
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian dan Fungsi Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata “ to manage ”  dapat diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia dengan perkataan “ mengurus ”. Jadi manajemen dapat 

diterjemahkan dengan “ pengurusan ”. Pengertian manajemen sendiri sangatlah 

luas, sehingga tidak dapat diungkapkan dengan satu kalimat saja. Untuk 

menunjukan betapa luas arti dari manajemen itu, kami kutipkan dibawah ini 

beberapa definisi manajemen, sebagai berikut : 

 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2004 ; 2) : 

“Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan tertentu”.   

Sedangkan menurut Robbins & Coulter yang dialihbahasakan oleh T. Hermaya 

(1999 ; 8) : 

“Manajemen merupakan proses mengkoordinasi dan 

mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara 

efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain ”. 

 

 



Selain kedua pendapat diatas, T. Hani Handoko (2003 ; 8) juga 

mengungkapkan bahwa :  

“Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan ”. 

 

Jadi berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

manajemen merupakan proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-

kegiatan kerja yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan agar dapat diselesaikan melalui pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai. 

 

2.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen  

Berdasarkan definisi diatas dapat dilihat bahwa dalam manajemen ada 

beberapa proses atau fungsi yang berperan penting dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2004 ; 3) fungsi-fungsi tersebut 

terdiri dari : 

1. Planning / Perencanaan 

Merupakan proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan 

memilih alternatif terbaik dari berbagai macam alternatif yang ada. 

 

 



2. Organizing / Pengorganisasian 

Merupakan proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-

macam aktivitas yang diperlukan unruk mencapai tujuan, menempatkan 

orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, 

menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap 

individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. 

3. Actuating / Pengarahan 

Mengarahkan semua bawahan agar mau bekerjasama dan bekerja secara efektif 

untuk mencapai tujuan. 

4. Controlling / Pengawasan 

Merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar 

sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. 

Tercapai tidaknya tujuan perusahaan tergantung pada seberapa baik 

fungsi-fungsi manajemen tersebut dilaksanakan. Pelaksanaannya harus dapat 

disesuaikan denga kondisi eksternal dan internal perusahaan. Faktor-faktor 

eksternal mencakup kompetitor, kebijakan ekonomi pemerintah, serikat buruh dan 

lain-lain. Sedangkan faktor-faktor internal terdiri dari modal, bahan baku, skill 

dan tentu saja manusia yang merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam 

usaha pencapaian tujuan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kemampuan Manajemen Sumber Daya 

Manusia yang baik dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh manusia 

sebagai faktor produksi yang vital. Kemampuan ini tidak hanya mencakup 

pemanfaatan potensi manusia saja, akan tetapi lebih dari pada itu, kemampuan ini 

juga mencakup usaha optimalisasi potensi yang dimiliki, pengembangan potensi, 



kompensasi dari potensi yang sudah diberikan, pemeliharaan potensi dan masih 

banyak lagi, dan yang perlu dipahami adalah bahwa Manajemen Sumber Daya 

Manusia ini selalu bersifat dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, pola pikir tiap individu, sistem nilai yang dianut dan lain-lain. Jadi 

seorang pemimpin organisasi atau perusahaan haruslah mempunyai kemampuan 

ini. 

 

2.2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manusia adalah faktor produksi penentu yang sangat unik. Perbedaan 

karakter, sifat, tingkah laku, pola pikir dan sistem nilai yang dianut tiap individu 

berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perlunya perbedaan perlakuan pada setiap 

individu. Inilah yang harus dipahami oleh setiap pemimpin perusahaan atau 

organisasi. Untuk itulah Manajemen Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan. 

Adapun pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut para ahli 

adalah sebagai berikut : 

Malayu S.P. Hasibuan (2002 ; 10) 

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat ”. 

 

Mutiara S. Panggabean (2002 ; 15) 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, 



pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan 

kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan ”. 

