin kerja 

 Alat 

Analisis 

Regresi Linier Moderasi 

 Hasil 

Penelitian 

Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi memperkuat 

disiplin kerja terhadap kinerja diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi dapat meningkatkan organisasi dengan 

disiplin kerja sebagai variabel moderasi. 

  Posisi peneliti saat ini membandingkan membuktikan dan 

melanjutkan atas penelitian terdahulu. Persamaan pada penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu terdapat pada kesamaan variabel bebas dan 

variabel terikat yaitu gaya kepemimpinan, sedangkan variabel terikatnya 

adalah kinerja. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah pada obyek penelitian, lokasi, populasi, jumlah sampel dan alat 

analisisnya serta disiplin kerja sebagai variabel moderasi. 

B. Landasan Teori 

1. Gaya Kepemimpinan 

a. Definisi Kepemimpinan 

Gitosudarmo (dalam Sunyoto, 2011:34) menganggap 

kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi aktivitas dari 

individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi 
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tertentu. Pendapat lain yang dikemukakan Tead (1995) dalam 

Kartono (2003:57), mengatakan bahwa kepemimipinan adalah 

kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja 

sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan 

merupakan faktor yang sangat penting dalam menggiring dan 

mempengaruhi presentasi organisasi. 

Pendapat lain yang disampaikan oleh Robbins (2004:249) 

mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi 

atau tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan merupakan intisari 

dari manajemen organisasi, sumber daya pokok, dan titik sentral 

dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi. 

Kepemimpinan yang baik akan mampu memberikan hubungan 

timbal balik yang selaras dalam menghasilkan tujuan bersama. 

Stogdill (1998) dalam stonner (2003:161) kepemimpinan 

merupakan suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas 

yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok. Seorang 

pemimpin harus memiliki konsep dan kemampuan individual yang 

kuat yang mampu memberikan arah yang jelas bagi tercapainya 

tujuan melalui pendelegasian tugas dan wewenang kepada 

karyawan. 

 

 



13 
 

 

Stephen and Tosi (1997) mengungkapkan tiga macam 

pendekatan teori kepemimpinan yaitu: 

1) Pendekatan sifat 

Menurut pendektaan ini, seseorang menjadi pemimpin 

karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena 

dibuat atau dilatih.Karena itu pendekatan ini menyatakan 

bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan bukan dibuat, dilatih 

dan dibentuk.Keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin 

banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang 

dimiliki oleh pribadi pemimpin. 

2) Pendekatan Perilaku 

Pendekatan perilaku (behavioral approach) merupakan 

pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan 

atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya 

kepemimpinan yang dilakukan pemimpin yang bersangkutan, 

dimana sikap dan gaya kepemimpinan itu tampak dalam 

kegiatan sehari-hari. Dalam hal  bagaimana cara pemimpin itu 

memberi perintah, membagi tugas dan wewenang, cara 

berkomunikasi, cara memotivasi, cara membimbing dan 

mengawasi, mengambil keputusan dll. 

3) Pendekatan Situasional 

Pendekatan ini  juga disebut pendekatan kontingensi 

(kemungkinan). Pendekatan ini didasarkan pada asumsi 
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(anggapan) bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi 

atau lembaga tidak hanya bergantung pada atau dipengaruhi 

perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja, tapi juga dipengaruhi 

oleh situasi. Teori kepemimpinan dengan pendekatan 

situasional (kontingensi), salah satunya yaitu teori daur hidup 

Hersey dan Blanchard, mereka mengungkapkan empat gaya 

kepemimpinan yaitu: Telling (mengarahkan), selling 

(menjajakan), participating (mengikutsertakan), and delegating 

(mendelegasikan). 

b. Peran pemimpin 

Pemimpin memiliki peran yang sangat penting didalam 

suatu organisasi. Peran pemimpin juga sangat penting baik di 

internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan 

kemampuan untuk mencapai tujuannya. Seorang pemimpin 

diharapkan dapat berperan sebagai berikut : 

1) Pemberi arah (Direction Setter) 

Seorang pemimpin diharapkan mampu memberikan 

pengarahan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana 

efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya 

pencapaian tujuan tersebut. 

