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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh para peneliti sebelumnya: 

1. Hartono (2017), penelitian tentang “Analisis Gaya Kepemimpinan 

Direktur Utama di PT Bukit Mustika Persada”. Penelitian yang dilakukan 

menyatakan bahwa direktur utama memiliki gaya kepemimpinan 

partisipatif yang dimana karyawan sangat berperan penting dalam 

perusahaan. Pemimpin memberi kepercyaan kepada karyawan dalam 

pengambilan keputusan. Karyawan juga diberi kesempatan oleh 

pemimpin untuk memberikan masukan, saran, dan pendapat kepada 

pemimpin jika menurut karyawan itu kurang tepat. 

2. Nikolas Arditya (2014), penelitian tentang “Gaya Kepemimpinan di PT 

AST Jakarta Utara”. Penelitian yang dilakukan menyatakan  bahwa 

pemimpin pengarah, pendukung, partisipatif dikategorikan tinggi dan  

gaya kepemimpinan beroreintasi prestasi sangat tinggi, dimana pemimpin 

selalu memberikan tantangan kepada karyawan dan selalu mendukung 

kinerja karyawan untuk terus ditingkatkan dan juga pemimpin 

menginginkan karyawannya menjadi sempurna dalam aspek 

pekerjaannya.  
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3. Ardiansyah (2011), “Analisis Gaya Kepemimpinan Situasional 

(Situational Leadership) Sebagai Model Kepemimpinan di Era Modern”. 

Penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan gaya 

kepemimpinan situasional kaitannya dengan iklim kerja organisasi Dinas 

Sosial Berau terlihat sangat kondusif dapat meningkatkan partisipasi 

bawahan dan memicu peningkatan kinerja organisasi pada saat ini. 

Penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian sekarang dengan 

penelitian terdahulu yaitu: 

a. Perbedaan waktu dan objek penelitian 

b. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu berbeda dengan 

penelitian sekarang yang menggunakan Path-Goal Theory (teori arah 

tujuan) 

Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel yang digunakan meliputi gaya kepemimpinan 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Definisi kepemimpinan menurut Robbins (2012) adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai suatu visi atau 

serangkaian tujuan tertentu. Sumber pengaruh ini bisa jadi bersifat formal, 

seperti yang diberikan oleh pemangku jabatan manajerial dalam sebuah 

organisasi, karena posisi manajemen memiliki tingkat otoritas yang diakui 
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secara formal, seseorang bisa memperoleh peran pemimpin hanya karena 

posisinya dalam organisasi tersebut. Sedangkan menurut Nawawi dan Hadari 

(2004) mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses atau rangkaian 

kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, meskipun tidak 

mengikuti rangkaian sistematis. Rangkaian itu berisi kegiatan menggerakkan, 

membimbing dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam berbuat 

sesuatu, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Kepemimpinan 

(leadership) merupakan proses dalam memengaruhi, memotivasi, dan 

membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas 

suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Ada 

empat jenis kepemimpinan yang paling sering diterapkan, yaitu 

kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang otokratis, 

kepemimpinan yang bersifat afiliatif, dan kepemimpinan yang visioner. 

Kepemimpinan demokratis adalah suatu jenis kepemimpinan dimana seorang 

pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang 

demokratis merupakan seorang pendengar yang baik bagi para pengikutnya 

dan seorang pekerja tim yang baik, serta mampu memengaruhi dan 

berkolaborasi dengan tim yang dipimpinnya. Dengan adanya gaya 

kepemimpinan seperti ini, tiap masukan dari anggota tim dihargai dan 

komitmen dalam kerja tim dapat dirasakan melalui adanya partisipasi yang 

aktif dari tiap anggota. Dalam hal ini, seorang pemimpin bisnis dapat 

menerapkan gaya kepemimpinan ini untuk mendapatkan saran yang berguna 
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dari para pekerjanya. 