 

Filippo (2000 ; 11) 

“Personnel Managemen is the planning, organizing, controlling and directing of 

the procurement, development, compensation, integration, maintenance and 

separation of human resources to the end that individual, organisazional and 

societal objectives are accomplished ”. 

Artinya bahwa  manajemen personalia adalah proses yang mencakup 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pengendalian pengadaan, 

pengembangan, integrasi, pemeliharaan dan pemberhentian Sumber Daya 

Manusia untuk mencapai tujuan individu, organisasi dan sosial. 

Yoder (2000 ; 11) 

“Personnel Management is the prevision of leadership and direction of 

people in their working or employment relationship ”. 

Artinya bahwa manajemen personalia adalah ketentuan mengenai 

kepemimpinan dan pengarahan manusia dalam lingkungan kerja mereka. 

 

Miner and Mary (2000 ; 11) 

“ Personnel managemen may be defined as the process of developing, 

applying and evaluating policies, procedures, methods, and programs 

relating to the individual in the organisazional “.   

 Artinya bahwa manajemen personalia dapat didefinisikan sebagai proses 

pengembangan, penerapan dan evaluasi kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, 



metode-metode, dan program-program yang berhubungan dengan individu dalam 

organisasi.  

 

2.2.2 Fungsi-fungsi dari Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sesuai dengan pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah 

dirumuskan diatas, maka kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya manusia di 

dalam suatu organisasi dapat diklasifikasikan kedalam beberapa fungsi sebagai 

ilmu terapan dari ilmu manajemen, maka manajemen sumber daya manusia 

memiliki fungsi-fungsi pokok yang sama dengan fungsi manajemen dengan 

penerapan dibidang sumber daya manusia menurut Malayu S.P. Hasibuan 

(2003;40) mengemukakan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri 

dari : 

“Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan 

(Directing), Pengendalian (Controlling), Pengadaan (Procurement), 

Pengembangan (Development), Kompensasi (Compensation), 

Pengintegrasian (Integration), Pemeliharaan (Maintenance), 

Kedisiplinan (Dicipline), Pemberhentian (Separation) ”. 

 

Penjelasan singkat atas bagian-bagian dari devinisi ini adalah sebagai 

berikut : 

2.2.2.1 Fungsi Manajerial 

 Fungsi-fungsi dari Manajemen Sumber Daya Manusia meurut Malayu 

S.P. Hasibuan (2001;21) adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian. 



a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan atau organisasi. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). 

Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi 

yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau 

bekerjasama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua 

tugasnya dengan baik. 

d. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila 

terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan 

penyempurnaan rencana. 

 

 



2.2.2.2 Fungsi Operasional  

a. Pengadaan (Procurement)  

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi,  penempatan, orientasi dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

b. Pengembangan (Development) 

Pengembangan 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. 

c. Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung 

(indirect) berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa 

yang telah diberikan kepada perusahaan. 

d. Pengintegrasian (Integration) 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan 

saling menguntungkan. 

e. Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi 

fisik, mental dan loyalitas karyawan, pemeliharaan yang baik dilakukan 

dengan program kesejahteraan yang berdasarkan pada kebutuhan sebagian 

besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 

f. Kedisiplinan (Dicipline) 

Kedisiplinan merupakan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit 

terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran 

untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

 

 

 



g. Pemberhentian (Separation) 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja perusahaan. Pemberhentian 

ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja 

berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya. 

 

2.3 Kepemimpinan dan Pemimpin  

2.3.1 Pengertian Kepemimpinan (Leadership) 

Manajemen dan kepemimpinan sering kali dianggap mempunyai 

pengertian yang sama, akan tetapi kepemimpinan adalah konsep yang lebih luas 

cakupannya bila dibandingkan dengan manajemen. Pemimpin dan kepemimpinan 

merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural 

maupun fungsional. Kepemimpinan tampaknya lebih merupakan konsep yang 

berdasarkan pengalaman. 

