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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan salah satu yang terpenting dalam suatu 

menejemen organisasi.Suatu kepemeimpinan sangat di butuhkan dalam 

suatu organisasi hal ini dikarena adanya suatu keterbatasan dalam diri 

manusia dari sinilah maka timbullah kebutuhan untuk di pimpin atau 

memimpin.Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam mempengaruhi orang lain,tim ataupun 

seluruh anggota organisasi untuk dapat melakukan kinerja sesuai dengan 

yang telah ditentukan.Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Arep & Tanjung dalam kutipan Arini (2017) mengemukakan 

bahwa“Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau 

mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang saling berbeda-beda 

menuju kepada pencapaiaan tujuan tertentu. 

Menurut Hasibuan (2011) kepemimpinan merupakan salah satu cara 

yang digunakan pemimpin untuk dapat mempengaruhi perilaku 

bawahannya,supaya mau berkerja sama dan juga bekerja secara produktif 

sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.Jadi dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu kegiatan atau aktifitas seorang pemimpin dalam 

suatu organisasi yang dapat mempengaruhi ataupun menggerakkan  

bawahannya untuk bekerja sama sebaik mungkin yang sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. 
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2.1.2 Teori kepemimpinan  

Adapun menurut pendapat yang di kemukakan oleh  Stephen P. 

Robbins dalam kutipan Hesti (2015)  membagi teori mengenai 

kepemimpinan yaitu teori sifat (traits theories of leadership), teori perilaku 

kepemimpinan ( behavioral theories of leadership), teori 

kontingensi/situasional (contingency/situational theory), dan teori 

pertukaran pemimpin-anggota (leader-member exchange  theory). Adapun 

penjelasan mengenai masing-masing dari teori adalah sebagai berikut:  

a) Teori Sifat (Trait Theories of Leadership) 

Teori Sifat adalah suatu teori yang mengugkapkan bahwa setiap 

pemimpin memilki mental, fisik dan kepribaduan tertentu yag sangat 

berbeda dengan mereka yang bukan merupakan seorang pemimpin.Dalam 

teori ini setidaknya menyebutkan enam sifat yang membedakan antara 

pemimpin dan bukan pemimpin yaitu hasrat untuk memimpin, integritas, 

kepercayaan diri, ambisi atau energi, kecerdasan dan juga pengetahuan yang 

berhubugan dengan pekerjaan.Teori sifat atau trait theory.ini mengabaikan 

faktor genetik dari seorang pemimpin tersebut. 

b) Teori Perilaku Kepemimpinan ( Behavioral Theories of Leadership) 

Teori Perilaku Kepemimpinan adalah teori yang beranggapan 

bahwa seorang pemimpin bukan hanya dilahirkan tetapi dapat 

diciptakan.Adapun pemimpin yang sukses pada dasarnya dapat di tentukan 

dan juga perilakunya dapat dipelajari.Dan pada teori ini tidak mengamati 

sifat pemimpin yang diperoleh atau dibawa sejak lahir tetapi pada apa yang 

dilakukan oleh seorang pemimpin yang dilakukan secara actual.Atau juga 

dapat dikatakan suskses dari seseorang dapat ditentuka oleh aksi nyata dan 

juga dapat terlihat.Adapun implikasi dari pandangan ini adalah bahwa 

kemampuan dari kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang dapat 

dipelajari.  
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c) Teori Kontingensi/Situasional (Contingency/Situational Theory) 

Adapun teori kepemimpinan kontingensi atau sering disebut  dengan 

teori situasional hal ini dikarenakan teori ini mengungkapkan bahwa 

kepemimpinan yang tergantung pada situasi.Teori ini melihat bahwa para 

pemimpin mencoba untuk melakukan pengaruhnya kepada anggota 

kelompoknya yang berkaitan dengan situasi-situasi yang spesifik.Atau 

dapat dikatakan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat ditentukan oleh 

berfungsinya antara pemimpin, pengikut, dan situasi secara optimal. 

d) Teori Pertukaran Pemimpin-Anggota (Leader-Member Exchange Theory) 

Teori ini mengungkapkan bahwa karena tekanan waktu,para 

pemimpin membangu hubugan yang istimewa dengan kelompok kecil 

bawahan mereka.Adaun menurut teori ini para pemimpin meciptakan suatu 

kelompok dalam dan juga kelompok luar, dan juga bawahan dengan status 

kelompok dalam akan memiliki penilaian kerja yag lebih tiggi,dan juga 

tingkat keluranya karyawan akan lebih rendah dan kepuasan kerja yang 

lebih besar bersama denga para atasan.  

