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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kinerja Pegawai
Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam
berbagai bentuk aktivitas. Kemampuan bertindak itu dapat diperoleh
manusia secara alami (ada sejak lahir) atau dipelajari. Walaupun
manusia mempunyai potensi untuk berperilaku tertentu tetapi perilaku
itu hanya diaktualisasi pada saat-saat tertentu saja. Potensi untuk
berperilaku tertentu itu disebut ability (kemampuan), sedangkan
ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai Performance (Kinerja).
Menurut Hasibuan (2006) dalam Riyadi (2011) kinerja adalah
suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugastugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Sedangkan Timpe (1992)
dalam Riyadi (2011) menyatakan bahwa kinerja adalah tingkat
prestasi seseorang atau karyawan dalam suatu organisasi atau
perusahaan yang dapat meningkatkan produktifitas.
Dari beberapa

pengertian

kinerja

di

atas maka

dapat

disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai oleh
seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, sesuai
dengan standar kriteria yang ditetapkan dalam pekerjaan itu. Prestasi
yang dicapai ini akan menghasilkan suatu kepuasan kerja yang
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nantinya akan berpengaruh pada kinerja.
Dessler (2009) merumuskan indikator-indikator untuk menilai
kinerja yaitu meliputi:
1. Kualitas kerja adalah akuransi, ketelitian,dan bisa diterima atas
pekerjaan yang dilakukan.
2. Produktivitas adalah kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan
dalam periode waktu tertentu.
3. Pengetahuan

pekerjaan

adalah

keterampilan

dan

informasi

praktis/teknis yang digunakan pada pekerjaan.
4. Bisa diandalkan adalah sejauh mana seorang karyawan bisa
diandalkan atas penyelesaian dan tindak lanjut tugas.
Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh sesorang dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan
atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur
dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu
(Mangkunegara, 2004). Indikator-indikator mengukur kinerja yaitu
1. kualitas kerja.
2. kuantitas hasil kerja.
3. pengetahuan.
4. Kerjasama.
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2.2. Kepuasan Kerja
Salah

satu

sasaran

penting

dalam

manajemen

sumberdaya manusia pada suatu organisasi adalah terciptanya
kepuasan kerja anggota organisasi yang bersangkutan. Dengan
kepuasan kerja tersebut diharapkan pencapaian tujuan organisasi
akan lebih baik dan akurat (Armstrong, 1994: 71 dalam Parwanto dan
Wahyuddin, 2002).
Pendapat lainnya menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah
keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan
dengan

mana

para

pegawai

memandang

pekerjaan

mereka

(Handoko, 2001: 193 dalam Parwanto dan Wahyuddin, 2002).
Davis dan Newstrom (2001) merumuskan beberapa indikator
yang menentukan kepuasan kerja pegawai, yaitu : (1) Pekerjaan itu
sendiri; (2) Upah, Gaji, Bonus; (3) Kesempatan promosi; (4)
Pengawasan; (5) Rekan kerja.
Kepuasan

kerja

pada

dasarnya

merupakan

ekspresi

bagaimana perasaan seorang atas pekerjaan dan berbagai aspek lain
dari pekerjaannya. Dengan kata lain, kepuasan kerja merupakan sikap
seseorang

terhadap

pekerjaannya

(Brahmana

dan

Christina,

2008:12). Kepuasan kerja adalah sejauh mana individu merasakan
secara positif atau negatif berbagai macam faktor atau dimensi dari
tugas-tugas dalam pekerjaannya.
Indikator kepuasan kerja menurut Celluci dan De Vries, 1978
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(dalam brahmana, 2007) merumuskan dimensi-dimensi kepuasan
kerja dalam 5 dimensi sbb :
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. Gaya Kepemimpinan
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada
di suatu orgnisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor
baik berasal dari sistem ataupun individu yanga ada. Salah satunya
adalah gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu
mengatasi berbagai macam masalah agar terbina semangat kerja
yang tinggi, menjelaskan tujuan, memberitahukan tugas masingmasing dan berusaha membangkitkan semangat kerja. Dengan
semangat tersebut maka output yang dihasilkan dapat memberikan
kontribusi yang besar. Dengan demikian jelaslah bahwa sesorang
mungkin perlu mengubah gaya kepemimpinan apabila situasinya
memang berubah. “Menangkap” situasi inilah yang penting bagi
seorang pemimpin menurut Husna, 2007:228 (brahmana, 2007).
Gibson et al. (1982) dalam Husnaina (2012) mengatakan
bahwa