Dalam setiap organisasi apapun namanya dan apapun tujuannya, pasti 

melibatkan beberapa orang yang harus bekerjasama untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Orang-orang tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan 

fungsional. Golongan pertama ialah orang atau orang-orang yang disebut kepala 

atau ketua atau commando atau manajer atau pemimpin. Sedangkan golongan 

orang kedua ialah orang-orang yang disebut bawahan atau karyawan atau 

pelaksana. Antara kedua golongan tersebut harus ada kerjasama yang baik sebagai 

salah satu syarat utama agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. Tugas dan tanggung jawab pemimpin adalah lingkungan kerjannya. Untuk 



mencapai suasana kerjasama yang baik itu diperlukan adanya hubungan yang 

selaras, serasi dan seimbang antara pemimpin dan bawahan. 

Leadership menurut inti atau hakekatnya sama, yaitu kemampuan seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi orang lain (bawahan) untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Selanjutnya dapat dikemukakan mengenai kepemipinan itu 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi satu situasi 

khusus. Jelasnya sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinan harus 

sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya. 

2. Pada umumnya pemimpin itu juga memiliki beberapa sifat-sifat superior, 

melebihi para pengikutnya. Sedikitnya dia harus memiliki superioritas 

dalam satu atau dua kemampuan atau keahlian, sehingga 

kepemimpinannya bisa berwibawa. 

Maka satu-satunya persyaratan umum yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin dibidang apapun juga, termasuk juga pemimpin muda ialah “ Memiliki 

kompetensi teknis yang superior, atau memiliki keahlian dalam bidang yang 

tengah digarap oleh kelompok yang bersangkutan ”.   

 

 

Banyak para ahli mengemukakan pengertian yang berbeda-beda mengenai 

kepemimpinan adalah sebagai berikut : 

Menurut Kartini Kartono (2003 ; 01) : 

“Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat dan 

kekuatan moral yang kreativ yang mampu mempengaruhi para anggota untuk 



merubah sikap sehingga mereka menjadi conform dengan keinginan 

pemimpin  ”. 

 

Menurut Martha Tilaar dan Wulan Tilaar Widartono, M.Sc. (2002 ; 06) : 

“Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan 

seseorang yang dipimpin agar melaksanakan sesuatu yang diinginkan 

oleh si pemimpin ”. 

 

Menurut Veithzal Rivai (2003 ; 11) : 

“Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi 

aktivitas-aktivitas orang bagi usaha dalam pekerjaan dengan 

kelompoknya  ”.  

Menurut Schermerhon (2000 ; 4) : 

“Kepemimpinan merupakan proses memberikan inspirasi kepada 

orang lain untuk bekerja keras guna menyelesaikan tugas-tugas yang 

penting ”. 

Menurut Marwansyah dan Mukaram (2000 ; 167) : 

“Kepemimpinan merupakan suatu aktivitas yang berkelanjutan, 

diarahkan untuk menimbulkan dampak pada prilaku orang lain dan 

pada akhirnya difokuskan pada upaya untuk mewujudkan tujuan-

tujuan organisasi ”. 

 

Dari devinisi-devinisi diatas maka kepemimpinan dapat dilihat sebagai 

instrument dalam suatu organisasi yang memiliki kekuatan dan kekuasaan tertentu 

untuk melancarkan kegiatan organisasi dalam mengejar tujuan bersama. 

Sedangkan pengalaman ditafsirkan sebagai suatu proses pematangan diri yang 

didapat dengan manjalani sendiri suatu hal atau mempelajarinya dari orang lain, 

maka berpadulah antara bakat dan kemampuan. 

