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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1. Gaya Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi, tidak dapat dibantah 

merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan 

organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, memahami teori-teori 

kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan 

dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang 

kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan.  

 Menurut Handoko (1999:294) kepemimpinan adalah bagian penting 

manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. Kepemimpinan merupakan 

kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar 

bekerja mencapai tujuan dan sasaran. 

Diantara beberapa gaya kepemimpinan, terdapat pemimpin yang positif 

dan negatif, dimana pembedaan itu didasarkan pada cara dan upaya mereka 

memotivasi karyawan. Apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekankan 

pada imbalan atau reward (baik ekonomis maupun non ekonomis), berarti telah 

digunakan gaya kepemimpinan yang positif. Sebaliknya, jika pendekatannya 

menekankan pada hukuman atau punishment, berarti dia menerapkan gaya 

kepemimpinan negatif. Pendekatan kedua ini dapat menghasilkan prestasi yang 

diterima dalam banyak situasi, tetapi menimbulkan kerugian manusiawi.   
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Menurut Gibson et.al. (1994: 263) kepemimpinan adalah suatu usaha 

mempengaruhi orang antar perseorangan (interpersonal), lewat proses 

komunikasi, untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan. Definisi ini 

mengandung arti bahwa kepemimpinan mencakup penggunaan pengaruh dan 

bahwa semua hubungan antar perseorangan dapat menyangkut kepemimpinan. 

Selanjutnya Burn (dalam Pawar dan Eastman, 1997; Keller, 1992) 

mengembangkan konsep kepemimpinan transformasional dan transaksional 

dengan berlandaskan pada pendapat Maslow mengenai hirarki kebutuhan 

manusia. Menurut Burn (dalam Pawar dan Eastman, 1997) keterkaitan tersebut 

dapat dipahami dengan gagasan bahwa kebutuhan karyawan yang lebih rendah, 

seperti kebutuhan fisiologis dan rasa aman hanya dapat dipenuhi melalui praktik 

gaya kepemimpinan transaksional. Sebaliknya, Keller (1992) mengemukakan 

bahwa kebutuhan yang lebih tinggi, seperti harga diri dan aktualisasi diri, hanya 

dapat dipenuhi melalui praktik gaya kepemimpinan transformasional.  

Sejauhmana pemimpin dikatakan sebagai pemimpin transformasional, 

Bass (1990) dan Koh, dkk. (1995) mengemukakan bahwa hal tersebut dapat 

diukur dalam hubungan dengan pengaruh pemimpin tersebut berhadapan 

karyawan. Oleh karena itu, Bass (1990) mengemukakan ada tiga cara seorang 

pemimpin transformasional memotivasi karyawannya, yaitu dengan:  

1. Mendorong karyawan untuk lebih menyadari arti penting hasil 

usaha;  

2. Mendorong karyawan untuk mendahulukan kepentingan 

kelompok; dan  
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3. Meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti harga 

diri dan aktualisasi diri.  

Berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, Bass (dalam 

Howell dan Hall-Merenda, 1999) mengemukakan adanya empat karakteristik 

kepemimpinan transformasional, yaitu:  

1) Karisma: yaitu dimana pemimpin memiliki karisma di mata anak 

buah atau karyawannya sehingga membuat anak buah 

menghargainya. 

2) Inspirasional, dimana pemimpinan membeikan inspirasi kepada 

anak buahnya sebagai sumber panutan. 

3) Stimulasi intelektual: dimana pemimpinan memberikan rangsangan 

atau stimulasi intelektual terhadap anak buahnya. 

4) Perhatian individual: dimana pemimpinan memberikan perhatian 

terhadap individu atau karyawannya. 

Selanjutnya, Bass (1990) dan Yukl (1998) mengemukakan bahwa 

hubungan pemimpin transaksional dengan karyawan tercermin dari tiga hal 

yakni:  

1. Pemimpin mengetahui apa yang diinginkan karyawan dan 

menjelasakan apa yang akan mereka dapatkan apabila kerjanya 

sesuai dengan harapan;  

2. Pemimpin menukar usaha-usaha yang dilakukan oleh karyawan 

dengan imbalan; dan  
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3. Pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi karyawan 

selama kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan 

yang telah dilakukan karyawan.  

Bass (dalam Howell dan Avolio, 1993) mengemukakan bahwa 

karakteristik kepemimpinan transaksional terdiri atas dua aspek, yaitu 

imbalan kontingen, dan manajemen eksepsi.  

Berkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 

terhadap perilaku karyawan, Podsakoff dkk. (1996) mengemukakan bahwa 

gaya kepemimpinan transformasional merupakan faktor penentu yang 

mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku karyawan di mana terjadi 

peningkatan kepercayaan kepada pemimpin, motivasi, kepuasan kerja dan 

mampu mengurangi sejumlah konflik yang sering terjadi dalam suatu 

organisasi.  