2) Agen Perubahan 

Seorang pemimpin berperan sebagai katalisator 

perubahan pada lingkungan internal. Untuk itu, pemimpin 
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harus mampu mengantisipasi perkembangan didunia luar, serta 

menganalisis implikasinya terhadap organisasi, menetapkan 

visi yang tepat untuk menjawab hal yang utama dan prioritas 

atas perubahan tersebut, mempromosikan penelitian serta 

memberdayakan karyawan menciptakan perubahan-perubahan 

penting. 

3) Pembicara (Spokesperson) 

Pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar yang 

baik, dan penentu visi organisasi merupakan penasihat dan 

navigator organisasi dengan pihak luar. Untuk menjadi 

pembicara yang efektif, pemimpin harus membangun jejaring 

(networks) dengan dunia luar, agar memperoleh informasi, 

dukungan, ide dan sumberdaya yang bermanfaat bagi 

perkembangan organisasi. 

4) Pembina (Coach) 

Pemimpin adalah Pembina team yang memberdayakan 

individu-individu dalam organisasinya dan mengarahkan 

perilaku mereka sesuai visi yang telah dirumuskan. Dengan 

kata lain ia berperan sebagai mentor, yang menjadikan visi 

sebagai realitas.  

 Menurut Djanaid (1996) peran atau fungsi pemimpin 

adalah sebagai pengambil keputusan, memotivasi anak buah, 

sebagai sumber informasi, menciptakan inspirasi, menciptakan 
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keadilan, sebagai katalisator, sebagai wakil organisasi, 

menyelesaikan konflik, memberi sugesti pada anak buah. 

c. Teori Gaya Kepemimpinan 

Setelah menguraikan definisi tentang kepemimpinan, 

selanjutnya menjelaskan definisi gaya kepemimpinan. Gaya 

kepemimpinan merupakan aspek penting untuk mencapai dan 

meningkatkan keberhasilan kepemimpinan seseorang dalam suatu 

organisasi. Rivai (2004:42) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan 

untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau 

dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola 

perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh 

seorang pemimpin. 

Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin 

mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan 

bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi 

(Hasibuan,2011:157). Gaya kepemimpinan merupakan salah satu 

posisi kunci dimana seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi, 

mengarahkan, dan menunjukkan kemampuannya agar semua 

tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Stonner (1996:165) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh 
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pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. 

Kartono (2008:34) Gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, 

tempramen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang 

pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. 

d. Teori-Teori Gaya Kepemimpinan 

1) Teori Universitas Michigan 

Teori ini menyatakan bahwa ada dua macam perilaku 

kepemimpinan yaitu the job oriented and the employee 

oriented.   

a) Gaya dengan orientasi tugas (job oriented). 

Pemimpin yang berorientasi tugas mengarahkan dan 

mengawasi bawahan secara tertutup tanpa ada partisipasi 

untuk menjamin bahwa tugas-tugas dilaksanakan dengan 

baik sesuai dengan yang direncanakan. Pemimpin dengan 

gaya seperti ini lebih memperhatikan pelaksanaan 

pekerjaan ketimbang pengembangan dan pertumbuhan 

karyawan. 

b) Gaya dengan orientasi karyawan (employee oriented). 

Pemimpin dengan gaya seperti ini mencoba untuk 

lebih memotivasi bawahan ketimbang mengawasinya. 

Karyawan di dorong untuk melaksanakan tugas-tugas 

dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan 
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serta hubungan-hubungan saling mempercayai dan 

menghormati. 

