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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gaya Kepemimpinan 

2.1.1 Pengertian Gaya Kepemimpinan 

 Gaya kepemimpinan pada dasarnya sebagai suatu perwujudan tingkah laku 

dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. 

Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. 

 Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang 

tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu 

kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang 

dimiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya 

kepemimpinan yang akan diterapkan.  

Menurut Suwatno & Priansa (2011:155) gaya kepemimpinan adalah: 

“Berbagai pola perilaku yang disukai oleh pemimpin dalam proses 

mengarahkan dan mempengaruhi pengikut”. 

Selanjutnya menurut Hasibuan (2012:170) gaya kepemimpinan adalah: 

“Suatu cara pimpinan untuk mempengaruhi bawahannya, agar mereka mau 

bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi”. 

 Berdasarkan definisi-definisi para ahli tersebut, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa secara garis besar gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang 

dilakukan pemimpin untuk mengarahkan bawahannya agar dapat bekerja secara 

optimal. 

 

2.1.2 Sifat-sifat Kepemimpinan 

 Menurut George R. Terry yang dikutip oleh Suwatno & Priansa (2011:152) 

mengemukakan delapan ciri dari pemimpin, yaitu: 

1. Energy. Mempunyai kekuatan mental dan fisik. 

2. Stabilitas Emosi. Seorang pemimpin tidak boleh berprasangka jelek 

terhadap bawahannya, ia tidak boleh cepat marah dan percaya pada diri 

sendiri harus cukup besar. 
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3. Human Relationship. Mempunyai pengetahuan tentang hubungan manusia. 

4. Personal Motivation. Keinginan untuk menjadi pemimpin harus besar, dan 

dapat memotivasi diri sendiri. 

5. Communication Skill. Mempunyai kecakapan untuk berkomunikasi. 

6. Teaching Skill. Mempunyai kecakapan untuk mengajarkan, menjelaskan, 

dan mengembangkan bawahannya. 

7. Social skill. Mempunyai keahlian di bidang sosial, supaya terjamin 

kepercayaan dan kesetiaan bawahannya. Ia harus suka menolong, senang 

jika bawahannya maju, peramah serta luwes dalam pergaulan. 

8. Technical Competent. Mempunyai kecakapan menganalisa, merencanakan, 

mengorganisasi, mendelegasikan wewenang, mengambil keputusan dan 

mampu menyusun konsep. 

 

2.1.3 Kepemimpinan Transformasional 

 Bass, 1999 (dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007) mengemukakan bahwa: 

“Pemimpin transformasional menyangkut bagaimana mendorong orang lain 

untuk berkembang dan menghasilkan performa melebihi standar yang 

diharapkan”. 

 Lebih lanjut lagi menurut Benjamin dan Flyinn, 2006 (dalam Brahmana dan 

Sofyandi, 2007): 

“Pemimpin yang memiliki gaya transformasional mampu menginspirasi 

orang lain untuk melihat masa depan dengan optimis, memproyeksikan visi 

yang ideal, dan mampu mengkomunikasikan bahwa visi tersebut dapat 

dicapai”. 

 Pemimpin transformasional mampu menyatukan seluruh bawahannya dan 

mampu mangubah keyakinan, sikap, dan tujuan pribadi masing-masing bawahan 

demi mencapai tujuan, bahkan melampaui tujuan yang ditetapkan. 

 Humphreys (2002) menegaskan bahwa: 

“Hubungan antara atasan dengan bawahan dalam konteks transformasional 

lebih dari sekedar pertukaran ‘komoditas’ (pertukaran imbalan secara 

ekonomis), tapi sudah menyentuh sistem nilai”. 



12 

 

2.1.4 Indikator Kepemimpinan Transformasional 

 Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Bass (1985); Rafferty & 

Griftin (2004) (dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007) menemukan lima sub dimensi 

kepemimpinan transformasional yang terdiri dari: 

1. Vision, 

2. Inspirational communication, 

3. Supportive leadership, 

4. Intellectual stimulation, dan 

5. Personal recognition. 

House (dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007), Vision didefinisikan sebagai 

suatu idealisme bawah sadar yang mengekspresikan shared value, yang pada 

dasarnya merupakan ideologi dalam organisasi. 

Inspirational Communication didefinisikan sebagai tindakan atau kekuatan 

untuk menggerakan intelektual atau emosi bawahan (Downtown, 1973, dalam 

Brahmana dan Sofyandi, 2007). 

