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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan referensi dari beberapa jurnal 

manajemen yang nantinya akan membantu peneliti untuk mengetahui hasil 

dari penelitian terdahulu dan sebagai pertimbangan dan acuan dalam 

membandingkan pengaruh suatu variabel. Adapun dari penelitian terdahulu 

yaitu : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 

Terdahulu 

Keterangan  

1 Judul Penelitian  Pengaruh Kepemimpinan dan 

Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan di PT. Danar Hadi Surakarta 

(Alamsyah, 2013) 

Tujuan Penelitian 1. Mengetahui pengaruh antara 

kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan 

2. Mengetahui pengaruh antara 

kemampuan kerja terhadap kinerja 

karyawan 

Metode 

Penelitian 

1. Menggunakan 2 variabel: variabel 

independen, variabel variabel 

dependen. 

2. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi linier berganda 

Hasil Penelitian 1. Terdapat pengaruh secara parsial 

antara kepemimpinan dan 

kemampuan kerja terhadap kinerja 

karyawan 

2. Terdapat pengaruh secara simultan 

antara kepemimpinan dan 

kemampuan kerja terhadap kinerja 

karyawan 
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Lanjutan tabel 2.1 

2 Judul 

Penelitian  

Pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Hotel Swiss-Belinn Malang 

Prasojo, (Putro, 2016)  

Tujuan 

Penelitian 

1. Mendiskripsikan kemampuan kerja karyawan HK 

dan Security pada hotel SWISS-BELINN Malang 

2. Untuk mengetahui Kemampuan kerja yang terdiri 

atas (X1 Ketrampilan, X2 Pengetahuan, X3 

Pengalaman, X4 Fisik, dan X5 Intelektual) 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

SWISS-BELINN MALANG 

3. Untuk mengetahui Kemampuan kerja 

berpengaruh simultan terhadap kinerja karyawan 

pada SWISS-BELINN  

4. Untuk mengetahuiVariabel paling dominan 

Metode 

Penelitian 

1. Menggunakan 6 variabel: 5 variabel independen, 1 

dan variabel dependen. 

2. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

regresi linier berganda. 

Hasil 

Penelitian 

Terdapat pengaruh simultan dari variabel bebas yaitu 

variabel ketrampilan, pengetahuan, pengalaman,fisik 

dan intelektual terhadap variabel kinerja karyawan.  

3 Judul 

Penelitian  

Pengaruh Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Operasional Dengan Motivasi 

Sebagai Variabel Moderator Di Hotel Bisanta 

Bidakara Surabaya (Rinindita, 2007) 

Tujuan 

Penelitian 

Penelitian ini dilakukakan untuk menganalisis 

pengaruh faktor-faktor kemampuan kerja secara 

bersama-sama dan secara parsial serta untuk 

menganalisis pengaruh motivasi sebagai variabel 

moderator terhadap kinerja karyawan bagian 

operasional Hotel Bisanta Bidakara Surabaya. 

 Metode 

Penelitian 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda, uji multikolinieritas dan  uji 

asumsi klasik 

 Hasil Penelitian Berdasarkan nilai pengujian regresi berganda dengan 

menggunakan program SPSS versi 11.5 diperoleh dua 

perushmaan regresi. Besarnya pengaruh kemampuan 

yang terdiri dari pengetahuan, inisiatif dan sikap 

terhadap kinerja karyawan adalah 61,8 %. Dan 

motivasi meningkatkan pengaruh kemampuan pada 

variabel pengetahuan dan inisiatif terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai thitu g variabel Pengetahuan 

kemudian nilai thitung variabel Inisiatif. Sedangkan 

motivasi tidak meningkatkan pengaruh sikap terhadap 

kinerja karyawan. 
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Lanjutan tabel 2.1 

4 Judul Penelitian Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Muizu (2014) 

 Metode 

Penelitian 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linier sederhana. 

 Hasil Penelitian Hasil pengujian hipotesismenunjukan bahwa 

kepemimpinan, berpengaruh secara signifikan, baik 

parsialmaupun simultan terhadap kinerja karyawan. 

Artinya, semakin baik penerapankepemimpinan, 

maka akan semakin optimal pencapaian kinerja 

karyawanperbankan Sulawesi Tenggara. 

5 Judul Penelitian Pengaruh kemampuan kerja dan kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan (Studi pada karyawan 

Operator PT. Indonesia Power Unit Bisnis 

Pembangkit Semarang), Kristiani (2013) 

 Tujuan 

Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh antara kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan 

2. Mengetahui pengaruh antara kemampuan kerja 

terhadap kinerja karyawan 

 Metode 

penelitian 

1. Menggunakan 2 variabel: variabel independen, 

variabel variabel dependen 

2. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

regresi linier berganda 

 Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan 

dikategorikan baik, artinya kemampuan yang dimiliki 

karyawan operator PT. Indonesia Power UPB 

semarang adalah baik dapat dilihat dari penguasaan 

prosedur dan metode kerja yang baik, pemahaman 

peraturan tugas atau pekerjaan yang baik terhadap 

target yang ditetapkan perusahaan, mampu 

bekerjasama dengan teman sekerja tanpa konflik, 

mampu untuk bekerja dalam satu tim, dan memiliki 

rasa empati kepada teman sekerja. 