Menurut Robbins (2003:251), studi kepemimpinan 

pada Pusat Riset Survei (Survey Research Center) pada 

universitas Michigan memiliki sasaran yang sama dengan 

Studi Ohio State (Ohio State Studies) untuk menempatkan 

karakteristik perilaku dari para pemimpin yang nampaknya 

terkait dengan efektivitas kerja. Riset tersebut menunjukkan 

bahwa pengawas-pengawas pada seksi produksi tinggi lebih 

menyukai: 

1. Menerima pengawasan dari pengawas mereka yang 

bersifat terbuka disbanding yang terlalu ketat. 

2. Menyukai sejumlah otoritas dan tanggung jawab yang 

ada pada pekerjaan mereka. 

3. Menggunakan sebagian besar waktunya dalam 

pengawasan. 

4. Memberikan pengawasan terbuka kepada bawahannya 

dari pada pengawasan yang ketat. 

5. Berorientasi pada pekerjaan dari pada berorientasi pada 

produksi. 

Pemimpin yang menekankan pada orientasi 

karyawan akan mendorong para anggota organisasi  untuk 

berpartisipasi dalam menentukan tujuan organisasi dan 
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keputusan lain yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Sebaliknya, pemimpin yang berorientasi pada tugas 

cenderung untuk menetapkan standar kerja yang kaku, 

mengorganisasikan tugas dengan teliti dan mengawasi kerja 

karyawan secara ketat. 

Berdasarkan penelitian Universitas Michigan 

terdapat dua macam tipe perilaku kepemimpinan. Dalam 

tipe kepemimpinan yang berorientasi pada tugas ditandai 

beberapa hal yaitu: 

1. Pemimpin memberikan petunjuk kepada bawahan 

2. Pemimpin selalu mengadakan pengawasan 

3. Pemimpin lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas 

Sedangkan tipe kepemimpinan yang berorientasi 

kepada karyawan atau bawahan yaitu: 

1. Pemimpin lebih memberikan motivasi. 

2. Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Pemimpin lebih bersifat kekeluargaan, saling percaya 

dan kerja sama, saling menghormati diantara sesama 

anggota kelompok. 

Hasibuan (2007:170) dilihat dari gaya pengambilan 

keputusan, maka gaya kepemimpinan secara sederhana dapat 

dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 
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1) Tipe Otokratis 

Gaya kepemimpinan dimana pengambilan keputusan 

dalam segala hal terpusat pada seorang pemimpin.Para 

bawahan hanya berhak menjalankan tugas-tugas yang diatur 

pemimpin. 

2) Tipe Demokratis 

Gaya kepemimpinan dimana dalam pengambilan 

keputusan untuk kepentingan organisasi, seorang pemimpin 

mengikutsertakan atau bersama-sama dengan bawahannya, 

baik diwakili oleh orang-orang tertentu ataupun berpartisipasi 

secara langsung. 

3) Tipe Delegatif (Laissez Faire) 

Gaya kepemimpinan dimana pimpinan mendelegasikan 

wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan 

secara penuh dalam mencapai tujuan yang diinginkan 

perusahaan.Pimpinan sangat percaya kepada bawahannya, 

bahwa bawahannya mampu melaksanakan tugas untuk 

mencapai tujuan dengan baik. 
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e. Indikator-indikator Gaya Kepemimpinan 

Kartono (2008:34) gaya kepemimpinan memiliki empat 

indikator yaitu: 

1) Mengambil keputusan 

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang 

sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi 

danmengambil tindakan  yang menurut perhitungan merupakan 

tindakan yang paling tepat. 

2) Memotivasi 

Kemampuan memotivasi adalah daya pendorong yang 

mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk 

menggerakkan kemampuannya, tenaga dan waktunya untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi. 

3) Komunikasi 

Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau 

kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada 

orang lain dengan tujuan orang lain memahami apa yang 

dimaksudkan dengan baik, secara langsung atau tidak langsung. 

4) Mengendalikan bawahan 

Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk 

membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan 



22 
 

 

menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara 

efektif pada tempatnya. 

