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BAB II  
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Kepemimpinan  

2.1.1.1 Pengertian Kepemimpinan 

 Dalam setiap organisasi, tentu dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu 

membawa kondisi organisasi tersebut kearah yang lebih baik. Kepemimpinan 

yang ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi dapat menciptakan 

integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan untuk mencapai 

sasaran yang maksimal (Hasibuan;2012:169). Seperti yang dikemukakan oleh 

Robbins dalam Suwatno dan Priansa (2011;140) kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pemcapaian. Sementara 

Kartono dalam Suwatno dan Priansa (2011;149) menyatakan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif 

kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang 

sudah direncanakan. Menurut Hasibuan (2012:169) kepemimpinan adalah cara 

seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja secara 

produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Siagian (2009;62) menggunakan 

definisi yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang 

untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini adalah para bawahannya 

sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin 

meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi.  

 Jika dilihat dari penjelasan diatas, kepemimpinan diartikan juga sebagai 

ilmu untuk mempengaruhi bawahan agar bisa mendorongnya untuk bekerja secara 

maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangka pencapaian 

tujuan perusahaan.  
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2.1.1.2 Tipe Gaya Kepemimpinan 

Berikut adalah gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hasibuan 

(2012:172) sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan Otoriter 

Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, 

sebagai besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau pimpinan itu menganut 

system sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan 

hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk 

memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Karakteristik dari kepemimpinan Otoriter, yaitu : 

a. Bawahan hanya bertugas sebagai pelaksanaan keputusan yang telah 

ditetapkan pemimpin. 

b. Pemimpin menganggap dirinya orang yang paling berkuasa, paling pintar, 

dan cakap. 

c. Pengarahan bawahan dilakukan dengan memberikan intruksi atau perintah, 

hukuman, serta pengawasan dikakukan secara ketat. 

2. Kepemimpinan Partisipatif 

Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya 

dilakukan dengan cara persuasive, menciptakan kerjasama yang serasi, 

menumbuhkan loyalitas dan partisipatif para bawahan. Pemimpin memotivasi 

bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. 

Karekteristik dan kepemimpinan partisipatif, yaitu : 

a. Bawahan harus berpartisipasi dalam memberikan saran, ide dan 

pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

b. Keputusan tetap dilakukan pimpinan dengan mempertimbangkan saran 

atau ide yang diberikan bawahannya. 

c. Pemimpin menganut system manajemen terbuka (open management) dan 

disentralisasi wewenang. 

3. Kepemimpinan Delegatif 



11 

Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan 

wewenang kepada bawahan dengan lengkap. Dengan demikian, bawahan 

dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa 

dalam melaksanakan pekerjaan. Pemimpin tidak peduli cara bawahan 

mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan 

kepada bawahan. 

Karakteristik dari gaya kepemimpinan delegatif, yaitu : 

a. Pimpinan menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan 

kepada bawahan. 

b. Pimpinan tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang pelaksanaan 

pekerjaan-pekerjaan itu dan hanya sedikit melakukan kontak mata dengan 

bawahannya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan tidak ada gaya kepemimpinan yang 

cocok untuk segala situasi, maka penampilan pemimpin yang efektif dari 

perusahaan harus menyesuaikan tipe gaya kepemimpinan dengan situasi yang 

dihadapi. Pengertian situasi mencakup kemampuan bawahan, tuntutan pekerjaan, 

tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan Mie 

Reman adalah gaya partisifatif dengan ciri pimpinan tetap meminta saran dalam 

pengambilan keputusan dan menyerahkan tanggung jawab kepada karyawannya.  

2.1.1.3 Gaya Pengambilan Keputusan 

Tidak ada gaya kepemimpinan yang mutlak baik atau buruk yang penting 

tujuan tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor : tujuan, pengikut (bawahan), organisasi, karakter 

pemimpin, dan situasi yang ada. 