2.1.3 Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Adapun yang diMaksud dengan gaya dalam kepemimpinan,gaya 

adalah suatu sikap,tingkah laku dan kekuatan untuk dapat berbuat 

baik.Sehingga dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara 

yang digunkan oleh seorang pemimpin dalam memepengaruhi bawahannya 

agar tujuan dari perusahaan yang ingin dicapai dapat terwujud.Dan didalam 

gaya kepemimpinan tentunya memiliki tiga pola dasar yaitu pertama 

mementingkan pelaksanaan tugas,kedua mementingkan hasil yang ingin 

dicapai dan yang ketiga mengutamakan hubungan kerjasama.Sehingga 

dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling tepat di dalam 

perusahaan adalah gaya yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di 

perusaahan tersebut. 
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Menurut Tjiptono dalam  Arini (2017) gaya kepemimpinan adalah 

suatu cara yang digunkan pemimpin dalam melakukan interaksi dengan 

bawahannya,dan juga tentunya bahwa gaya kepemimpinan memiliki 

filsafat,keterampilan,dan sikap yang baik dari seorang  pemimpin.Tentunya 

seorang pemimpin dalam melakukan komunikasi ataupun interkasi dengan 

bawahannya memiliki cara berbeda,seorang pemimpin di tuntut untuk selalu 

melakukan interaksi atau komunikasi dengan bawahan sehingga dapat 

diketahui masalah dan kendala yang dihadapi sehingga tujuan yang ingin 

dicapai dapat terlaksana.  

Sedangkan menurut Rivai (2014)  mengungkapkan bahwa gaya 

kepemimpinan merupakan suatu cir yang digunkan oleh seorang pemimpin 

untuk dapat mempengaruhi bawahannya agar tujuan dari organisasi dapat 

tercapai atau juga dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola 

prilaku dan strategi yang sering diterapkan oleh seorang pemimpin.Gaya 

kepemimpinan juga harus dapat menggambarkan bahwa secara langsung 

atau tidak langsung pemimpin terhadap kemampuan bawahannya. 

2.1.3.1 Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan 

Adapun menurut Reitz yang dikutip dalam Darumeutia (2017) 

mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya 

kepemimpinan yakni sebagai berikut ini: 

a) Kepribadian (personality),yang dimaksud dari kepribadian ini adalah 

suatu pengalamam dimasa lalu  dan juga harapan pemimpin yang 

berhubungan dengan nilai-nilai.,latar belakang, dan pengalaman yang 

dilakukan oleh seorang pemimpin. 

b) Harapan dan perilaku atasan,maksudnya adalah seorang atasan terkdang 

menyukai gaya yang berorientasi pada tugas. 

c) Karakteristik,harapan dan juga perilaku bawahan ,maksudnya adalah 

bawahan juga memainkan peran penting dalam hal mempengaruhi 

menejer,karena bawahan diperlukan untuk memepengaruhi. 
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d) Kebutuhan tugas,artinya bahwa setiap tugas dari bawahan juga akan 

mempengaruhi suatu gaya kepemimpinan yang digunakan pemimpin. 

e) Iklim dan kebijakan dari suatu organisasi juga dapat mempengaruhi 

harapan dan juga perilaku bawahan. 

f) Harapan dan perilaku rekan,artinya bahwa pemimpin membina 

persahabatan dengan rekan yang berda dalam satu organisasi,dan saling 

memberikan masukan yang bermanfaat. 

Dari penjelasan di atas,maka dapat dikatakan bahwa kesuksesan 

pemimpin dalam melakukan aktivitasnya diperlukan keharmonisan dan 

juga hubungan atau interkasi yang baik dari ataan dengan 

bawahan,karena keberhasilan dari seorang pemimpin juga tentunya di 

dukung dengan kinerja yang baik dari bawahan. 