Sumber : Jurnal Penelitian  

Berdasarkan tabel 2.1 diatas diperoleh adanya persamaan variabel 

penelitian yang digunakan,yaitu variabel kemampuan, kepemimpinan dan 

kinerja karyawan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

terletak pada alat analisis yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan 

analisisregresi linier berganda, uji asumsi klasik, analisis path, uji 



15 
 

 
 

multikolinieritas sedangkan penlitian sekarang ini menggunakan regresi linier 

berganda. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Definisi Kinerja Karyawan 

Pada dasarnya seorang karyawan dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya diharapkan untuk dapat 

menunjukkan suatu kinerja terbaik yang bisa ditunjukkan oleh karyawan 

tersebut. Selain itu kinerja seorang karyawan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang penting guna untuk meningkatkan hasil kinerjanya. 

Menurut Gibson, Ivancevinch dan Donnelly (1997) dalam Amins 

(2013), dikatakan bahwa kinerja karyawan adalah tingkat keberhasilan 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan tersebut mengandung 

makna bahwa kinerja karyawan dinyatakan baik dan sukses jika tujuan 

yang di inginkan dapat tercapai dengan baik. 

Menurut Mangkunegara (2009:67) kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Mathis & Jackson (2011), kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

empathal : 

1. Kemampuan yang dimiliki oleh karyawan 
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2. Keinginan / minat seorang karyaawan dalam bekerja  

3. Lingkungan yang ada disekitar karyawan 

4. Kemampuan yang kuat yang memperkokoh manajemen SDM. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut steers dikutip dalam 

(Riani, 2011) yaitu : 

1. Kemampuan, keppribadian dan minat kerja 

2. Kejelasan dan penerimaan atau penjelas peran seorang pekerja yang 

merupakan taraf pengertian dan penerimaan seorang atas tugas yang 

diberikan kepadanya. 

Oleh karena itu agar, mempunyai kinerja yang baik seorang karyawan 

harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta 

mengetahui pekerjaannya. Tanpa mengetahui empat faktor tersebut kinerja 

yang baik tidak akan tercapai. Dengan demikian, kinerja individu dapat 

ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. 

(Mathis & Jackson, 2011) 

c. Indikator Kinerja Karyawan 

Mangkunegara (2009:67) kinerja karyawan dapat dinilai dari: 

a. Kualitas kerja 

Menunjukkan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan 

tidak mengabaikan volume pekerjaan. Adanya kualitas kerja yang baik 

dapat menghindari tingkat kesalahan, dalam penyelesaian suatu 

pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 

 

b. Kuantitas kerja 
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Menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam 

suatu waktu sehingga efesiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai 

dengan tujuan perusahaan. 

c. Waktu 

Ketepatan dalam proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Kemampuan 

a. Pengertian Kemampuan Kerja 

Kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas 

atau pekerjaan. kemampuan seseorang merupakan perwujudan dari 

pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.  Oleh sebab itu, karyawan yang 

memiliki kemampuan tinggi dapat menunjang tercapainya visi dan misi 

organisasi untuk segera maju dan berkembang pesat, guna mengantisipasi 

kompetisi  global. Kemampuan yang dimiliki seseorang akan membuatnya 

berbeda dengan yang mempunyai kemampuan rata- rata atau biasa saja. 

Menurut Robbins (2006:52) kemampuan kerja dapat diartikan 

sebagai kepasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam 

pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Gibson (2006:167) menjelaskan 

bahwa kemampuan kerja adalah : potensi seseorang untuk melaksanakan 

tugas atau pekerjaan.Kemampuan kerja menunjukkan kecakapan seseorang 

seperti kecerdasan dan keterampilan. Kemampuan berhubungan erat dengan 

kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan 

pekerjaan. Ketidakberadaan hal seperti ini dapat mempengaruhi peningkatan 

kinerja karyawan (Robbins, 2006:49). 
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Menurut Thoha (2011:99) kemampuan merupakan salah satu unsur 

dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang 

dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan suatu pengalaman. Menurut 

Kaleta (2006:170) Kemampuan kerja merujuk suatu fitur yang kompleks 

dan tingkat mencerminkan interaksi antara volume kedua kegiatan fisik dan 

mental dan kemampuan fungsional pekerja, kesehatan mereka dan penilaian 

subjektif dari status mereka dalam kondisi organisasi dan sosial yang 

diberikan. Soelaiman (2007:112) menyatakan bahwa kemampuan adalah 

sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang 

dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental ataupun fisik. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat ditarik suatu 

simpulan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan kerja adalah kapasitas 

individu atau potensi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang 

menunjukkan kecakapan seseorang seperti kecerdasan dan keterampilan. 

b. Indikator Kemampuan Kerja 

  Menurut Fitz dalam Swasto (2000:80) mengemukakan bahwa  

kemampuan  kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

  1) Kemampuan pengetahuan, adalah pemahaman secara luas mencakup 

segala hal yang pernah diketahui yang berkaitan dengan tugas-tugas 

individu dalam organisasi.  