 Berikut ini adalah gaya pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh 

Hasibuan (2012:175) : 

1. Gaya Otoratif 

Gaya otoratif diterapkan pada situasi ketika manajer memiliki pengalaman 

dan informasi untuk menghasilkan konklusi, sementara pengikut tidak 
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memiliki kemampuan, kesediaan dan keyakinan untuk memecahkan masalah 

jadi, manajer harus membuat keputusan tanpa bantuan pengikut. 

2. Gaya Konsultatif 

Gaya konsultatif adalah strategi yang tepat apabila manajer mengetahui 

bahwa pengikut juga mempunyai beberapa pengalaman atau pengetahuan 

tentang masalah dan bersedia memecahkan masalah meskipun belum mampu. 

Dalam situasi ini strategi yang terbaik adalah memperoleh masukan mereka, 

sebelum membuat keputusan final. 

3. Gaya Fasilitatif 

Merupakan upaya kooperatif yaitu manajer dan pengikut bekerjasama 

mencapai keputusan bersama. Dalam hal ini, pemimpin secara efektif memiliki 

komitmen terhadap diri sendiri untuk berbagai dalam proses pengambilan 

keputusan. Gaya merupakan cara sempurna manakala berhadapan dengan 

pengikut yang mampu, tetapi belum yakin akan dirinya. 

4. Gaya Delegatif 

Digunakan terhadap pengikut yang memiliki pengalaman dan informasi 

yang diperlakukan untuk keputusan atau rekomendasi yang layak. 

Dari uraian diatas terlihat bahwa setiap gaya pengambilan keputusan 

memiliki karakter yang berbeda dan tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan 

yang ada didalam perusahaan itu sendiri.  Dan yang digunakan oleh pimpinan Mie 

Reman itu sendiri adalah gaya otoratif, fasilitatif, serta delegatif.   

2.1.1.4 Peranan Pemimpin 

 Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi tentu memegang peranan 

yang sangat penting diantara para karyawan atau anggota organisasi yang lain. 

Selain berperan didalam organisasi, seorang pemimpin tentu bertanggung jawab 

atas apa yang terjadi diluar organisasi tentu yang berhubungan dengan organisasi 

yang ia pimpin. Siagian (2009;66) menyebutkan bahwa peranan pemimpin 

dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu: bersifat interpersonal, informasional, 

dan pengambilan keputusan.

1. Peranan Interpersonal
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Human skill merupakan keterampilan yang berasal dari dalam diri 

pemimpin itu sendiri dimana mutlak diperlukan, karena seorang pemimpin 

dalam menjalankan kepemimpinannya dia berinteraksi dengan manusia, bukan 

hanya dengan para bawahannya, akan tetapi juga dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan di dalam dan di luar organisasi. Itulah yang dimaksud dengan 

peran interpersonal yang menampakkan diri dalam tiga bentuk. Pertama, selaku 

symbol keberadaan organisasi. Peranan tersebut dimainkan dalam berbagai 

bentuk kegiatan yang sifatnya legal dan seremonial. Kedua, selaku pemimpin 

yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada 

para bawahan. Ketiga peran sebagai penghubung dimana seorang manajer 

harus mampu menciptakan jaringan yang luas dengan memberikan perhatian 

khusus kepada mereka yang mampu berbuat sesuatu untuk organisasi dan juga 

berbagai pihak yang memiliki informasi yang diperlukan organisasi. 

2. Peranan Informasional  

Saat ini informasi merupakan bagian yang penting bagi organisasi, karena 

dewasa ini dan di masa yang akan datang akan kesulitan dalam melaksanakan 

program dan kegiatan organisasi tanpa adanya dukungan informasi yang 

mutakhir, lengkap, dan dapat dipercaya karena diolah dengan baik. 

3. Peranan Sebagai Pengambil Keputusan  

Peranan ini membuat manajer atau pemimpin harus terlibat dalam suatu 

proses pembuatan strategi di dalam organisasinya. Dalam peranan ini, 

pemimpin dituntu untuk menjadi seorang yang cerdas mengambil keputusan. 