Supportive Leadership didefinisikan sebagai perilaku yang diarahkan 

kepada kepuasan atas kebutuhan preferensi bawahan, penciptaan lingkungan kerja 

yang nyaman, akrab, aman, dan penuh dukungan psikologis (House, 1996, dalam 

Brahmana dan Sofyandi, 2007). 

Intellectual stimulation  didefinisikan sebagai sesuatu yang ditujukan untuk 

minat, kesadaran, kewaspadaan, bawahan, masalah-masalah dalam organisasi, dan 

untuk meningkatkan kemampuan bawahan untuk memikirkan masalah-masalah 

tersebut dengan cara pandang yang baru (Bass, 1985, dalam Brahmana dan 

Sofyandi, 2007). 

Personal recognition didefinisikan sebagai pemberian reward dalam bentuk 

pujian dan pengakuan terbuka untuk usaha yang dilakukan atas pencapaian sasaran 

tertentu (Rafferty & Griffin, 2004, dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007). 
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2.2 Kepuasan Kerja 

2.2.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

 Kepuasan kerja merupakan suatu sikap menyenangkan, mencintai, dan 

perasaan yang nyaman yang ditunjukkan seseorang atas pekerjaannya. Dengan kata 

lain, kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya (Brahmana 

& Christina, 2008:12). Robbins (2012) mengemukakan kepuasan kerja sebagai 

suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Sedangkan Luthans 

(2011) mengemukakan kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan tentang 

seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal-hal yang mereka pandang penting. 

 Pendapat lain dari Mangkunegara (2004:118) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja berhubungan dengan variabel-variabel, diantaranya: 

- Turnover, kepuasan kerja lebih tinggi jika dihubungkan dengan 

turnover pegawai yang rendah. Sedangkan pegawai-pegawai yang 

kurang puas biasanya turnovernya lebih tinggi. 

- Tingkat ketidakhadiran (absen) kerja, pegawai-pegawai yang kurang 

puas cenderung tingkat ketidakhadiran (absen) tinggi. Mereka sering 

tidak hadir kerja dengan alasan yang tidak logis dan subjektif. 

- Umur, ada kecenderungan pegawai yang berumur tua lebih merasa puas 

daripada pegawai yang berumur relatif muda. Hal ini diasumsikan 

bahwa pegawai yang lebih tua lebih berpengalaman menyesuaikan diri 

dengan lingkungan pekerjaan. 

- Tingkat pekerjaan, pegawai-pegawai yang menduduki tingkat jabatan 

yang lebih tinggi cenderung lebih puas daripada pegawai yang 

menduduki tingkat pekerjaan yang lebih rendah. 

- Ukuran organisasi perusahaan, dapat mempengaruhi kepuasan pegawai. 

Hal ini karena besar kecil suatu perusahaan berhubungan pula dengan 

koordinasi, dan partisipasi pegawai. 
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2.2.2 Indikator Kepuasan Kerja 

 Dalam kepuasan kerja terdapat dimensi yang mempengaruhi tingkat 

kepuasan kerja. Menurut Celluci & De Vries, 1978 (dalam Brahmana & Christina, 

2008) merumuskan dimensi-dimensi kepuasan kerja sebagai berikut: 

1. Kepuasan dengan gaji. 

2. Kepuasan dengan promosi. 

3. Kepuasan dengan rekan kerja. 

4. Kepuasan dengan penyelia. 

5. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri. 

 

2.3 Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kepuasan Kerja 

 Tiap-tiap pimpinan mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. 

Menurut Benyamin dan Flyinn, 2006 (dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007) 

pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bawahan melalui gaya atau pendekatan 

yang digunakan untuk mengelola orang. Dengan melalui gaya tersebut, pemimpin 

dapat menerapkan segala peraturan dan kebijakan organisasi serta melimpahkan 

tugas dan tanggung jawab dengan tepat. Hal ini sejalan dengan usaha untuk 

menumbuhkan komitmen organisasi dari diri karyawan. Sehingga pemimpin 

nantinya dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya. Gaya dan 

sikap kepemimpinan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

(Ostroff, 1992). Selanjutnya menurut Miller et al (1991) (dalam Brahmana & 

Sofyandi, 2007) menunjukan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai hubungan 

yang positif terhadap kepuasan kerja para pegawai. 

 Bass dalam Marselius dan Rita (2004) menyatakan bahwa salah satu teori 

yang menekankan suatu perubahan yang paling komprehensif berkaitan dengan 

kepemimpinan adalah teori kepemimpinan transaksional dan transformasional. 