Gaya kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan otokratis, yaitu suatu 

gaya kepemimpinan dimana seorang pemimpin memiliki kekuasaan absolut 

dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya. Seorang pemimpin 

yang autokratis memimpin dengan memberikan perintah kepada anggotanya, 

memberikan ancaman kepada para bawahannya, dan memiliki kontrol yang 

ketat terhadap organisasi yang dipimpin. Selain itu, pemimpin yang otokratis 

selalu memonitor berjalannya aktivitas kerja secara terus-menerus. Dengan 

gaya kepemimpinan yang otokratis, seorang pemimpin bisnis dapat 

mengontrol perusahaannya dengan ketat. Gaya kepemimpinan lainnya adalah 

kepemimpinan afiliatif, yaitu jenis kepemimpinan dimana seorang pemimpin 

memberikan saran-saran yang efektif dan mendorong anggota timnya untuk 

lebih aktif dalam memberikan ide dan pendapat. Pemimpin seperti ini 

memiliki beberapa karakteristik, yaitu mementingkan harmoni antar para 

anggota timnya, berempati terhadap sesama, meningkatkan semangat para 

anggotanya, dan membantu dalam menyelesaikan konflik antar anggota tim. 

Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan seperti ini menciptakan 

harmoni dalam tim dengan membantu membangun hubungan anta para 

anggotanya. Seorang pemimpin perusahaan dapat menerapkan gaya 

kepemimpinan seperti ini untuk memotivasi tim saat berada di saat sulit 

maupun untuk mempererat hubungan antar anggotanya. Jenis kepemimpinan 

yang terakhir adalah kepemimpinan visioner, yaitu jenis kepemimpinan 

dimana pemimpin menginspirasi dan memotivasi para anggota timnya, 
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berpegang teguh pada visi yang ditetapkan, dan mendorong para anggotanya 

untuk menjalankan tugas-tugasnya sejalan dengan tujuan besar yang ingin 

dicapai bersama. Seorang pemimpin yang visioner menginspirasi sesamanya 

dan percaya terhadap visi yang ingin dicapainya dan memiliki empati 

terhadap anggota tim. Seorang pemimpin yang visioner mengomunikasikan 

secara jelas mengenai bagaimana untuk mencapai visi tersebut dan mengapa 

semua usaha dalam tim (baik perusahaan maupun organisasi lainnya) 

diperlukan dalam mencapai visi tersebut. Gaya kepemimpinan ini diperlukan 

ketika bisnis atau perusahaan membutuhkan suatu visi yang baru atau 

perubahan drastis yang memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan.  

Apapun jenis kepemimpinan yang diterapkan dalam bisnis, pemimpin 

yang efektif memiliki sifat-sifat yang dapat berkontribusi terhadap 

berkembangnya suatu bisnis. Ada lima sifat yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin. Pertama, seorang pemimpin yang efektif harus terus berinovasi 

dalam membangun suatu nilai dan penerapan dalam bisnis, tidak terus 

berpaku pada cara-cara yang konvensional. Kedua, seorang pemimpin yang 

efektif harus menginspirasi dan memotivasi semua orang dalam perusahaan 

untuk mencapai visi yang ingin dituju bersama. Ketiga, seorang pemimpin 

harus bisa menjadi teladan yang baik bagi para pekerjanya. Hal ini 

memotivasi para karyawan untuk ingin terus meningkatkan kemampuan dan 

kinerja dalam diri mereka. Keempat, seorang pemimpin yang efektif harus 

memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi dan mampu memahami 

perasaan dalam diri tiap pekerjanya. Pemimpin yang efektif harus menghargai 
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perasaan para anggotanya dan membangun hubungan yang baik dengan 

mereka. Kelima, pemimpin yang efektif memungkinkan para anggotanya 

untuk bertindak dengan memberikan akses terhadap informasi dan 

memberdayakan para pekerjanya untuk bekerja dengan seluruh kemampuan 

yang mereka miliki. Maka dari itu, untuk membangun dan mempertahankan 

suatu bisnis yang sukses, seorang wirausahawan (entrepreneur) harus 

memiliki dan menerapkan kepemimpinan yang efektif dalam menciptakan 

lingkungan kerja yang nyaman dan meningkatkan kinerja para pekerjanya 

untuk mengembangkan bisnisnya. 