Banyak dari pemimpin yang bersikap tidak tegas dalam menghadapi masalah 

yang dihadapi baik bawahannya maupun organisasinya. Itulah sebabnya 

peranan pembuatan keputusan oleh pemimpin merupakan peranan yang tidak 

boleh ditinggalkan. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa peranan seorang pemimpin 

cukup rumit. Karena seorang pemimpin bukan hanya bertugas memerintahkan 

bawahannya agar bekerja dengan benar, namun lebih dari itu seorang pemimpin 

harus bisa memberikan dorongan semangat dan memberikan informasi yang 

lengkap tentang cara melaksanakan tugas kepada bawahannya. Dan yang 
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terpenting seorang pemimpin juga berperan sebagai pengambil keputusan yang 

diharapkan dapat membawa perusahaan kea rah yang lebih baik 

2.1.1.5 Indikator Kepemimpinan 

 Adapun indikator kepemimpinan menurut Handoko (2008:56): 

1. Mengarahkan 

 2. Melatih 

 3. Memberi dukungan 

4. Memberi wewenang 

  Dari keempat indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

seseorang dapat diindikasikan dengan pemberian pengarahan, dukungan dan 

motivasi, serta wewenang agar karyawan merasa dilibatkan dalam perjalanan 

perusahaan untuk mencapai tujuan. 

2.1.2 Lingkungan Kerja Fisik 

2.1.2.1 Pengertian Lingkungan Kerja Fisik 

 Sebagai manusia yang berpijak di bumi ini, tentu erat kaitannya dengan 

lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Sama halnya dengan seseorang yang 

bekerja dalam suatu perusahaan, pasti secara langsung berhubungan dengan 

lingkungan dimana ia bekerja. Lingkungan kerja membawa dampak positif bagi 

karyawan atau bahkan membawa efek negative secara emosi. Menurut 

Sedarmayanti (2011;26) lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk 

fisik yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Sedarmayanti (2011;26) membagi 

lingkungan kerja fisik kedalam dua kategori: 

1. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (seperti:pusat 

kerja, kursi, meja dan sebagainya) 

2. Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan 

kerja yang dapat mempengaruhi kondisi manusia, misalnya:temperature, 
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kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau 

tidak sedap, warna, dan lain-lain. 

Jadi jika dilihat dari uraian diatas, lingkungan kerja fisik adalah segala 

sesuatu yang terdapat atau berada dalam lingkungan kerja yang bersifat fisik atau 

dapat dirasakan langsung oleh karyawan. 

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja  
Seorang karyawan akan mampu melaksanakan tugas atau pekerjaannya 

dengan baik, salah satunya adalah apabila ditunjang dan didukung oleh 

lingkungan kerja yang yang kondusif. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya kondisi lingkungan kerja, seperti yang dijelaskan Sedarmayanti  

(2011;28), diantaranya adalah: 

1. Penerangan atau cahaya di tempat kerja 

2. Temperature atau suhu udara di tempat kerja 

3. Kelembaban di tempat kerja 

4. Sirkulasi udara di tempat kerja 

5. Kebisingan di tempat kerja 

6. Getaran mekanis di tempat kerja 

7. Bau tidak sedap ditempat kerja 

8. Tata warna di tempat kerja 

9. Dekorasi di tempat kerja 

10. Music di tempat kerja 

11. Keamanan di tempat kerja  

Berdasarkan uraian kesebelas faktor yang memperngaruhi terbentuknya 

lingkungan kerja, dapat ditarik kesimpulan bahwa suhu udara, sirkulasi, bau tidak 

sedap, serta tata warna dalam suatu perusahaan tentu harus menjadi perhatian 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan asri bagi seluruh 

karyawan yang ada termasuk di Mie Reman. 

2.1.2.3 Indikator-Indikator Lingkungan Kerja 
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Ada beberapa indikator lingkungan kerja menurut Sedarmayanti 

(2011;30), yaitu sebagai berikut: 

1. Penerangan 

2. Suhu udara 

3. Suara bising 

4. Penggunaan warna 

5. Ruang gerak yang diperlukan 

6. Keamanan kerja 

7. Hubungan karyawan 

Dari uraian diatas, suhu udara serta ruang gerak adalah merupakan indikasi 

lingkungan kerja yang ada di dalam perusahaan Mie Reman. 

