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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Gaya Kepemimpinan 

a. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Gaya Kepemimpinan adalah fenomena kompleks yang 

melibatkan pemimpin, para pengikut dan situasi menurut Hughes Dkk 

(2012). Kepemimpinan adalah art and science, in both sides  tidak 

sekedar berorientasi ke dalam konsep kepemimpinan yang shopisticated 

tetapi juga mau melihat dan belajar dari praktik kepemimpinan yang ada. 

(Murdoko, 2013). Menurut Hasibuan (2008) Kepemimpinan adalah cara 

seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja 

sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan  pengertian  beberapa  ahli  diatas  dapat  

disimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan adalah kemampuan yang 

diberikan oleh pemimpin kepada karyawannya untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

b. Tanggung Jawab Pemimpin 

Menurut Miljus dalam Martoyo (2007), Tanggung jawab 

pimpinan antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis (dalam artian 

kuantitas, kualitas, keamanan, dan lain sebagainya 

2. Melengkapi para karyawan dengan sumberdana-sumberdana yang 

diperlukan untuk menjalankan tugasnya 
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3. Mengkomunikasikan kepada para karyawan tentang apa yang 

diharapkan dari mereka 

4. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong 

prestasi 

5. Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang 

partisipasi apabila memungkinkan 

6. Menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang 

efektif 

7. Menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya  

8. Menunjukkan perhatian kepada para karyawan 

c. Indikator Gaya Kepemimpinan 

 Menurut Kartono (2008), gaya kepemimpinan seseorang dapat 

dilihat dan dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut : 

1. Kemampuan Mengambil Keputusan. 

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang 

sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan 

mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan 

tindakan yang paling tepat. 

2. Kemampuan Memotivasi. 

Kemampuan memotivasi adalah daya pendorong yang 

mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk 

menggerakan kemampuannya (dalam bentuk keahlian atau 

keterampilan) tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan 
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berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan 

menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan 

berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

3. Kemampuan Komunikasi. 

Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan 

penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain 

dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang 

dimaskudkan dengan baik, secara langsung lisan atau tidak 

langsung. 

4. Kemampuan Mengendalikan Bawahan. 

Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat 

orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan 

pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya 

demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk di 

dalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan 

dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta 

atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat 

terselesaikan dengan baik. 

5. Tanggung Jawab 

Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada 

bawahannya. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban 

yang wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala 

sesuatunya atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. 
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6. Kemampuan Mengendalikan Emosional 

Kemampuan mengendalikan emosional adalah hal yang sangat 

penting bagi keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan 

kita mengendalikan emosi semakin mudah kita akan meraih 

kebahagiaan. 

d. Jenis- jenis gaya kepemimpinan 

Menurut  Hasibuan,  (2008)  gaya kepemimpinan terbagi menjadi 

empat yaitu sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan otoriter  

Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, 

sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau 

pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. 

Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan 

sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk 

memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Orientasi kepemimpinannya difokuskan hanya untuk 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan kurang 

memperhatikan perasaan dan kesejahteraan bawahan. Pimpinan 

menganut sistem manajemen tertutup (closed management) kurang 

menginformasikan keadaan perusahaan pada bawahannya. 

Pengkaderan kurang mendapat perhatiannya. 
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2. Kepemimpinan Partisipatif 

Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam 

kepemimpinanya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan 

kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi 

para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut 

memiliki perusahaan. 

Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide dan 

perimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

Keputusan tetap dilakukan oleh pimpinan dengan 

mempertimbangkan saran atau ide yang diberikan bawahannya. 

Pemimpin dengan gaya partisipatif akan mendorong 

kemampuan bawahan mengambil keputusan. Dengan demikian, 

pimpinan akan selalu membina bawahan untuk menerima 

tanggung jawab yang lebih besar. 

3. Kepemimpinan Delegatif 

Kepemimpinan delegatif adalah apabila seorang pemimpin 

mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap. 

Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan 

kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil 

keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan 

pada bawahan.  
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Pimpinan tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang 

pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan itu dan hanya sedikit melakukan 

kontak dengan bawahannya. Dalam hal ini, bawahan dituntut untuk 

memiliki kematangan dalam pekerjaan (kemampuan) dan 

kematangan psikologis (kemauan). Kematangan pekerjaan 

dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang 

berdasarkan pemngetahuan dan keterampilan. Kematangan 

psikologis dikaitkan dengan kemauan atau motivasi untuk 

melakukan sesuatu yang erat kaitannya dengan rasa yakin dan 

keterikatan. 

4. Kepemimpinan Situasional 

Kepemimpinan Situasional awalnya memang mengacu pada 

pendekatan teori situasional yang menekankan perilaku pemimpin 

dan merupakan model praktis yang dapat digunakan manajer, 

tenaga pemasaran, guru atau orang tua untuk membuat keputusan 

dari waktu ke waktu secara efektif dalam rangka mempengaruhi 

orang lain. 

Fokus pendekatan situasional terhadap kepemimpinan terletak 

pada perilaku yang diobservasi atau perilaku nyata yang terlihat, 

bukan pada kemampuan atau potensi kepemimpinan yang dibawa 

sejak lahir. Penekanan pendekatan situasional adalah pada perilaku 

pemimpin dan anggota atau pengikut dalam kelompok dan situasi 

yang variatif. 
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e. Teori Kepemimpinan 

Menurut Sutrisno (2016) terdapat tiga teori kepemimpinan antara 

lain : 

1. Teori Sifat 

Teori Sifat (trait theory), bahwa seseorang yang dilahirkan 

sebagai pemimpin karena memiliki sifat-sifat sebagai pemimpin. 

Namun pandangan teori ini juga tidak memungkiri bahwa sifat-

sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, tetapi dapat juga 

dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. 

2. Teori Perilaku 

Teori perilaku ini dilandasi pemikiran, bahwa kepemimpinan 

merupakan interaksi antara pemimpin dan pengikut, dan dalam 

interaksi tersebut pengikutlah yang menganalisis dan 

mempersepsikan apakah menerima atau menolak 

kepemimpinannya. 

3. Teori Situasi 

Teori situasi mencoba mengembangkan kepemimpinan sesuai 

dengan situasi dan kebutuhan. Dalam pandangan ini, hanya 

pemimpin yang mengetahui situasi dan kebutuhan organisasi yang 

dapat menjadi pemimpin yang efektif. 

 

 

 

Pengaruh Kepemimpinan Dan…, Windu Tresna Amrayoga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



17 
 

2. Disiplin kerja 

a. Pengertian disiplin kerja 

Menurut Hasibuan (2008) Disiplin kerja adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. Menurut Siagian dalam Sutrisno (2009), 

Disiplin menunjukan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri 

karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Dengan 

demikian bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam perusahaan itu 

diabaikan, atau sering dilanggar, maka karyawan mempunyai disiplin 

kerja yang buruk.  

Pendapat  lain Menurut Siagaan, (Dalam Sutrisno, 2016) Disiplin 

menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri 

karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Menurut 

Hasibuan, (2008) semangat  kerja  adalah  keinginan dan kesungguhan 

seseorang dalam mengerjakan dengan baik serta berdisiplin untuk 

mencapai prestasi kerja yang maksimal.  

Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  

pada  umumnya disiplin kerja  tersebut  merupakan  perwujudan  dari  

sikap  seseorang yang patuh dan mentaati segala peraturan yang berlaku 

dalam perusahaan. Pemimpin perusahaan senantiasa untuk selalu 

memantau kedisiplinan dari karyawannya agar tidak ada indisipliner 

yang dilakukan oleh karyawan serta pimpinan perusahaan juga harus 
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menunjukan sikap disiplin, karena pimpinan perusahaan adalah contoh 

atau panutan bagi karyawannya. 

b. Indikator-indikator kedisiplinan kerja 

Menurut Hasibuan, (2008) Indikator yang mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya sebagai berikut : 

1. Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan. Tujuan yang akan dicapai haus jelas dan ditetapkan 

secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal 

ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada 

karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan, 

agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. Akan tetapi, jika pekerjaan itu diluar 

kemampuannya atau jauh dibawah kemampuannya maka 

kesungguhan dan kedisiplinan karyawan rendah. 

2. Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan 

panutan oleh para karyawannya. Pimpinan harus memberi contoh 

yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan 

perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan  

bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang baik 

(kurang berdisiplin), para bawahan pun akan kurang berdisiplin. 
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Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik 

jika dia sendiri kurang disiplin. Pimpinan harus menyadari bahwa 

perilakunya akan dicontoh dan diteladani bawahannya. Hal ini yang 

mengharuskan pimpinan mempunyai kedisiplinan yang baik agar 

para bawahanpun mempunyai disiplin yang baik pula. 

3. Balas Jasa 

Balas Jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan 

dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. 

Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, 

kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. 

Jadi, balas jasa berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan 

karyawan. Artinya semakin besar balas jasa semakin baik 

kedisiplinan karyawan. Sebaliknya apabila balas jasa kecil 

kedisiplinan karyawan menjadi rendah. Karyawan sulit untuk 

berdisiplin baik selama kebutuhan-kebutuhan primernya tidak 

terpenuhi dengan baik. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong teruwjudnya kedisiplinan karyawan, 

karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan 

minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya 
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Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan pemberian balas 

jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya 

kedisiplinan karyawan yang baik. Manajer yang cakap dalam 

memimpin selalu berusaha bersikap adil terhadap semua 

bawahannya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan 

kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan 

baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan karyawan 

perusahaan baik pula. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan efektif 

dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan 

waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, 

moral, sikap, gairah kerja dan prestasi kerja bawahannya. Waskat 

efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. 

Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, 

pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. 

Dengan waskat, atasan secara langsung dapat mengetahui 

kemampuan dan kedisiplinan setiap individu bawahannya., sehingga 

konduite setiap bawahan dinilai objektif. Waskat bukan hanya 

mengawasi moral kerja dan kedisiplinan karyawan saja, tetap juga 

harus berusaha mencari sistem kerja yang lebih efektif untuk 

mewujudkan tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Dengan 

sistem yang baik akan tercipta internal kontrol yang dapat 
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mengurangi kesalahan-kesalahan dan mendukung kedisiplinan serta 

moral kerja karyawan. 

6. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukum berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan 

akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, 

sikap dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. 

Berat atau ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut 

mempengaruhi baik atau buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi 

harus diterapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal, dan 

diinformasikan secara jelas kepada semua karyawan. Sanksi 

hukuman seharusnya tidak terlalu ringan atau terlalu berat supaya 

hukuman itu tetap mendidik karyawan untuk mengubah perilakunya. 

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplina karyawan perusahaan. Pimpinan harus 

berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang 

indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. 

Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi 

karyawan yang indisipliner akan disegani dan diakui 

kepemimpinannya oleh bawahan. 
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Sebaliknya apabila seorang pimpinan kurang tegas atau tidak 

menghukum karyawan yang indisipliner, sulit baginya untuk 

memelihara kedisiplinan bawahannya, bahkan sikap indisipliner 

karyawan semakin banyak karena mereka beranggapan bahwa 

peraturan dan sanksi hukumannya tidak berlaku lagi. Pimpinan yang 

tidak tegas menindak atau menghukum karyawan yang melanggar 

peraturan, sebaiknya tidak usah membuat peraturan atau tata tertib 

pada perusahaan tersebut. 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama 

karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu 

perusahaan. Hubungan-hubungan baik bersifat vertikal  maupun 

horizontan yang terdiri dari direct single relationship, direct group 

relationship, dan cross relationship hendaknya harmonis. 

Manajer harus berusaha menciptakan suasana hubungan 

kemanusiaan yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal 

diantara semua karyawannya. Terciptanya human relationship yang 

serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang 

nyaman. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada 

perusahaan. 
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

Menurut Sutrisno (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

antara lain sebagai berikut  : 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat memengaruhi tegaknya 

disiplin. Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang 

berlaku bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal 

dengan jerih payahnya yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. 

Bila ia menerima kompensasi yang memadai, mereka akan dapat 

bekerja tenang dan tekun, serta selalu berusaha bekerja dengan 

sebaik-baiknya.  