2.1.3.2 Indikator  Kepemimpinan 

Adapun menurut Davis yang dikutip dalam Arini (2017) 

mengemukakan,terdapat setidaknya 10 ciri utama yang di jadikan sebagai 

indikator dalam mengukur kesuksesan dari pemimpi dalam mempengaruhi 

bawahannya: 

1. Kecerdasan (Intelligence)  

Pada umunya penelitian selalu menunjukkan bahwa seorang pemimpin 

memepunyai suatu tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pengikutnya,namun tidak jauh beerbeda. 

2. Kedewasaan,sosial dan hubungan yang luas (social maturity and 

breadth) 

Adapun maksudnya adalah biasanya pemimpin memeiliki emosi yang 

stabil dan juga dewasa atau dapat dikatakan matang,juga memeiliki 

kegiatan dan juga perhatian yang luas. 

3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi 

Pada dasarnya pemimpin mempunyai suatu motivasi dan dorongan yang 

tinggi,dan juga pada umunya seorang pemimpin melakukan suatu kerja 

lebih keras untuk suatu nilai instrinsik. 
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4. Sikap hubungan manusiawi 

Pada umumnya seorang pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang 

mengakui harga diri dan juga martabat dari pengikutnya,dan juga 

memiliki perhatian yang tinggi terhdap bawahannya.  

5. Mempunyai pengaruh yang kuat 

Sudah sewajarnya seorang pemimpin harus memeiliki suatu pengaruh 

yang kuat untuk dapat menggerakkan orang lain agar tercapainya suatu 

tujuan yang ingin dicapai. 

6. Memeiliki pola hubungan yang baik 

Seorang pemimpin yang sukses harus mampu menciptakan pola 

hubungan yang baik antar individu,dengan menggunakan pengaruhnya 

agar para bawahan dapat bekerja sama,untuk pencapaian suatu tujuan 

yang di inginkan bersama. 

7. Memeiliki sifat-sifat tertentu 

Seorang pemimpin dituntut untuk dapat memiliki sifat yang khas seperti 

halnya kemampuan atau skill tinggi,kemauan yang keras,dan juga 

kepribadian yang baik sehingga dapat mempengaruhi bawahannya 

untuk dapat bekerja sama. 

8. Memeiliki kedudukan atau jabatan 

Pada umunya didalam suatu organisasi pemimpin tentunya memiliki 

suatu kedudukan atau jabatan,karena pemimpin tidak bisa dilepaskan 

dari kedudukan atau jabatan yang telah di embannya. 

9. Mamapu berinteraksi 

Sudah seharusnya seorang pemimpin harus mampu melakuakan suatu 

interakasi yang baik,terhadap sesama pemimpin.bawahan atau juga atau 

masyarakat di sekitar.dalam situasi dan juga kondisi apapun,baik itu 

menyenangkan atau kurang menyenangkan. 

10. Mampu memeperdayakan 

Biasanya pemimpin yang sukses selalu memiliki kemampuan 

memperdayakan bawahan dan juga masyakat yang di pimpinnya. 

2.1.4 Perilaku Kepemimpinan 
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Perilaku kepemimpinan adalah suatu tindakan-tindakan spesifik 

yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan dan juga 

mengkooerdinasikan kerja anggota atau kelompok.Adapun perilaku yang 

dilakaukan oleh seorang pemimpin ditentukan atau dipengaruhi oleh 

berbagai kondisi seperti sejak lahir terbawa mejadi seorang pemimpin,ada 

juga melalui pendidikan formal dalam membentuk kepemimpinan bahkan 

ada juga yang ada pengalaman langsung atau praktek dalam proses menjadi 

pemimpin. 

Pada umunnya pemimpin dituntut untuk memiliki suatu kelebihan 

ataupun kecakapan khusus di suatu bidang tertentu,sehingga pemimpin 

tersebut di harapkan dapat memepengaruhi orang lain untuk melakaukan 

kerjasama melakukan aktivitas tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu 

yang di harapkan bersama.Adapun pendekatan perilaku kepemimpinan 

adalah suatu pendekatan yang menekankan mengenai apa yang dilakukan 

oleh pemimpin tersebut secara nyata didalam suatu jabatannya yang di 

embannya. 

Adapun tujuan utama  penelitian perilaku kepemimpinan yaitu untuk 

mengidentifikasi efektifitas perilaku yang dilakukan oleh seorang 

pemimpin tentunya menggunakan suatu konsep yang konsiderasi dan 

struktur inisiasi dalam pemimpin. 