2.1.3 Loyalitas Karyawan 

2.1.3.1 Pengertian Loyalitas 

 Dalam penjelasan pasal 4 No.10 tahun 1979, mengenai daftar penilaian 

pelaksanaan pekerjaan (DP3) untuk pegawai negeri seperti yang dikutip Saydam 

(2009;385), “loyalitas adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan 

mengamalkan sesuatu yang dipatuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung 

jawab. Tekad dan kesanggupan harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku 

sehari-hari serta dalam pembuatan tugas”.  Hasibuan (2009;95) mengatakan 

loyalitas adalah kesetiaan dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan 

membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang 

yang tidak bertanggung jawab.  

 Dilihat dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

loyalitas adalah sikap karyawan yang memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap 

semua tugas yang diberikan kepadanya, serta menjaga keutuhan organisasi dengan 

segenap tenaga yang dimilikinya. Memiliki karyawan yang loyal sangatlah 

penting bagi sebuah organisasi. Karena dengan adanya karyawan yang loyal, 

diharapkan tujuan perusahaan akan lebih mudah dicapai karena karyawan yang 

loyal tersebut mengeluarkan segenap tenaganya untuk perusahaan. 
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2.1.3.2 Ciri-Ciri Loyalitas 

Sikap loyal kepada perusahaan memiliki ciri-ciri seperti yang di sebutkan 

Poerwopoespito dalam Purnamasari (2013;29) antara lain: 
1. Kejujuran 

Kejujuran mempunyai banyak dimensi dan bidang. Dalam konteks sikap 

setia kepada perusahaan, ketidakjujuran di perusahaan akan merugikan 

banyak orang, bukan hanya kepada perusahaan, tetapi pemilik, direksi, 

karyawan, keluarga karyawan, masyarakat, supplier, pedagang asongan, dan 

lain-lain. Pada akhirnya negarapun dirugikan. 
2. Mempunyai rasa memiliki perusahaan 

Memberikan pengertian agar karyawan mempunyai rasa memiliki 

perusahaan adalah dengan memahami bahwa perusahaan adalah tubuh 

imajiner, dimana seluruh pribadi yang terlibat di dalamnya merupakan 

anggota-anggotanya. Karyawan diharapkan lebih mudah menumbuhkan rasa 

memiliki perusahaan dengan bersama-sama berusaha menjaga divisinya 

masing-masing. Bentuk konkretnya adalah dengan menjaga dan merawat aset 

perusahaan seperti merawat aset pribadi. 
3. Mengerti kesulitan perusahaan 

Hal ini seperti sulit dilakukan sebab mengerjakan yang sudah ada dalam 

deskripsi job saja sulit apalagi mengerjakan yang lainnya. Bekerja lebih dari 

yang diminta perusahaan merupakan konsep yang hebat dan dalam jangka 

panjang memberikan keuntungan yang besar pada individu karyawan itu 

sendiri. Perusahaan bisa saja bangkrut, tetapi manusia yang berkualitas dan 

kompetitif tidak mungkin bangkrut. 
4. Bekerja lebih dari yang diminta perusahaan 

Memahami bahwa yang terbaik untuk perusahaan pada hakekatnya 

terbaik untuk karyawan dan yang terbaik untuk karyawan belum tentu terbaik 

untuk perusahaan. Tindakan bijak yang dilakukan oleh karyawan dalam 

memahami dan mengerti kesulitan perusahaan adalah dengan saling bahu 

membahu untuk membantu pulihnya perusahaan bukan dengan 

meninggalkannya dan segara pindah ke perusahaan lain. 
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5. Menciptakan suasana yang menyenangkan di perusahaan 

Suasana yang tidak kondusif sangat mempengaruhi kinerja karyawan, 

yang berakibat pada produktivitas. Orang yang paling menentukan suasana di 

perusahaan adalah pimpinannya. Semakin tinggi jabatan pemimpin tersebut 

maka semakin berpengaruh dalam menciptakan suasana di perusahaan karena 

merekalah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih, serta 

mempunyai anak buah (bawahan). 
6. Menyimpan rapat rahasia perusahaan 

Didasari atau tidak karyawan membocorkan rahasia perusahaan, terungkap 

ketika sedang mengobrol dengan pihak atay orang lain diluar perusahaan. 