2) Kemampuan keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan 

teknik pelaksanaan kerja tertentu yang berkaitan dengan tugas 

individu dalam organisasi. 
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3) Kemampuan sikap merupakan kemampuan yang mempunyai 

pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang kepada orang lain, 

obyek dan situasi yang berhubungan dengan orang tersebut. 

  Sedangkan menurut Rao (2000:98) mengklasifikasikan 

kemampuan kerja menjadi empat yaitu: 

1) Kemampuan teknis mencakup pengertian mengenai suatu aktivitas 

khusus dan kecakapan di dalamnya, terutama yang berkenaan dengan 

metode, proses, prosedur dan teknik. 

2) Kemampuan perilaku, mencakup kepandaian orang berhubungan 

dengan orang lain. 

3) Kemampuan manajerial, mencakup pengertian yang berkenaan 

dengan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 

pemonitoran, penilaian, penyeliaaan dan sebagainya. 

4) Kemampuan konseptual, mencakup kemampuan untuk melihat 

organisasi secara keseluruhan 

3. Kepemimpinan  

a. Definisi Kepemimpinan 

 Kepemimpinan MenurutYukl (2010) kepemimpinan adalah interaksi 

saling memengaruhi antara pimpinan dengan para pengikutnya. Pada masa 

lalu interaksi tersebut dilukiskan sebagai interaksi antara pengembala 

(pemimpin) dengan ternak (pengikut) yang digembalakannya; dewasa ini 

posisi keduanya sejajar. Ilmu kepemimpinan tidak hanya membahas masalah 

yang berhubungan dengan pemimpin dan kepemimpinannya (leader and 

leadership), akan tetapi juga membahas masalah kepengikutan (followership). 
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 Kepemimpinan merupakan lokomotif organisasi yang selalu menarik 

dibicarakan. Daya tarik ini didasarkan pada latar historis yang menunjukkan 

arti penting keberadaan seorang pemimpin dalam setiap kegiatan kelompok 

dan kenyataan bahwa kepemimpinan merupakan sentrum dalam pola 

interaksi antar komponen organisasi (Suarjaya dan Akib, 2003: 42). Lebih 

dari itu, kepemimpinan dan peranan pemimpin menentukan kelahiran, 

pertumbuhan dan kedewasaan serta kematian organisasi. Kita tahu bahwa 

kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

perjalanan suatu organisasi dapat berkembang dan maju dalam pencapaian 

tujuan organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan juga merupakan unsur 

yang dijadikan acuan bagi setiap bawahan atau anggota dalam suatu 

organisasi untuk bekerja dan berbuat untuk kemajuan dan bertahannya suatu 

organisasi. 

Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan 

mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota 

kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi 

berbagai strategi dan tujuan, kemampuan mempengaruhi komitmen dan 

ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama; dan kemampuan 

mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara dan 

mengembangkan kemampuan (Shegdill dalam Stoner dan Freeman 1989: 

459-460). 

 Salah satu jenis kepemimpinan ada  teorikepemimpinan perilaku 

menurut Siagian (2000:205) pendekatan perilaku memandang bahwa 

kepemimpinan dapat dipelajari dari tingkah laku, dan bukan dari sifat-sifat. 
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Tingkah laku para pemimpin pada saat mereka berupaya mempengaruhi para 

anggota kelompok, baik secara perseorangan maupun kolektif. Perilaku 

kepemimpinan ini merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang pemimpin 

dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. 

b. Beberapa Teori Kepemimpinan  

Bila berbicara mengenai kepemimpinan, maka terlebih dahulu harus 

membahas teori-teori kepemimpinan. Robbins (2006) membagi teori 

mengenai kepemimpinan ke dalam empat kategori, yaitu : 

1. Teori Ciri Kepemimpinan (The Leadership Characteristic theory)  

Teori Ciri Kepemimpinan adalah teori yang mencari ciri 

kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang memperbedakan pemimpin 

dari bukan pemimpin. Dalam teori ini diidentifikasikan ciri-ciri yang 

dikaitkan secara konsisten dengan kepemimpinan yaitu enam ciri yang 

cenderung membedakan pemimpin dari bukan pemimpin adalah ambisi 

dan energi, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas (keutuhan), 

percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. 

Di samping itu, riset baru-baru ini memberikan bukti kuat bahwa orang-

orang yang mempunyai sifat pemantauan diri yang tinggi artinya sangat 

luwes dalam menyesuaikan perilaku mereka dalam situasi yang berlainan, 

jauh lebih besar kemungkinannya untuk muncul sebagai pemimpin dalam 

kelompok-kelompok ketimbang yang pemantauan dirinya rendah.  