2. Disiplin Kerja 

a. Definisi disiplin Kerja 

Disiplin berasal dari bahasa latin “disipel” yang berarti 

pengikut, seiring dengan perkembangan zaman kata tersebut 

mengalami perubahan menjadi “discipline” yang artinya 

kepatuhan. Hasibuan (2007:193) menyatakan bahwa disiplin 

merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku.Sedangkan menurut Siagian (2002:126) disiplin 

merupakan tindakan yang diambil dengan penyeliaan untuk 

mengoreksi perilaku dan sikap yang salah pada sementara 

karyawan. 

Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2002:86) 

berpendapat bahwa disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan 

seseorang menaati norma-norma peraturan yang berlaku di 

sekitarnya.Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung 

jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

Hal ini akan mendorong gairah kerja, semangat kerja dan 

terwujudnya tujuan organisasi. 

Disiplin kerja menurut Handoko (2001:208) adalah 

kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar 
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organisasional.Dalam kaitannya dengan pekerjaan, pengertian 

disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku yang 

menunjukkan ketaatan karyawan terhadap peraturan 

organisasi.Sedangkan menurut Terry (1999) dalam Tohardi 

(2002:87) disiplin merupakan alat pengerak karyawan. Agar tiap 

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, maka harus diusahakan 

agar ada disiplin yang baik. 

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa disiplin kerja merupakan tindakan manajemen untuk 

menjalankan standar-standar organisasional dan kesediaan 

seseorang untuk mematuhi peraturan yang berlaku didalam 

perusahaan. 

b. Macam-macam Disiplin 

Mangkunegara (2004:129) mengatakan ada dua 

bentukdisiplin diantaranya yaitu: 

1) Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk 

menggerakan pegawai mengikuti dan memenuhi pedoman 

kerja, aturan-aturan yan telah digariskan oleh perusahaan. 

Dengan cara preventif, pegawai dapat memelihara dirinya 

terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Pemimpin 

perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam membangun 

iklim organisasi dengan disiplin preventif. 
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Begitu juga pegawai harus dan wajib mengetahui, 

memahami semua pedoman kerja serta peraturan-peraturan 

yang ada dalam organisasi. Disiplin preventif suatu sistem yang 

berhubungan dengan kebutuhan untuk semua bagian sistem 

yang ada didalam organisasi. Jika sistem organisasi baik, maka 

diharapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja. 

2) Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan 

pegawai dalam menyatakan suatu peraturan dan menggerakan 

untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang 

berlaku pada perusahaan. Pada disiplin korektif, pegawai yang 

melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk 

meperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang 

berlaku, dan memberikan pelanggaran kepada pelanggar. 

Sedangkan menurut Handoko (2001:208) ada tiga jenis 

disiplin dalam organisasi 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. Tujuannya adalah untuk 

mendorong disiplin diri diantara para karyawana, dengan 
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cara ini para karyawan menjaga disiplin diri mereka bukan 

semata-mata dipaksa manajemen. 

 Manajemen harus bertanggung jawab dan mampu 

menciptakan kondisi disiplin preventif dengan berbagai 

standar dari perusahaan yang ingin dicapai, dan karyawan 

harus mampu memahami dan mengetahui alasan penerapan 

disiplin tersebut, dengan demikian para karyawan akan 

mengetahui segala peraturan dalam perusahaan yang 

bersangkutan. 

2) Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk 

menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan 

mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih 

lanjut.Kegiatan korektif sering berupa bentuk hukuman dan 

disebut tindakan pendisiplinan. Sebagai contoh, tindakan 

pendisiplinan berupa peringatan atau skorsing dengan 

adanya hukuman yang ditetapkan oleh perusahaan, 

karyawan tidak akan berperilaku yang menyimpang karena 

hukuman akan dikenakan pada mereka yang melanggar. 