Rahasia adalah segala data atau informasi dari perusahaan yang dapat 

digunakan oleh pihak, terutama pesaing untuk menghantam perusahaan. 

Biasanya yang disebut rahasia perusahaan adalah: 
a. Data sales atau volume sales dan tingkat pertumbuhannya 

b. Data pangsa pasar dan tingkat pertumbuhannya 

c. Data produksi dan tingkat pertumbuhannya 

d. Informasi waktu dan jenis peluncuran produk baru 

e. Informasi rencana ekspansi perusahaan 

f. Komposisi produk 

g. Laporan keuangan  

h. Kebijakan top manajemen 

i. Masalah intern perusahaan 

7. Menjaga dan meningkatkan citra perusahaan 

Kewajiban setiap karyawan menjaga citra positif perusahaan. Logikanya, 

kalau citra perusahaan positif, maka citra setiap pribadi karyawan yang ada di 

dalamnya niscaya juga positif. 
8. Hemat 

Hemat bukan berarti mengeluarkan uang atau potensi tepat sesuai dengan 

kebutuhan. Penghematan harus dilakukan kapanpun dan dalam kondisi 

apapun. Tidak perlu menunggu keadaan sulit, tidak perlu menunggu keadaan 

kritis, apalagi menunggu perusahaan bangkrut. 
9. Tidak unjuk rasa 
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Unjuk rasa hampir tidak ada positifnya, kalaupun ada tidak seimbang 

dengan harga yang dibayarkan, karena unjuk rasa: 
a. Hanya menunjukan perasaan atau emosi 

b. Memaksakan kehendak diri, kelompok atau golongan sendiri 

c. Sangat berkompeten untuk berubah menjadi tindakan anarkis dan destruktif 

d. Menisbikan kemungkinan dialog 

e. Merendahkan martabat orang atau pihak lain 

f. Merugikan banyak pihak  

g. Tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah 

10. Tidak apriori terhadap perubahan 

Perubahan, pada hakekatnya adalah sebuah hukum alam. Perubahan tidak 

dapat dilawan dan tidak ada pilihan kecuali tetap ikut dalam perusahaan. 

Karena melawan perubahan dengan selalu membuat tolak ukur pada kejayaan 

dan keberhasilan masa lampau sama dengan melawan hukum alam. 

Ternyata dari uraian diatas karyawan yang loyal memiliki beberapa ciri-

ciri, kejujuran merupakan salah satu poin penting yang harus dimiliki oleh 

seorang karyawan yang disebut loyal. Rasa memiliki perusahaan tentu harus 

ditumbuhkan agar karyawan dapat bekerja dengan hati tanpa adanya rasa 

terbebani dalam melaksanakan tugasnya, selain itu karyawan yang loyal dicirikan 

dengan sikap karyawan yang mengerti akan masalah yang sedang dihadapi oleh 

perusahaan serta tetap menjaga citra perusahaan.  

2.1.3.3 Indikator-Indikator Loyalitas  

 Berikut adalah indikator loyalitas karyawan menurut Saydam dalam Fajar 

(2013;34): 

1. Ketaatan/Kepatuhan 

Yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan 

kedinasan yang berlaku dan mentaati perintah dinas yang diberikan atasan 

yang berwenang, serta sanggup tidak melanggar larang yang ditentukan. Ciri-

ciri ketaatan adalah: 
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a. Mentaati segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang 

berlaku 

b. Mentaati perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang dengan 

baik 

c. Selalu mentaati jam kerja yang sudah ditentukan 

d. Selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya 

2. Tanggung Jawab 

Yaitu kesanggupan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu, serta berani mengambil 

resiko untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan. Ciri-ciri 

tanggung jawab tersebut adalah: 

a. Dapat menyelesaikan tugas dengan baik tepat baik 

b. Selalu menyimpan atau memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-

baiknya  

c. Mengutamakan kepentingan dinas dari kepentingan golongan 

d. Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada 

orang lain 

3. Pengabdian  

Yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga secara ikhlas kepada perusahaan 