2. Teori Perilaku Kepemimpinan (Behavioral Theories of Leadership)  

Teori Perilaku Kepemimpinan adalah teori-teori yang 

mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari 
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bukan pemimpin. Adapun teori-teori yang termasuk ke dalam Teori 

Perilaku Kepemimpinan adalah:  

a. Studi-studi Kepemimpinan Ohio State  

Menurut Yukl (2004) kuesioner penelitian tentang perilaku 

kepemimpinan yang efektif telah didominasi oleh pengaruh dari 

kepemimpinan dari Ohio State University. Sebuah sasaran utama 

untuk mengidentifikasi perilaku kepemimpinan yang efektif. Analisis 

faktor dari jawaban kuesioner memberi indikasi bahwa para bawahan 

memandang perilaku atasannya pertama-tama dalam kaitannya 

dengan dua dimensi atau kategori arti dari perilaku, yang kemudian 

disebut sebagai “consideration” dan “initiating structure”. 

Kedua-duanya adalah kategori yang didefinisikan secara luas 

yang terdiri atas sejumlah varietas yang luas mengenai jenis-jenis 

perilaku yang spesifik. Consideration adalah tingkat sejauh mana 

seorang pemimpin bertindak dengan cara ramah dan mendukung, 

memperlihatkan perhatian terhadap bawahan, dan memperhatikan 

kesejahteraan mereka. Contohnya termasuk melakukan kebaikan 

kepada bawahan, mempunyai waktu untuk mendengarkan masalah 

para bawahan, mendukung atau berjuang untuk seorang bawahan, 

berkonsultasi dengan bawahan mengenai hal yang penting sebelum 

dilaksanakan, bersedia untuk menerima saran dari bawahan, dan 

memperlakukan bawahan sebagai sesamanya. Initiating structure 

(struktur memprakarasai) adalah tingkat sejauh mana seorang 
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pemimpin menentukan dan menstruktur perannya sendiri dan peran 

dari para bawahan kearah pencapaian tujuan-tujuan formal kelompok. 

Contohnya termasuk memberi kritik kepada pekerjaan yang 

jelek, menekankan pentingnya memenuhi batas waktu, menugaskan 

bawahan, mempertahankan standar-standar kinerja tertentu, meminta 

bawahan untuk mengikuti prosedur-prosedur standar, menawarkan 

pendekatan baru terhadap masalah, mengkoordinasi kegiatan-kegiatan 

bawahan, dan memastikan bahwa bawahan bekerja sesuai dengan 

batas kemampuannya.  

b. Telaah Universitas Michigan  

Telaah kepemimpinan yang dilakukan pada Pusat Survei dan 

Survei Universitas Michigan mempunyai riset yang serupa dengan 

riset yang dilakukan di Ohio yaitu melokasi karakteristik perilaku 

pemimpin yang tampaknya dikaitkan dengan ukuran keefektifan 

kinerja. Kelompok Michigan juga membagi perilaku pemimpin ke 

dalam dua dimensi yaitu pemimpin berorientasi karyawan dan 

pemimpin berorientasi produksi. Pemimpin yang berorientasi 

karyawan (employee oriented leader) menekankan pada hubungan 

antarpribadi, memberikan perhatian pribadi terhadap kebutuhan 

karyawan dam menerima perbedaan individual di antara para anggota. 

Sebaliknya pemimpin yang berorientasi produksi (production 

oriented leader) cenderung menekankan aspek teknis atau tugas dari 

pekerjaan tertentu, perhatian utama mereka adalah pada penyelesaian 
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tugas kelompok mereka, dan anggota-anggota kelompok adalah suatu 

alat untuk tujuan akhir itu.  

c. Kisi-kisi Manajerial Blake & Mouton dan Studi Skandinavia  

Suatu penggambaran grafis dari pandangan dua dimensi terhadap 

gaya kepemimpinan dikembangkan oleh Blake dan Mouton. Mereka 

mengemukakan Kisi Manajerial berdasarkan gaya “kepedulian akan 

orang” dan “kepedulian akan produksi”, yang pada hakikatnya mewakili 

dimensi pertimbangan dan struktur prakarsa dari Ohio atau dimensi 

berorientasi karyawan dan berorientasi produksi dari Michigan. Kisi 

manajerial itu sendiri merupakan suatu matriks sembilan kali sembilan 

yang membagankan delapan puluh satu gaya kepemimpinan yang 

berlainan.  

Berdasarkan penemuan-penemuan Blake dan Mouton, para manajer 

berkinerja paling baik pada gaya 9,9 dimana perhatiannya pada produksi 

tinggi tetapi perhatiannya pada karyawan juga tinggi, jika dibandingkan 

dengan gaya 9,1 (tipe otoritas) atau gaya 1,9 (tipe laissez-faire). Studi 

skandinavia mengatakan premis dasar mereka adalah bahwa dalam suatu 

dunia yang berubah, pemimpin yang efektif akan menampakkan perilaku 

yang berorientasi pengembangan (orients expansion). Mereka adalah para 

pemimpin yang menghargai eksperimentasi, mencari gagasan baru, serta 

membuat dan mengimplementasikan perubahan.  