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan 

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam 

lingkungan perusahaan, semua karyawan akan selalu memerhatikan 

bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin dirinya dan 

bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan 

dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang sudah 

ditetapkan. 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam 

perusahaan, bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat 

dijadikan pegangan bersama. Disiplin tidak mungkin ditegakkan bila 
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peraturan yang dibuat hanya berdasarkan instruksi lisan yang dapat 

berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi. 

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil keputusan 

Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu 

ada keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai 

dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya. Dengan adanya tindakan 

terhadap pelanggar disiplin, sesuai dengan sanksi yang ada, maka 

semua karyawan akan merasa terlindungi dan dalam hatinya berjanji 

tidak akan berbuat hal yang serupa. 

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada 

pengawasan, yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Namun sudah menjadi tabiat manusia pua bahwa mereka 

selalu ingin bebas, tanpa terikat atau diikat oleh peraturan apapun 

juga. 

6. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan 

Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter 

antara yang satu dengan yang lain. Seorang karyawan tidak hanya 

puas dengan penerimaan kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang 

menantang, tetapi juga mereka masih membutuhkan perhatian yang 

besar dari pimpinannya sendiri. 
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3. Komitmen Organisasi 

a. Pengertian komitmen organisasi 

Menurut Robbins, (2007) mendefinisikan komitmen sebagai 

suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-

tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi. Sementara menurut Mathis dan Jackson dalam Sopiah, (2008) 

mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajad dimana 

karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan 

tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

komitmen organisasi adalah kesediaan dan sikap menyukai organisasi 

untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan 

organisasi demi mencapai tujuan organisasi. 

b. Komponen Komitmen 

Untuk mengukur variabel komitmen organisasi, digunakan empat 

indikator yang dikembangkan oleh Mowday, et al (1982):  

1. Keinginan kuat tetap sebagai anggota, Para pegawai yang memiliki 

komitmen tinggi, hanya sedikit alasan untuk keluar dari organisasi dan 

berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi yang telah 

dipilihnya dalam waktu lama.  
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2. Keinginan berusaha keras demi kesuksesan organisasi, tampak melalui 

kesediaan bekerja melebihi apa yang diharapkan agar organisasi dapat 

maju. Pegawai berkomitmen tinggi ikut memperhatikan nasib 

organisasi.  

3. Persamaan nilai-nilai organisasi, yaitu penerimaan nilai-nilai 

organisasi dimana dinilai yang ada diperusahaan dapat diterima dan 

akan di anut oleh karyawan.  

4. Persamaan tujuan organisasi, yaitu penerimaan tujuan organisasi, 

dimanapenerimaan ini merupakan dasar komitmen organisasi. 

Keterlibatan sesuai peran dan tanggung jawab pekerjaan. 

c. Faktor yang mempengaruhi komitmen 

Komitmen karyawan dalam organisasi tidak terjadi begitu saja, 

tetapi melalui proses yang cukup panjang dan bertahap. Menurut Steers 

dalam Sopiah, (2008) menyatakan tiga faktor yang mempengaruhi 

komitmen seorang karyawan antara lain sebagai berikut : 

1. Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatan dalam organisasi, dan 

variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda tiap karyawan. 

2. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi 

dengan rekan sekerja.  

3. Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa lampau dan 

cara pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan 

perasaannya tentang organisasi. 
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4. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian kinerja  

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil  atas  pelaksanaan  tugas  

tertentu. Kinerja  individu,  kinerja kelompok dan kinerja perusahaan, 

dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal organisasi. 

Menurut Bambang Kusrianto dalam Mangkunegara (2010)  kinerja 

karyawan adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta 

tenaga persatuan waktu (lazimnya per jam). 

Kinerja menurut Mangkunegara (2010) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

 Menurut Mangkunegara,  (2017) Terdapat beberapa Faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja  diantaranya sebagai berikut: 

1. Kemampuan, kepribadian dan unit kerja, kemampuan merupakan 

kecakapan seseorang seperti kecerdasan dan keterampilan. 

kemampuan pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja dalam 

berbagai cara, misalnya saja dalam cara pengambilan keputusan, 

cara menginterprestasikan tugas  dan cara penjelasan tugas dengan 

baik, kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap yang 

di pengaruhi oleh keturunan dan faktor sosial, kebutuhan dan 
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lingkungan. Sedangkan minat merupakan suatu  valensi atas sikap 

seseorang yang diberikan. 

