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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Organisasi pada dasarnya merupakan tempat atau wadah dimana orang-

orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali, dengan 

memanfaatkan sumber daya (dana, material, lingkungan, metode, sarana, 

prasarana, data) dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif 

untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagan, 

mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau 

lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian 

suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang 

atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang 

disebut dengan bawahan. Secara umum, organisasi merupakan sekelompok orang 

yang terdiri dari dua orang atau lebih, secara formal dan dipersatukan dalam 

sebuah kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

Organisasi dibutuhkan oleh setiap manusia yang memiliki kepentingan dan 

juga tujuan yang sama, sebagai tempat atau badan dimana mereka saling berusaha 

untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hal tersebut yang menjadi sebab adanya 

tujuan dari diadakannya sebuah organisasi yang kemudian bisa dikembangkan 

menjadi struktur organisasi. 
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Setiap organisasi atau perusahaan beroperasi dengan menggunakan seluruh 

sumber dayanya untuk menghasilkan produk atau jasa. Pengelolaan sumber daya 

yang dimiliki perusahaan meliputi sumber daya financial, fisik, sumber daya 

manusia, dan kemampuan teknologi atau operasional. Dari semua sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan, sumber daya manusia mempunyai peran yang 

strategis dalam pengelolaan perkembangan organisasi dalam menjalankan 

fungsinya. Sumber daya manusia jugalah yang menempati sebuah struktur 

organisasi yang ada di dalam sebuah perusahaan. 

Dengan adanya struktur organisasi yang ada di dalam sebuah perusahaan, 

membuat karyawan mengetahui jabatan apa yang mereka tempati di dalam 

perusahaan tersebut, pekerjaan apa saja yang harus mereka laksanakan dalam 

perusahaan tersebut, dan tanggung jawab apa saja yang harus mereka tanggung 

dalam tugas dan pekerjaannya masing-masing. Selain itu, dengan adanya struktur 

organisasi dapat membantu perusahaan agar seluruh karyawan dapat mentaati 

semua aturan yang telah diberlakukan oleh perusahaan. 

Dari semua faktor tersebut, manajemen yang dilakukan di sebuah perusahaan 

merupakan faktor utama sebagai penentu keberhasilan sebuah perusahaan. 

Manajemen yang dikelola secara baik dan professional akan membuat perusahaan 

berhasil untuk mencapai tujuannya. Manajemen juga merupakan sebuah faktor 

dari adanya sebuah struktur organisasi. 
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Ricky W. Griffin mengatakan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan 

dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas 

yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 

Baik dan tidaknya sebuah manajemen di dalam sebuah perusahaan tergantung 

pada pemimpin yang memiliki tugas untuk mengatur dan membuat strategi bagi 

perusahaan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak 

hanya bertugas untuk mengatur dan membuat strategi yang baik bagi 

perusahaannya, tetapi pemimpin pun  harus dapat memberikan contoh yang baik 

bagi para karyawannya.  

Memberikan motivasi dan semangat kerja yang tinggi kepada karyawannya, 

melakukan komunikasi yang baik kepada karyawannya yang dapat menciptakan 

iklim komunikasi yang baik di dalam sebuah perusahaan, memberikan inspirasi 

bagi para karyawannya tidak hanya dalam prestasi tetapi memberikan inspirasi 

juga kepada karyawannya untuk mentaati peraturan yang telah diberlakukan oleh 

perusahaan, semua hal tersebut merupakan contoh yang baik bagi seorang 

pemimpin dalam memimpin sebuah perusahaan dan juga karyawannya, yang 

dimana berpengaruh juga terhadap kinerja karyawan perusahaan tersebut. 
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Seorang pemimpin juga memiliki tugas untuk bisa memecahkan sebuah 

permasalahan yang ada disebuah perusahaan. Pemimpin harus mendengarkan 

semua keluhan dan permasalahan yang tengah dihadapi oleh karyawannya 

terutama dalam masalah pekerjaan dan tidak hanya itu pemimpin yang baik pun 

selalu menerima masukan yang diberikan oleh para bawahannya untuk kemajuan 

bagi perusahaan. Selain itu, sebuah kecepatan dan ketepatan waktu seorang 

pemimpin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan pengambilan 

keputusan merupakan faktor utama untuk menilai pemimpin tersebut dapat 

memimpin sebuah perusahaannya secara baik. 

