
  

      8 

 

  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  MANAJEMEN 

2.1.1  Pengertian Manajemen 

Dalam keseharian tentunya manusia tidak akan terlepas dari rutinitas – 

rutinitas harian, mingguan, ataupun bulanan dalam mencapai tujuan yang ingin 

dicapainya, manusia pasti mempunyai tujuan-tujuan dalam kehidupannya, dan 

tanpa terlepas bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial maka manusia 

tersebut haruslah mempunyai suatu alat atau wadah bagaimana menyusun tujuan 

tujuan yang ingin dicapainya agar tujuan yang ingin dicapai bisa lebih efektif dan 

efisien. Menyusun setiap perencanaan perlulah keteraturan maka dari itu alat atau 

wadah yang bisa membantu manusia di dalam mencapai tujuan tujuan nya secara 

efektif dan efisien adalah “ Manajemen “.  

Istilah Manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini 

belum ada keseragaman, berbagai istilah yang dipergunakan, seperti ketata 

laksanaan, manajemen, management dan pengurusan menjadi pembahasan 

mengenai “Manajemen“.  

Bila kita mempelajari literature manajemen maka akan menemukan 

beberapa istilah manajemen bahwa di dalamnya  mengandung tiga pengertian, 

yaitu pertama manajemen dikatakan sebagai suatu proses, kedua manajemen 

sebagai kolektifitas orang orang yang melakukan aktifitas manajemen, ketiga 

manajemen sebagai suatu seni ( art ) dan sebagai suatu ilmu untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Menurut ( Drs H Malayu SP Hasibuan 2008 : 2 ) pengertian manajemen 

sebagai berikut: 

“ Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara 
efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 
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“Manajemen adalah aktivitas – aktivitas perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, 
komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap 
organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya 
yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan produk atau jasa 
secara efektif dan efisien”. 

“Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan 
– tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran–sasaran yang 
telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber–
sumber lainnya”.  

 “Manajemen adalah usaha mencapai suatu tertentu melalui kegiatan 
orang lain”. 

Jadi Kesimpulan yang dapat di ambil dari beberapa pengertian di atas 

bahwa Manajemen merupakan suatu seni dan ilmu yang di dalamnya terdapat 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan di dalam 

penggunaan usaha – usaha orang lain di dalam mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. 

2.1.2  Fungsi Fungsi Manajemen 

Seperti pada pembahasan sebelumnya di katakan bahwa manajemen 

merupakan rangkaian suatu proses maka dari itu rangkaian proses dalam 

manajemen mempunyai beberapa fungsi dasar untuk menciptakan keteraturan, 

dan ketertiban dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai secara efektif maupun 

efisien, maka dari itu beberapa fungsi manajemen ( Drs H Malayu SP Hasibuan 

2008 : 40  ) sebagai berikut  : 

1. Planning ( Perencanaan ) 

Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan 

dengan memilih tujuan – tujuan, kebijaksanaan – kebijaksanaan,  prosedur 

– prosedur, dan program – program dari alternative yang ada.  

2. Organizing ( Pengelompokan ) 

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan – 

hubungan kelakuan yang efektif antara orang – orang, sehingga mereka 
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dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh 

kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas – tugas tertentu dalam 

kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 

3. Directing ( Pengarahan ) 

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau 

bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha – usaha pengorganisasian. 

4. Controling ( Pengendalian ) 

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam 

suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan – ketetapan dalam 

rencana. 

“ Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap 
pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana – rencana yang telah 
dibuat untuk mencapai tujuan – tujuan dapat terselenggara “. 

Jadi kesimpulannya adalah bahwa fungsi fungsi manajemen merupakan 

suatu proses untuk membuat aspek – aspek yang terdapat dalam suatu organisasi 

bisa berhubungan dengan baik satu sama lain serta dapat  bekerja secara efektif 

dan efisien sehingga bisa menghasilkan kinerja yang baik dalam suatu organisasi. 

2.2  MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

2.2.1 Pengertian MSDM 

Di dalam pengertian manajemen terdapat 4 fungsi dasar untuk mencapai 

tujuan yang ingin di capai secara efektif dan efisien, namun terbesit pertanyaan 

yang sangat mendasar mengenai siapa yang akan melakukan 4 fungsi Manajemen 

tersebut, dan jawabannya adalah SDM. Manusia yang menciptakan konsep, 

menciptakan system dimana hal-hal tersebut dibuat untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dan berhasil menjadi sebuah pencapaian yang efektif dan efisien. 

Di dalam menjalankan sebuah misi perusahaan SDM mempunyai peran 

penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan agar hasil yang 
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dicapai bisa efektif dan efisien,lewat 4 fungsi dasar manajemen maka dari itu 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah salah satu hal yang paling penting 

dalam menyusun misi perusahaan dalam mencapai tujuan tujuannya. 

Bila kita di haruskan mengelola SDM maka kita harus terlebih dahulu 

mengerti mengenai pengertian Manajemen SDM, dimana tentunya ada perbedaan 

antara Manajemen SDM dengan Manajemen Personalia beberapa pengertian 

mengenai Manajemen SDM dan Manajemen Personalia sebagai berikut  : 

Menurut Hj Ike Kusdyah  dalam bukunya Manajemen Sumber Daya 

Manusia (2008:30) pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai 

berikut : 

 “ Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan 
kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian Kompensasi, 
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar 
tercapai berbagai tujuan individu,organisasi dan masyarakat “.  

Sedangkan pengertian Manajemen Personalia sebagai berikut : 

“ Manajemen Personalia adalah perencanaan, 
pengorganisasian,pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan 
pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 
pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan 
organisasi dan masyarakat “. 

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Drs Malayu S P 

Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2007:10 ) 

sebagai berikut : 

“ Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang 
mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat “. 

Menurut Prof Dr H Abdurrahmat Fathoni dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia (2006:10) pengertian Majemen Sumber Daya Manusia 

sebagai berikut :  

 “ Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian 
berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari 
manusia“. 
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Sedangkan menurut Justin T Sirait dalam bukunya Memahami Aspek – 

Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi (2006 : 4) : 

“ Human resource management means the policies and practice one 
needs to carry out the ‘people’ or human resource aspects of management 
position, including recruiting, sceering, training, rewarding, and appraising.” ( 
Gary Dessler 2007 : 2 ) 

“  Personnel management is the planning, organizing, directing, and 
controlling of the procurement, development, compensation, integration, 
maintenance, and separation of human resources to the end that individual, 
organizational and societal objectives are accomplished “. 