 

2.2. Iklim Organisasi 

Simamora (2003 : 27) disebutkan bahwa iklim organisasi adalah 

lingkungan internal atau psikologi organisasi. Iklim organisasi 

mempengaruhi praktik dan kebijakan Sumber Daya Manusia yang diterima 

oleh anggota organisasi. 

Penciptaan iklim organisasi dalam hal keyakinan, kepercayaan dan 

keterbukaan merupakan pertimbangan mendasar dan memberika hasil. Iklim 

organisasi secamam itu dianggap sejalan dengan produktivtas yang tinggi 

dan implementasi strategi yang efektif. Apabila iklim organisasi bersifat 
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terbuka, dan memancing karyawan untuk mengutarakan ketidakpuasan dan 

kepentinannya tanpa rasa takut dan adanya pembalasan, maka ketidakpuasan 

dan perhatian seperti itu dapat ditangani dengan cara yang positif. Iklim 

keterbukaan dan perhatian seperti itu dapat ditangani secara positif. Iklim 

keterbukaan terbentuk bilamana karyawan memiliki keyakinan yang tinggi 

dan percaya pada keadilan keputusan dan tindakan manajerial. Pembentukan   

iklim keterbukaan, keyakinan dan kepercayaan amat bergantung pada nilai 

dan tujuan manajemen. Iklim keterbukaan menuntut kesungguhan 

manajemen puncak untuk memperlakukan kalangan karyawan secara wajar ,  

serta adanya tujuan organisasi yang memenuhi dan mengintegrasikan 

kebutuhan dan tujuan karyawan dengan organisasi. Iklim organisasi dapat 

dijelaskan melalui perpaduan antara nilai dan tujuan manajemen puncak, 

kebijakan dasar tertentu dan implementasi dan pelaksanaan kebijakan 

tersebut (Simamora, 2003: 27). 

Perlu diketahui bahwa setiap organisasi akan memiliki iklim 

organisasi yang berbeda. Keanekaragaman pekerjaan yang dirancang di 

dalam organisasi, atau sifat individu yang ada akan menggambarkan 

perbedaan tersebut. Semua organisasi tentu memiliki strategi dalam 

memanajemen Sumber Daya Manusia. Iklim organisasi yang terbuka 

memacu karyawan untuk mengutarakan kepentingan dan ketidakpuasan 

tanpa adanya rasa takut akan tindakan balasan dan perhatian. Ketidakpuasan 

seperti itu dapat ditangani dengan cara yang positif dan bijaksana. Iklim 

keterbukaan, bagaimanapun juga hanya tercipta jika semua anggota 
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memiliki tingkat keyakinan yang tinggi dan mempercayai keadilan tindakan. 

Iklim organisasi penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi 

seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar 

bagi penentuan tingkah laku anggota selanjutnya. Iklim ditentukan oleh 

seberapa baik anggota diarahkan, dibangun dan dihargai oleh organisasi. 

Simamora (2003: 28) menyatakan bahwa penciptaan iklim organisasi 

dapat diukur dengan terbentuknya kebijakan substantif yaitu: 

1. Pengelolaan yang efektif terhadap faktor lingkungan dan 

karakteristik perusahaan 

2. Keselamatan pekerjaan 

3. Promosi dari dalam perusahaan 

4. Departemen sumber daya manusia yang berpengaruh dan proaktif 

5. Program kompensasi dan tunjangan yang memuaskan karyawan 

6. Mekanisme umpan balik, pengkomunikasian program, dan 

kepatuhan terhadap prosedur yang efektif 

7. Seleksi, pengembangan dan evaluasi manajer yang efektif. 

 

2.3. Kinerja 

Terdapat berbagai pengertian mengenai kinerja. Menurut Gibson, 

et. al. (1990: 52) mendefinisikan kinerja sebagai keberhasilan mencapai suatu 

tujuan. Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) “Kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
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oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Kemudian menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223) “Kinerja 

seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan 

yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) 

mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. 

Menurut John Whitmore (1997 : 104) “Kinerja adalah pelaksanaan 

fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang,kinerja adalah suatu perbuatan, 

suatu prestasi, suatu pameran umum ketrampikan”. 

Menurut Barry Cushway (2002 : 1998) “Kinerja adalah menilai 

bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah 

ditentukan”. 

Menurut Veizal Rivai ( 2004 : 309) mengemukakan kinerja adalah : 

“merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan”. 

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson Terjemahaan Jimmy 

Sadeli dan Bayu Prawira (2001 : 78), “menyatakan bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan”. 