 

 

 



2.3.2 Pendekatan Teori Kepemimpinan 

Menurut Veithzal Rivai (2003 ; 09) menyatakan, pendekatan dasar 

terhadap teori kepemimpinan dapat dikelompokan kedalam tiga kelompok, yaitu : 

1. Pendekatan berdasarkan sifat-sifat kepribadian umum yang dimiliki 

seorang pemimpin 

2. Pendekatan berdasarkan tingkah laku pemimpin 

3. Pendekatan berdasarkan kemungkinan (situasional-kontingensi)  

 Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempelajari tipe 

kepemimpinan, yaitu : 

 

2.3.2.1 Teori Kepemimpinan Dengan Pendekatan Sifat 

 Teori the great man mengatakan bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai 

pemimpin, ia akan menjadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak 

mempunyai sifat sebagai pemimpin. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 

kecerdasan selalu muncul dengan presentase yang tinggi, kemudian inisiatif, 

keterbukaan, rasa humor, antusiasme, kejujuran, simpati, dan percaya pada diri 

sendiri. 

Menyadari bahwa tidak adanya korelasi sebab akibat dari sifat-sifat yang 

diamati dalam penelitian dengan keberhasilan seorang manajer, maka dirumuskan 

empat sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan 

kepemimpinan organisasi, yaitu : 

a. Kecerdasan, pada umumnya pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin. 



b. Kedewasaan, pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai 

emosi yang stabil serta memiliki perhatian yang luas terhadap aktivitas-

aktivitas sosial. 

c. Motivasi diri dan dorongan prestasi, pemimpin cenderung memiliki 

motivasi yang kuat untuk berprestasi. 

d. Sikap hubungan kemanusiaan, pemimpin yang berhasil mau mengakui 

harga diri dan kehormatan bawahan. 

Dalam menentukan pendekatan sifat ini ada dua jenis pendekatan, yaitu : 

yang pertama, membandingkan sikap orang yang tampil sebagai pemimpin 

dengan yang tidak menjadi pemimpin. Dan yang kedua, membandingkan sifat 

pemimpin yang efektif dengan sifat pemimpin yang tidak efektif. 

 

2.3.2.2 Teori Kepemimpinan Dengan Pendekatan Prilaku 

 Dengan pendekatan tingkah laku kita dapat menentukan apa yang 

dilakukan oleh pemimpin yang efektif dan mencari jawaban serta menjelaskan apa 

yang menyebabkan kepemimpinan itu efektif, seperti : bagaimana pemimpin 

mendelegasikan tugas, bagaimana pemimpin berkomunikasi dan mencoba 

memotivasi pengikut dan anak buahnya. Dalam pendekatan tingkah laku, dimensi 

kepemimpinan yang efektif, para ahli menyebutkan dua aspek utama, yaitu : 

1. Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan suatu hal 

atau kerja atau bagian tubuh. Dengan demikian suatu kegiatan dikatakan 



efektif dalam kelompok bilamana seseorang dapat melakukan dua fungsi 

yaitu: 

a. Fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah 

(pemberian saran penyelesaian, informasi dan pendapat). 

b. Fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial (mencakup segala sesuatu yang 

dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar menengahi perselisihan 

perbedaan pendapat persetujuaan dengan kelompok lain dan memastikan 

bahwa individu merasa dihargai oleh kelompok). 

Seorang pemimpin haruslah mengerti bahwa untuk mencapai tujuan, ia harus 

melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Adapun fungsi-fungsi 

kepemimpinan tersebut menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002 ; 199) antara 

lain: 

a. Pengambilan keputusan 

b. Pendelegasian wewenang dan pembagian kerja 

c. Memotivasi bawahan 

d. Mengembangkan imajinasi, kreativitas dan loyalitas bawahan 

e. Penilaian prestasi dan pemberian penghargaan atau teguran kepada 

bawahan 

f. Mengkoordinasi dan mengintegrasi kegiatan-kegiatan bawahan 

g. Melaksanakan pengawasan 

h. Pemberian kompensasi, ketenangan dan keselamatan kerja 

i. Dan lain-lain. 