Menurut Robbins & Judge (dalam Teguh Sriwidadi dan Oey Charlie, 2011) 

menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok guna mencapai sebuah visi atau serangkaian tujuan yang 

ditetapkan. Pendapat lain menurut Ordway Tead dalam buku Kartini Kartono 

(2010), kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka 

mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Terdapat berbagai macam gaya kepemimpinan, diantaranya: 

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter / Authoritarian 

Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang 

diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung 

jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan 

hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. 
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2. Gaya Kepemimpinan Demokratis / Democratic 

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan 

wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu 

mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya 

kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas 

serta tanggung jawab para bawahannya. 

3. Gaya Kepemimpinan Bebas / Laissez Faire 

Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para 

bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang 

dihadapi. 

 Dari berbagai macamnya gaya kepemimpinan tersebut, gaya 

kepemimpinan tersebut sangat mempengaruhi terhadap kinerja karyawan yang 

berada di perusahaan tersebut. Pemimpin yang selalu memotivasi karyawannya 

dalam bekerja, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan para 

karyawannya, dapat menciptakan iklim komunikasi yang baik, menerima 

masukan dari para bawahannya, semua hal tersebut dapat  memberikan dampak 

yang baik terhadap kinerja karyawan, dan dapat membuat karyawan berkontribusi 

secara maksimal terhadap perusahaan. 
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Kinerja karyawan dapat dikatakan baik apabila karyawan tersebut dalam 

melakukan aktivitas pekerjaan sesuai seperti yang telah direncanakan oleh 

perusahaan, memberikan kontribusi yang baik terhadap perusahaan atau 

organisasi tersebut, dan dapat mencapai tujuan yang telah direncakan oleh 

perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan kinerja karyawan dapat dikatakan 

kurang baik apabila hasil kerja dari karyawan tersebut kurang memuaskan bagi 

perusahaan atau organisasi dan tidak sesuai seperti yang telah direncanakan oleh 

perusahaan atau organisasi tersebut.  

PT Salam Rama Dwihasta atau Radio Rama 104, 7 FM Bandung 

merupakan radio station dengan format musik 50% Pop Dangdut, 30% Pop 

Indonesia, 10% Pop Sunda, dan 5% India. Radio rama pun memiliki jangkauan 

siaran area Bandung, Purwakarta, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Cirebon. Radio 

rama yang memiliki slogan “G’Boy Mania” menyajikan siaran dengan bahasa 

Indonesia dan Sunda, menyajikan 45% hiburan, 35% informasi dan 20% 

pendidikan. 
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PT Salam Rama Dwihasta atau Radio Rama memiliki strukutur organisasi 

yang professional sebagai sebuah PT, tetapi Radio Rama dalam penempatan 

karyawan di dalam sebuah struktur organisasinya masih menggunakan sistem 

manajemen keluarga. Sistem manajemen keluarga disini dapat dikatakan bahwa 

jabatan seperti direktur utama, general manager, keuangan, program director, dan 

hrd masih diduduki oleh keluarga, dan hal tersebut bukan merupakan suatu 

permasalahan, dan yang menjadi permasalahan dalam sistem manajemen ini 

adalah cara manajemen dalam melakukan aktivitas keprofesionalannya dalam 

mengelola perusahaan seperti terdapat seseorang yang menepati posisi ganda, 

seperti direktur utama yang menjabat juga sebagai general manager.  

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan (Selasa, 11/11/14) dengan 

kelima manager di perusahaan ini dimana dengan keadaan tersebut membuat 

seorang pemimpin lebih bertindak secara sewenang-wenang terhadap bawahannya 

dan terhadap aturan yang telah diberlakukan oleh perusahaan sebelumnya. Dalam 

tipe ini pimpinan memperlakukan bawahannya secara sewenang-wenang, karena 

menganggap diri paling berkuasa, bawahannya digerakkan dengan jalan paksa, 

sehingga para pekerja dalam melakukan pekerjaannya bukan karena ikhlas 

melakukan pekerjaannya, melainkan karena takut. Dengan sikap dan perilaku 

tersebut menjadikan bawahan hanyalah suatu mesin yang dapat digerakkan sesuai 

dengan kehendaknya sendiri, atau dapat dikatakan pemimpin menempatkan 

dirinya diatas para bawahannya.  
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Fenomena lain yang terjadi yang didapat melalui proses wawancara 