Dari pengertian istilah di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Manajemen 

Sumber Daya Manusia melihat bahwa SDM merupakan Asset Perusahaan yang 

harus dikembangkan untuk kesejahteraan dirinya organisasi dan masyarakat 

dimana ia berada, sedangkan untuk Manajemen Personalia merupakan 

pengelolaan kegiatan kegiatan dalam  manajemen yang berhubungan dengan 

SDM . 

2.2.2 Fungsi – Fungsi MSDM 

Seperti yang telah di bahas di dalam pembahasan sebelumnya bahwa 

manajemen SDM mempunyai fungsi dasar dalam mengelola SDM menurut 

Hasibuan,S.P Malayu ( 2007; 21 )  berikut beberapa penjabaran mengenai fungsi 

fungsi MSDM  : 

(a) Perencanaan 

Perencanaan ( human resources planning ) adalah merencanakan 

tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. 

Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian dan 

program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, penintegrasian, 

pemeliharaan kedisiplinan dan pemberhentian tenaga kerja. 
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(b) Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi 

( organization chart ). Organisasi hanya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan secara efektif. 

(c) Pengarahan  

Pengarahan ( directing ) adalah kegiatan mengarahkan semua 

karyawan , agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien 

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan 

bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

(d) Pengendalian 

Pengendalian ( Controling ) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar menaati peraturan – peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, 

diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. 

Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, 

kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan 

pekerjaan. 

(e) Pengadaan 

Pengadaan ( procurement ) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan 

membantu terwujudnya tujuan. 
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(f) Pengembangan  

Pengembangan ( development ) adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui 

pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan 

harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa 

depan. 

(g) Kompensasi 

Kompensasi ( compensation ) adalah pemberian balas jasa 

langsung         ( direct ) dan tidak langsung ( indirect ), uang atau 

barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak, adil diartikan 

sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi 

kebutuhan serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah 

dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 

(h) Pengintegrasian  

Pengintregasian ( integration ) adalah kegiatan untuk 

mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, 

agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan 

dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting 

dan sulit dalam MSDM, karena memepersatukan dua kepentingan 

yang bertolak belakang. 

(i) Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mau bekerja sama sampai dengan pensiun. Pemeliharaan yang 

baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan 

kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal 

dan eksternal konsistensi. 
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(j)  Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan,karena tanpa kedisiplinan yang baik sulit terwujud 

tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran 

untuk menaati peraturan peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial. 

(k) Pemberhentian 

Pemberhentian ( separation ) adalah putusnya hubungan kerja 

seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh 

keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, 

pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang- 

Undang No 12 tahun 1964. 
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Tabel 2.2.2.2 FUNGSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

Edwin B.Flippo Dale Yolder Drs.M.Manulang  Drs.Moekijat Drs.Malayu.S.P.Hasibuan 

1.Planning 

2.Organizing 

3.Directing 

4.Controling 

5.Procurement 

6.Development 

7.Compensation 

8.Integration 

9.Maintenance 

10.Separation 

1.Staffing 

a. Recruitment 

b. Selection 

c. Placement 

2.Employee,Development 

and Trainee 

3.Labour Relation 

4.Wage and Salary 

administration 

5.Employee, Benefit and 

Service 

6.Research including the 

meritment of record 

1.Precuring 

- Membuat anggaran 

kerja bagi 

perusahaan. 

-  Membuat job 

analysis, job 

description dan job 

specification. 

- Menentukan dan 

menghubungi 

sumber – sumber 

tenaga kerja. 

-    Mengadakan 

Seleksi. 

2.Developing 

- Melatih dan 

mendidik pegawai. 

- Mempromosikan 

dan memindahkan 

pegawai. 

- Mengadakan 

penialaian 

kecakapan. 

3.Maintenancing 

1.Perencanaan 

2.Penilaian 

prestasi seleksi 

3.Seleksi 

4.Pengembangan 

dan latihan 

5.Administrasi 

dan Upah 

6.Lingkungan 

kerja 

7.Pengawasan 

pelaksanaan 

pekerjaan. 

8.Hubungan 

perburuhan. 

9.Kesejahteraan 

Sosial 

10.Penilaian dan 

riset. 

1.Perencanaan 

2.Pengorganisasian 

3.Pengarahan 

4.Pengendalian 

5.Pengadaan 

6.Pengembangan 

7.Kompensasi 

8.Integrasi 

9.Pemeliharaan 

10. Kedisiplinan 

11. Pemberhentian 
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- Mengurus 

pemberhentian 

- Mengurus 

pensiunan 

- Mengurus 

kesejahteraan 

karyawan termasuk 

pembayaran 

upah,pemindahan, 

dll. 

- Motivasi 

 

 

Sedangkan fungsi – fungsi MSDM menurut (Justine T Sirait 2006 : 5) ; 

a) Perencanaan 

Perencanaan berarti menetapkan terlebih dahulu program – 

program kepegawaian yang dapat member andil terhadap pencapaian 

tujuan yang telah di tetapkan oleh organisasi. 

b) Pengorganisasian 

Setelah program – program disusun disusun dan ditetapkan, perlu 

dibentuk satu organisasi dengan cara merancang struktur yang 

menggambarkan hubungan antar tugas – tugas, antar pegawai, dan antar 

faktor – faktor fisik. 
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c) Pengarahan 

Pada dasarnya fungsi ini akan menumbuhkan kemauan pegawai 

untuk memulai kerja secara efektif. Karena proses pengarahan merupakan 

proses pelaksaan atas dibuatnya program – program yang telah di buat 

oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. 

d) Pengendalian   

Proses pengendalian merupakan kegiatan observasi terhadap 

kegiatan – kegiatan dengan perencanaan, juga melakukan koreksi – 

koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama rencana sedang 

dilaksanakan. 

Tentunya semua fungsi dasar MSDM di atas merupakan fungsi – fungsi 

yang harus menjadi pedoman setiap perusahaan agar bisa menciptakan keadaan 

yang kondusif dalam suatu perusahaan sehingga SDM akan lebih fokus 

menjalankan detail setiap tujuan yang ingin di capai oleh perusahaan. 