3. Teori Kontingensi (Contingency Theory)  

Teori Kontingensi merupakan pendekatan kepemimpinan yang 

mendorong pemimpin memahami perilakunya sendiri. Teori ini 
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mengatakan bahwa keefektifan sebuah kepemimpinan adalah fungsi dari 

berbagai aspek situasi kepemimpinan (Ivancevich, Konopaske, Matteson, 

2007). Adapun lima teori yang termasuk ke dalam teori kontingensi 

adalah:  

a. Model kontingensi Fiedler (Fiedler Contingency Model)  

Mengemukakakan bahwa kinerja kelompok yang efektif 

bergantung pada padanan yang tepat antara gaya si pemimpin dan 

sampai tingkat mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada 

si pemimpin. Fiedler menciptakan instrument, yang disebutnya LPC 

(Least Preffered Co-Worker) yang bermaksud mengukur apakah 

seseorang itu berorientasi tugas atau hubungan. Kemudian setelah gaya 

kepemimpinan dasar individu dinilai melalui LPC yang bermaksud 

mengukur apakah seseorang itu berorientasi tugas ataukah hubungan, 

Fiedler mendefinisikan faktor-faktor hubungan pemimpin-anggota, 

struktur tugas dan kekuasaan jabatan sebagai faktor situasi utama yang 

menentukan efekftivitas kepemimpinan.  

b. Teori Situasional Hersey dan Blanchad 

Merupakan suatu teori kemungkinan yang memusatkan perhatian 

pada para pengikut. Kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan 

memilih gaya kepemimpinan yang tepat, yang menurut argument 

Hersey dan Blanchard bersifat tergantung pada tingkat kesiapan atau 

kedewasaan para pengikutnya. Tekanan pada pengikut dalam 

keefektifan kepemimpinan mencerminkan kenyataan bahwa para 

pengikutlah yang menerima baik atau menolak pemimpin. Tidak 
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peduli apa yang dilakukan si pemimpin itu, keefektifan bergantung 

pada tindakan dari pengikutnya. Inilah dimensi penting yang kurang 

ditekankan dalam kebanyakan teori kepemimpinan. Istilah kesiapan, 

seperti didefinisikan oleh Hersey dan Blanchard, merujuk ke sejauh 

mana orang mempunyai kemampuan dan kesiapan untuk 

menyelesaikan suatu tugas tertentu.  

c. Teori Pertukaran Pemimpin-Anggota  

Menurut teori ini para pemimpin menciptakan kelompok-dalam dan 

kelompok-luar, dan bawahan dengan status kelompok-dalam akan 

mempunyai penilaian kinerja yang lebih tinggi, tingkat keluarnya 

karyawan yang lebih rendah, dan kepuasan yang lebih besar bersama 

atasan mereka. Hal pokok yang harus dicatat di sini adalah bahwa 

walaupun pemimpinlah yang melakukan pemilihan, karakteristik 

pengikutlah yang mendorong keputusan kategorisasi dari pemimpin.  

d. Teori Jalur-Tujuan Robert House (House’s Path Goal Theory)  

Merupakan teori bahwa perilaku seorang pemimpin dapat diterima 

baik oleh bawahan sejauh mereka pandang sebagai suatu sumber dari 

atau kepuasan segera atau kepuasan masa depan. Hakikat teori ini 

adalah bahwa merupakan tugas si pemimpin untuk membantu 

pengikutnya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberikan 

pengarahan yang perlu dan / atau dukungan guna memastikan tujuan 

mereka sesuai dengan sasaran keseluruhan dari kelompok atau 

organisasi.  
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e. Teori Model Partisipasi-Pemimpin Vroom dan Yetton  

Merupakan suatu teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat 

aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan 

keputusan partisipatif dalam situasi-situasi yang berlainan.  

4. Teori Neo-Karismatik (Neocharismatic Theories)  

Merupakan teori kepemimpinan yang menekankan simbolisme, 

daya tarik emosional, dan komitmen pengikut yang luar biasa. Teori-teori 

yang termasuk ke dalam teori ini adalah: 

a. Teori Kepemimpinan Karismatik (Charismatic Leadership)  

Teori Kepemimpinan Karismatik mengemukakan bahwa para pengikut 

membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang heroic atau 

luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. 

Kepemimpinan karismatik mungkin tidak selalu diperlukan untuk 

mencapai tingkat kinerja karyawan yang tinggi. Mungkin paling tepat 

bila tugas dari pengikut memiliki suatu komponen ideologis atau bila 

lingkungan melibatkan satu tingkat stress dan ketidakpastian yang 

tinggi.  

b. Teori Kepemimpinan Transformasional  

Teori yang menyatakan bahwa pemimpin memberikan pertimbangan 

dan ransangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki 

karisma.  
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c. Teori Kepemimpinan Transaksional  

Merupakan teori yang menyatakan bahwa pemimpin memandu atau 

memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan 

dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas.  

d. Teori Kepemimpinan Visioner (Visionary Leadership)  

Teori dimana pemimpin memiliki kemampuan untuk menciptakan dan 

mengkomunikasikan visi yang realistis, dapat dipercaya, dan menarik 

mengenai masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi, yang 

tumbuh dan menjadi semakin baik di masa sekarang.  

c. Perilaku Kepemimpinan Terhadap Bawahannya  

Menurut Siagian (2005:205) perilaku kepemimpinan terhadap 

bawahannya meliputi : 

1. Iklim saling mempercayai. Hubungan seorang pemimpin dengan 

bawahannya yang diharap-harapkan adalah suatu hubungan yang dapat 

menumbuhkan iklim atau suasana saling mempercayai. 