2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran seseorang pekerja, 

yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang 

individu  atas tugas yang di bebankan kepadanya. Makin jelas 

pengertian pekerja mengenai persyaratan dan saran pekerjaanya, 

maka makin  banyak energi yang dapat di kerahkan untuk kegiatan 

kearah tujuan. 

3. Tingkat motivasi pekerja. Motivasi adalah daya energi yang 

mendorong, mengarahkan dan mempertahankan perilaku. Apabila 

motivasi tinggi dengan didukung oleh kemampuan yang tinggi 

maka kinerja pegawai juga tinggi, demikian sebaliknya. 

c. Indikator Kinerja 

Menurut Bangun (2012) Indikator kinerja dibagi menjadi empat sebagai 

berikut : 

a. Kuantitas 

b. Kualitas 

c. Pelaksanaan Tugas 

d. Tanggung Jawab 
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d. Tujuan penilaian kinerja 

Menurut Rao dalam Sinambela (2018) tujuan penilaian kinerja 

individu adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan tempat bagi pegawai untuk mengiktisarkan 

2. Mengenali akan kebutuhan perkembangannya sendiri dengan 

membuat rencana bagi perkembangannya di dalam organisasi 

dengan mengidentifikasi dukungan yang diperlukan dari pimpinan 

dan orang-orang lainnya di dalam organisasi. 

3. Menyampaikan kepada pimpinan yang berkepentingan, apa yang 

sudah dicapai dan refleksinya agar ia mampu meninjau prestasinya 

sendiri dalam perspektif yang benar dan dalam penilaian yang lebih 

objektif. Hal ini merupakan sebuah persiapan yang perlu bagi 

diskusi-diskusi peninjauan prestasi kerja dan rencana-rencana 

perbaikan prestasi kerja. 

4. Memprakarsai suatu proses peninjauan dan pemikiran tahunan yang 

meliputi seluruh organisasi untuk memperkuat perkembangan atas 

inisiatif sendiri guna mencapai kefektifan manajerial. 

e. Manfaat kinerja  

Menurut  Mulyadi (2015) terdapat 4 manfaat yang dapat di petik 

dari penilaian kinerja sebagai berikut: 

1.   Mendapat informasi 

Mendapat informasi adalah, bagi seorang pemimpin sangat 

membutuhkan informasi yang sangat akurat bila terdapat informasi 
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yang tidak lengkap maka dalam pengambilan keputusan akan tidak 

lengkap pula. 

2. Sebagai alat negosiasi 

Dalam mengambil keputusan kalau sudah mengetahui mana 

yang karyawan berprestasi dan mana yang karyawan tidak 

berprestasi maka informasi penilaian kinerja ini dapat digunakan 

sebagai alat untuk negosiasi dalam berbagai hal keputusan. 

3. Keputusan pemberian kompensasi 

Hasil penilaian kinerja salah satu pedoman untuk mengambil 

keputusan siapa saja yang akan dapat pemberian kompensasi 

berupa bonus, gaji, insentif, THR dan lain sebagainya. 

4. Perbaikan kinerja 

Hasil kinerja dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan 

kinerja karyawan, dari hasil itulah pimpinan bisa tahu kalau hasil 

kinerjanya baik atau tidak baik, kalau hasil kinerjanya tidak baik 

maka karyawan tersebut perlu diberi pembinaan untuk 

meningkatkan kinerjanya, melalui pelatihan, pendidikan dll, 

dengan tujuan untuk bisa lebih baik lagi, dan bisa meningkatkan 

produktivitasnya serta meningkatkan kontribusinya. 

 

 

 

Pengaruh Kepemimpinan Dan…, Windu Tresna Amrayoga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



31 
 

B. Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Hasil dari 

penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam 

penelitian ini, antara lain yaitu : 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Penelitian dan 

Tahun penelitian 
Judul penelitian Hasil Penelitian 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Nur Dian Fitriana 

dkk, (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qisty Anindiati dkk, 

(2016). 