Seorang pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang melakukan 

tugas sehari-harinya yaitu didasari dengan orientasi kepemimpinan terhadap 

perilaku yang diterapkan oleh pemimpin tersebut.Yang pertama adalah 

perilaku kepemimpinan yang berorientasikan pada tugas yaitu perilaku 

pemimpin seperti halnya penetapan pola organisas,penyusunan kerja dan 

merumuskan prosedur pencapai kerja.Dan yang kedua adalah perilaku 

kepemimpinan yang berorientasikan pada hubungan antar manusia yaitu 

perilaku kepemimpinan seperti pada hubungan kejawatan,saling 

memepercayai,saling menghargai,dan penuh kehangatan. 
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Adapun menurut pendapat dari Thoha (2012) mengemukakan 

bahwa perilaku kepemimpinan terbagi menjadi 4 bagian yaitu: “Gaya 

kepemimpinan instruksi, partisipasi, konsultasi dan delegasi” 

a) Kepemimpinan Instruksi  

Kepemimpinan instruksi adalah suatu perilaku pemimpin yang 

tinggi pengarahan dan rendahnya dukungan,atau gaya ini sering di 

cirikan dengan komunikasi satu arah.Biasanya pemimpin memeberikan 

batasan peranan pengikutnya dan juga memberi tahu pengikutnya 

tentang apa,bagaimana atau dimana dalam melaksanakan berbagai 

tugas.Adapun inisiatif pemecahan masalah dan juga pembuatan 

kepetusan hanya dilakukan oleh pemimpin dan pelaksanaan diawasi 

ketat oleh pemimpin tersebut.Atau dapat dikatakan bahwa 

Kepemimpinan instruksi adalah suatu gaya kepemimpinan yang 

dilakukan oleh sesorang dan sifatnya instruktif,atau sering disebut juga 

dengan gaya bos hal ini dikarenakan sifatnya hanya komunikasi satu 

arah saja.Dalam gaya kepemimpinan ini pemimpin cenderung 

membatasi peranan bawahan dan hanya menginstruksikan bawahan 

tentang apa,bagaimana,dan dimana harus melakukan pekerjaan. 

b) Kepemimpinan Partisipasi  

Kepemimpinna partisipasi adalah pemimpin yang tinggi dukungan 

dan rendah pengarahan,hal ini dikarenakan posisi kontrol  terhadap 

pemecahan masalah dan juga pembuatan keputusan dilakaukan dengan 

secara bergantian.Karena pemimpin dan juga bawahan salin tukar 

menukar dalam hal pemecahan masalah dan pembuatan suatu 

keputusan,hal ini di anggap wajar karena bawahan memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan tugas.Atau dapat dikatakan juga 

bahwa. 

Kepemimpinan Partisipasi adalah suatu gaya kepemimpinan yang 

bersifat partisipasi atau sering disebut dengan gaya konsultan,hal ini 

dikarenakan dalam memecahkan suatu masalah dan pengambilan 

keputusan melibatkan bawahan.Dan juga dalam penerapan gaya 
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kepemimpinan partisipasi ini pemimpin dan bawahan selalu   bertukar 

pikiran dalam hal pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

c) Kepemimpinan Konsultasi  

Kepemimpinan konsultatif adalah suatu perilaku pemimpin yang 

tinggi pengarahan dan juga tinggi dukungan,hal ini dikarenakan 

pemimpin masih banyak memberikan suatu pengarahan dan juga masih 

membuat hampir semua keputusan,akan tetepi  hal ini diikuti dengan 

meningkatnya komunikasi dua arah,dan perilaku mendukung, dengan 

cara berusaha mendengarkan perasaan pengikut tentang keputusan yang 

telah dibuat dan juga saran ataupun ide.Walaupun dukungan di 

tingkatkan tetapi semua keputusan tetap di ambil oleh  pemimpin.Atau 

dapat dikatakan 

Kepemimpinan Konsultasi adalah suatu gaya kepemimpinan yang 

sifatnya konsultatif atau sering disebut dengan gaya dokter hal ini 

dikarenakan gaya konsultasi ini pemimpin banyak dalam memberikan 

arahan dan mengambil hamper semua keputusan.dan dalam hal ini 

pemimpin mengambil keputusan dan dan memberikan keputusan 

tersebut kepada bawhannya.Dan semua keputusan atau pemecahan 

masalah dilakukan sendiri oleh pemimpin. 