4. Kejujuran  

Seorang pegawai yang jujur memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Selalu melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan tanpa merasa dipaksa 

b. Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya 

c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan apa adanya 

Dalam keempat indikator loyalitas karyawan diatas, bisa dikatakan bahwa 

karyawan yang loyal adalah karyawan yang taat pada peraturan serta patuh pada 

perintah, bertanggung jawab pada tugas-tugas yang telah diberikan oleh pimpinan, 

serta kejujuran dan pengabdian terhadap perusahaan. 
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2.2 Penelitian Sebelumnya 
Sebagai bahan referensi dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengambil 

beberapa penelitian sebelumnya dengan judul yang berkaitan dengan 

kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik yang di rangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul dan Tahun 

Penelitian 
  Variabel Hasil dan Kesimpulan 

1. A. A Made 
Ossy 
Sapayanart
a dan A. A 
Sagung 
Kartika 
Dewi  

 Pengaruh Insentif 
Finansial dan 
Lingkungan Kerja fisik 
Terhadap Loyalitas 
Karyawan PT. 
JasaRaharja Putera 
Cabang Denpasar (2013) 

 Variabel bebas (X) 
- Insentif Finansial 
- Lingkungan Kerja 
Fisik 
Variabel terikat (Y) 
-  Loyalitas Karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat pengaruh yang signifikan 
antara insentif finansial dan 
lingkungan kerja fisik terhadap 
loyalitas karyawan PT.Jasaraharja 
Putera Cabang Denpasar. 

2. Kadek 
Suhendra 
Wina 
Dwipayoga 
dan I.G.A. 
Dewi 
Adnyani 

Pengaruh Lingkungan 
Kerja Fisik, 
Kepemimpinan, dan 
Kompensasi Terhadap 
Loyalitas Karyawan pada 
PT.Gino Valentino, Bali 
(2013) 

Variabel bebas (X) 
-Lingkungan Kerja 
Fisik 
-Kepemimpinan 
-Kompensasi 
Variabel terikat (Y) 
-Loyalitas Karyawan 

Dari ketiga variabel bebas yaitu 
variabel lingkungan kerja Fisik, 
kepemimpinan, dan kompensasi, 
berpengaruh positif dan signifikan 
secara parsial dan secara simultan 
terhadap loyalitas karyawan pada 
PT.Gino Valentino Bali 

3.  M. Thoyib Analisa Gaya 
Kepemimpinan, 
Kompetensi, dan 
Dampaknya Terhadap 
Loyalitas Pegawai (2012) 

Variabel bebas (X) 
-Gaya Kepemimpinan 
-Kompetensi 
Variabel terikat (Y) 
-Loyalitas Karyawan 

1. Dalam usaha menjalankan 
organisasi sesuai dengan prinsipnya 
maka harus ada pemisahan antara 
wewenang pemilik dengan 
manjer/pimpinan organisasi 
2. Gaya kepemimpinan yang dituntut 
oleh organisasi adalah berdasarkan 
kepemimpinan transformasional dan 
kepemimpinan transaksional 
3. Loyalitas yang diminta oleh 
pimpinan tidak serta merta sesuai 
dengan kehendak pemilik dan 
organisasi, harusnya berdasarkan 
kompetensi karyawan dan jasa yang 
diberikan karyawan kepada 
organisasi serta melihat lingkungan 
saat ini sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, 
seperti pemberian upah/gaji diatas 
upah minimum regional (UMR) 
4. Organisasi akan berjalan dengan 
tepat, perlu ada kejelasan dalam 
pembagian kerja dan seterusnya 
sesuai dengan prinsip manajemen 
dan organisasi umumnya. Rujukan 
menurut teori Fayol 