Gaya kepemimpinan transformasional merupakan faktor penentu yang 

mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku karyawan di mana terjadi peningkatan 

kepercayaan kepada pemimpin, motivasi dan kepuasan kerja serta mampu 

mengurangi sejumlah konflik yang sering terjadi dalam suatu organisasi. 
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 Benjamin dan Flyinn, 2006 (dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007) 

mengungkapkan dalam masa dua dekade terakhir ini, ada dua gaya kepemimpinan 

yang menjadi perhatian para pakar organisasi, yaitu gaya kepemimpinan 

transaksional dan transformasional. Menurut Benyamin & Flyinn dan Judge & 

Piccolo (dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007) transformasional leadership lebih 

efektif dibanding dengan transaksional leadership. Bass dan Avolio (1990) (dalam 

Brahmana & Sofyandi, 2007) menunjukan bahwa kepemimpinan transformasional 

mendekati persepsi bawahan atas kepemimpinan yang ideal. 

 Selain itu, Rokhman dan Harsono (2002) menyimpulkan bahwa faktor-

faktor kepemimpinan transformasional mampu memberikan penjelasan tambahan 

variasi dalam kepuasan bawahan sebesar 19,7 persen lebih dari yang dapat 

dijelaskan oleh faktor-faktor kepemimpinan. Lebih lanjut lagi Brahmana dan 

Sofyandi (2007) menemukan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara Gaya 

kepemimpinan transformasional dengan persepsi bawahan atas efektivitas 

pimpinannya dan kepuasan kerja bawahannya. 

 Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individu. Setiap individu 

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang 

berlaku pada dirinya. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan pada dirinya dan 

masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan sesuai 

dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

dirasakan dan sebaliknya. Kepuasan kerja dapat ditingkatkan melalui perhatian dan 

hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan akan 

merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja. 

 Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Hal 

ini dapat dilihat dengan jelas sesuai dengan pendapat Sutrisno (2009:80), 

menghimpun faktor-faktor yang dikemukakan oleh Blum, Gilmer, dan ahli-ahli lain 

menjadi suatu instrument yang membagi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja sebagai berikut: 

1. Faktor finansial, berhubungan dengan kesejahteraan karyawan, yaitu: 

a. Gaji 

b. Tunjangan dan jaminan 
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2. Faktor sosial, berhubungan dengan pekerjaan karyawan, yaitu: 

a. Rekan kerja 

b. Atasan 

3. Faktor fisik, berhubungan dengan pekerjaan karyawan, yaitu: 

a. Pekerjaan itu sendiri 

b. Lingkungan kerja 

c. Promosi 

4. Faktor psikologis, berhubungan dengan kejiwaan karyawan, yaitu: 

a. Minat dan bakat 

b. Keterampilan 

c. Sikap terhadap pekerjaan 

Dengan demikian terlihat jelas bahwa gaya kepemimpinan dari atasan atau 

pimpinan berhubungan erat dengan kepuasan kerja karyawan, dimana terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja di antaranya cara atasan 

memperlakukan bawahan dengan baik dan menyenangkan. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

No Peneliti Jenis 

Penelitian 

Judul Hasil Penelitian 

1 Brahmana 

dan 

Sofyandi 

(2007) 

Jurnal Transformational 

Leadership dan 

Organizational 

Citizenship 

Behaviour Di Utama 

Transformational 

Leadership memiliki 

hubungan positif 

dengan 

Organizational 

Citizenship Behaviour 

2 Ni Made 

Ria 

Satyawati 

dan I 

Wayan 

Suartana 

(2014) 

Jurnal Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan 

Budaya Organisasi 

Terhadap Kepuasan 

Kerja yang 

berdampak pada 

Kinerja Keuangan 

Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh positif 

terhadap Kepuasan 

Kerja Lembaga 

Perkreditan Desa 

(LPD) di Kabupaten 

Bandung 

3 Heru 

Purnomo 

dan 

Muhammad 

Cholil 

(2010) 

Jurnal Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kepuasan 

Kerja Berdasarkan 

Motivasi Kerja Pada 

Karyawan 

Administratif Di 

Universitas Sebelas 

Maret Surakarta 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional dan 

Gaya Kepemimpinan 

Transaksional 

berpengaruh positif 

terhadap Kepuasan 

Kerja untuk Kabag 

maupun Kasubag  

 