 

 

 

 

Pengaruh partisipasi 

penganggaran, 

keadilan prosedural 

dan gaya 

kepemimpinan 

terhadap komitmen 

organisasi di rumah 

sakit dan klinik di 

wilayah tangerang 

selatan 

 

 

 

Pengaruh motivasi 

kerja dan disiplin kerja 

terhadap komitmen 

pegawai negeri sipil 

pemerintah daerah 

kabupaten langkat 

gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen 

organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap 

komitmen pegawai. 

 

 

 

Pengaruh Kepemimpinan Dan…, Windu Tresna Amrayoga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



32 
 

No 
Penelitian dan 

Tahun penelitian 
Judul penelitian Hasil Penelitian 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haryanti dan Cholil 

(2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Katiandgho 

(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

M. Amin Kuncoro 

(2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan, 

budaya organisasi, dan 

kompetensi karyawan 

terhadap kinerja 

dengan komitmen 

organisasional sebagai 

variabel mediasi  

 

Pengaruh disiplin 

kerja, kepemimpinan 

dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan pada 

PT. PLN (Persero) 

wilayah Suluttenggo 

area Manado 

 

 

Pengaruh budaya 

organisasi dan gaya 

kepemimpinan 

terhadap kinerja 

karyawan dengan 

komitmen organisasi 

sebagai variabel 

mediasi di PG Rejo 

Agung Baru Madiun 

 

 

 

Gaya kepemimpinan tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

disiplin kerja dan 

kepemimpinan  

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

gaya kepemimpinan tidak 

berpengaruh signifikan  

terhadap kinerja karyawan. 
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No 
Penelitian dan 

Tahun penelitian 
Judul penelitian Hasil Penelitian 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haryono dkk, (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Respatiningsih 

dkk, (2015). 

 

 

 

 

 

 

Anwar Prabu 

Mangkunegara dkk, 

(2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The mediating role of 

organizational on the 

effect of work 

discipline and 

compensastion on 

employee performance 

 

 

 

 

Pengaruh komitmen 

organisasi, motivasi, 

kapabilitas dan 

kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

pegawai Inspektorat 

Kabupaten Pemalang. 

  

Effect of work 

dicipline, work 

motivation and job 

satisfaction on 

employee 

organizational 

commitment in the 

company (case study 

in PT Dada Indonesia) 

 

 

 

Disiplin kerja tidak 

berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

 

 

 

disiplin kerja berpengaruh 

positif dansignifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
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No 
Penelitian dan 

Tahun penelitian 
Judul penelitian Hasil Penelitian 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

Hafiz AZ (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaenal Mustafa 

Elqadri dkk,(2015). 

 

 

 

 

 

 

Anwar Prabu 

Mangkunegara dkk, 

(2015) 

 

 

 

 

Novita Angela 

Mamahit (2016) 

 

 

 

 

 

Relationship between 

Organizational 

Commitment and 

Employee’s 

Performance Evidence 

from Banking Sector 

of Lahore  

 

 

Effect of Leadership 

Style, Motivation, and 

Giving Incentives on 

the Performance of 

Employees PT. Kurnia 

Wijaya Various 

Industries 

 

Effect of training, 

competence and 

dicipline on employee 

performance in 

company PT Asuransi 

Bangun Askrida. 

 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan, 

konflik kerja dan stres 

kerja terhadap kinerja 

pegawai melalui 

komitmen organisasi 

komitmen organisasi 

berpengaruh positif  

terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

 

 

 

 

Gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 
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No 
Penelitian dan 

Tahun penelitian 
Judul penelitian Hasil Penelitian 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayu Erawati, Dkk 

(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okto Abrivianto, 

Dkk (2014) 

 

 

 

 

Nyoman Aditya, Dkk 

(2017) 

 

 

 

 

Syamsul Anwar 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

sebagai variabel 

mediasi 

Peran komitmen 

organisasi dalam 

memediasi pengaruh 

disiplin kerja, motivasi 

kerja dan self effiacy 

terhadap kinerja 

pegawai 

 

Pengaruh motivasi 

kerja dan komitmen 

organisasi terhadap 

kinerja karyawan 

 