kepemimpinan adalah konsep yang lebih sempit daripada
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manajemen. Manager dalam organisasi formal bertanggung jawab
dan dipercaya dalam melaksanakan fungsi manajemen.
Gaya kepemimpinan menurut Davis (1985) dalam Husnaina
(2012) adalah pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti
yang dipersepsikan oleh para pegawainya. Gaya kepemimpinan
mewakili filsafat, ketrampilan, dan sikap pemimpin dalam politik.
Hersey dan Blanchard (dalam Husnaina, 2012), menyatakan
pada dasarnya, di dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat dua
unsur utama, yaitu unsur pengarahan (directive behavior) dan unsur
bantuan (supporting behavior).
Menurut benjamin (2006) dalam Brahmana dan Sofyandi
(2007) dalam masa dua dekade terakhir ada dua gaya kepemimpinan
yang menjadi perhatian para ahli organisasi yaitu transformational dan
transactional leaderships.
Pemimpin tranformational memberikan pertimbangan yang
bersifat individual, stimulasi intelektual dan memiliki kharisma.
Pemimpin transformational mengevaluasi kemampuan dan potensi
masing-masing bawahan untuk menjalankan tugas, sekaligus melihat
kemungkinan untuk memperluas tanggung jawab dan kewenangan
bawahan di masa mendatang (Brahmana dan Sofyandi, 2007)
Humphreys, 2002, dalam Brahmana dan Sofyandi

(2007)

menegaskan bahwa hubungan atasan dengan bawahan dalam
konteks kepemimpinan transformational lebih dai sekedar pertukaran
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“komoditas” (pertukaran imbalan secara ekonomis), tetapi sudah
menyentuh

sistem

nilai.

Pemimpin

transformational

mampu

menyatukan seluruh bawahan dan mampu mengubah keyakinan,
sikap dan tujuan pribadi masing-masing bawahan demi mencapai
tujuan, bahkan melampui tujuan yang ditetapkan.
Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Bass, 1985 :
Referty & Griftin, 2004 (dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007)
menemukan lima sub dimensi kepemimpinan transformational yang
terdiri

dari

:

Vision,

Inspirational

Communication,

Supportive

Leaderships, Intelectual Stimulation dan Personal Recognation.
House
didefinisikan

(dalam
sebagai

Brahmana
suatu

dan

Sofyandi,

idealisme

2007),

Vision

sadar

yang

bawah

mengekspresikan shared value, yang pada dasarnya merupakan
ideologi dalam organisasi. Inspirational Comunication didefinisikan
sebagai tindakan atau kekuatan untuk menggerakkan intelektual atau
emosi bawahan (Downton, 1973, dalam Brahmana dan Sofyandi,
2007). Supportive Leadership didefinisikan sebagai perilaku yang
diarahkan kepada kepuasan kerja bawahan (House, 1996, , dalam
Brahmana dan Sofyandi, 2007). Intelectual Stimulation didefinisikan
sebagai

sesuatu

yang

ditujukan

untuk

minat,

kesadaran,

kewaspadaan bawahan akan masalah masalah dalam organisasi dan
untuk meningkatkan kemampuan bawahan akan memikirkan masalahmasalah tersebut dengan cara pandang yang baru (Bass, 1985,
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dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007). Personal Recognation
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).
Pemimpin

transaksional

membimbing

atau

memotivasi

pengikutnya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara
menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang peran dan tugas (Wirjana
dan Supardo, 2002 : 17). Waldman, 2002 (dalam Brahmana dan
Sofyandi, 2007 ) mengemukakan bahwa kepemimpinan transaksional
beroperasi pada sistem atau budaya yang sudah ada dan tujuannya
adalah memperkuat strategi, sistem atau budaya yang sudah ada,
bukan

bermaksud

mengubahnya.

Oleh

sebab

itu

pemimpin

transaksional selain berusaha memuaskan kebutuhan bawahan untuk
membeli performa, juga memusatkan perhatian dan penyimpangan,
kesalahan atau kekeliruan bawahan dan berupaya melakukan
tindakan korektif.
Humpreys

(2002)

menyebutkan

bahwa

kepemimpinan

transaksional paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari,
sehingga berkembang menjadi paradigma praktek kepemimpinan
dalam organisasi
Menurut Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994; Burn, 1978 (dalam
Brahmana dan Sofyandi, 2007) berargumen bahwa kepemimpinan
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transformational lebih proaktif dan efektif dibandingkan kepemimpinan
tranksaksional dalam hal memotivasi bawahan untuk kinerja yang
lebih baik.