Menurut ( Hj Ike Kusdyah 2008; 14 ) kegiatan atau aktivitas MSDM 

secara umum adalah tindakan – tindakan yang diambil untuk membentuk satuan 

kerja yang efektif dalam suatu organisasi. Berbagai kegiatan tersebut antara lain : 

I.  Persiapan dan penarikan 

Kegiatan persiapan dan penarikan menyangkut beberapa hal, 

diantaranya analisa pekerjaan dan jabatan. Analisis pekerjaan dan jabatan 

berfungsi untuk mengetahui tugas pekerjaan dan jabatan yang ada dalam 

organisasi serta persyaratan yang harus dimiliki oleh pegawai 

II.  Seleksi 

Setelah proses kegiatan penarikan untuk memperoleh para pelamar 

pekerjaan yang berkualitas selesai maka akan dihsilkan sejumlah pelamar 

yang disaring melalui proses seleksi yang akan disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan, biasanya proses standar dari seleksi meliputi tes 

seleksi, wawancara, referensi,dan evaluasi kesehatan. 
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III.  Pengembangan 

Program pengembangan mengajarkan berbagai keterampilan baru 

kepada para karyawan agar mereka tidak menjadi usang dan untuk 

memenuhi keinginan karier mereka akibat perubahan lingkungan kerja. 

Kemudian dilakukan penilaian prestasi kerja yang bertujuaan untuk 

melihat kinerja pegawai apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

Selanjutnya pengembangan dilakukan dengan bimbinngan konseling, 

disiplin, serta berlanjut pada pengembangan organisasi. 

IV.  Pemeliharaan  

Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan dengan melihat prestasi kerja 

pegawai. Tidak hanya sekedar dievaluasi, tetapi juga menunjukan seberapa 

baik berbagai kegiatan personalia telah dilakukan. Bila karyawan 

melaksanakan pekerjaan dengan baik, mereka harus menerima kompensasi 

yang layak dan adil. Bila manajemen personalia dan kompensasi tidak 

memuaskan kebutuhan karyawan maka para karyawan mungkin akan 

berkumpul dan melakukan kegiatan kolektif. 

V. Penggunaan  

Kegiatan penggunaan ini adalah proses dimana bahwa SDM akan 

di posisikan di posisi yang sesuai dengan keahliannya sehingga SDM akan 

bisa menghasilkan tingkat kerja yang efektif dan efisien. 

Jika kita tarik kesimpulannya bahwa fungsi fungsi dasar MSDM 

merupakan suatu fungsi manajemen yang diterapkan kepada pengelolaan SDM 

agar bisa bekerja dengan baik dan melakukan fungsi dan tanggung jawabnya 

secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan. 
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2.3 KEPEMIMPINAN 

2.3.1  Pengertian Kepemimpinan 

Melakukan fungsi – fungsi manajemen bukanlah hal yang mudah, dalam 

prosesnya memerlukan keterampilan keterampilan dalam menyusun sebuah 

perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan dan pengawasan, fungsi dasar 

manajemen di atas merupakan alat untuk membawa kemana tujuan perusahaan 

yang akan dicapai tetapi hal yang paling penting adalah siapa yang akan 

menggunakan alat tersebut sehingga alat tersebut bisa menjadi sebuah alat yang 

bisa digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Dalam mencapai tujuan perusahaan terdapat kelompok kelompok orang 

yang terbagi dalam  pembagian pembagian unit kerja maka dalam satu bagian unit 

kerja  perlu orang yang menjadi pemandu, penunjuk arah kemana sebuah 

kelompok dalam perusahaan akan melangkah mengikuti tujuan perusahaan, orang 

tersebut haruslah mempunyai sesuatu hal yang bisa membawa setiap orang 

mendukungnya, orang tersebut biasa disebut sebagai seorang pemimpin dan 

keterampilan yang mutlak harus dimilikinya adalah Kepemimpinan. 

Orang yang memimpin orang lain adalah pemimpin tetapi pemimpin yang 

baik adalah pemimpin yang mengerti arti kepemimpinan, dan banyak definisi 

definisi yang menuliskan arti dari kepemimpinan sebagai berikut  : 

Menurut Teguh Ambar dalam bukunya Kepemimpinan Profesional 

(2008 :11) pengertian Kepemimpinan sebagai berikut : 

“Kepemimpinan adalah suatu seni untuk mempengaruhi orang lain 
agar melakukan tindakan dan perbuatan yang di inginkan oleh 
seorang pemimpin”. 
 
Sedangkan pengertian Kepemimpinan menurut Tirtamihardja H Samuel  

dalam bukunya Pemimpin adalah pemimpi ( 2007:05) sebagai berikut : 

 

“Kepemimpinan adalah pilihanmu, aksimu, dan bukan posisimu 
dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu” .  
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Menurut Rivai Veithzal dan Mulyadi Deddy dalam bukunya 

Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (2009 :2) pengertian Kepemimpinan 

sebagai berikut : 

“Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi 
aktivitas – aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para 
anggota kelompok “. 
 
Dalam bukunya Kepemimpinan 101, John C Maxwell (2004:6) 

menerangkan bahwa kepemimpinan sebagai berikut : 

“Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi 
orang lain”. 
  
“Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti 
kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk 
memimpin dalam mencapai tujuan”. 
 
Menurut Stephen P Robin dan Timothy A. Judge dalam bukunya 

Perilaku Organisasi (2008 : 49) pengertian kepemimpinan sebagai berikut :  

“Kepemimpinan ( leadership ) sebagai kemampuan untuk 
mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai sebuah visi atau 
serangkaian tujuan yang di tetapkan”. 
 
Dari uraian di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa kepemimpinan 

merupakan proses mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan yang dinginkan 

secara efektif dan efisien. 

 

2.3.2  Fungsi Kepemimpinan 

Di dalam menjalankan proses kepemimpinan setidaknya para pemimpin 

harus tahu sejauh mana fungsi Kepemimpinan yang dapat dipahami dalam 

membantu langkah para pemimpin di lingkungan sosialnya yakni beriteraksi 

dengan bawahan, klien ataupun orang orang yang bekerja sama dengan nya. 

Berikut di uraikan fungsi Kepemimpinan yang memiliki dua dimensi ( 

Prof.Dr.Veithzal Rivai dan Dr Deddy Mulyadi 2009:34 ) 

1. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan ( support ) atau 

keterlibatan orang orang yang di pimpin dalam melaksanakan tugas – 

tugas pokok kelompok / organisasi. 
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2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan ( 

direction ) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. 