2. Penghargaan terhadap ide bawahan. Dari sebuah pemimpin dalam sebuah 

lembaga atau instansiakan dapat memberikan nuansa tersendiri bagi para 

bawahannya 

3. Memperhitungkan perasaan bawahan. Dari sini dapat dipahami bahwa 

perhatian pada manusia merupakan visi manajerial yang berdasarkan pada 

aspek kemanusiaan dari perilaku seorang pemimpin. 

4. Perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan. Hubungan antara 

individu dan kelompok akan menciptakan harapan-harapan bagi perilaku 

individu. 
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5. Perhatian pada kesejahteraan bawahan. Seorang pemimpin dalam fungsi 

kepemimpinan pada dasarnya akan selalu berkaitan dengan dua hal 

penting yaitu hubungan dengan bawahan dan hubungan yang berkaitan 

dengan tugas. 

6. Pengakuan atas status para bawahan secara tepat dan professional. 

Pemimpin dalam berhubungan dengan bawahan yang diandalkan oleh 

bawahan adalah sikap dari pemimpin yang mengakui status yang 

disandang bawahan secara tepat dan professional. 

7. Memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan padanya. Dalam sebuah 

organisasi seorang pemimpin memang harus senantiasa memperhitungkan 

faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan kepuasan kerja para 

bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dengan demikian 

hubungan yang harmonis antara pemimpin dan bawahan akan tercapai. 

d. Karakteristik Kepemimpinan 

 Menurut (Handoko, 1997) dalam Bambang (2010:34) 

mengemukakan enam sifat kepemimpinan yaitu meliputi : 

1. Kemapuan dalam kedudukannya sebagai pengawas (Supervisory ability) 

atau pelaksana fungsi-fungsi dasar manajemen. 

2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung 

jawab dan keinginan sukses. 

3. Kecerdasan, mencakup kebijakan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. 

4. Ketegasan (decisiveness), atau kemampuan untuk membuat keputusan-

keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. 
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5. Kepercayaan diri, atau pandangan terhadap dirinya sehingga mampu 

untuk menghadapi masalah. 

6. Inisiatif, atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, 

mengembangkan serangkaian kegiatan dan menemukan cara-cara baru 

atau inovasi. 

Sedangkan menurut (Anoraga, 1997) dalam Bambang (2010:34), sifat 

yang sebaiknya dimiliki seorang pemimpin meliputi : 

1. Mempunyai persepsi sosial, artinya bahwa pemimpin peka terhadap 

kebutuhan, masalah, perasaan, sikap bawahan 

2. Mempunyai kecerdasan yang tinggi, seorang pemimpin akan lebih 

mudah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi kelompoknya, hal 

ini penting mengingat sangat banyaknya masalah yang dihadapi seorang 

pemimpin 

e. Prinsip Kepemimpinan 

Menurut (Want,2010),secara garis besar prinsip kepemimpinan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengambilan keputusan 

Pemimpin harus mampu berbicara pada saat yang tepat, transformasi 

kepada karyawan yang memerlukan, dan menentukan kriteria keputusan 

yang sesuai dengan tujuan bisnis 

2. Memimpin  

Pemimpin yang membangkitkan rasa percaya pada karyawannya, 

memiliki kompetensi yang tinggi, mampu membawa diri 
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3. Komunikasi  

Pemimpin harus mampu memberikan dan berbagi informasi, gagasan dan 

keberhasilan kepada karyawannya. 

4. Perbedaan  

 Pemimpin mampu menghargai perbedaan antara atasan dan bawahan 

atau bawahan dengan atasan 

5. Keunggulan Personal 

 Dilihat dari tingkat keterampilan tinggi, pengetahuan, kepedulian diri, 

motivasi diri, hormat kepada semua. 

6. Evaluasi 

 Pemimpin melaksanakan evaluasi untuk masa sekarang dan yang akan 

datang. Kekuatan kompetitif organisasi terletak pada evaluasi terus 

menerus pemimpin akan selalu memberikan solusi terbaik. 

7. Semangat kerja  

  Mampu memelihara budaya yang mebuat teamwork, 

kegembiraan, engembangan pribadi, karier, penghargaan dan kehidupan 

kerja. 

8. Etika  

  Pemimpin memelihara etika dalam bisnis dalam melakukan hal 

yang benar. Integritas menjadi dasar pemimpin dalam melakukan semua 

keputusan, tindakan dan hubungan. 
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9. Partnership  

  Organisasi melakukan kolaborasi dengan mitra untuk memberi 

manfaat bersama. Hubungan yang dilakukan berdasarkan pada 

penghargaan, kejujuran, keterbukaan, keandalan dan kepercayaan. 