2.4. Gaya Komunikasi
Gaya komunikasi (communication style) didefinisikan sebagai
seperangkat

perilaku

antar

pribadi

yang

terspesialisasi

yang

digunakan dalam suatu situasi tertentu (a specialized set of
interpersonal behaviors that are used in a given situation)
dan

Moss,

2000).

(Tubbs

Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari

sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan
respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula.
Kesesuaian

dari

satu

gaya

komunikasi

yang digunakan,

bergantung pada maksud dari pengirim (sender) dan harapan dari
penerima (receiver).
Tubbs dan Moss (2000), mengelompokan enam gaya komunikasi
yaitu sebagai berikut:
1. Gaya Komunikasi Mengendalikan (The Controlling Style).
Gaya komunikasi bersifat mengendalikan ini ditandai dengan
adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa
dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orangorang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan
nama komunikator satu arah atau one way communications. Pihakpihak yang memakai controlling style ini lebih memusatkan
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perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya mereka untuk
berharap pesan.
Pihak

-

pihak

yang

memakai

controlling

style

of

communication ini, lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman
pesan dibanding upaya mereka untuk berharap pesan. Mereka
tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian untuk berbagi
pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian
pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut
digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Para komunikator
satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan negatif orang
lain, tetapi justru berusaha menggunakan kewenangan dan
kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi pandanganpandangannya.
Pesan-pesan yag berasal dari komunikator satu arah ini, tidak
berusaha „menjual‟ gagasan agar dibicarakan bersama namun
lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang
dilakukannya. The controlling style of communication ini sering
dipakai untuk mempersuasi orang lain supaya bekerja dan
bertindak secara efektif, dan pada umumnya dalam bentuk kritik.
Namun demkian, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini,
tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain
memberi respons atau tanggapan yang negatif pula.
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2. Gaya Komunikasi Landasan Kesamaan (The Equalitarian Style)
Aspek penting dari gaya komunikasi ini adalah adanya
landasan kesamaan. The equalitarian stle ini ditandai dengan
berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan
maupun tertulis yang bersifat dua arah (two-way traffic of
communication). Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi
dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat
mengungkapkan gagasan atau pun pendapat dalam suasana yang
rileks, santai dan informal. Gaya ini efektif dalam memelihara
empati dan kerja sama.
Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang
bermakna kesamaan ini, adalah orang-orang yang memiliki sikap
kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan yang
baik dengan orang lain baik dalam konteks pribadi maupun dalam
lingkup

hubungan

kerja.

The

Equalitarian

Style

ini

akan

memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini
efektif dalam memelihara empati dan kerja sama, khususnya dalam
situasi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan
yang kompleks. Gaya komunikasi ini pula yang menjamin
berlangsungnya tindak berbagi informasi di antara para anggota
dalam suatu organisasi

24

3. Gaya Komunikasi Berstruktur (The Structuring Style)
Gaya komunikasi yang berstruktur ini ditandai dengan
berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan
maupun tertulis yang bersifat dua arah. Pengirim pesan (sender)
lebih menerima perhatian kepada keinginan untuk mempengeruhi
orang lain

dengan

jalan

berbagi

informasi

tentang

tujuan

organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam
organisasi tersebut.
Gaya komunikasi yang berstruktur ini, memanfaatkan pesanpesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan
perintah yang harus dilaksanakan,

penjadwalan

tugas dan

pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan (sender) lebih
memberi perhatian kepada keinginan untuk memengaruhi orang
lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi,
jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi
tersebut.
Stogdill dan Coons dari The Bureau of Business Research of
Ohio State University, menemukan dimensi dari kepemimpinan
yang efektif, yang mereka beri nama Struktur Inisiasi atau Initiating
Structure.