d) Kepemimpinan Delegasi 

Kepemimpinan delegasi adalah perilaku pemimpin yang rendah 

dukungan dan juga rendah pengarahan.Hal ini karena pemimpin selalu 

mendiskusikan masalah secara bersama-sama denga bawahan sehingga 

tercapailah kesepakatan tentang masalah yang dialami,dan proses 

pembuatan keputusan dilakukan secara keseluruhan kepada 

bawahan.Dan dapat dikatakan bawahanlah yang memiliki kontrol 

tentang bagaimana melaksanakan suatu tugas.Dan pemimpin tentunya 

memberikan kesempatan yang luas untuk bawahan karena mereka 

memiliki kemampuan dan juga tanggung jawab dalam pengarahan 

perilaku mereka sendiri,Atau juga dapat dikatakan 
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Kepemimpinan Delegasi adalah suatu gaya kepemimpinan yang 

digunkan sesorangyang sifatnya mendelegasikan atau sering disebut 

gaya bebas hal ini dikarenakan pemimpin dan bawahan melakukan 

diskusi masalah secara bersama-sama hingga tercapainya 

kesepakatan.dan proses dalam hal pengambilan keputusan di 

delegasikan kepada bawahan,dan bawahanlah yang menentukan 

keputusan dalam pelakasanaan pekerjaan. 

2.1.5 Peran Kepemimpinan 

Peran adalah suatu perilaku yang diatur dan diharapkan dari 

seseorang dalam posisi tertentu, dan tentunya didalam suatu organisasi 

pemimpin memeiliki peranan.Peran pemimpin adalah suatu perngkat 

perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan 

kedudukannya sebagai seorang pemimpin.Adapun menurut Torang (2013) 

mengungkapkan bahwa peran kepemimpinan signifikan berpengaruh 

memotivasi bawhannya untuk mencapai tujuan kelompok. 

Selanjutnya menurut Rivai (2014) terdapat tiga peran penting yang dipikul 

pemimpin tentunya dalam melakukan aktivitas kepemimpinannya  yaitu 

sebagai berikut: 

a. Peran pemimpin dalam mengambil keputusan 

Setiap pemimpin tentunya memiliki peran yang begitu besar dalam 

setiap pengambilan keputusan,sehingga tentunya membuat keputusan 

dan juga bertanggung jawab terhadap hasil keputusan tersebut. 

b. Peran Pemimpin dalam mengendalikan konflik 

Tentunya dalam kehidupan berorganisasi konflik yang terjadi baik 

antara pemimpin dengan anggota biasa sering terjadi.Dan disini 

pengendalian konflik perlu dilakukan oleh seorang pemimpin karena 

merupakan salah satu tugas yang dimiliki pemimpin dalam dalam 

kepemimpinannya,Efektif atau tidaknya kepemimpinan seseorang dapat 
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dinilai dengan bagaimana seoranag pemimpin tersebut dapat 

mengendalikan dan juga mengelola konflik. 

c. Peran pemimpin dalam membangun tim 

a) Memperlihatkan gaya pribadi. 

b) Mengilhami kerja tim 

c) Me,berikan suatu dukungan timbal balik. 

d) Proaktif dalam sebagian hubungan. 

e) Dapat memudahkan orang lain melihat peluang dan prestasi.. 

f) Membuat orang lain terlibat dan terikat. 

g) Mengakui prestasi anggota tim 

h) Mendorong dan memudahkan para anggota untuk bekerja. 

i) Berusha meelihara komitmen. 

j) Menempatkan nilai yang tinggi pada tim. 

k) Mencari orang yang unggulan dan bekerja secara konstruktif. 

2.1.6 Kinerja Karyawan 

Adapun pengertian dari kinerja karyawan menurut Mangkunegara 

dalam kutipan Pertiwi (2016) mengungkapkan bahwa kinerja karyawan 

yaitu hasil kerja secara kualaitas dan kuntitas yang telah dicapai oleh 

seseorang tentunya dalam melaksanakan tugas sesui dengan tanggunh 

jawab yang telah di embannya. 