10. Berkomitmen  

  Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang bekerja keras 

untuk mencapai tujuan. Pemimpin mempunyai komitmen dan 

memastikan bahwa setiap orang akan mempunyai pengalaman yang luar 

biasa 

11. Perencanaan dan pengukuran 

  Pemimpin melakukan perencanaan dan mengukur untuk 

memahami dan memperbaiki hasil yang dicapai. Pemimpin memfokuskan 

pada perencanaan terintegrasi diseluruh organisasi. Pemimpin 

mempunyai pengertian mendalam dalam sukses dan tantangan dengan 

mengukur dan mengevaluasi hasil tindakannya.  

12. Rasa kepemilikan  

  Pemimpin merasakan kepemilikan bersama dengan berpikir dan 

bertindak seperti pemilik. Pemimpin memenuhi komitmen dan 

menghargai kontribusi masing-masing. Pemimpin adalah pengurus 

sumberdaya kolektif dan karenanya sebagai cara adil untuk mencapai 

sukses. 
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13. Keberlanjutan 

  Merupakan jalan menuju masa depan. Pemimpin menggunakan 

sumber daya dengan bijak dan membuat keputusan dengan perhitungan 

kesejahteraan dan keuntungan. 

14. Perubahan 

  Pemimpin mendukung kekuatan bisnis dan individu yang 

membawa perubahan positif, lokal maupun global. 

f. Indikator Kepemimpinan  

Menurut Wahjosumidjo (Wijayanti, 2012), secara garis besar indikator 

kepemimpinan adalah sebagai berikut:  

a. Bersifat adil  

Dalam kegiatan suatu organisasi, rasa kebersamaan diantara para anggota 

adalah mutlak, sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya merupakan 

pencerminan dari pada kesepakatan antara para bawahan maupun antara 

pemimpin dengan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi  

b. Memberi sugesti  

Sugesti biasanya disebut sebagai saran atau anjuran.  

c. Mendukung tujuan  

Tercapainya tujuan organisasi tidak secara otomatis terbentuk, melainkan 

harus didukung oleh adanya kepemimpinan. 

d. Katalisator  

Seorang pemimpin dikatakan berperan sebagai katalisator, apabila pemimpin 

itu selalu dapat meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada.  
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e. Menciptakan rasa aman  

Setiap pemimpin berkewajiban menciptakan rasa aman bagi para 

bawahannya.  

f. Sebagai wakil organisasi  

Setiap bawahan yang bekerja pada unit organisasi apapun, selalu memandang 

atasan atau pimpinannya mempunyai peranan dalam segala bidang kegiatan, 

lebih-lebih yang menganut prinsip-prinsip keteladanan atau panutan-panutan.  

g. Sumber inspirasi  

Seorang pemimpin pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para 

bawahannya.  

h. Bersikap menghargai  

Setiap orang pada dasarnya menghendaki adanya pengakuan dan 

penghargaan diri pada orang lain. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan, 

mendorong, dan mengajak orang lain untuk bekerja samadan mau bekerja 

secara produktif guna pencapaian tujuan tertentu. 

4. Hubungan antar Variabel 

a. Hubungan kepemimpinan dengan kinerja karyawan 

  Kepemimpinan pemimpin yang diperlihatkan dan diterapkan 

kedalam suatu gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor dalam 

peningkatan kerja karyawan, karena pada dasarnya sebagai tulang 

punggung pengembanganorganisasi dalam mendorong, dan 

mempengaruhi semangat kerja yang baik kepada bawahan. Untuk itu 

pemimpin perlu memikirkan dan memperlihatkan kepemimpinan yang 
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tepat dalam penerapannya.Kepemimpinan yang efektif dapat diperoleh 

melalui gaya kepemimpinanya yang diterapkan secara tepat dalam upaya 

mendorong dan mempengaruhi bawahannya, sehingga mampu 

meningkatkan kinerja bawahan. Menurut Tampubolon (2007:42), gaya 

kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari 

falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang 

pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahanya. Mulyadi 

dan Rivai (2009;73),  menyatakan bahwa pemimpin dalam 

kepemimpinanya perlu memikirkan dan memperlihatkan gaya 

kepemimpinan yang akan diterapkan kepada pegawainya.  

b. Hubungan Kemampuan Dengan Kinerja Karyawan  

Kemampuan seorang individu  pada hakekatnya  tersusun dari dua 

perangkat faktor : kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. 

Kemampuan intelektual  adalah kemampuan yang diperlukan  untuk 

menjalankan kegiatan mental. Sedangkan kemampuan fisik adalah 

kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang 

menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan serupa. 

Kemampuan seorang individu  pada hakekatnya  tersusun dari dua 

perangkat faktor : kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. 

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan  untuk 

menjalankan kegiatan mental (Robbins, 2006:48). 