Stogdill dan

Coons menjelaskan

mereka

bahwa

pemrakarsa (initiator) struktur yang efisien adalah orang-orang
yang mampu merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih
memantapkan

tujuan

organisasi,

kerangka

penugasan

dan
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memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul
4. Gaya Komunikasi Dinamis/Agresif (The Dynamic Style)
Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan
agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa
lingkungan

pekerjaannya

berorientasi

pada

tindakan (action

oriented). Tujuan utama gaya komunikasi ini adalah menstimulasi
atau merangsang pekerja/pegawai untuk bekerja dengan lebih
cepat dan lebih baik.
Gaya komunikasi dinamis cukup efektif digunakan dalam
mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis, namun dengan
persyaratan

bahwa

pegawai

atau

bawahan

mempunyai

kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis
tersebut.
5. Gaya Komunikasi Melepaskan (The Relingquishing style)
Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk
menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada
keinginan untuk memberi perintah meskipun pengirim pesan
(sender) mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol
orang lain. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif
ketika pengirim pesan atau sender sedang bekerja sama dengan
orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti serta
bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau
pekerjaan yang dibebankannya.
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6. Gaya Komunikasi Penarikan (The Withdrawal style)
Akibat

yang

muncul

jika

gaya

ini

digunakan

adalah

melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari
orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan
orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar
pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dalam deskripsi
yang kongkrit adalah ketika seseorang mengatakan: “Saya tidak
ingin dilibatkan dalam persoalan ini”. Pernyataan ini bermakna
bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi
juga

mengindikasikan

suatu

keinginan

untuk

menghindari

berkomunikasi dengan orang lain.
2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Pada dasarnya penelitian terdahulu dibidang sumber daya
manusia dapat digunakan untuk menjadi dasar melakukan penelitian
selanjutnya yang bersifat pengembangan atau pengujian ulang
terhadap hasil yang diperoleh, apakah masih mempunyai hasil yang
sama setelah diuji pada waktu berbeda, atau mempunyai hasil yang
berbeda sama sekali.
Pengujian tersebut bermanfaat untuk memperkuat hasil
penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada keraguan bahwa suatu
faktor tentunya mempunyai pengaruh terhadap faktor yang diteliti.
Selanjutnya

hasil

penelitian

tersebut

dapat

digunakan

untuk
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menentukan kebijakan dibidang sumber daya manusia dalam
perusahaan.
2.5.1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan
Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting
dan bagaimana caranya seseorang memimpin hingga dapat
membawa kelompok kerja kearah keberhasilan yang maksimal.
Menurut Bass dan Avolio (1993) dalam penelitiannya menguji
pengaruh

antara

karyawan

dengan

gaya

kepemimpinan

budaya

organisasi

terhadap
sebagai

kinerja
variabel

moderating. Dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa
gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan dengan dimotivasi oleh budaya organisasi.
Menurut Jeane Aneke Repie (2014) menyatakan bahwa
gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif (searah)
terhadap kinerja pegawai. Kinerja pegawai sebuah perusahaan
sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin
(Jeane,2014:556).
Kasiati (2015) menunjukan bahwa ada pengaruh positif
dari variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai
Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Jaya. Disebutkan
bahwa jika gaya kepemimpinan meningkat dan diterima maka
kinerja pegawai akan semakin meningkat.
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Siti Chairunisah (2014) menyebutkan bahwa gaya
kepemimpianan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja
pegawai Kantor Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.
H. Syahrial Siregar (2009) dalam penelitiannya juga
mengunakan variabel gaya kepemimpinan dan komunikasi
terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Sumatera

Utara.

Hasilnya

menunjukan

bahwa

gaya

kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengaruh positif
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan kemampuan
berkomunikasi

yang

baik

akan

berpengaruh

terhadap

peningkatan kinerja pegawai.
Arifin (2005), dalam studi lapangan perawat rumah sakit,
menemukan hubungan positif antara komunikasi organisasi
dengan kinerja karyawan, hubungan komunikasi lebih kuat,
khususnya dalam komunikasi supervisor, iklim komunikasi, dan
umpan balik personal. Hasilnya menunjukan bahwa komunikasi
organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Menurut Putu Sunarcaya (2008) menyatakan bahwa
gaya kepemimpinan adalah bagaimana cara mengendalikan
bawahan untuk melaksanakan sesuatu. Miftah Thoha (1999)
menyatakan gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang
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dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi
perilaku orang lain.
Regina (2010) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan
adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari
falsafah, ketrampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan
seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja
bawahannya.
2.5.2. Pengaruh Gaya Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan
Menurut Jeane Aneke Repie (2014) menyatakan bahwa
komunikasi berpengaruh positif (searah) terhadap kinerja
pegawai. Komunikasi adalah pertukaran pesan antara si
pemimpin dan si penerima pesan untuk mengubah tingkah
laku. Dalam prakteknya, semakin baik komunikasi yang dapat
dijalin