Selanjutnya pendapat dari Bangun (2012) mengungkapkan bahwa 

kinerja karyawan adalah hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh seseorag 

berdasarkan tentang deskripsi pekerjaan  (job requiretment) yang telah 

ditentukan.Selain itu juga terdapat pendapat dari Sagalaga dalam Arsiyanto 

(2013) berpendapat bahwa kinerja adalah suatu perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang sudah dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan peranannya didalam perusahaan tersebut. Atau 

dapat dikatakan bahwa karyawan adalah sesuatu hal yang terpenting dalam 

upaya perusahaan dalam mencapai tujuan. 
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Berdasarkan pengertian tentang kinerja karyawan diatas,dapat 

disimpulkan bahwa kinerja karyawan yaitu suatu kemampun dalam hal 

melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebabankan kepadanya dan 

dengan mengerhkan kemampuan yang dimiliki seperti kecakapan atau 

keterampilan bahkan pengalaman dan kesunguhan hatinya sehingga 

diperoleh hasil kerja yang maksimal. 

2.1.6.1 Pengukur kinerja  karyawan 

Adapun pendapat dari Sutrisno (2009), pengukuran kinerja diarahkan pada 

enam aspek yaitu:  

1) Hasil kerja 

Adalah tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan 

sejauh mana pengawasan dilakukan. 

2) Pengetahuan pekerjaan 

Adalah tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang 

ajan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil 

kerja. 

3) Inisiatif 

Adalah tingkat inisiatif selama menjalankan tugaspekerjaan khususnya 

dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul. 

4) Kecakapan mental 

Adalah tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima insturksi 

kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada. 

5) Sikap  

Adalah tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan 

tugas pekerjaan. 

6)  Disiplin waktu dan absensi 

Adalah tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran 

2.1.6.2 Indikator Kinerja Karyawan 
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Adapun indkator kinerja karyawan menurut Mathis dan Jackson dalam 

kutipan Arsiyanto (2013) adalah sebagai berikut ini: 

1. Kuantitas 

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan Kuantitas 

yang diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah aktivitas yang 

ditugaskan beserta hasilnya. 

2. Kualitas  

Kualitas  adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi. Tingkat 

dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna dalam arti 

menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, maupun 

memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Kualitas 

kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan 

kemampuan pegawai. 

3. Keandalan 

Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang 

disyaratkan dengan supervisi minimum. Menurut Zeithaml & Berry 

dalam Sudarmanto (2009) kehandalan yakni mencakup konsistensi 

kinerja dan kehandalan dalam pelayanan; akurat, benar dan tepat. 

4. Kehadiran  

Kehadiran adalah keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan sesuai 

dengan jam kerja. 

5. Kemampuan bekerja sama  

Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seorang tenaga kerja 

untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu 

tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna 

dan hasil guna yang sebesar–besarnya. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 
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Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan.Dan sebelum 

peneltian ini dilakukan,berikut ini adalah penelitian terdahulu “Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan),dan bedanya dengan 

penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah: 

 

 

 

 



20 
 

Table 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu  

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Variabel Populasi dan 

Sampel 

Teknik 

Sampling 

Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Indra 

(2016) 

Pengaruh gaya    

kepemimpinan 

transformasional 

terhadap  kinerja 

karyawan dengan 

motivasi kerja 

sebagai variabel 

intervening (studi 

pada karyawan 

Bank Jatim 

cabang Malang).  

Mengetahui dan 

menganalisis 

pengaruh gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

terhadap 

motivasi 

kerjakaryawan,m

engetahui dan 

menganalisis 

pengaruh 

motivasi kerja 

terhadap kinerja 

(X1)=  Gaya 

kepemimpinan 

transformasional, 

(X2)=Motivasi 

kerja,(Y)= 

Kinerja 

Karyawan 

Populasi =74 

Sampel   =74 

Teknik 

simple 

random 

sampling 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan 

analisis 

regresi 

berganda 

 

a.Nilai rata-rata 

variabel (grand man) 

sebesar4,04 berarti 

pemimpin tepat dalam 

menerapkan gaya 

kepemimpian 

transformasional  

b. Dilihat dari mean 

total (grand mean) 

sebesar 4,26 bearati 

mayoritas responden 

memiliki motivasi kerja 

yang tinggi.  
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 karyawan,menge

tahui dan 

menganalisis 

pengaruh tidak 

langsung  

 

 