Berdasarkan hal-hal diatas dapat dipahami bahwa kepemimpinan dapat 

dilihat sebagai suatu aktivitas yang berkelanjutan, diarahkan untuk 

menimbulkan dampak pada prilaku orang lain yang pada akhirnya akan 

difokuskan pada upaya untuk mencapai suatu tujuan. 

2. Gaya Kepemimpinan 

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik yang 

bagus dan kekuatan. Dengan demikian seorang pemimpin akan berhasil 

memimpin suatu organisasi atau perusahaan secara efektif bilamana ia 

memenuhi syarat-syarat : 

a. Mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan 

mencari cara-cara pemecahan setiap persoalan yang timbul dengan cara 

yang tepat 

b. Mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang-ambing oleh 

perubahan suasana dan dapat memisahkan antara setiap urusan atau 

kepentingan. 

c. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan mampu membuat 

bawahan merasa betah, senang dan puas dengan dan dalam perusahaan. 

d. Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakan bawahan 

secara bijaksana dalam mewujudkan tujuan organisasi. 

e. Mempunyai keterampilan manajemen untuk menghadapi persoalan 

masyarakat yang semakin maju. 

Selain itu gaya bersikap pimpinan akan nampak dari cara melakukan 

pekerjaan seperti cara memerintah, memberi tugas, berkomunikasi, cara 



menegakkan disiplin, cara melakukan kontrol, cara meminta laporan, cara 

menegur bawahan, cara minta pertanggungjawaban dan lain-lain. 

Dalam bukunya, Malayu S.P. Hasibuan (2002 ; 205) menjabarkan berbagai 

macam gaya kepemimpinan yang diambil dari berbagai macam pendapat para 

ahli, diantaranya adalah : 

1) Malayu S.P. Hasibuan menyatakan bahwa gaya kepemimpinan terdiri 

dari : 

a. Kepemimpinan Otoriter, yaitu jika seorang pemimpin menganut sistem 

sentralisasi wewenang. Falsafah pemimpin, bawahan adalah untuk 

pemimpin dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pintar dan 

mampu. Pengarahan bawahan dilakukan melalui instruksi atau 

perintah. Orientasi kepemimpinan hanyalah pada produktivitas kerja 

bawahannya dan kurang memperhatikan perasaan dan kesejahteraan 

bawahannya. 

b. Kepemimpinan Partisipatif, gaya kepemimpinan ini melakukan 

kepemimpinan dengan metode persuasif, menciptakan kerjasama yang 

serasi, menimbulkan loyalitas dan partisipasi bawahannya. Pemimpin 

selalu memotivasi bawahannya agar mereka merasa memiliki 

organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan, bawahan selalu 

dilibatkan dan diminta berpartisipasi dengan memberikan informasi-

informasi, saran-saran dan pertimbangan. 

c. Kepemimpinan Delegatif, yaitu jika pemimpin mendelegasikan 

wewenang kepada bawahannya, sehingga bawahannya dapat 



mengambil keputusan dan kebijakan dengan bebas dan leluasa dalam 

melaksanakan kewajibannya. Pemimpin tidak terlalu mempedulikan 

cara bawahan dalam mengambil keputusan atau dalam 

pelaksanaannya, sehingga dalam hal ini para bawahan dituntut 

memiliki kematangan (kemampuan) pekerjaan dan kematangan 

psikologis (kemauan). 