antara

pemimpin

dan

bawahannya

maka

akan

menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kerja dan akan
menimbulkan kinerja pegawai (Jeane, 2014:557).
Husnaina (2012), menyatakan bahwa terdapat pengaruh
secara simultan gaya komunikasi terhadap kinerja pegawai.
Disebutkan bahwa gaya komunikasi berstruktur berpengaruh
pada kinerja pegawai pada sekretariat daerah kota sabang.
Kasiati (2015) menunjukan bahwa ada pengaruh positif
dari variabel gaya komunikasi dalam hal ini komunikasi internal
terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten
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Puncak Jaya. Disebutkan bahwa jika gaya komunikasi semakin
baik maka kinerja pegawai akan semakin meningkat.
Siti Chairunisah (2014) menyebutkan bahwa gaya
komunikasi

secara parsial berpengaruh terhadap kinerja

pegawai kantor kecamatan grogol petamburan jakarta barat.
Yessy Anitasari (2015), menyatakan bahwa variable
komunikasi mempunyai pengaruh significan terhadap kinerja
karyawan.
2.5.3. Pengaruh Gaya Komunikasi dan gaya Kepemimpinan
terhadap kepuasan Kerja
Benyamin

situmorang

(2012)

menyatakan

temuan

penelitian bahwa gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi
interpersonal berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan
kerja.

Hal

Organizational
menjelaskan

ini

merupakan
Behavioral

bahwa

pengembangan
System”

kepemimpinan

dari

Newstorm
dan

“An
yang

komunikasi

interpersonal secara langsung mempengaruhi kepuasan kerja.
Husnaina (2012), menyatakan bahwa terdapat pengaruh
secara simultan gaya komunikasi terhadap kepuasan pegawai.
Disebutkan bahwa gaya komunikasi berstruktur berpengaruh
pada kinerja pegawai pada sekretariat daerah kota sabang.
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2.5.4. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja
Fika

Laela

Qordani

(2015)

menyebutkan

bahwa

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan PT. Nyonya Meneer semarang. Nanik
Nurhayati dkk (2015) menyatakan bahwa kepuasan kerja
karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh siti hidayati
(2015) Variabel gaya kepemimpinan situasional diantaranya
gaya intruksi, gaya konsultasi, gaya partisipasi, dan gaya
delegasi berpengaruh siginifikan terhadap kepuasan kerja.
Variabel kepuasan kejr berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan.
Abelio
menyebutkan

petrik
Gaya

dan

Fransisca

kepemimpinan

andreani

(2015)

transformasional

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja,
kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan,
dan gaya kepemimpinan transformational berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

32

2.6. Kerangka Pemikiran
Kerangka

pemikiran ini

untuk mencari pengaruh

Gaya

Kepmimpinan dan Gaya Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja serta
dampaknya terhadap Kinerja Pegawai. Adapun kerangka pemikiran
dalam penelitian ini adalah
Gambar. 2.1. Kerangka Pemikiran
X1
Y

Z

X2

Dimana :
X1

= Gaya Kepemimpinan

X2

= Gaya Komunikasi

Y

= Kepuasan Kerja

Z

= Kinerja Pegawai

2.7. Rancangan Uji Hipotesis
Berdasarkan

dari

kerangka

pemikiran

penelitian

didapat

hipotesis dari penelitian ini adalah:
H01

Apakah gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi tidak
mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja.

H1 :

Apakah gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi mempunyai
pengaruh positif terhadap kepuasan kerja.
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H02

Gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi tidak mempunyai
pengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

H2 :

Gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi mempunyai
pengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

H03

Kepuasan kerja tidak mempunyai pengaruh positif terhadap
kinerja.

H3 :

Kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja.

H04

gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi tidak mempunyai
pengaruh positif terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan
kerja sebagai variabel mediasi.

H4 :

gaya

kepemimpinan

dan

gaya

komunikasi

mempunyai

pengaruh positif terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan
kerja sebagai variabel mediasi.