2. Pola Dasar Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yang secara terinci 

dijabarkan lagi menjadi delapan pola. Ketiga pola dasar dalam gaya 

kepemimpinan menurut Nawawi dan Martini (2004) adalah: 

1. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan tugas 

secara efektif dan efisien, agar mampu mewujudkan tujuan secara 

maksimal. 

2. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan hubungan 

kerja sama. 

3. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan hasil yang dapat dicapai 

dalam rangka mewujudkan tujuan kelompok organisasi. 

Ketiga pola dasar mencerminkan gaya kepemimpinan seperti diatas, 

dalam proses kepemimpinan secara operasional tidaklah terpisah secra deskrit. 
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Dalam kenyataannya satu dengan yang lain saling isi-mengisi dan saling 

menunjang, namun terlihat kecenderungan atau titik beratnya yang berbeda. 

 

3. Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi 

Dalam organisasi, pemimpin dan efektifitas kepemimpinan itu sangat 

penting. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut (Mohyi, 2005:162) 

a. Sebagai pengantar, pengarah organisasi untuk mencapai tujuan. 

b. Penanggung jawab dan pembuat kebijakan-kebijakan organisasi. 

c. Pemersatu dan memotivasi para bawahannya dalam melaksanakan 

aktivitas organisasi 

d. Pelopor dalam menjalankan aktivitas manajemen, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pengolaghan sumber 

daya yang ada. 

e. Sebagai pelopor memajukan organisasi. 

4. Sifat-sifat Kepemimpinan 

Untuk memperoleh kemampuan kepemimpinan diperlukan 

sejumlah sifat-sifat yang baik dan tepat. Menurut Terry dalam Siswanto 

(2005:158) sifat-sifat penting seorang pemimpin adalah: 

a. Penuh energi (energive) 

Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik memang dibutuhkan 

energi yang baik pula, jasmani maupun rohani. Seorang pemimpin 
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harus sanggup bekerja dalam rangka jangka panjang dan dalam 

waktu yang tidak tertentu. Maka kesehatan fisik dan mental benar-

benar diperlukan bagi seorang pimpinan. 

b. Memiliki stabilitas emosi 

Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan diri dari 

kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya dan tidak boleh cepat 

naik pitam. 

c. Memiliki pengetahuan tentang hubungan antara manusia  

Mengingat tugas yang penting dan seorang pemimpin adalah 

memimpin dan memajukan orang bawahannya, maka seorang 

pemimpin harus mengetahui benar tentang hubungan antar 

manusia tersebut. 

d. Motivsai pribadi 

Keinginan untuk dapat memimpin harus datang dari dorongan 

batin pribadinya sendiri dan bukan paksaan dari luar dirinya. 

Kekuatan dari luar hanya bersifat menstimulir saja terhadap 

keinginan-keinginan untuk menjadi pemimpin. 

e. Kemahiran mengadakan komunikasi 

Seorang pemimpin harus mampu dan cakap dalam mengutarakan 

gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting 

bagi pemimpin untuk dapat mendorong maju bawahannya, 

memberikan atau menerima informasi bagi kemajuan organisasi 

dan kepentingan bersama. 
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f. Kecakapan mengajar 

Pemimpin yang baik adalah guru yang baik. Mengajar adalah jalan 

yang terbaik untuk memajukan orang-orang ataupun menyadarkan 

orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan dan 

sebagainya. 

g. Kecakapan sosial 

Seorang pemimpin harus mengetahui benar-benar tentang manusia 

atau masyarakat, kemampuan-kemampuannya maupun kelemahan-

kelemahan. Ia harus memiliki kemampuan bekerja sama dengan 

orang-orang dengan berbagai ragam sifat, sehingga mereka benar-

benar dengan penuh kemauan dan kesetiaan bekerja di bawah 

kepemimpinannya. 

h. Kemampuan teknis 

Dengan dimilikinya kemampuan teknis seorang pemimpin akan 

lebih mudah mengadakan koreksi bila terjadi kesalahan 

pelaksanaan tugas dan bawahannya. 