Ada lima fungsi pokok kepemimpinan , yaitu : 

a) Fungsi Intruksi 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 

bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan efektif memerlukan 

kemampuan untuk menggerakan dan memotivasi orang lain agar mau 

melaksanakan perintah. 

b) Fungsi konsultasi 

Fungsi ini bersifat dua arah.Pada tahap pertama dalam usaha 

menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan 

pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang orang 

yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang 

di perlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi 

dari pemimpin pada orang – orang yang dipimpin dapat dapat dilakukan 

setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi 

itu dimaksudkan untuk memperoleh feed back ( umpan balik ) untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan keputusan – keputusan yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultasi dapat 

diharapkan keputusan – keputusan yang telah di tetapkan akan 

mendapatkan dukungan dan lebih mudah mengintruksikannya , sehingga 

kepemimpinan berlangsung efektif. 

c) Fungsi Partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan 

orang orang yang di pimpinnya , baik dalam keikutsertaan dalam 

mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak 

berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan 
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terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas 

pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi 

sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. 

d) Fungsi delegasi 

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 

wewenang membuat / menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan 

maupun tanpa persetujuan dari pimpinan.fungsi delegasi pada dasarnya 

berarti kepercayaan. Orang – orang penerima delegasi itu harus di yakini 

merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip , 

persepsi, dan aspirasi. 

e) Fungsi pengendalian 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses 

/ efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam 

koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan 

bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui 

kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. 

Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut di selenggarakan dalam aktivitas 

kepemimpinan secara integral. Pelaksanaan nya berlangsung sebagai berikut : 

a) Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja 

b) Pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas 

c) Pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan berpikir 

d) Pemimpin harus mengembangkan kerja sama yang harmonis 

e) Pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan masalah sesuai dengan batas tanggung jawabnya masing 

masing. 

f) Pemimpin harus berusaha menumbuh kembangkan kemampuan 

tanggung jawab. 
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2.3.3  Teori dan Model Kepemimpinan 

a) Teori Sifat 

Teori sifat ini adalah teori yang berusaha untuk menidentifikasi 

karakteristik khas   ( fisik, mental dan kepribadian ) yang dikaitkan dengan 

keberhasilan kepemimpinan.Teori ini menekankan pada atribut – atribut pribadi 

dari para pemimpin.Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa beberapa orang 

merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi beberapa ciri yang tidak di 

punyai orang lain seperti energy yang tiada habis – habisnya , intuisi yang 

mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa dan kekuatan persuasive yang 

tidak tertahankan.Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan 

managerial disebabkan karena memiliki kemampuan – kemampuan luar biasa dari 

seorang pemimpin., biasanya teori sifat ini menilai kemampuan seseorang dalam 

memimpin ( Prof.Dr.Veithzal Rivai dan Dr Deddy Mulyadi 2009:7 ) di dasarkan 

pada : 

a. Inteligensia 

Menurut Raplh Stogdil ( 1992 ) pemimpin haruslah mempunyai IQ yang 

baik sehingga dalam menyampaikan gagasannya bisa di mengerti oleh 

bawahannya. 

b. Kepribadian 

Keberhasilan seorang pemimpin bisa dilihat dari kepribadian yang baik 

yang dilihatkan oleh seorang pemimpin seperti kesiagaan, keaslian, 

integritas pribadi, dan percaya diri. 

c. Karakteristik fisik 

Sedangkan untuk karakteristik fisik tidak bisa menjadi tolak ukur 

keberhasilan seorang dalam memimpin 

 

 



  

      25 

 

  

b) Teori Kepribadian Perilaku 

Di akhir tahun 1940 – an para peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran 

bahwa bagaimana perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan 

kepemimpinan seseorang dan mereka menemukan sifat – sifat, mereka meneliti 

pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut – pengikutnya. Beberapa 

hasil penelitian dari teori kepribadian perilaku dalam kepemimpinan ( 

Prof.Dr.Veithzal Rivai dan Dr Deddy Mulyadi 2009:8 ) , yakni : 

1. Studi dari University of Michigan 

Melalui penelitiannya bahwa kepemimpinan diukur dengan perilaku 

dalam keefektifan kinerja dengan mengidentifikasikan dua gaya 

kepemimpinan yang berbeda , di sebut sebagai job – centered dan 

employee – centered. 

a) Pemimpin yang Job centered 

Pemimpin yang berorientasi pada tugas menerapkan pengawasan 

ketat sehingga bawahan melakukan tugasnya dengan menggunakan 

prosedur yang telah di tentukan. Pemimpin ini mengandalkan 

kekuatan paksaan, imbalan, dan hukuman untuk mempengaruhi sifat 

– sifat dan prestasi pengikutnya. Perhatian pada orang dilihat sebagai 

suatu hal yang mewah yang tidak dapat selalu di pengaruhi oleh 

pemimpin. 

b) Pemimpin yang employee – centered 

Mendelegasikan pengambilan keputusan pada bawahan dan 

membantu pengikutnya dalam memuaskan kebutuhannya dengan 

cara menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Pemimpin yang 

berpusat pada karyawan memiliki perhatian terhadap kemajuan, 

pertumbuhan dan prestasi pribadi pengikutnya. Tindakan – tindakan 

ini diasumsikan dapat memajukan pembentukan dan perkembangan 

kelompok. 
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2. Studi dari Ohio state University 

Dalam studi ini menghasilkan perkembangan teori dua faktor dari 

kepemimpinan. Suatu seri penelitian mengisolasikan dua faktor 

kepemimpinan, yaitu membentuk struktur dan konsiderasi. 

1) Membentuk Struktur 

Melibatkan perilaku dimana pemimpin mengorganisaikan dan 

mendefinisikan hubungan – hubungan dalam kelompok, cenderung 

membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas, dan 

menjelaskan cara cara mengerjakan tugas yang benar. Pemimpin 

yang memiliki kecenderungan membentuk struktur yang tinggi akan 

berorientasi pada tujuan hasil. 

2) Konsiderasi 

Melibatkan perilaku yang menunjukan persahabatan, saling percaya, 

menghargai, kehangatan, dan komunikasi antar pemimpin dan 

pengikutnya. Pemimpin yang memiliki konsederasi tinggi 

menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan partisipasi. 

c) Teori Kepemimpinan Situasional 

Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa 

pemimpin memahami perilakunya, sifat – sifat bawahannya, dan situasi 

sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini 

mengisyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam 

perilaku manusia, beberapa model kepemimpinan situasional ( 

Prof.Dr.Veithzal Rivai dan Dr Deddy Mulyadi 2009:9 ) sebagai berikut : 

(1) Model kepemimpinan kontingensi 

Model ini dikembangkan oleh Fiedler , dimana kepemimpinan 

dilihat sebagai suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan dan 
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pengaruh.Fiedler memberikan perhatian mengenai pengukuran 

orientasi kepemimpinan dari seorang individu.Ia mengembangkan 

Least – Preferred Co – worker ( LPC ) scale untuk mengukur dua Gaya 

kepemimpinan ( Prof.Dr.Veithzal Rivai dan Dr Deddy Mulyadi 

2009:12 ), yakni : 

1. Gaya berorientasi tugas 

2. Gaya berorientsi hubungan 

Sedangkan kondisi situasi terdiri dari dua faktor utama, yaitu : 

1. Hubungan pemimpin – anggota 

2. Struktur Tugas 

Kekuasaaan posisi , yaitu derajat kuat / lemahnya kewenangan dan 

pengaruh pemimpin atas variabel – variabel kekuasaan, seperti 

memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi. 