4.  NikenTriw
ulandari 

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan Terhadap 
Loyalitas Karyawan 
Perpustakaan Pusat 
Unika Atma Jaya (2003) 

Variabel bebas (X) 
-Gaya Kepemimpinan 
Variabel terikat (Y) 
-Loyalitas Karyawan 

Hasil penelitian ini menunjukan gaya 
kepemimpinan yang diterapkan lebih 
bersifat partisipatif dan terdapat 
pengaruh yang kecil antara gaya 
kepemimpinan terhadap loyalitas 
karyawan Perpustakaan Pusat Unika 
Atma Jaya Jakarta 
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No Peneliti Judul dan Tahun 
Penelitian 

  Variabel Hasil dan Kesimpulan 

5. Agus 
Budiman 

Analisis Faktor-Faktor 
yang Mempengaruho 
Loyalitas Karyawan 
Hotel Kusuma 
Argowisata Batu (2008) 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
loyalitas karyawan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
loyalitas karyawan: faktor 
kesejahteraan, faktor perhatian 
terhadap bawahan, faktor kesediaan 
fasilitas, faktor insentif, faktor gaji, 
faktor suasana santai 

6.  Laksmi 
Sito Dwi 
Irvianti dan 
Kokoh 
Chandrane
gara 

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan, Pola 
Komunikasi dalam 
Organisasi, dan Jenis 
Penghargaan Terhadap 
Loyalitas Karyawan 
(2010) 

Variabel bebas (X) 
-Gaya Kepemimpinan 
-Pola Komunikasi 
Organisasi 
-Jenis Penghargaan 
Variabel terikat (Y) 
-Loyalitas Karyawan 

Hasil penelitian menyatakan bahwa 
ada pengaruh yang signifikan antara 
gaya kepemimpinan, komunikasi 
organisasi, dan jenis penghargaan 
terhadap loyalitas karyawan, besar 
pengaruh masing-masing sebesar 
26,11%, 39,56%, dan 52,13% 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk dapat 

bertahan di tengah-tengah persaingan tersebut. Pengelolaan sumber daya menjadi 

semakin penting dilakukan oleh perusahaan agar menciptakan hasil yang efektif 

dan efisien. Salah satu sumber daya yang penting di dalam sebuah perusahaan 

adalah sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan 

dengan tepat tentu akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Fokus 

kajian MSDM adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan 

fungsi-fungsinya, agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. 

CV. Prasetya Putra Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

kuliner di Kota Bandung, dengan nama produk Mie Reman. Dalam rangka 

menghadapi persaingan terutama di bidang makanan, CV. Prasetya Putra Pratama 

terus berusaha memperbaiki sumber daya yang ada, salah satunya adalah sumber 

daya manusia yang siap untuk membantu perusahaan mencapai tujuan-tujuannya.  

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian yang nantinya digunakan sebagai jawaban atas masalah yang ada di 

dalam penelitian. Dalam penelitian tersebut terdapat dua variabel bebas (gaya 

kepemimpinan) dan (lingkungan kerja fisik) yang memperngaruhi variabel terikat 

(loyalitas karyawan).  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh gaya kepemimpinan 

dan lingkungan kerja fisik terhadap loyalitas karyawan CV. Prasetya Putra 
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Pratama. Sehingga dengan kedua hal itu perusahaan dapat mengelola dan 

menciptakan lebih banyak lagi karyawan yang loyal untuk mempermudah 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Berbicara kepemimpinan, tentu yang ada dibenak kita adalah sesuatu yang 

tentu diperlukan dalam suatu perusahaan. Apalagi seorang pemimpin yang 

menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat, tentu menjadi sarana dalam 

mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu ilmu mempengaruhi 

bawahan untuk mendorong karyawan bekerja lebih maksimal dan sesuai dengan 

apa yang diharapkan perusahaan. Seorang pemimpin merupakan kunci penting 

dalam menggerakkan roda perusahaan, dengan gaya kepemimpinan yang tepat 

tentu bukan hal mustahil jika perusahaan bergerak kearah yang lebih baik lagi 

dimasa yang akan datang. Gaya kepemimpinan partisipatif merupakan gaya yang 

cocok dalam upaya meningkatkan loyalitas karyawan, karena gaya partisipatif 

mengikut sertakan karyawan dalam pengambilan keputusan namun tetap 

pimpinan lah yang akan memutuskan segala keputusannya. Peranan pemimpin 

dalam sebuah organisasi tentu memiliki porsinya tersendiri, peran pemimpin 

dalam berhubungan dengan karyawan diperlukan untuk membina hubungan baik 

dengan seluruh karyawan yang ada. Pemimpin juga berperan sebagai pemberi 

informasi yang tentu harus diketahui oleh karyawan agar karyawan sebagai 

anggota organisasi mengetahui apa yang harus mereka ketahui sebagai karyawan 

seperti tugas yang harus dikerjakan ataupun informasi lainnya. Selain itu 

pemimpin memiliki peran sebagai pengambil keputusan. Keputusan yang diambil 

memiliki beberapa macam jenis yang dapat diambil oleh seorang karyawan. Gaya 

otoratif, fasilitatif serta delegatif adalah merupakan gaya pengambilan keputusan 

yang ditempuh oleh Mie Reman untuk mengambil keputusan yang akan diambil. 

Lingkungan kerja fisik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi karyawan. lingkungan 

kerja fisik diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat atau berada dalam 

lingkungan kerja yang bersifat fisik atau dapat dirasakan langsung oleh karyawan. 

Ada beberapa faktor yang memperngaruhi terbentuknya lingkungan kerja, 

diantaranya suhu udara, sirkulasi, bau tidak sedap, serta tata warna dalam suatu 
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perusahaan tentu harus menjadi perhatian dalam menciptakan lingkungan kerja 

yang nyaman dan asri bagi seluruh karyawan yang ada termasuk di Mie Reman. 

Dengan kepemimpinan yang baik serta lingkungan kerja fisik yang 

memadai tentu akan menumbuhkan rasa loyal dalam diri karyawan terhadap 

perusahaan. Loyalitas adalah sikap karyawan yang memiliki ketaatan dan 

kepatuhan terhadap semua tugas yang diberikan kepadanya, serta menjaga 

keutuhan organisasi dengan segenap tenaga yang dimilikinya. Dengan memiliki 

karyawan yang loyal tentu akan membantu perusahaan dalam pencapaian 

tujuannya. Karyawan yang loyal memiliki beberapa ciri-ciri, kejujuran merupakan 

salah satu poin penting yang harus dimiliki oleh seorang karyawan yang disebut 

loyal. Rasa memiliki perusahaan tentu harus ditumbuhkan agar karyawan dapat 

bekerja dengan hati tanpa adanya rasa terbebani dalam melaksanakan tugasnya, 

selain itu karyawan yang loyal dicirikan dengan sikap karyawan yang mengerti 

akan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan serta tetap menjaga citra 

perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran seperti 

yang terlihat pada gambar 2.1 dibawah: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  

Dan berdasarkan kerangka pemikiran diatas, bisa buat paradigma 

penelitian seperti yang terlihat pada gambar 2.2 dibawah: 

KEPEMIMPINAN 

LOYALITAS 
KARYAWAN 

LINGKUNGAN 
KERJA FISIK 
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Gambar 2.2 Paradigma Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1. Hipotesis : 
“Kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik berpengaruh terhadap loyalitas 

karyawan Mie Reman, Bandung” 

2. Sub Hipotesis : 

Kepemimpi
nan  

-Mengarahkan 

-Memberi 

dukungan

-Memberi 

wewenang 

Loyalitas Karyawan 

- ketaatan/kepatuhan 
- tanggung jawab 
- pengabdian 
- kejujuran 

Lingkungan 
Kerja 

- suhu udara 

- ruang gerak 

yang 

dibutuhkan 
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a. Kepemimpinan berpengaruh terhadap loyalitas karyawan Mie Reman, 

Bandung. 

b. Lingkungan kerja fisik berpengaruh terhadap loyalitas karyawan Mie 

Reman, Bandung. 