John Witmore dalam Coaching for Perfomance (1997 : 104) “kinerja 

adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu 
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perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan”. Kinerja 

merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada 

pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi 

dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta 

mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Mink 

(1993 : 76) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang memiliki 

kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya: (a) 

berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berpengendalian diri, 

(d) kompetensi. 

Penilaian kinerja harus mengkaji kerja karyawan. Suatu penilaian 

kinerja yang mengkaji kepribadian karyawan kurang berguna untuk mengkaji 

produktivitas atau kontribusi yang telah diberikan untuk mencapai sasaran-

sasaran organisasi (Timpe, 1999: 244). 

Kinerja seorang karyawan dikatakan baik dan tinggi jika kuantitas dna 

kualitas kerjanya lebih baik daripada rekannya, efisien dalam bekerja, 

memiliki standar yang tinggi, berusaha lebih keras daripada karyawan lainnya, 

menggunakan akal sehat dalam bekerja, tepat menjalani pekerjaannya, serta 

kreatif. Maka dapat dikatakan bahwa pengukuran kinerja ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan indikator seperti: (Tsui, et.al., 1997 dalam Mas’ud, 

2004: 213) 

1. Kuantitas kerja karyawan 

2. Kualitas kerja karyawan 

3. Efisiensi karyawan 
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4. Standar kualitas karyawan 

5. Usaha yang lebih keras 

6. Karyawan memegang standar professional yang tinggi 

7. Kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan inti 

8. Kemampuan karyawan menggunakan akal sehat  

9. Ketepatan karyawan berkaitan dengan pekerjaan utamanya 

10. Kreativitas karyawan dalam melaksanakan pekerjaan utamanya 

 

2.4.Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Gaya kepemimpinan merupakan bagaimana cara pemimpin 

mempengaruhi anak buahnya. Gaya kepemimpinan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah gaya kepemimpinan transformasional. Bass (1990) 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan ini memiliki empat ciri yaitu karisma, 

inspirasional, stimulasi intelektual, dan memiliki perhatian individual. Dengan 

adanya gaya kepemimpinan yang baik dan dapat memotivasi anak buahnya 

dengan baik maka akan semakin meningkatkan kinerja seorang karyawan 

dalam sebuah organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pattimahu (2004) dan Thoyib (2005) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan dalam sebuah organisasi. Maka hipotesis pertama yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh positif yang signifikan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan. 
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2.5.Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Kinerja 

Iklim organisasi yang merupakan suasana dalam sebuah organisasi 

yang mencerminkan nilai atau sikap sehingga mendukung dalam bekerja 

tentunya juga ikut mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Simamora (2003: 

27) menyatakan bahwa penciptaan iklim hubungan karyawan dalam hal 

keyakinan, kepercayaan dan keterbukaan merupakan pertimbangan mendasar 

dan memberikan hasil. Iklim semacam itu akan sejalan dengan produktivitas 

yang tinggi dan implementasi strategi organisasi yang efektif. Dengan adanya 

iklim yang kondusif maka suasana dalam bekerja semakin baik sehingga 

kinerja akan semakin baik pula. Sebaliknya, apabila iklim organisasi dalam 

sebuah perusahaan tidak kondusif maka kinerja seorang karyawan akan 

menurun. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnan (2006) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh antara iklim organisasi terhadap kinerja karyawan dalam 

sebuah organisasi. Artinya semakin kondusif iklim organisasi maka akan 

semakin meningkatkan kinerja seorang karyawan. Maka hipotesis kedua yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H2: Terdapat pengaruh positif yang signifikan iklim organisasi terhadap 

kinerja karyawan. 

 

2.6. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja 

Gaya kepemimpinan mencerminkan kondisi dalam sebuah perusahaan 

dimana pemimpin memberikan arahan atau pimpinan yang mengarahkan anak 



 18

buah dengan baik atau tidak. Berkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap perilaku karyawan, Podsakoff dkk. (1996) 

mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional merupakan 

faktor penentu yang mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku karyawan di 

mana terjadi peningkatan kepercayaan kepada pemimpin, motivasi, kepuasan 

kerja dan mampu mengurangi sejumlah konflik yang sering terjadi dalam 

suatu organisasi. Jika gaya kepemimpinan semacam ini didukung dengan 

adanya iklim yang kondusif maka akan semakin meningkatkan kinerja 

seseorang. Sebaliknya dengan gaya kepemimpinan yang buruk dan iklim yang 

tidak kondusif maka akan semakin menurunkan kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pattimahu (2004), Kusnan (2006) dan 