terhadap kelima manager tersebut (Selasa, 11/11/14) dimana pemimpin lebih 

bertindak sewenang-wenang terhadap peraturan perusahaan seperti halnya dalam 

pelanggaran peraturan yang dilanggar oleh seorang general manager itu sendiri 

seperti ketepatan waktu masuk kerja yang dilanggar, membuat general manager 

yang merangkap juga sebagai direktur utama menghiraukan peraturan yang telah 

diberlakukan oleh perusahaan sebelumnya. Dengan gaya kepemimpinan  tersebut 

secara tidak sengaja pemimpin memberikan inspirasi yang kurang baik kepada 

karyawannya dalam hal mentaati peraturan yang telah diberlakukan oleh 

perusahaan. Dengan gaya kepemimpinan tersebut juga membuat ketidakefektifan 

dan ketidakefisenan waktu bagi seorang pemimpin dalam mengambil sebuah 

keputusan, yang berpengaruh juga terhadap lambannya kinerja karyawan yang ada 

di perusahaan tersebut dalam melakukan pekerjaannya. 

Hal tersebut terjadi disebabkan lambannya seorang pemimpin dalam 

memberikan pengarahan mengenai apa yang harus dikerjakan oleh  karyawannya 

karena pemimpin tersebut tidak memberikan kebebasan bagi para bawahannya 

dalam memberikan masukan bagi perusahaan dan mengambil sebuah keputusan, 

bukan hanya itu minimnya komunikasi antara pemimpin dengan bawahannya 

merupakan faktor lain dari ketidaknyamanan para bawahan dalam memberikan 

saran dan jug aide bagi perusahaan. Selain itu kurang dekatnya pemimpin dengan 

para bawahannya dalam bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang cenderung 

sulit merupakan fenomena lain yang terjadi di perusahaan ini.  
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Maka dari itu berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan judul “ PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA RADIO RAMA BANDUNG “. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka focus 

permasalah yang ada di dalam perusahaan tersebut dapat dideskripsikan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang dilakukan pemimpin di Radio Rama 

Bandung? 

2. Bagaimana kinerja karyawan yang ada di Radio Rama Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

yang ada pada Radio Rama Bandung? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikasi pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Radio Rama Bandung, dan 

maksud dari penelitian di Radio Rama Bandung, diantaranya: 

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin 

tersebut di Radio Rama Bandung. 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan di Radio Rama Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan yang ada pada Radio Rama Bandung. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

 a. Bagi Penulis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman 

dan wawasan di bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya tentang 

gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 

 b. Bagi Perusahaan 

 Peneliti ini diharapkan dapat memberi masukan atau ide yang bermanfaat 

dalam menentukan kebijakan tentang gaya kepemimpinan serta peningkatan 

kualitas kinerja karyawan yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas 

pencapaian tujuan organisasi.  

c. Bagi Pembaca / Masyarakat 

Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca 

tentang gaya kepemimpinan, dan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti lain 

untuk mengungkap lebih mendalam tentang aspek-aspek lain dari gaya 

kepemimpinan serta kinerja karyawan. 
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1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

 Sesuai judul penelitian ini memiliki dua variable diantaranya variable X 

dan Variabel Y. Dimana variable X yaitu gaya kepemimpinan dan variable Y 

yaitu kinerja karyawan sebagai variable yang terikat. Kedua variable tersebut 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Pengertian SDM  

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai 

masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja 

lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi 

sdm adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa inggris disebut 

HRD atau human resource department. Menurut A.F. Stoner manajemen sumber 

daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk 

memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk 

ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi 

memerlukannya. 

Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain sistem 

perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan 

karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan 

yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan 

praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya.  
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b. Definisi Kepimpinan 

Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu 

social, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan 

manfaat bagi kesejahteraan manusia. Ada banyak pengertian yang dikemukakan 

oleh para pakar menurut sudut pandang masing-masing, definisi-definisi tersebut 

menunjukkan adanya beberapa kesamaan. 

Pengertian Kepemimpinan Menurut Para ahli 

Menurut Robbins & Judge (dalam Teguh Sriwidadi dan Oey Charlie, 2011) 

menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok guna mencapai sebuah visi atau serangkaian tujuan yang 

ditetapkan. Pendapat lain menurut Ordway Tead dalam buku Kartini Kartono 

(2010), kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka 

mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, 

kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki 

kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh 

kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.  
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Hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin akan nampak dalam suatu 

pola yang menggambarkan tipe kepemimpinan seseorang. Proses hubungan antara 

seseorang yang memimpin dengan seseorang yang dipimpin juga akan nampak 

dalam pribadi seorang pemimpin, dan atas dasar inilah maka timbul beberapa tipe 

kepemimpinan, sebagai berikut: 

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter / Authoritarian 

Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang 

diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung 

jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan 

hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. 