Menurut Thoha (2005: 32), manusia berbeda perilakunya karena 

berbeda kemampuannya, ada yang beranggapan perbedaan kemampuan  

disebabkan sejak lahir, ada pula yang beranggapan  bahwa perbedaan 

menyerap informasi dari suatu gejala  dan adapula yang beranggan kerena 
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kombinasi keduanya. oleh karenanya  kecerdasan merupakan salah satu 

perwujudan  dari kemampuan seseorang sehingga dapat meningkatkan 

pencapaian kinerja. Lepas dari setuju  atau tidak setuju  dari perbedaan 

perbedaan  tersebut ternyata  bahwa kemampuan seseorang dapat 

membedakan perilakunya dan karena perbedaan kemampuannya  ini  

maka  dapat  kiranya dipergunakan  untuk memprediksi  pelaksanaan dan 

hasil kerja  seseorang  yang berkerja sama didalam suatu organisasi 

tertentu. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran menunjukan konsep berpikir peneliti sesuai 

dengan rumusan masalah sehingga pembahasan yang dilakukan lebih 

mudah untuk diketahui. Kerangka pikir dalam penelitian ini didasari oleh 

beberapa teori kemampuan, kepemimpinan dan kinerja yang dapat 

digunakan untuk mempermudah alur pemikiran dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Berdasarkan teori diatas maka digambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Hubungan Kemampuan, Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

KEMAMPUAN (X1) 

1. Pengetahuan (X1.1) 

2. Keterampilan (X1.2) 

 
 

 

KEPEMIMPINAN (X2) 

1. Berorientasi Karyawan 

2. Berorientasi Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

KINERJA (Y) 

1. Kualitas kerja (Y1.1) 

2. Kuantitas kerja (Y1.2) 
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Keterangan: 

   Pengaruh Parsial 

   Pengaruh Simultan 

Peneliti berpendapat bahwa, gambar 2.1 menyatakan Kinerja 

Karyawan (Y) dapat dipengaruhi dari kemampuan (X) dengan indikator-

indikator yang disajikan oleh Robbins (2008:256) sedangkan kepemimpinan 

menggunakan teori Michigan. Kinerja dalam penelitian ini menggunakan 

indikator-indikator yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2009:67). 

D. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiono (2015:96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Berdasarkan rumusan penelitian ini dan landasan penelitian terdahulu maka, 

peneliti mengemukakan hipotesis atau kesimpulan sementara seperti dibawah 

ini: 

Kemampuan dapat mempunyai dampak yang berarti dalam kinerja 

organisasi jangka panjang. Menurut Thoha (2005: 32), manusia berbeda 

perilakunya karena berbeda kemampuannya, ada yang beranggapan 

perbedaan kemampuan  disebabkan sejak lahir, ada pula yang beranggapan  

bahwa perbedaan menyerap informasi dari suatu gejala  dan adapula yang 

beranggan kerena kombinasi keduanya. oleh karenanya  kecerdasan 

merupakan salah satu perwujudan  dari kemampuan seseorang sehingga dapat 

meningkatkan pencapaian kinerja. 



38 
 

 
 

Selain itu kepemimpinan yang berlaku secara universal menghasilkan 

tingkat kinerja dan kepuasan bawahan yang tinggi. Kepemimpinan yang 

efektif dapat diperoleh melalui gaya kepemimpinanya yang diterapkan secara 

tepat dalam upaya mendorong dan mempengaruhi bawahannya, sehingga 

mampu meningkatkan kinerja bawahan. Menurut Tampubolon (2007:42), 

kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari 

falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin 

ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahanya. Mulyadi dan Rivai 

(2009;73),  menyatakan bahwa kepemimpinanakan memberikan dukungan 

kepada karyawan untuk mendukung memaksimalkan pencapaian kinerja 

bawahannya (karyawan).  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah 

(2013) yang diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh secara parsial 

kepemimpinan dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan, berdasarkan 

uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H1 :Kemampuandan Kepemimpinan Secara Parsial berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada Kesbangpol Batu 

Kemampuan kerja, kesempatan berkinerja, kejelasan aturan dan 

pengahargaan mempengaruhi kinerja karyawan. Semakin tinggi nilai 

kemampuan kesempatan berkinerja, dan kejelasan atuuran serta penghargaan 

semakin tinggi pula kinerja karyawan. Salah satu kinerja dapat dikatakan 

optimal dapat dilakukan secara professional dan proposional, dengan kata  

lain “The Right Man on The Right Job” sesuai dengan kemampuan, 

ketrampilan dan keahliannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008) 

bahwa keterampilan dan keahlian sumberdaya manusia penting bagi 
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organisasi dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan agar ketepatan 

menyelesaikan pekerjaannya, sehingga gairah kerja dan kedisiplinannya akan 

lebih baik terhadap hasil kerja. Adapun upaya peningkatan kinerja karyawan 

juga ditunjukkan melalui kepemimpinan yang diterapkan yang menunjukkan 

pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan pemimpin, 

dengan menyatukan tujuan organisasi dengan tujuan individu atau karyawan, 

dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah menjadi komitmen 

bersama. (Tampi, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah 

(2013) yang diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh secara simultan 

kepemimpinan dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan, berdasarkan 

uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

H2 :Kemampuan dan Kepemimpinan Secara Simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada Kesbangpol Batu 