2) Robert Blake dan Mouton, menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

terdiri dari : 

a. Deserter adalah tipe pemimpin yang perhatiannya terhadap 

produksi maupun perhatian terhadap karyawannya rendah, gaya 

kepemimpinan terburuk. 

b. Missionary adalah tipe pemimpin yang perhatiannya terhadap 

produksi rendah, sedang perhatian terhadap kesejahteraan 

karyawan tinggi, gaya kepemimpinan berorientasi pada manusia 

pekerja. 

c. Autocrat adalah tipe pemimpin yang perhatiannya terhadap 

produksi sangat tinggi, sedangkan perhatiannya terhadap 

kesejahteraan karyawannya sangat rendah, gaya kepemimpinan 

yang berorientasi pada produksi. 

d. Compromiser adalah tipe pemimpin yang perhatiannya terhadap 

produksi maupun kesejahteraan bawahannya sedang-sedang saja, 

gaya kepemimpinan berimbang. 



e. Executive adalah tipe pemimpin yang perhatiannya baik terhadap 

produksi maupun kesejahteraan bawahannya paling tinggi, gaya 

kepemimpinan yang paling baik. 

Sedangkan menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2001 : 77) yang 

mengutip teori kepemimpinan Davis & Newstorm di Universitas Ohio, diperoleh 

gambaran mengenai gaya kepemimpinan yang terdiri dari dua dimensi utama, 

yakni Initialing structure dan consideration. Kedua dimensi ini menggambarkan 

prilaku kepemimpinan dalam suatu struktur organisasi. Para peneliti menilai 

bagaimana para pemimpin berprilaku sebagai seorang pemimpin. Mereka juga 

berusaha meneliti persepsi bawahan tentang prilaku pemimpinnya. 

a. Initialing structure, mengacu pada seberapa jauh pemimpin 

berkemungkinan menetapkan dan menstruktur perannya dan peran 

bawahannya dalam mengusahakan tercapainya tujuan. Initialing structure 

ini mencakup prilaku yang berupa mengorganisasi kerja, hubungan kerja 

dan tujuan. 

b. Consideration, mengacu pada seberapa jauh pemimpin berkemungkinan 

memiliki hubungan pekerjaan yang dicirikan pada rasa saling percaya, 

menghargai gagasan bawahan dan memperhatikan perasaan mereka. 

Dimensi ini juga menunjukan adanya kepedulian pemimpin terhadap 

kesejahteraan, status dan kepuasan bawahan. 

 

 



2.3.2.3 Teori Kepemimpinan Dengan Pendekatan Situasional atau 

Kontingensi   

Pendekatan kontingensi disebut juga pendekatan situasional, sebagai 

teknik manajemen yang paling baik dalam memberikan kontribusi untuk 

pencapaian sasaran organisasi dan mungkin bervariasi dalam situasi atau 

lingkungan yang berbeda. Ada tiga pandangan tentang kepemimpinan situasional, 

yaitu : 

1. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard  

2. Teori yang dikembangkan oleh Fiedle 

3. Teori yang dikembangkan oleh Martin G. Evans dan RJ House 

Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard menguraikan 

tentang bagaimana pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka 

sebagai respon pada keinginan untuk berhasil dalam pekerjaannya, pengalaman, 

kemampuan dan kemauan dari bawahan mereka yang terus berubah. Faktor-faktor 

dalam situasi yang mempengaruhi  gaya kepemimpinan difokuskan pada : (1) 

tuntutan tugas, (2) harapan dan tingkah laku rekan setingkat, (3) karakteristik, 

harapan dan tingkah laku karyawan dan, (4) budaya organisasi dan kebijakannya. 

Menurut Hersey dan Blanchard, gaya kepemimpinan yang paling efektif 

bervariasi dengan kesiapan karyawan. Kesiapan adalah keinginan untuk 

berprestasi, kemauan untuk menerima tanggung jawab dan kemampuan yang 

berhubungan dengan tugas, keteramoilan dan pengalaman. 