 

Pengaruh budaya 

organisasi dan 

kepemimpinan 

terhadap komitmen 

organisasi  

 

Pengaruh Disiplin 

Kerja, Motivasi dan 

Pengembangan Karier 

terhadap Kinerja 

Pegawai 

 

 

 

 

Disiplin kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai 

 

 

 

 

 

 

Komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan 

sognifikan terhadap kinerja 

karyawan 

 

 

Gaya kepemimpinan 

berpengatuh positif 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

 

 

Kepemimpinan 

berpengatuh positif 

signifikan terhadap 

komitmen organisasi 
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No 
Penelitian dan 

Tahun penelitian 
Judul penelitian Hasil Penelitian 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

Hermin Endratno dan 

Fahmi Afrizal (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeli Nata Liyas, Dkk 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

The Effects of 

Communication, Work 

Environment and 

Work Discipline On 

The Performance of 

Village Officers in 

Kroya Sub-District 

Cilacap Regency 

 

 

 

 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja dan Disiplin 

Terhadap Komitmen 

Organisasional 

 

Disiplin kerja 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai 

Sumber: Berbagai Jurnal 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu diatas, penelitian 

ini menggunakan variabel bebas (independen), yaitu Gaya Kepemimpinan dan 

Disiplin Kerja. Sedangkan variabel terikatnya (dependen) yaitu Kinerja 

Karyawan. Komitmen Organisasi sebagai variabel (mediasi) , Berdasarkan 

hubungan antar variabel diatas dapat diketahui pengaruh variabel Gaya 
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Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui 

Komitmen Organisasi sebagai variabel mediasi sebagai berikut: 

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi  

Seperti yang dikemukakan oleh Sabir et al. (2011), Saut Purba 

(2011) dan Lukia Zuraida, Dkk (2013) mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap komitmen organisasi menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan berperngaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 

2. Pengaruh disiplin kerja terhadap komitmen organisasi 

Penelitian yang dilakukan Subudi, (2012), Qisty Anindiati, Dkk 

(2016), Nurlaely, Dkk (2016) dan Gery J, Dkk (2012). Dimana variabel 

Disiplin Kerja berpengaruh signifikan. 

3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja  

Penelitian yang dilakukan oleh Jaclyen Tielung (2013), Cristina, 

Dkk (2012), Sarah Apriliana, Dkk (2017), Okto Abrivianto, Dkk (2014). 

Variabel komitmen organisasi mempengaruhi secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

4. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja  

Penelitian Christian Katiandagho dkk, (2014),  Siswanto Wijaya 

Putra (2012), Alwi Suddin dan Darman (2010), Nyoman Aditya, Dkk 

(2017). Variabel gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja. 
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5. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Penelitian Christian Katiandagho dkk, (2014),  M. Harlie (2011), 

Jeli Nata Liyas, Dkk (2017). Variabel disiplin kerja berpengaruh terhadap 

kinerja. 

6. Pengaruh komitmen organisasi pada hubungan gaya kepemimpinan, 

disiplin kerja dan kinerja 

Penelitian Luksono (2009) dimana gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dari penelitian Ayu Erawati, 

Dkk (2019). Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, 

dari penelitian Novita Angela (2016) dimana gaya kepemipinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sementara menurut 

penelitian Kuncoro (2011) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

    

 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) 

Disiplin Kerja 

(X2) 

Komitmen 

Organisasi 

(M) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

H1 (+) 

 

H2 (+) 

 

H3 (+) 

 

H4 (+) 

 

H5 ( + ) 

 

H6 (+) 

 

H6 (+) 

 

H7 (+) 

 

H7 (+) 

 

Pengaruh Kepemimpinan Dan…, Windu Tresna Amrayoga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



39 
 

D. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini: 

H1:  Gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen 

organisasi. 

H2:  Disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen 

organisasi. 

H3:  Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan  terhadap kinerja 

karyawan. 

H4: Disiplin Kerja berpengaruh positif signifikan  terhadap kinerja karyawan.  

H5: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H6: Komitmen organisasi dapat memediasi antara gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan. 

H7: Komitmen organisasi dapat memediasi antara disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan 
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