Situasi yang menyenangkan pemimpin apabila kedua dimensi diatas 

mempunyai derajat yang tinggi. Dengan kata lain, situasi akan 

menyenangkan apabila : 

1. Pemimpin diterima oleh para pengikutnya. 

2. Tugas – tugas dan semua yang berhubungan dengannya di 

tentukan secara jelas. 

3. Penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal 

diterapkan pada posisi pemimpin 

(2) Model partisipasi oleh Vroom dan Yetton 

Model kepemimpinan Vroom dan Yetton merupakan kebalikan 

dari model kepemimpinan Fiedler, yang mempunyai asumsi bahwa 

pemimpin harus lebih luwes untuk mengubah gaya kepemimpinannya 

agar sesuai dengan situasi. 
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Model ini mempertahankan lima gaya kepemimpinan yang 

menggambarkan kontinum dari pendekatan otoriter ( AI, AII ) ke 

konsultif ( CI, CII ) sampai pendekatan yang sepenuhnya partisipatif ( 

GII ), lebih jelas di jabarkan sebagai berikut : 

AI  Pemimpin menyelesaikan masalah atau membuat keputusan 

menggunakan informasi yang tersedia pada saat itu. 

AII  Pemimpin memperoleh informasi yang di perlukan bawahan, dan 

kemudian memutuskan sendiri penyelesaian atas masalah sebenarnya 

ketika mereka meminta informasi. Peran yang dimainkan bawahan 

dalam membuat keputusan jelas menyediakan informasi yang perlu 

kepada menager bukannya membuat atau mengevaluasi penyelelasaian 

alternative. 

CI Pemimpin berbagi masalah dengan bawahan yang relevan secara 

individual, mendapatkan ide dan saran mereka tanpa mengumpulkan 

mereka sebagai sebuah kelompok. Kemudian pemimpin membuat 

keputusan yang bisa mencerminkan atau tidak pengaruh bawahan. 

CII Pemimpin berbagi masalah dengan bawahan sebagai suatu 

kelompok secara kolektif memperoleh ide dan saran mereka. 

Kemudian mereka akan membuat keputusan yang bisa mencerminkan 

atau tidak pengaruh bawaha. 

GII Pemimpin berbagi masalah dengan bawahan sebagai suatu 

kelompok, pemimpin dan bawahan bersama sama membuat dan 

mengevaluasi alternative serta berusaha mencapai persetujuan ( 

consensus ) penyelesaian. Pemimpin tidak coba mempengaruhi 

kelompok untuk mengadopsi penyelesaian yang mereka sukai dan 

mereka menerima dan mengimplementasikan penyelesaian yang 

mendapat dukungan seluruh kelompok. 
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(3) Model Jalur – Tujuan ( Path – Goal ) 

Model yang di kembangkan oleh Robert J .House menerangkan 

bahwa pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka 

yang positif, kemampuan untuk melaksanakan , dan kepuasan 

pengikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Jalur – Tujuan 

(4) Model kepemimpinan situasional Hersey – Blanchard 

 Kepemimpianan situasional menurut Hersey dan Blanchard adalah 

di dasarkan pada saling berhubungan di antara hal-hal berikut ini : (a) 

jumlah petunjuk dan pengarahan yang di berikan oleh pemimpin, ( b ) 

jumlah dukungan sosio emosional yang di berikan oleh pimpinan, dan 

( c ) tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang di tunjukan 

dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi atau tujuan tertentu. 

Menurut Hersey dan Blanchard hubungan antar pimpinan dan 

anggotanya mempunyai empat tahap / fase yang di perlukan bagi 

pimpinan untuk mengubah gaya kepemimpinannya yaitu : 

 
Faktor perilaku pemimpin 

Direktif  Suportif 

Partisipasi Orientasi 

prestasi 

 

Karakteristik pribadi bawahan 

:Tempat pengendalian 

Pengalaman 

kemampuan 

Faktor lingkungan 

Tugas, System wewenang formal 

Kelompok kerja 

 

Perolehan  

Kepuasan 

Prestasi 

 

Pengikut / bawahan : 

Persepsi  

Motivasi  
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1. Pada kesiapan awal perhatian pimpinan pada tugas sangat 

tinggi , anggota di beri instruksi yang jelas dan di biasakan 

dengan peraturan , struktur dan prosedur kerja. 

2. Tahap selanjutnya adalah dimana anggota sudah mampu 

menangani tugasnya , perhatian pada tugasnya sangat 

penting karena bawahan belum dapat bekerja tanpa 

struktur. Kepercayaan pimpinan pada bawahan semakin 

meningkat. 

3. Tahap ketiga dimana anggota mempunyai kemampuan 

lebih besar dan motivasi berprestasi mulai tampak dan 

mereka secara aktif mencari tanggung jawab yang lebih 

besar, pemimpin masih harus mendukung dan memberikan 

perhatian, tetapi tidak perlu lagi memberikan pengarahan. 

4. Tahap yang terakhir adalah tahap dimana anggota mulai 

percaya diri, dapat mengarahkan diri dan berpengalaman , 

pemimpin dapat mengurangi jumlah perhatian dan 

pengarahan. 

                         

 

 

                         

                                                                               

Gambar 2.3 teori kepemimpinan Hersey – Blancard 
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( 1 ) 
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Tugas tinggi dan 

hubungan tinggi  
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 Keterangan : 

a. Tahap pertama, tugas tinggi artinya banyak intruksi – intruksi yang 

perlu disampaikan mengingat bawahan menghadapi pekerjaan dan 

situasi yang baru. Hubungan rendah artinya pemimpin belum banyak 

memberikan motivasi yang bersifat sebagai dukungan, karena bawahan 

belum siap dengan hal tersebut. 

b. Tahap Kedua, tugas tinggi bawahan mulai belajar mengenai tugasnya, 

perhatian dan tugas tetap penting karena mereka belum dapat bekerja 

tanpa struktur, manajer telah terbiasa dan mulai banyak memberikan 

dorongan lebih jauh untuk keberhasilannya. 

c. Tahap Ketiga, karyawan mempunyai kemampuan lebih besar dan 

motivasi untuk berprestasi untuk mulai tampak dan secara aktif 

mencari tanggung jawab yang lebih besar, pemimpin tidak perlu lagi 

memberikan pengarahan dan motivasi. 

d. Tahap Keempat, karyawan sudah lebih percaya diri, bisa mengarahkan 

sendiri dan berpengalaman, tidak lagi mengharapkan pengarahan dari 

pimpinan mereka sudah mandiri. 