5. Teori Kepemimpinan Path-Goal 

Teori Path-Goal sebagai salah satu pendekatan dalam kepemimpinan 

masih termasuk ke dalam kategori Pendekatan Kontijensi.Teori ini 

dikembangkan oleh Robert J. House serta Robert J. House and Gary Dessler. 

Teori ini mengajukan pendapat bahwa kinerja bawahan dipengaruhi oleh 

sejauh mana manajer mampu memuaskan harapan-harapan mereka. 

Istilah path-goal ini datang dari keyakinan bahwa pemimpin yang efektif 
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memperjelas jalur untuk membantu anggotanya dari awal sampai ke 

pencapaian tujuan mereka (Northouse, 2010). 

Menurut teori path-goal, suatu perilaku pemimpin dapat diterima oleh 

bawahan pada tingkatan yang ditinjau oleh mereka sebagai sebuah sumber 

kepuasan saat itu atau masa mendatang. Perilaku pemimpin akan memberikan 

motivasi sepanjang membuat bawahan merasa butuh kepuasan dalam 

pencapaian kinerja yang efektif dan menyediakan ajaran, arahan, dukungan 

dan penghargaan yang diperlukan dalam kinerja efektif.  

Untuk pengujian pernyataan ini, House mengenali empat perilaku 

pemimpin. Pemimpin yang berkarakter directive-leader, supportive leader, 

participative leader dan achievement-oriented leader. Berlawanan dengan 

pandangan Fiedler tentang perilaku pemimpin, House berasumsi bahwa 

pemimpin itu bersifat fleksibel. Teori path-goal mengimplikasikan bahwa 

pemimpin yang sama mampu menjalankan beberapa atau keseluruhan 

perilaku yang bergantung pada situasi. 

Model kepemimpinan path-goal berusaha meramalkan efektivitas 

kepemimpinan dalam berbagai situasi. Menurut model ini, pemimpin menjadi 

efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk 

melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Teorinya disebut sebagai path-

goal karena memfokuskan pada bagaimana pimpinan mempengaruhi persepsi 

pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk 

menggapai tujuan. 
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Model path-goal menjelaskan bagaimana seorang pimpinan dapat 

memudahkan bawahan melaksanakan tugas dengan menunjukkan bagaimana 

prestasi mereka dapat digunakan sebagai alat mencapai hasil yang mereka 

inginkan. Model path-goal juga mengatakan bahwa pimpinan yang paling 

efektif adalah mereka yang membantu bawahan mengikuti cara untuk 

mencapai hasil yang bernilai tinggi. 

Secara mendasar, model ini menjelaskan apa yang harus dilakukan 

oleh seorang pimpinan untuk mempengaruhi persepsi bawahan tentang 

pekerjaan dan tujuan pribadi mereka dan juga menjelaskan apa yang harus 

dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memotivasi dan memberikan 

kepuasan kepada bawahannya. Teori Path-Goal menganggap bawahan 

memandang perilaku pemimpin sebagai pengaruh yang mampu memotivasi 

diri mereka, yang berarti kepuasan atas kebutuhan mereka bergantung atas 

kinerja efektif, dan arahan, bimbingan, pelatihan, dan dukungan yang 

diperlukan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, House mengidentifikasi 4 tipe perilaku 

kepemimpinan sebagai berikut 

1. Kepemimpinan pengarah (directive leadership) 

Melibatkan tindak pembiaran bawahan untuk tahu secara pasti 

apa yang diharapkan dari seorang pemimpin melalui proses pemberian 

arahan (direksi). Bawahan diharapkan mengikuti aturan dan 

kebijakan. 
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2. Kepemimpinan pendukung (supportive leadership) 

Melibatkan cara yang bersahabat dan bersifat merangkul 

pemimpin atas bawahan dengan menampakkan perhatian atas 

kebutuhan dan kesejahteraan bawahan. 