Sasaran-sasaran tindakan pendisiplinan hendaknya positif, 

bersifat mendidik dan mengkoreksi bukan tindakan negatif 

yang menjatuhkan karyawan yang berbuat salah. 
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3) Disiplin progresif  

Disiplin progresif merupakan suatu kebijaksanaan 

pemberian 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. Disiplin progersif membantu karyawan untuk 

memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi 

kesalahan yang sama apalagi kesalahan yang cukup fatal. 

c. Pendekatan Disiplin Kerja 

Ada tiga pendekatan disiplin, yaitu pendekatan disiplin 

moderen, disiplin dengan tradisi, dan disiplin bertujuan. 

1) Pendekatan disiplin modern 

Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan 

sejumlah keperluan atau kebutuhan baru diluar hukuman. 

2) Pendekatan disiplin dengan tradisi 

Pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan 

disiplin dengan cara memberikan hukuman. 

3) Pendekatan disiplin bertujuan 

Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa disiplin 

kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. 
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d. Indikator-Indikator Kedisiplin 

Menurut Sutrisno (2011:94) indikator disiplin kerja adalah: 

1) Ketaatan terhadap aturan waktu 

Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam 

istirahat yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di 

perusahaan. 

2) Ketaatan terhadap peraturan 

Peraturan dasar tentang cara berpakaian, dan bertingkah 

laku dalam pekerjaan. Aturan tentang apa yang boleh dan apa 

yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai dalam 

perusahaan. 

3) Ketaatan terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 

Ditunjukkan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-

pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab 

serta cara berhubungan dengan unit kerja lain. 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin 

Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno  (2011:89) ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin yaitu: 

1) Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat memengaruhi 

tegaknya disiplin. Para karyawan akan mematuhi segala 

peraturan yang berlaku bila ia merasa mendapat jaminan balas 
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jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang telah 

dikontribusikan bagi perusahaan. 

2) Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan 

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena 

dalam lingkungan perusahaan semua karyawan akan selalu 

memerhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin 

dirinya dan bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya dari 

ucapan, perbuatan dan sikap yang dapat merugikan aturan 

disiplin yang sudah diterapkan. 

3) Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam 

perusahaan, bila tidak ada aturan tertulis pasti untuk dapat 

dijadikan pegangan bersama. Disiplin tidak mungkin 

ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan 

intruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi 

dan situasi. 

4) Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 

Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, 

maka perlu ada keberanian pimpinan untuk mengambil 

tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang 

dibuatnya. Dengan adanya tindakan terhadap pelanggaran 

disiplin, sesuai dengan sanksi yang ada, maka semua karyawan 
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akan merasa terlindungi, dan dalam hatinya berjanji tidak akan 

berbuat hal yang serupa. 

5) Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

perlu ada pengawasan, yang akan mengarahkan para karyawan 

agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. 

6) Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan 

Seorang karyawan tidak hanya puas dengan penerimaan 

kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi juga 

mereka masih membutuhkan perhatian yang besar dari 

pimpinannya sendiri. 

7) Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya 

disiplin 

Dengan kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin 

dapat berbuat banyak untuk menciptakan iklim kerja yang 

memungkinkan penegakan disiplin sebagai proses yang wajar, 

karena para karyawan akan menerima serta mematuhi 

peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan sebagai pelindung 

bagi keberhasilan pekerjaan dan kesejahteraan pribadi mereka. 

f. Prinsip-prinsip Disiplin 

Prinsip-prinsip dalam disiplin menurut Simamora 

(2006:119) diantaranya adalah: 
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1. Prosedur dan kebijakan yang pasti 

2. Tanggung jawab penyeliaan 

3. Komunikasi peraturan-peraturan 

4. Tanggung jawab pemaparan bukti 

5. Perlakuan yang konsisten 

6. Pertimbangan atas situasi-situasi 

3. Kinerja 

a. Definisi Kinerja 

Kinerja dapat diartikan sebagai suatu pencapaian hasil kerja 

sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada masing-

masing organisasi.Menurut Mangkunegara (2000:67) kinerja 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut 

Mathis dan Jackson (2006:113), kinerja merupakan apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. 