1. Model pendekatan hubungan berpasangan Vertikal 

Pendekatan ini mengusulkan bahwa pemimpin mengklasifikasikan 

bawahan ke dalam anggota dalam kelompok dan anggota luar 

kelompok.anggota dalam-kelompok memiliki rasa keterkaitan dan system 

nilai yang sama, dan berinteraksi dengan pemimpinnya. Anggota luar – 

kelompok memiliki kesamaan yang lebih sedikit dengan pemimpinnya dan 

tidak membagi banyak dengannya. 

d) Teori Pendekatan terbaru dalam kepemimpinan 

Dalam perkembangannya kepemimpinan pun mulai berkembang dalam teori 

teorinya sehingga hal hal yang belum pernah dibahas sebelumnya bisa menjadi 

kajian di saat sekarang atau pun di masa yang akan datang, beberapa model 
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pendekatan terbaru dalam kepemimpinan ( Prof.Dr.Veithzal Rivai dan Dr 

Deddy Mulyadi 2009:9 ), yakni : 

i. Teori atribusi Kepemimpinan 

Teori ini mengemukakan bahwa kepemimpinan semata mata suatu 

atribusi yang di buat orang mengenai individu individu lain. 

ii.  Teori Kepemimpinan Karismatik 

Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat 

penghubungan dari kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar 

biasa bila mereka mengamati perilaku – perilaku tertentu. Telaah 

mengenai kepemimpinan karismatik sebagian besar telah di arahkan 

pada mengidentifikasi perilaku – perilaku yang membedakan pimpinan 

karismatik dari pada nan mereka yang non karismatik. 

iii.  Kepemimpinan Transaksional lawan Transformasional 

1) Pemimpin Transaksional, pemimpin yang memandu atau 

memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang di tegakan 

dengan memperjelas peran dan tuntunan tugas. 

2) Pemimpin Transformasional, pemimpin yang memberikan 

pertimbangan dan rangsangan intelektual yang di individualkan 

dan yang memiliki kharisma. 

 

2.3.4  Gaya Kepemimpinan 

 Menurut Rivai Veithzal dan Mulyadi Deddy dalam bukunya 

Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (2009:42) pengertian gaya 

kepemimpinan sebagai berikut : 

“ Gaya Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan 
pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi 
tercapai”. 
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“ Gaya Kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan 
seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak 
oleh bawahannya”. 

 Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan 

berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut di pilah pilah 

maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya 

kepemimpinan tersebut merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki 3 pola dasar, yaitu : 

a. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan 

tugas. 

b. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja 

sama. 

c. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang 

dicapai. 

Untuk menentukan gaya yang paling efektif dalam menghadapi keadaan 

tertentu maka perlu mempertimbangkan kekuatan yang ada dalam tiga unsur yaitu 

dari pemimpin, bawahan, dan situasi secara menyeluruh. 

Menurut Rivai Veithzal dan Mulyadi Deddy dalam bukunya 

Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (2009:43) ada empat gaya dasar 

kepemipinan, yakni sebagai berikut : 

a. Gaya manejemen tugas 

Pemimpin menunjukan perhatian tinggi terhadap produksi ( hasil ) 

tetapi perhatian rendah terhadap manusia. 

b. Gaya manajemen country club 

Pemimpin memperlihatkan perhatian yang tinggi terhadap manusia, 

tetapi perhatian rendah terhadap produksi ( hasil ). 
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c. Gaya manajemen miskin 

Pemimpin tidak terlalu menunjukan perhatian, baik terhadap produksi 

maupun manusia. 

d. Gaya manajemen tim 

Pemimpin menunjukan perhatian tinggi baik terhadap produksi 

maupun terhadap manusia. 

 

2.4 CIRI EFEKTIVITAS SEORANG PEMIMPIN DAN SIFAT 

SEORANG PEMIMPIN  

Dalam kesehariannya tentu seorang pemimpin haruslah bisa mengajak 

orang lain untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik dalam kesehariannya , 

adapun ciri seorang pemimpin yang efektif menurut ( Rivai Veithzal dan 

Mulyadi Deddy 2009 : 21 ),yakni : 

a. Bersikap luwes  

b. Sadar mengenai diri , kelompok dan situasi 

c. Member tahu bawahan tentang setiap persoalan dan bagaimana pemimpin 

pandai dan bijak menggunakan wewenangnya, 

d. Mahir menggunakan pengawasan umum dimana bawahan tersebut mampu 

menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang di tentukan 

e. Selalu ingat masalah mendesak, maupun kefektifan jangka panjang secara 

individual maupun kelompok sebelum bertindak 

f. Memastikan bahwa keputusan yang di buat sesuai dan tepat waktu baik 

secara individu maupun kelompok, 

g. Selalu mudah ditemukan bila bawahan ingin membicarakan masalah dan 

pemimpin menunjukan minat dan setiap gagasannya, 
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h. Menepati janji yang di berikan kepada bawahan, cepat menangani keluhan 

dan memberikan jawaban secara sungguh – sungguh dan tidak berbelit 

belit, 

i. Memberikan petunjuk dan jalan keluar tentang metode / mekanisme 

pekerjaan dengan cukup, meningkatkan keamanan dan menghindari 

kesalahan seminimal mungkin. 

Namun di dalam pelaksanaannya efektivitas seorang pemimpin akan 

berlangsung efektif jika memiliki aspek – aspek  sebagai berikut : 

a. Mencintai kebenaran dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

b. Dapat di percaya dan mampu mempercayai orang lain, 

c. Mampu bekerjasama dengan orang lain, 

d. Ahli dibidangnya dan memiliki pandangan yang luas yang didasari oleh 

kecerdasan  

e. Senang bergaul, 

f. Ramah tamah, 

g. Suka menolong dan memberikan petunjuk serta terbuka pada kritik orang 

lain, 

h. Memiliki semangat untuk maju, 

i. Penuh pengabdian, 

j. Memiliki kesetiaan yang tinggi, 

k. Kreatif dan penuh inisiatif 

l. Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan , 

m. Konsekuen,berdisiplin dan bijaksana, 

n. Aktif memelihara kesehatan jasmani dan rohani, 
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Selain hal yang di kemukakan diatas menurut ( Teguh Ambar 2008 ; 24 ) 

yang menjadi modal utama atau kemampuan utama yang harus dimiliki sebagai 

seorang pemimpin adalah : 

a. Ability ( kemampuan ) 

Ability ( kemampuan ) adalah merupakan background yang dimiliki oleh 

pemimpin mengenai tingkat kemampuan, yang dapat meliputi 

pengetahuan, keahlian dan keterampilan baik yang diperoleh secara formal 

ataupun non formal. 

b. Capability ( Kesanggupan ) 

Merupakan kondisi mental psikologi seorang pemimpin yang 

mencerminkan kemantapan dan kesanggupan penuh untuk memikul segala 

konsekuensi jabatan dan kepemimpinan. 

c. Personality ( kepribadian ) 

Merupakan pancaran dari karakter pemimpin itu sendiri, yang menyangkut 

sifat atau watak yang melekat pada dirinya. Personality  ini terbentuk dari 

sifat – sifat genetis maupun lingkungan pendidikan. 