3. Kepemimpinan partisipatif (participative leadership) 

Melibatkan diadakannya proses konsultatif dengan para 

bawahan serta kecenderungan menggunakan evaluasi yang berasal 

dari opini dan saran bawahan sebelum membuat keputusan. 

4. Kepemimpinan berorientasi prestasi (achievement-oriented 

leadership) 

Melibatkan perancangan tujuan yang menantang bagi para 

bawahan mencari perbaikan atas kinerja mereka, dan menunjukkan 

keyakinan bahwa bawahan dapat melakukan kinerja secara baik. 

Dengan menggunakan salah satu dari empat gaya di atas, dan 

dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti yang diuraikan 

tersebut, seorang pemimpin harus berusaha untuk mempengaruhi 

persepsi para karyawan atau bawahannya dan mampu memberikan 

motivasi kepada mereka, dengan cara mengarahkan mereka pada 

kejelasan tugas-tugasnya, pencapaian tujuan, kepuasan kerja dan 

pelaksanaan kerja yang efektif. 
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 Oleh Keempat gaya di atas merupakan tipe-tipe perilaku yang 

dapat diamati secara objektif dan dapt diadopsi oleh pemimpin. Selain 

empat gaya pemimpin teori Path Goal juga menjelaskan dua kontigensi 

situasional yang akan mempengaruhi pemimpin yaitu; 

1. Karakteristik dari bawahan 

Karakter pribadi dari bawahan pada teori ini sama dengan tingkat 

kesiapan dan kematangan bawahan atau kelompok. Karakteristik tersebut 

mencakup apakah bawahan memiliki kemampuan, keahlian, ketrampilan, 

keyakinan dirindan motivasi tinggi. Jika rendah maka pemimpin 

melakukan pelatihan, pengarahan secara langsung dan pemberian hadiah 

untuk bawahan. 

2. Sifat Pekerjaan 

Lingkungan kerja mencakup tingkat struktur tugas, sistem 

wewenang formal yang ada dan kelompok kerja. Tingkat struktur tugas 

mencakup apakah tugas mempunyai definisi, deskripsi pekerjaan, dan 

prosedur kerja yang jelas. Sistem wewenang formal mencakup jumlah 

kekuasaan yang digunakan pemimpin sertaapakah kebijakan dan aturan 

membatasi perilaku bawahan. Karakteristik kelompok kerja mencakup 

tingkat pendidikan bawahan dan kualitas hubungan diantara bawahan. 

Karakteristik kelompok kerja mencakup tingkat pendidikan bawahan dan 

kualitas hubungan diantara bawahan. 

Jika situasi yang dihadapi pemimpin adalah ketidak mampuan 

bawahan atas hadiah yang diberikan oleh atasan, maka pemimpin harus 
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mengadopsi gaya kepemimpinan partisipatif. Dengan gaya ini pemimpin 

mendengarkan dan mengajak bawahannya untuk menentukan  jenis hadiah 

seperti apa yang diinginkan. Apakah hadiah yang bersifat intrinsik seperti 

tantangan kerja, atau hadiah ekstrinsik seperti pemberian bonus, promosi, 

atau tunjangan kesejahteran. 