Menurut Luthans (2005:165) bahwa kinerja merupakan 

kuantitas dan kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang 

diberikan oleh sesorang yang melakukan pekerjaan. Sedangkan 

menurut Hasibuan (2001:34) kinerja merupakan suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, kesungguhan serta waktu. 
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Kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni 

perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata 

dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.Robbins 

(2008:61) mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai 

oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang 

berlaku untuk suatu pekerjaan. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

menurut Sutrisno (2010:80) yaitu: 

1) Efektivitas dan Efisiensi 

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka 

ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan 

efisiensi. Masalahnya adalah bagaimana proses terjadinya 

efisiensi dan efektivitas organisasi. Dikatakan efektif bila 

mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan 

sebagai pendorong mencapai tujuan. 

2) Kepemimpinan 

Peran pemimpin harus mampu dan menggali potensi yang 

ada pada dirinya dan memanfaatkan didalam organisaisi. 

3) Otoritas dan Tanggung jawab 

Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggung 

jawab telah didelegasikan dengan baik, tanpa adanya tumpang 

tindih tugas. Masing-masing karyawan yang ada dalam 
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organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggung 

jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kejelasan 

wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu 

organisasi akan mendukung kinerja karyawan tersebut. 

4) Disiplin 

Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau 

sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan 

dan ketetapan perusahaan. Masalah disiplin karyawan yang ada 

di dalam organisasi baik atasan maupun bawahan akan 

memberikan corak terhadap kinerja organisasi. Kinerja 

organisasi akan tercapai apabila kinerja individu maupun 

kelompok ditingkatkan. 

5) Inisiatif 

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya piker, 

kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang 

berkaitan dengan tujuan organisasi. Dengan perkataan lain, 

inisiatif karyawan yang ada didalam organisasi merupakan 

daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mengaruhi kinerja. 

c. Indikator Kinerja 

Robbins (2006:260) mengatakan bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan  dan tidak dilakukan 

karyawan. Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: 
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1) Kualitas hasil pekerjaan, yaitu berkaitan dengan jumlah yang 

harus dihasilkan (baik-tidaknya). Pengukuran kualitatif 

keluaran mencerminkan pengukuran tinglat kepuasan yaitu 

seberapa baik penyelesaiannya, berkaitan dengan bentuk 

keluaran. 

2) Kuantitas pekerjaan, merupakan jumlah yang harus 

diselesaikan atau dicapai. pengukuran kuantitatif melibatkan 

perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini 

berkaitan dengan jumlah yang dihasilkan. 

3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. Dalam menyelesaikan tugas para karyawan 

bukan hanya dituntut cepat menyelesaikan pekerjaannya namun 

juga harus tepat atau sesuai dengan harapan atasan. 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan disiplin kerja 

Timple (2001) mengemukakan bahwa pemimpin 

merupakan orang yang menerapkan prinsip dan teknik yang 

memastikan motivasi, disiplin, dan produktivitas jika bekerja sama 

dengan orang, tugas dan situasi agar dapat mencapai sasaran 

perusahaan. Artinya pemimpin harus terlibat dalam mempengaruhi 

dan membuat kedisiplinan bawahan agar mereka melaksanakan 

tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. 
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Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi disiplin kerja 

bawahan, hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Prawira jaya dan Adnyani (2015) dengan hasil penelitian 

gayakepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

disiplin kerja. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

yang diterapkan oleh pimpinan akan mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan pegawainya. 

b. Hubungan Gaya kepemimpinan dengan Kinerja 

Dalam hal ini kepemimpinan memiliki hubungan yang erat 

dengan kinerja karyawan. Kinerja karyawan tidak hanya dilihat 

dari skill namun juga dilihat dari cara seseorang itu memimpin dan 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan 

perusahaan. Kepemimpinan yang memainkan peranan yang sangat 

dominan dalam keberhasilan organisasi dalam menyelenggarakan 

berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja para 

pegawainnya (Siagian,2003:127). 