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis / Democratic 

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan 

wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu 

mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya 

kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas 

serta tanggung jawab para bawahannya. 

3. Gaya Kepemimpinan Bebas / Laissez Faire 

Pemimpin jenis ini hanya terlibat delam kuantitas yang kecil di mana para 

bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang 

dihadapi. 
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Menurut (Horison: Bisnis, Manajemen, dan Sumberdaya Manusia; Tb. Sjafri 

Mangkuprawira; 2009). gaya kepemimpinan diukur dengan sebelas indikator, 

yaitu: 

1. Gaya direktif, dengan indikator-indikator:  

 memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengetahui apa yang 

diharapkan untuk dilakukannya,  

 menjadwalkan pekerjaan, dan  

 memberikan pedoman yang spesifik mengenai cara menyelesaikan tugas.  

2. Gaya suportif, dengan indikator-indikator:  

 menunjukkan sikap ramah kepada bawahan, dan  

 memberikan perhatian akan kebutuhan bawahan.  

3. Gaya partisipatif atau demokratif, dengan indikator-indikator:  

 berkonsultasi dengan bawahan, dan 

 menggunakan saran yang diberikan bawahan sebelum mengambil 

keputusan. 

4. Gaya berorientasi pada prestasi, dengan indikator-indikator: 

 menetapkan sasaran yang menantang, dan 

 mengharapkan bawahan untuk berprestasi pada tingkat tertinggi.  

5. Gaya pendelegasian, dengan indikator-indikator: 

 memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengoptimalkan 

kemampuannya,  

 memberikan kepercayaan bawahan dalam pengambilan keputusan. 
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6. Gaya Telling (memberitahukan), dengan indikator-indikator: 

 memberitahukan tentang apa yang menjadi tugas pekerjaan, 

 memberitahukan tentang bagaimana dan kapan pekerjaan dilakukan. 

7. Gaya Selling (menjual), dengan indikator-indikator:  

 memberikan instruksi yang jelas,  

 memberikan dukungan.  

8. Gaya kepemimpinan koersif, dengan indikator-indikator:  

 menuntut bawahan melakukan apa yang diperintahkan,  

 meninta bawahan untuk tidak meniru apa yang dilakukan.  

9. Gaya kepemimpinan afiliatif, dengan indikator-indikator: 

 mengerjakan tugas-tugas yang sulit bersama bawahannya,  

 tidak menempatkan dirinya di atas para bawahannya.  

10. Gaya kepemimpinan penentu kecepatan (pacesetting), dengan indikator-

indikator: 

 membuat standar yang tinggi untuk diikuti,  

 menghendaki cara kerja bawahannya meniru cara kerjaan yang telah 

ditunjukkan pemimpin.  

11. Gaya kepemimpinan pelatihan atau pembinaan (coaching) dengan 

indikator-indikator:  

 melakukan pembinaan,  

 meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para 

bawahannya. 
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C. Kinerja Karyawan  

Pengertian kinerja atau performance menurut Moeheriono (2009:60) 

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program 

kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi 

organisasi yang dituangkan melalui perencaan strategis suatu organisasi. Kinerja 

dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah 

mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan dalam 

pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin 

dapat diketahui bila tidak ada tolok ukur keberhasilannya. 

Selanjutnya Moeheriono menyebut bahwa arti kinerja sebenarnya berasal 

dari kata-kata job performance dan disebut actual performance atau prestasi kerja 

atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai. Namun semuanya mempunyai 

beberapa kesamaan arti dan makna dari pengertian suatu proses penilaian tentang 

kemauan pekerjaan terhadap tujuan dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi 

serta efektifivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan 

pengukuran kinerja (performance measurement) mempunyai pengertian suatu 

proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam 

pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termsuk 

informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan 

organisasi. 
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Berkaitan dengan individu karyawan Moeheriono (2009:61), 

menyampaikan bahwa kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, 

melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dam tingkat 

besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh ketrampilan, kemampuan, 

dan sifat-sifat individu.  