2 Astia Khairizah 

(2015) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap kinerja 

karyawan” Studi 

pada karyawan di 

perpustkaan 

Universitas 

Brawijaya Malang 

Adapaun 

penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengidentifikasi 

dan menganalisis 

pengaruh 

veriabel gaya 

kepemimpinan 

(X) terhadap 

kinerja karyawan 

(Y) perupstakaan 

Univerita 

X1)= Gaya 

kepemimpinan 

direktif, (X2)= 

Gaya 

kepemimpinan 

suportif, (X3)= 

Gaya 

kepemimpinan 

partisipasi,(Y)= 

Kinerja 

Karyawan 

Populasi = 65 

Sampel:  = 65 

Teknik 

sampling 

jenuh 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan 

analisis 

regresi 

berganda 

 

a.Secara serentak 

ketiga variabel 

mempunyai pengaruh 

yang penting terhadap 

(Y),yang berarti kinerja 

karyawan dapat 

meningkat apabila 

pemimpin menerapkan 

gaya kepemimpinan 

direktif,suportif,dan 

partisipasi. 

b.Kepemimpinan 

direktif berpengaruh 
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Brawijaya 

Malang. 

signifikan terhadap (Y) 

secara mandiri,artinya 

ketika pemimpin 

memberikan perintah 

para bawahan 

melakukan tugasnya 

3  Azhar (2010) 

Hubungan Antara 

Gaya 

Kepemimpinan 

Dengan motivasi 

Kerja Karyawan  

 (studi pada 

karyawan PT. 

Indofarma ) 

 

Untuk 

menganalisis 

pengaruh gaya 

kepemimpinan 

terhdap motivasi 

kerja karyawan 

 

X1)=Gaya 

kepemimpinan 

direktif, 

(X2)=Gaya 

kepemimpinan 

partisipatif, 

(X3)=Gaya 

kepemimpinande

legate, 

(X4)=Gaya 

kepemimpinan 

konsultatif  

 

Populasi = 35 

Sampel   = 35 

Proportio

nate 

stratified 

randam 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan 

analisis 

regresi 

berganda 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

gaya kepemimpinan 

yang digunakan oleh 

manajer adalah gaya 

kepemimpinan 

konsultatif. 
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Y)=Motivasi 

kerja Karyawan 
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Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan 

penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Indra (2016). 

 

Persamaan :Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan 

kuisioner.Teknik sampingnya sama-sama menggunakan 

simple random sampling. 

Perbedaan :Variabel penelitian terdahulu terdapat variabel motivasi  

kerja,sedangkan variabel penelitian yang sekarang hanya 

gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan,populasi dan 

sampel penelitian terdahulu berjumlah 74 responden 

sedangkan yang sekarang 42 responden,dan jenis penelitian 

tedahulu adalah kuantitatif deskriptif dan yang sekarang 

adalah kuantitatif kausalitas. 

2) Penelitian Yang dilakukan Khairizah et al. (2015) 

Persmaan Pada penelitian ini sama sama meneliti tentang pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan,variabel 

yang digunakan sama yaitu gaya kepemimpinan(X1) dan 

kinerja karyawan(Y).Hipotetsis di uji sama-sama diuji 

dengan uji simultan (serentak) dan uji parsial (mandiri). 

Perbedaan Perbedaan di penelitian terdahulu dan sekarang yaitu metedo 

yang digunkan berbeda,terdahulu jenis penelitian 

menggunakan metode survei dan penelitian sekarang metode 

kuantitatif kausalitas dan perbedaan yang kedua tentang 

software dalam pegujian,penelitian terdahulu menggunakan 

menggunakan software IBM statistic 21 for windows dan 

penelitian sekarang menggunakan software yakni  

SPSS.Perbedaan yang ketiga jumlah sampel dan 

pupulasi,terdahulu sampel dan populasi 65 responden dan 
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penelitian sekarang hanya 42 responden.Waktu dan tempat 

penelitian juga berbeda. 

3) Penelitian yang dilakukan Azhar (2010)  

Persamaan Metode pengumpumpulan data sama-sama menggunakan 

kuisioner.Sedangkan metode analisisnya juaga sama-sama 

menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada 

penambahan variable yakni berupa komunikasi dan 

motivasi.Selain itu objek dan waktu penelitianmya juga 

berbeda,yang kedua pada populasi dan sampel,terdahulu 

menggunkana 35 responden dan yang sekarang 42 

responden dan teknik pengambilan sampel mengunakan 

proportionate stratified randam sampling sedangkan 

sekarang menggunakan simple random sampling. 