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Salutondok dan Soegoto (2015) dengan hasil penelitian gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal 

ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memberi pengaruh pada 

pegawai, pimpinan harus mengarahkan pegawai untuk dapat 

meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab. 
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c. Hubungan Disiplin Kerja dan Kinerja 

Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, 

disiplin digunakan untuk memotivasi pegawai agar dapat 

mendisiplinkan diri. Mathis dan Jackson (2010:324) menyatakan 

standar utama dalam mengukur kinerja salah satunya dengan 

mengukur tingkat kehadiran yaitu asumsi yang digunakan dalam 

mengukur atau menilai kerja karyawannya dengan melihat daftar 

hadir.  

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Lastriani (2014) dengan hasil penelitian disiplin berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja. Artinya semakin baik disiplin maka 

semakin baik pula kinerja pegawai. 

d. Hubungan Gaya Kepemimpinan, Disiplin kerja dan Kinerja 

Perusahaan yang berhasil dan efektif merupakan 

perusahaan dengan individu yang didalamnya memiliki kinerja 

yang baik (Sudarmanto,2009). Hal ini berarti bahwa kinerja 

pegawai mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Robbins (2006) mengemukakan bahwa kinerja pegawai 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya iklim, 

kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan kerja, inisiatif, 

motivasi, daya tahan atau kehandalan, kuantitas pekerjaan dan 

disiplin kerja. 
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C. Kerangka Pikir 

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, 

disiplin kerja terhadap kinerja dimana teori yang mendasari variabel X 

(gaya kepemimpinan) adalah teori university of Michiganyang 

menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan ada 2 yaitu gaya kepemimpinan 

orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi karyawan  dengan 

indikator terdiri dari memberi petunjuk, melakukan pengawasan, 

menekankan pelaksanaan tugas, memotivasi, melibatkan bawahan dalam 

pengambilan keputusan, dan bersifat kekeluargaan. 

Teori yang mendasari variabel Z (Disiplin kerja) adalah menurut 

pendapat Sutrisno (2011) dengan indikator yang terdiri dari ketaatan 

terhadap aturan waktu, ketaatan terhadap peraturan, ketaatan terhadap 

aturan perilaku dalam pekerjaan.Teori yang mendasari variabel Y 

(Kinerja) adalah menurut pendapat Robbins (2006) dengan indikator 

kualitas hasil pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu. 

Robbins (2006) mengemukakan bahwa kinerja pegawai 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya iklim, kepemimpinan, 

kualitas pekerjaan, kemampuan kerja, inisiatif, motivasi, kehandalan, 

kuantitas pekerjaan dan disiplin kerja. Berdasarkan teori diatas, maka 

disusun suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan 

antara hubungan gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 

Hubungan Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 

H2 : Disiplin kerja memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Jombang. 

Gaya Kepemimpinan (X) 

Orientasi Tugas (X1) 

1. Memberi petunjuk 

(X1.1) 

2. Menekankan 

pelaksanaan tugas 

(X1.2) 

3. Pengawasan secara 

ketat (X1.3) 

Orientasi Karyawan (X2) 

1. Memberi motivasi 

(X2.1) 

2. Melibatkan 

bawahan dalam 

pengambilan 

keputusan (X2.2)  

3. Bersifat 

kekeluargaan (X2.3) 

Disiplin Kerja (Z) 

1. Ketaatan terhadap aturan waktu 

(Z1.1) 

2. Ketaatan terhadap peraturan (Z1.2) 
3. Ketaatan terhadap aturan perilaku 

dalam pekerjaan (Z1.3) 

Kinerja (Y) 

1. Kualitas Hasil 

Pekerjaan 

(Y1.1) 

2. Kuantitas 

Pekerjaan 

(Y1.2) 

3. Ketepatan 

Waktu (Y1.3) 