Thoyib (2005) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara gaya 

kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja seorang karyawan. Maka 

dengan demikian hipotesis ketiga yang diajukan adalah: 

H3: Terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya kepemipinan dan 

iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. 
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2.7.Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

             Pada penelitian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui pengarh  

gaya kepemimpinan (X1) dan iklim organisasi (X2) terhadap kinerja karyawan 

(Y) pada Butik Kharisma Indonesia, baik secara parsial (sendiri-sendiri) maupun 

simultan (bersama-sama). Jika gaya kepemimpinan yang diterapkan pada Butik 

Kharisma Indonesia baik dalam implementasinya maka akan memberikan hasil 

kinerja karyawan yang semakin meningkat dan sebaliknya jika gaya 

kepemimpinan yang diterapkan tidak optimal maka kinerja karyawan tidak akan 

meningkat. Begitu pula dengan iklim organisasi, dengan adanya iklim organisasi 

yang kondusif tentunya akan membuat kinerja perusahaan meningkat, serta 

adanya iklim organisasi yang tidak mendukung akan membuat kinerja perusahaan 

menurun pula. Ini dilakukan untuk melakukan pengujian secara individual, 

sedangkan untuk pengujian secara bersama-sama atau simultan dapat dijelaskan 

sebagai berikut: apabila gaya kepemimpinan yang diterapkan pada perusahaan 

baik dan iklim organisasi juga kondusif maka akan meningkatkan kinerja 
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karyawan dan sebaliknya jika gaya kepemimpinan yang diterapkan pada 

perusahaan kurang baik dan iklim organisasi kurang kodusif maka akan 

menurunkan kinerja karyawan. 

 

2.8.Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini adalah: 

1. Gaya kepemimpinan adalah berbagai pola tingkah laku yang dilakukan 

oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi karyawan 

atau bawahannya. Variabel ini diukur dengan indikator-indikator sebagai 

berikut: (Bass, 1990) 

a. Karisma: pimpinan memiliki pribadi yang menyenangkan, 

mengagumi pimpinan karena memperlakukan orang dengan adil, 

menghargai pimpinan. 

b. Inspirasional: pimpinan membangkitkan semangat kerja, pimpinan 

memiliki antusiasme terhadap pekerjaan, pimpinan dapat 

menciptakan rasa optimisme bagi bawahan. 

c. Stimulasi intelektual: pimpinan dapat memberikan masukan yang 

inovatif, pimpinan mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi,  

pimpinan dapat mendorong bawahannya untuk menyampaikan ide 

yang baik. 

d. Perhatian individual: pimpinan dapat melatih bawahannya untuk 

bekerja lebih trampil, pimpinan dapat menjadi penasehat, pimpinan 

orang yang dapat dipercaya dan peduli kepada bawahannya. 
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Apabila jawaban responden mengarah atau memiliki kecenderungan setuju 

terhadap keempat pernyataan tersebut, maka gaya kepemimpinan yang 

diterapkan pada Butik Kharisma Indonesia adalah gaya kepemimipinan 

transformasional. Jika sebaliknya maka gaya kepemimpinannya adalah 

gaya kepemimpinan transaksional. 

2. Iklim organisasi adalah lingkungan atau suasana yang terdapat dalam 

sebuah perusahaan atau organisasi, dalam hal ini adalah Butik Kharisma 

Indonesia. Iklim organisasi dalam penelitian ini di ukur dengan indikator – 

indikator sebagai berikut: (Simamora, 2003) 

a. Pengelolaan yang efektif terhadap faktor lingkungan dan 

karakteristik perusahaan 

b. Keselamatan pekerjaan 

c. Promosi dari dalam perusahaan 

d. Departemen sumber daya manusia yang berpengaruh dan proaktif 

e. Program kompensasi dan tunjangan yang memuaskan karyawan 

f. Mekanisme umpan balik, pengkomunikasian program, dan 

kepatuhan terhadap prosedur yang efektif 

g. Seleksi, pengembangan dan evaluasi manajer yang efektif 

3. Kinerja adalah hasil yang dicapai seorang karyawan menurut ukuran yang 

berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Variabel ini diukur dengan 

indikator-indikator sebagai berikut: (Mas’ud, 2004: 213) 

a. Kuantitas kerja karyawan 

b. Kualitas kerja karyawan 
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c. Efisiensi karyawan 

d. Standar kualitas karyawan 

e. Usaha yang lebih keras 

f. Karyawan memegang standar professional yang tinggi 

g. Kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan inti 

h. Kemampuan karyawan menggunakan akal sehat  

i. Ketepatan karyawan berkaitan dengan pekerjaan utamanya 

j. Kreativitas karyawan dalam melaksanakan pekerjaan utamanya 
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