Oleh karenanya, menurut model mitra-lawyer, kinerja individu pada 

dasarnya dapat dipengaruhi oleh faktor:  

1. Harapan mengenai imbalan 

2. Dorongan 

3. Kemampuan  

4. Kebutuhan dan sifat  

5. Persepsi terhadap tugas  

6. Imbalan internal dan eksternal  

7. Persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. 
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Dari pengertian di atas  maka secara sederhana  definisi kinerja atau 

performance dapat dikemukakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh karyawan atau sekelompok karyawan dalam suatu organisasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif, yang  disebabkan oleh motivasi dan 

kemampuannya serta manajemen memberikan kesempatan kepada karyawannya 

untuk dapat bekerja secara optimal. Moeheriono (2009:61), selanjutnya 

menyimpulkan ada beberapa aspek yang mendasar dan paling pokok dari 

pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut: 

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi, dengan menetapkan 

secara umum apa yang diinginkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan, 

visi dan misinya. 

2. Merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja, yang mengacu pada 

penilaian kunerja secara tidak langsung, sedangkan indikator kinerja 

mengacu pada pengukuran kinerja secara langsung yang berbentuk 

keberhasilan utama (critical success factors) dan indikator kinerja kunci 

(key performance indicator). 

3. Mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi, menganalisis 

hasil pengukuran kinerja yang dapat diimplementasikan dengan 

membandingkan tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi. 
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4. Mengevaluasi kinerja dengan menilai kemajuan organisasi dan 

pengambilan keputusan yang berkualitas, memberikan gambaran atau hasil 

kepada organisasi seberapa besar tingkat keberhasilan tersebut dan 

mengevaluasi langkah apa yang diambil organisasi selanjutnya. 

Dari kedua variable tersebut dapat digambarkan terdapat hubungan antara 

dimensi gaya kepemimpinan serta kinerja karyawan, seperti gambar berikut: 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang 

perlu dibuktikan secara empiris didasarkan kepada fakta-fakta dan analisis hasil 

penelitian. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  “Gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan” 

 

 

 

GAYA KEPEMIMPINAN: 

 Gaya Direktif 

 Gaya Suportif 

 Gaya 

Partisipatif 

 Gaya 

Pendelegasian 

 Gaya Koersif 

 Gaya Afiliatif 

 Gaya Pelatihan 

 

Kinerja Karyawan: 

 Kualitatif 
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1.6 Metedologi Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam 

menyelesaikan penulisan ini, penulis melakukan dua metode penelitian yang 

dilakukan secara berkala dan bertahap yaitu: 

1.6.1 Metodelogi Pengumpulan Data 

Penelitian data primer dilakukan penulis melalui penelitian langsung ke lapangan 

(field research) dengan mengadakan wawancara, observasi, dan kuesioner. 

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian data 

kepustakaan (library research). 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan anatara lain: 

1. Penelitian lapangan (field research) 

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data praktis dengan cara mengumpulkan 

dan mempelajari data/bahan-bahan tertulis serta mengumpulkan data yang tidak 

tertulis berdasarkan: 

a. Wawancara 

Yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang 

terlibat dengan masalah yang diteliti. 

b. Observasi 

Yaitu dengan mempelajari struktur organisasi serta wewenang dan tugas dan tiap-

tiap bagian. 
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c. Kuesioner 

Yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui sejumlah pertanyaan secara 

tertulis yang disusun sedemikian rupa, sehinggadengan mudah dapat dijawab oleh 

responden. Dalam cara penyampaian pertanyaan adalah responden harus 

menjawab pertanyaan secara tertulis atas jumlah pertanyaan yang diajukan. 

2. Penelitian kepustakaan (library research)  

Yaitu dengan membaca/mengamati dan mempelajari dokumen-dokumen, bukti-

bukti tertulis, seperti buku-buku acuan yang berhubungan dengan objek 

penelitian, formulir dan catatan-catatan yang berkaitan dengan hasil yang diteliti. 

1.6.2 Metode Analisis Data 

 Tahap awal analisis data dilakukan dengan mengenali variable-variabel 

penelitian yang ada. Konseptualisasi yang mengkomunikasikan aspek-aspek 

utama proses penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya data dalam penyusunan 

skripsi ini, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis, maka penulis 

menggunakan metode deskriptif: 

Menurut Nazir (2005:54) mengemukakan bahwa metode deskriptif yaitu: 

“Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu 

system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang sedang 

diteliti dan melakukan hubungan terhadap variable yang diteliti.” 
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Jadi, metode penelitian deskriptif adalah metode yang melihat dan 

menggambarkan keadaan perusahaan secara sistematis, faktual dan akurat dengan 

cara mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data dari perusahaan, 

menganalisanya, dan akhirnya mengambil suatu kesimpulan.  

 

 

 