2.3 Kerangka  Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu dilakukan,di Café 

Sawah Pujon Kidul.Tentunya dalam menjalankan kegiatan usahanya maka 

diperlukan perhatian perilaku kepemimpinan dalam perusahaan,adapun 

alasanya karena kepemimpinan situasional dipandang relevan untuk di 

aplikasiakn pada usaha café sawah ini. 

Adapun penelitian ini yaitu mengacu dari teori Thoha (2012) 

mengungkapkan  bahwa,gaya perilaku kepemimpinan situasional memiliki 

empat gaya dasar yang dapat diaplikasikan dan diidentifikasikan dengan 

suatu proses pengambilan keputusan tersebut, yang terdiri dari :gaya 

kepemimpinan instruksi, konsultasi, partisipasi dan delegasi”.Perilaku 

kepemimpinan instruksi adalah perilaku yang dilakukan seorang pemimpin 

dengan cara memberikan suatu instuksi atau penugasan 

tertentu.Kepemimpinan konsultasi adalah kepemimpinan yang memberi 

arahan dan pengambilan keputusan masih dilakukan sepenuhnya oleh 
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pemimpin tersebut .Kepemimpinan partisipasi adalah kepemipinan dimana 

seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dalam pemecahan masalah dan 

pembuatan keputusan sebagian bersar dilakukan oleh bawahannya. Dan 

terakhir adalah kepemimpinan delegasi yaitu kepemimpinan dimana 

seorang pemimpin melakukan suatu diskusi bersama dengan bawahannya 

sehingga tercapainya kesepakatan mengenai suatu masalah dan keputusan 

delegasikan pada para bawahannya.Berdasarkan rumusan masalah di atas 

maka dapat dibuat kerangka pemukiran penelitian sebagai berikut.Dan 

untuk jelasnyaakan di sajikan kerangka penelitian yang di gambarkan 

seperti di bawah ini: 

Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah suatu tinjauan mengenai apa yang diteliti yang dituangkan 

dalam sebuah bagan yang menjadi alur pemikiran penelitian.Berikut adalah 

kerangka berfikir mengenai gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan: 

Gambar 2.1 

Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Gaya Kepemimpinan: 

1. Gaya kepemimpinan 

instruksi 

2. Gaya Kepemimpinan 

partisipasi 

3. Gaya kepemimpinan 

konsultasi 

4. Gaya kepemimpinan 

delegasi 

Karakteristik 

Pemimpin 

Kinerja Karyawan: 

1. Kualitas kerja. 

2. Kuantitas Kerja. 

Memebangun Motivasi Kerja Karyawan 

1. Motivasi karyawan melalui inspirasi 

2. Motivasi karyawan melalui apresiasi 
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Dengan kerangka berfikir diatas maka,dapat diketahui bahwa perusahaan juga 

memerlukan karakteristik dan gaya kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan 

diperusahaan tersebut.Karena seorang pemimpin dituntut tidak hanya mahir secara 

fungsional tetapi juga harus mampu membuat karyawannya termotivasi untuk terus 

berkembang dan maju selama bekerja di perusahaan,sehingga visi dan misi 

perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

Model Konseptual 

Gambar 2.2. 

Model Konseptual 

 

 

 Keterangan: 

Dari model konseptual di atas,menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan yang 

ada pada setiap perusahaan mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan 

tersebut. 

Model Hipotesis 

Gambar 2.3 

Model Hipotetsis 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kepemimpinan Instruksi 

(X1) 

Kepemimpinan 

Partisipasi (X2) 

Kepemimpinan 

Konsultasi  (X3) 

Kepemimpinan Delegasi 

(X4) 

Gaya Kepemimpinan 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Kinerja Karyawan 
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= Pengaruh Simultan 

 

= Pengaruh Parsial 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasrakan masalah pokok yang sudah dijelaskan diatas maka,dikemukan 

hipotesisi sebagai berikut ini: 

H1: Diduga gaya kepemimpinan instruksi (X1), partisipasi (X2), 

konsultasi (X3) dan delegasi (X4) berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan (Y). 

H2: Diduga  gaya kepemimpinan instruksi (X1), partisipasi (X2), 

konsultasi (X3), dan delegasi (X4) berpengaruh secara parsial dan 

terdapat variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan(Y).
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