 Gaya kepemimpinan dan situasi kerja model Friedle, mengemukakan 

bahwa cukup sulit bagi seorang manajer untuk mengubah gaya manajemennya 



dan menyesuaikan diri dengan budaya dan lingkungan organisasinya. Friedle 

memberikan perhatian mengenai pengukuran orientasi kepemimpinan dari 

seorang individu. Ia mengembangkan last-prefered Co-Worker (LPC) Scale untuk 

mengukur dua gaya kepemimpinan : 

1. Gaya orientasi tugas, yang mementingkan tugas dan otoritatif 

2. Gaya orientasi hubungan, yang mementingkan hubungan kemanusiaan 

Friedle mengidentifikasikan tiga macam variable yang membentuk gaya 

kepemimpinan yang efektif, yaitu : 

1. Hubungan pemimpin-anggota, yaitu derajat baik/buruknya hubungan 

antara pemimpin dan bawahan 

2. Struktur tugas, yaitu derajat tinggi/rendahnya strukturisasi, standarisasi 

dan rincian tugas pekerjaan. 

3. Posisi kekuatan pemimpin, yakni pemimpin perusahaan membawa 

kekuasaan dan wewenang yang sangat kuat. 

 Martin G. Evan dan Robert J.H menyatakan bahwa motivasi seseorang 

tergantung pada imbalan dan valensi atau daya tarik imbalan itu. Evan 

mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif dalam memotivasi karyawan 

adalah tergantung pada tipe imbalan yang paling mereka inginkan dan 

memberikan motivasi juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk 

memberikan fasilitas dan kondisi yang memungkinkan bagi pekerja-pekerja untuk 

melaksanakan tugasnya dengan menyenangkan dan bermaksud baik. 

 

 



2.3.3 Pengertian Pemimpin (Manajer dan Leader) 

Pengertian pemimpin menutut Kartini Kartono (2003 ; 33) 

“Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan-kecakapan disatu bidang, sehingga dia 

mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan”. 

 

Sedangkan aspek politisnya menurut Kartini Kartono (2003 ; 34) 

“Pemimpin ialah kepala aktual dari organisasi partai dikota, dusun 

atau subdivisi-subdivisi/bagian-bagian lainnya ”. 

Dari devinisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemimpin 

adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan 

resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha 

bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. 

 Pemimpin merupakan salah satu intisari manajemen, sumber daya pokok 

dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. 

Pimpinan harus mengutamakan tugas, tanggung jawab dan membina hubungan 

yang harmonis, baik dengan atasannya maupun bawahannya. 

Istilah pemimpin adalah terjemahan dari leader/head/manajer, yang juga 

disebut manajer/kepala/direktur/presiden, dan lain sebagainya. Sedangkan 

pengertian manajer ialah orang yang mempunyai tanggung jawab atas tercapainya 

tujuan suatu usaha/kegiatan yang telah ditentukan dengan bawahannya dan karena 

itu harus melakukan fungsi-fungsi manajemen dan mengkombinasikan saran-

sarana manajemen tersebut sebaik-baiknya. 

 



Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2003 ; 15) : 

“Manajer adalah seorang ilmuwan sekaligus seniman yang mengandalkan diri 

pada ilmu dan harus mempunyai firasat, keyakin 

an, kreativitas, serta menguasai cara-cara penerapannya”.  

 

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2003 ; 44) : 

“Leader adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat 

kepemimpinan dan personality/authority (berwibawa) yang 

disegani/berwibawa terhadap bawahannya atau pengikutnya karena 

kecakapan dan kemampuan serta didukung oleh prilakunya yang baik”. 

 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajer adalah seseorang 

(pemimpin) yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, sedangkan leader 

adalah manajer dalam fungsinya memberikan dorongan atau motivasi. 

 

2.3.4 Syarat-syarat dan Sifat-sifat Pemimpin 

a. Syarat-syarat seorang pemimpin 

Menurut Kartini Kartono (2003 ; 31) : Konsepsi mengenai persyaratan 

kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu : 

1. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan 

wewenang kapada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakan 

bawahan untuk berbuat sesuatu. 

2. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, dan keutamaan, maka orang 

mampu untuk mengatur orang lain, maka orang tersebut patuh kepada 

pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. 



3. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan kekuatan dan 

kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi 

dari kemampuan anggota biasa. 

b. Sifat-sifat Seorang Pemimpin 

Menurut Kartini Kartono (2003 ; 38) sifat-sifat pemimpin yaitu : 

1. Keramahan dan kecintaan 

2. Integritas, jujur dan tulus hatinya 

3. Penguasaan teknis 

4. Ketegasan dalam mengambil keputusan 

5. Kecerdasan dan mempunyai stabilitas emosi 

6. Keterampilan mengajar 

7. Kepercayaan 

8. Energi jasmani dan mental 

9. Keadaan akan tujuan dan arah 

10. Antusiasme, mempunyai kesungguhan dengan sepenuh hati 

 

2.3.5 Tugas dan Tanggung jawab Pemimpin 

Tugas utama dari seorang pemimpin adalah melakukan usaha-usaha agar 

bawahan tahu, mampu dan mau melaksanakan tugas dengan baik dan ikhlas, 

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Dalam 

melaksanakan tugas ini pemimpin memegang peranan sebagai : 



1. Komunikator, artinya pemimpin harus melakukan dan mampu 

berkomunikasi dengan bawahan sehingga bawahan mengetahui dan 

memahami tujuan, tugas dan hasil yang telah dilaksanakannya. 

2. Trainor, artinya pemimpin harus melakukan dan mampu meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan bawahan. Pengetahuan dan keterampilan 

dapat ditingkatkan dengan bimbingan dari pemimpin sendiri ataupun 

dengan melakukan pelatihan baik secara on the job training maupun off 

the job training. 

3. Motivator, artinya pemimpin harus melakukan dan mampu memberikan 

dorongan atau motivasi terhadap bawahan, sehingga bawahan mau 

melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan semangat yang sangat tinggi. 

4. Fasilitator, artinya pemimpin harus mampu menyediakan fasilitas-fasilitas 

yang diperlukan bagi kelancaran tugas bawahan, diantaranya : buku 

pedoman kerja, fasilitas latihan, uang atau biaya yang memadai, alat dan 

bahan yang memadai, waktu yang cukup, lingkungan kerja 

menguntungkan 

5. Dinamisator, artinya pemimpin harus mampu membuat perusahaan dan 

kelompok yang dipimpinnya mencapai kemajuan. Sebagai dinamisator 

pemimpin harus banyak inisiatif, banyak ide-ide baru, harus berusaha 

menemukan cara-cara baru, sehingga memungkinkan perusahaan dapat 

memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan terus berkembang 

maju. 



Untuk menunjang keberhasilan pemimpin dalam melaksanakan tugas 

sebagai komunikator, trinor, motivator, fasilitator, dinamisator pemimpin harus 

mau dan mampu memahami sifat-sifat pembawaan bawahan sebagai manusia. 

Dengan mampu memahami sifat-sifat pembawaan bawahan sebagai manusia akan 

dapat dijalin hubungan yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin sebagai 

manusia atau yang dalam kepemimpinan disebut “ Human relations ”.  

 

2.4 Hambatan-hambatan Dalam Tipe Kepemimpinan 

 Ada beberapa hambatan dalam tipe kepemimpinan diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Dari segi organisasi yang belum secara keseluruhan akan mengerti 

daripada fungsi bagan organisasi tata kerja (job description) 

2. Mengelola mahluk yang dinamis tentu akan menimbulkan sifat dan pola 

pikir yang satu dengan yang lainnya berbeda (secara individual yang 

berbeda). 

3. Pendidikan (latar belakang pendidikan) yang masih heterogen dan 

level/jenjang pendidikan 

4. Dari segi penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan keahliannya. 

5. Pengalaman kerja yang masih kurang (butuh bimbingan) 

6. Kejelasan dalam menentukan target yang dihasilkan  

7. Faktor lingkungan 



8. Penghargaan yang berprestasi dan diberikan hukuman administrasi 

kepegawaian bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di 

perusahaan. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