 Jadi efektifas seorang pemimpin adalah bagaimana seorang pemimpin bisa 

menerapkan kemampuan atau modal dasar seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi orang – orang dengan cara – cara di atas dan mempunyai aspek – 

aspek sebagai kepribadian pemimpin yang baik. 

2.5 TANGGUNG JAWAB SEORANG PEMIMPIN 

Ketika memasuki era globalisasi seorang pemimpin disudutkan dalam 2 

tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahannya mengenai tugas yang 

diberikan kepadanya dan hal yang paling penting bagi seorang pemimpin adalah 

bagaimana membimbing orang-orang yang ada di sekitarnya agar bisa 

menjalankan sesuatu dalam konteks pekerjaan dengan baik dan benar. 



  

      37 

 

  

Dalam konteks yang lebih spesifik kita sering mendengar karyawan yang 

mengeluhkan “ sepertinya kehidupan ini tidak adil pekerjaan kita semakin hari 

semakin menumpuk tanpa ada bonus dll “ mendengar keluhan karyawan seperti 

yang di atas terkadang membuat seorang pemimpin merasa iba, namun seorang 

pemimpin harus bisa memberikan pandangan yang baik agar karyawan bisa 

mengerti dan bisa meningkatkan prestasinya kembali. 

Menurut ( Rivai Vetihzal dan Mulyadi deddy  2009 ; 59 ) pemimpin 

haruslah mempunyai self leadership menyampaikan seperangkat petunjuk tentang 

bagaimana seorang  karyawan dapat bertanggung jawab mengatasi tantangan yang 

dikuasakan kepadanya. Yang berarti bahwa setiap orang adalah pemimpin yang 

akan bertanggung jawab sesuai yang di bebankannya. 

 Self – Leadership mempunyai artian apa yang orang lakukan untuk 

memimpin mereka sendiri mengembangkan setiap orang menjadi self – 

Leadership adalah tanggung jawab seorang pemimpin sekaligus merupakan 

tantangan yang yang menarik dan berat, sedangkan pemimpin yang melakukan ini 

disebut superleader. 

Dan dalam hubungan antar manusia adalah sebagai salah satu kunci yang 

dapat membantu pertumbuhan individu, juga merupakan dasar yang efektif 

sebagai superleadership yang merupakan tanggung jawab seorang pemimpin 

adalah membimbing setiap orang orang yang ada di sekelilingnya untuk : 

A. Bertindak dengan penuh intregitas 

B. Berlaku adil 

C. Bertindak dengan penuh kegembiraan / senang hati 

D. Mempunyai tanggung jawab sosial, 

Jadi setiap pemimpin pasti akan bertanggung jawab sesuai dengan apa 

yang dibebankan kepadanya, untuk itu setiap pemimpin haruslah bisa membuat 

orang-orang yang ada di sekelilingnya bisa mengembangkan dirinya dengan baik 

sesuai dengan point-point yang tertera di atas. 
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2.6 HAMBATAN (KONFLIK) DALAM TIPE KEPEMIMPINAN  

Orang – orang dalam perusahaan mengembangkan keahlian dan 

pandangan yang berbeda tentang pekerjaannya / tugasnya dengan pekerjaan / 

tugas kelompok dalam satu unit kerja atau unit kerja lain, ketika interaksi di antara 

mereka terjadi maka konflik menjadi potensial untuk muncul. 

Kondisi konflik tidak menguntungkan bagi kepemimpinan karena akan 

menimbulkan berbagai kesulitan dalam menggerakan anggota agar bekerja sama, 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

2.6.1  Pengertian Konflik 

 Dalam pengertiannya menurut ( Rivai Veithzal dan Mulyadi deddy  

2009; 274 ) konflik menurut  bahasa konflik dapat diartikan dengan perbedaan, 

pertentangan, dan perselisihan. Konflik merupakan masalah yang serius dalam 

setiap organisasi, yang mungkin tidak menimbulkan kematian suatu perusahaan, 

tetapi pasti dapat merugikan kinerja suatu organisasi maupun mendorong kerugian 

bagi banyak karyawan yang baik. 

 Selain itu, Menurut ( Stephen P. Robins dan Timothy A. Judge 2008 : 

172 ) konflik dikatakan juga sebagai suatu proses yang bila satu pihak merasakan 

bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera 

mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dirasakan atau diperhatikan pihak 

pertama.Pengertian ini mencakup rentang yang luas dari konflik yang dialami 

dalam organisasi, ketidak cocokan tujuan, perbedaan penafsiran fakta, ketidak 

sepakatan yang didasarkan pada pengharapan perilaku dan semacamnya. 

 Selanjutnya pengertian konflik dapat dilihat dari beberapa sudut pandang , 

yaitu : 

a. Pandangan tradisional 

Pandangan ini beranggapan bahwa semua konflik adalah buruk dan 

negative, disinonimkan dengan istilah kekerasan ( violence  ), yang 

merugikan, tetapi harus dihindari dan diatasi. 
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b. Pandangan Hubungan Manusia 

Pandangan ini berkeyakinan bahwa konflik merupakan hasil wajar dan 

tidak terelakkan dalam setiap kelompok. 

c. Pandangan Interaksional 

Pandangan ini berkeyakinan bahwa konflik tidak hanya suatu kekuatan 

positif dalam suatu kelompok melainkan juga mutlak perlu untuk suatu 

kelompok agar dapat berkinerja efektif. 

Dalam pemahamannya konflik – konflik yang terjadi bisa di pilah 

menjadi: 

A. Konflik antara anggota dengan organisasi  

B. Konflik antara kelompok dengan organisasi 

C. Konflik antara individu dengan kelompok 

D. Konflik antar kelompok 

E. Konflik antar individu 

Kesimpulannya bahwa setiap konflik tidak bisa dihindari oleh setiap 

pemimpin dikarenakan sifat unik manusia sendiri yang di dalamnya ada 

perbedaan. 