 

Model kepemimpinan jalur tujuan menyatakan pentingnya 

pengaruh pemimpin terhadap persepsi bawahan, mengenai tujuan kerja, 

tujuan pengembangan diri dan jalur pencapaian tujuan. Dasar dari model 

ini adalah teori motivasi eksperimental. Model ini di populerkan oleh 

Robert Hause yang berusaha yang berusaha memprediksi ke-efektifan 

kepemimpinan dalam berbagai situasi.Teori ini dikembangkan untuk 

menjelaskan bagaimana perilaku seorang pemimpin mempengaruhi 

kepuasan dan kinerja para bawahan. 

Menurut teori ini ada dua variabel situasi yang sangat menentukan 

efektifitas pemimpin adalah: 

1. Karakteristik Bawahan 

Pada faktor situasional ini, teori path-goal memberikan penilaian 

bahwa perilaku pemimpin akan bisa diterima oleh bawahan jika para 

bawahan melihat perilaku tersebut akan merupakan sumber yang 

segera bisa memberikan kepuasan atau sebagai suatu instrumen bagi 

kepuasan-kepuasan masa depan. Karakteristik bawahan mencakup tiga 

hal, yakni: 
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a. Letak Kendali (Locus of Control) 

Hal ini berkaitan dengan keyakinan individu sehubungan dengan 

penentuan hasil. Individu yang mempunyai letak kendali internal 

meyakini bahwa hasil (reward) yang mereka peroleh didasarkan 

pada usaha yang mereka lakukan sendiri. Sedangkan mereka yang 

cenderung letak kendali eksternal meyakini bahwa hasil yang 

mereka peroleh dikendalikan oleh kekuatan di luar kontrol pribadi 

mereka.  

b. Kesediaan untuk Menerima Pengaruh (Authoritarianism) 

Kesediaan orang untuk menerima pengaruh dari orang lain.  

c. Kemampuan (Abilities) 

Kemampuan dan pengalaman bawahan akan mempengaruhi 

apakah mereka dapat bekerja lebih berhasil dengan pemimpin 

yang beroreintasi prestasi yang telah menentukan tantangan 

sasaran yang harus dicapai dan mengharapkan prestasi yang 

tinggi, atau pemimpin yang supportive yang lebih suka memberi 

dorongan dan mengarahkan mereka. Bawahan yang mempunyai 

kemampuan yang tinggi cenderung memilih gaya kepemimpinan 

achievement oriented sedangkan bawahan yang mempunyai 

kemampuan rendah cenderung memilih supportive.  

2. Sifat Pekerjaan 

Pada faktor situasional ini path–goal menyatakan bahwa perilaku 

pemimpin akan menjadi faktor motivasi terhadap para bawahan, jika: 
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a. Perilaku tersebut akan memuaskan kebutuhan bawahan sehingga 

akan memungkinkan tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan 

kerja. 

b. Perilaku tersebut merupakan komplimen dari lingkungan para 

bawahan yang dapat berupa pemberian latihan, dukungan dan 

penghargaan yang diperlukan untuk mengidentifikasikan 

pelaksanaan kerja. 

6. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran 

yang akan dilakukan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui gaya kepemimpinan di De Chicken Malang. Gaya 

Kepemimpinan menurut Robert House dalam Handoko (2002) yang 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan pengarah yang indikatornya 

menjelaskan kepada bawahan pekerjaan yang diharapkan, menuntut bawahan 

untuk menyelesaikan tugas dengan benar, memberikan instruksi secara rinci.  

Gaya kepemimpinan pendukung yang indikatornya kepedulian akan 

kebutuhan bawahan, menunjukkan rasa simpati dan empati, bersikap adil. 

Gaya kepemimpinan  partisipatif yang indikatornya menerima saran dan ide 

dari bawahan, bersikap terbuka terhadap kritik, mengajak bawahan 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan 

berorientasi prestasi yang indikatornya tujuan yang menantang, mendukung 

bawahan meningkatkan kinerja, mengharapkan bawahan untuk menjadi 

sempurna dalam setiap aspek pekerjaan. 
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Gambar 2.1 Analisis Jenis˗Jenis Gaya Kepemimpinan 
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