2.6.2  KOMPONEN KONFLIK 

Secara umum konflik terdiri atas 3 komponen ( Prof.Dr.Veithzal Rivai 

dan Dr Deddy Mulyadi 2009:283 ) yaitu : 

a. Interest ( kepentingan ), yakni sesuatu yang memotivasi orang untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi ini tidak hanya 

dari bagian keinginan pribadi seseorang, tetapi juga dari peran dan 

statusnya. 
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b. Emotion ( emosi ), yang sering diwujudkan melalui perasaan yang 

menyertai sebagian besar interaksi manusia seperti marah, 

kebencian, takut, penolakan. 

c. Values ( nilai ), yakni komponen konflik yang paling susah 

dipecahkan karena nilai itu merupakan hal yang tidak bisa diraba dan 

dinyatakan secara nyata. Nilai berada pada kedalaman akar 

pemikiran dan perasaan tentang benar dan salah, baik dan buruk 

yang mengarahkan dan memelihara perilaku manusia. 

Jika kita tarik kesimpulan di atas bahwa komponen  penyebab konflik 

pada dasarnya terletak pada keinginan dan keyakinan pada manusia yang di 

dalamnya terdapat Interest ( Kepentingan ), emotion ( emosi ), Values ( nilai ). 

2.6.3 SUMBER KONFLIK  

Sumber Sumber konflik dapat di bagi menjadi lima bagian ( 

Prof.Dr.Veithzal Rivai dan Dr Deddy Mulyadi 2009:283 ) , yaitu  : 

A. Biososial : parap pakar manajemen menempatkan frustasi – agresi sebagai 

sumber konflik. Berdasarkan pendekatan ini frustasi sering menghasilkan 

agresi yang mengarah pada terjadinya konflik. Frustasi juga dihasilkan 

dari kecenderungan ekspetasi pencapaian yang lebih cepat dari apa yang 

seharusnya. 

B. Kepribadian dan Interaksi : termasuk di dalamnya kepribadian yang 

abrasif ( suka menghasut ), gangguan psikologi, kemiskinan, keterampilan 

interpersonal, kejengkelan, persaingan ( rivalitas ), perbedaan gaya 

interaksi, ketidak sederajatan hubungan. 

C. Struktural : banyak konflik yang melekat pada struktur organisasi dan 

masyarakat. Kekuasaan, status dan kelas merupakan hal – hal yang 

berpotensi menjadi konflik, seperti hak asasi manusia, gender, dan 

sebagainya. 
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D. Budaya dan Ideologi : Intensitas konflik dari sumber ini sering dihasilkan 

dari perbedaan politik, sosial, agama, dan budaya. Konflik ini juga timbul 

di antara masyarakat karena perbedaan system nilai. 

E. Konvergensi ( gabungan ) : dalam situasi tertentu sumber sumber konflik 

itu menjadi satu, sehingga menimbulkan kompleksitas konflik itu sendiri. 

Adapun menurut ( Teguh Ambar 2008 : 29 ) yang menjadi sumber 

konflik adalah perbedaan yang di sebabkan perbedaan individu, martabat manusia, 

sikap , dan perilaku. 

Jika ditarik kesimpulan pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial 

yang di dalamnya terdapat sifat lahiriah yang kemudian sifat itu dibentuk menjadi 

latar belakang sosial dimana di dalamnya terdapat  budaya dan ideology seseorang 

serta perilaku dan sikap yang terbentuk dari lingkungan hidup seseorang berada 

semasa hidupnya, sehingga sedemikian rupa dan menjadi perbedaan satu sama 

lain dan menjadi penyebab terjadinya konflik. 

2.6.4 PROSES PENGENDALIAN KONFLIK 

Menurut ( Prof.Dr.Veithzal Rivai dan Dr Deddy Mulyadi 2009:284 ), 

sebagaimana dikemukakan di atas bahwa konflik merupakan pertentangan 

hubungan kemanusiaan, baik secara intrapersonal ataupun interpersonal yang 

dapat di ibaratkan seperti api yang dapat membakar dan menjalar kemana – mana. 

Proses pengendalian konflik itu bermula dari presepsi tentang konflik itu sendiri, 

apa komponennya dan bersumber dari mana, kemudian menuju ke tahap realisasi, 

penghindaran, intervensi, pemilihan strategi dan implementasi, dan evaluasi 

dampak yang ditimbulkan oleh konflik. 

 

 

 

Gambar 2.6 1 Proses pengendalian konflik 
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Persepsi tentang Konflik 

• Dimulai dari tekanan 

perasaan,frustasi,dll 

• Tahu dan sadar 

pertimbangan 

kepentingan, nilai, 

dan emosi sendiri dan 

orang lain 

• Konflik bersifat laten 

Intervensi / Penanganan 

• Membuat 

keputusan untuk 

menggunakan 

satu strategi atau 

lebih, 

mengendalikan 

atau 

menyelesaikan 

konflik 

• Tahap ini sering 

didasarkan pada 

persepsi sumber 

daya / wewenang 

Eveluasi Dampak Penghindaran  

Pemilihan strategi dan 

Implementasinya 
Realisasi 

• Konseksuensi 

positif dan 

negative dari 

implementasi 

strategi yang di 

gunakan di 

evaluasi 

• Resolusi atau 

pengelolaan yang 

berlangsung 

• Kelangsungan 

memonitor 

situasi 

• Keputusan 

menghindari atau 

bersabar dari konflik 

• Penghindaran suatu 

saat bisa berakhir jika 

titik nyata terjadi, 

satu kelompok 

mengambil inisiatif 

untuk menangani 

atau situasi berubah 

pada konflik terjadi 

• Memilih tipe 

pengelolaan 

konflik yang di 

gunakan. 

• Merencanakan, 

melakukan 

strategi 

pengelolaan 

konflik 

• Menganalisis, 

mengkonfirm konflik, 

termasuk penilaian 

kekuatan,keterampila

n, komponen konflik 

dan sumbernya 

• Keluhan yang 

diekspresikan 

• Penilaian atas konflik 

yang benar – benar 

konflik atau bukan 

• Konflik dapat secara 

cepat memperburuk 

keadaan, menjadi 

konflik terbuka 

• Menyangkut ancaman 

dan di pertunjukan 

melalui aksi fisik dan 

materi 

• Konflik bisa di 

simpangkan 

menyangkut tindakan 

menurunkan secara 

paksa tindakan 

berlebihan 

Titik Nyala ( Flashpoint ) 


