
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kepemimpinan

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan

Menurut Thoha (2005 : 121), kepemimpinan adalah proses

mempengaruhi orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan

tertentu. Disini dapat ditangkap suatu pengertian bahwa jika seseorang telah mulai

berkeinginan untuk mempengaruhi orang lain, maka kepemimpinan itu telah

dimulai.

Sedangkan menurut Anoraga (2004 : 2), kepemimpinan yaitu kemampuan

untuk mempengaruhi pihak lain. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung

kepada kemampuan untuk mempengaruhi. Dengan kata lain kepemimpinan

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui

komunikasi yang baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud

menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan

senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin itu.

Berbeda menurut Silalahi (2006 : 184), kepemimpinan sebagai aktivitas

mempengaruhi orang lain, baik secara  individu maupun kelompok agar

melakukan aktivitas dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Artinya

kepemimpinan mengarahkan bawahannya kepada kegiatan-kegiatan yang dapat

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.



Kemudian menurut Riva’i (2005 : 3), kepemimpinan adalah proses

mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya

dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi yang terkandung dalam

kepemimpinan ini diantaranya: kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu

bawahan maupun pengikut; kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan

antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang dan adanya kemampuan

untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk

mempengaruhi tingkah laku pengikutnya dengan berbagai cara.

Ordway Tead (2004 : 49) menjelakan bahwa kepemimpinan adalah

kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerjasama untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan terjadi karena adanya orang

yang dipengaruhinya. Sehingga keinginanpun dapat dicapai.

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang

yang menduduki jabatan pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain,

terutama bawahannya, terutama untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa

sehingga melalui prilaku yang positif ia akan memberikan sumbangan nyata

pencapaian tujuan organisasi (Siagian, 2004 : 62).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bisa saja

seorang manajer berprilaku sebagai seorang pemimpin asalkan ia mampu

mempengaruhi prilaku orang lain untuk mencapai tujuan. Tapi seseorang belum

tentu menyandang jabatan manajer untuk mempengaruhi prilaku orang lain.

Kepemimpinan yang sungguh-sungguh tidak hanya bergantung kepada

pengangkatan, akan tetapi merupakan suatu kehormatan yang diperoleh seorang



pemimpin berbakat kemampuan dan kecakapan yang telah diperlihatkan dalam

melaksanakan kerjasama.

Menurut Riva’i (2005 : 5), ada beberapa indikator yang mempengaruhi

sikap kepemimpinan, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan berdasarkan paksaan (Coersive power)

Adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam

mengendalikan para bawahannya yang berdasarkan pada paksaan.

2. Kekuatan untuk memberikan penghargaan (Reward power).

Adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam

mengendalikan para bawahannya dengan cara memberikan

penghargaan kepada para bawahannya yang berprestasi.

3. Kekuatan resmi (Legitimasi power)

Adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam

mengendalikan para bawahannya yang bersifat resmi seperti

berdasarkan Undang-udang yang telah ditetapkan.

4. Kekuatan karena memiliki keahlian (Expert power)

Adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam

mengendalikan para bawahannya yang berdasarkan keahlian yang

dimilikinya sendiri.

5. Kekuatan referensi (Reference power)

Adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam

mengendalikan para bawahannya atas perintah yang di referensikan

terlebih dahulu.

Sedangkan menurut Anoraga (2004 : 3), peranan pemimpin adalah

sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan pelaksanaan kerja yang realitis dalam artian

kuantitas, keamanan dan lain sebagainya.



2. Melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan

untuk menjalankan tugasnya.

3. Mengkonsumsikan kepada 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 melaksanakan pekerjaan yang efektif

7. Menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkonsumsikan hasilnya

8. Menunjukkan perhatian kepada para karyawan

Melihat begitu besar dan banyaknya tugas kepemimpinan, maka yang

perlu diperhatikan dalam memilih pimpinan terebut harus memiliki dan

menunjukkan sifat-sifat kepemimpinannya.

2.1.2 Perda Tentang Kepemimpinan

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6, Ayat 2) di

jelaskan  bahwa:

1) Huruf a

- Hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan dinyatakan dan

disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang

menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan

pelanggaran disiplin.

- Apabila seorang atasan menegor bawahannya tetapi tidak

dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan

hukuman disiplin.



2) Huruf b

- Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis dinyatakan dan

disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang

menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan

pelanggaran disiplin.

3) Huruf c

- Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan

dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang

menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan

pelanggaran disiplin.

Sedangkan di dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6, ayat 3)

menjelaskan bahwa :  “ Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang

menghukum”.

1) Huruf a

- Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala,

ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk

paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala

tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

2) Huruf b

- Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali

kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3

(tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa

menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok

semula.



- Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji

berkala berikutnya.

- Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji

berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung

mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman

3) Huruf c

- Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat

ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk

paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6, ayat 4) di

jelaskan bahwa :  “Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam

ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang

menghukum”.

1) Huruf a

- Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang

setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6

(enam) bulan, dan untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai,

maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan

sendirinya kembali pada pangkat yang semula.

- Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin

berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk

kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai

Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan

pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil



yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan

pada pangkat semula.

2) Huruf b

- Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah

pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula

pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama

pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

menerima penghasilan penuh kecuali, tunjangan jabatan.

3) Huruf c

- Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia

pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersangkutan diberikan hak pensiun.

Berdasarkan beberapa Peraturan Pemrintah tersebut dapat diketahui bahwa

seorang pemimpin berhak memberikan teguran baik itu secara lisan maupun

tertulis kepada para bawahannya jika bawahannya melakukan pelanggan disiplin.

2.1.3 Tugas, Fungsi dan Peran Kepemimpinan

2.1.3.1 Tugas Kepemimpin

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang terpenting dalam sebuah

organisasi dalam melaksanakan tujuan pelaksanaan organisasi. Tugas

kepemimpinan meliputi dua bidang utama yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan

kekompakan orang yang dipimpin.

Menurut Keating (2010 : 21) menyatakan bahwa tugas kepemimpinan

yang berhubungan dengan kelompok yaitu :

a. Memulai (Inititing) yaitu usaha untuk memberikan untuk mengarahkan

kelompok untuk melakukan sesuatu.



b. Mengatur (regulating) yaitu tindakan untuk mengatur arah atau langkah

yang akan dijalankan  oleh organisasi.

c. Memberi tahu (Informating) yaitu kegiatan untuk melakukan informasi,

data, fakta, pendapat para anggota dan meminta dari mereka yang

diperlukan.

d. Mendukung (supporting) hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi

atau dorongan dalam melaksanakan tugas.

e. Menilai (Evaluating) yaitu mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah

dilakukan dalm mencapai tujuan tertentu dan memberikan arahan serta

gambaran Kerja.

f. Menyimpulkan (summarizing) yaitu kegiatan mengumpulkan dan

merumuskan gagasan, pendapat, dan usulan yang muncul, menyingkat

dan menyimpulkan secara rinci dan akurat untuk emlakukan tujuan

organisasi.

2.1.3.2 Fungsi Kepemimpin

Kepemimpinan mempunyai fungsi yang sangat besar dalam pencapaian

tujuan serta mengembangkan sebuah organisasi. Sehingga fungsi kepemimpinan

dianggap sebuah usaha terpenting untuk mengatur serta menyeimbangkan

jalannya sebuah organisasi.

Menurut Harbani (2010 : 21) fungsi kepemimpinan adalah sebagai

berikut :

a. Pimpinan sebagai penentu arah, yaitu seorang pimpinan harus

mengetahui tujuan yang akan dicapai dalam sebuah organisasi.

b. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara birokrasi, hal ini

dimaksudkan pimpinan harus mampu melakukan usaha

mengkoordinir seluruh anggota dan mewakili anggota tersebut dalam

melakukan koordinasi dengan pihak luar dalam meningkatkan Kerja

organisasi.



c. Pimpinan sebgai komunikator, hal ini bertujuan utnuk memberikan

komunikasi baik didalam pihak organisasi maupun ke pihak luar

orginisasi sebagi mengembangkan organisasi.

d. Pemimpin sebagai mediator. Mediator merupakan sebuah wadah yang

diperlukan dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik atau

masalah. Pemimpin diharapkan mampu melakukan mediasi secara

baik dalam mengambil suatu keputusan untuk mencapai tujuan

organisasi.

2.1.3.3 Peran Kepemimpinan

Menurut Harbani (2010 : 33) Pemimpin mempunyai peranan yang cukup

kuat dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapaun peran kepemimpinan adalah

sebagai berikut yaitu:

a. Peran Pengambilan Keputusan

Yaitu kekwenangan pemimpin untuk mengambil keputusan

dalam menentukan arah dan melakukan perbaikan manjerial pada

sebuah organisasi. Sehingga dengan demikian maka segala sesuatu

yang menyangkut kelancaran sebuah oraganisasi harus di putuskan

berdasarkan kesepakatan bersama melalui analisa yang baik oleh

pimpinan.

b. Peran Mempengaruhi

Peran pemimpin birokrasi harus mampu memberikan pengaruh

dalam kelangsungan organisasi. Pengaruh pemimpin sangat

dibutuhkan dalam sebuah organisasi, karena pengaruh tersebut akan

menimbulkan sebuah rasa hormat dan meningkatkan taraf kehormatan

bagi pemimpin.

c. Peran Motivasi

Peran motivasi merupakan sebuah peranan yang bertujuan

sebagai pemotivasi structural dalam sebuah organisasi untuk

meningkatkan kenerja anggota. Dengan kata lain pemimpin harus



mampu memberikan motivasi kepada anggota dalam melaksanakan

tujuan organisasi.

d. Peran Antar Pribadi

Peran antar pribadi yang dimaksud adalah peran pemimpin

dengan anggota secara pribadi, hal ini untuk meningkatkan rasa

kebersamaam antara pemimpin dengan anggota. Dengan demikian

keharmonisan anggota dengan pemimpin dapat terjaga dengan baik

dan rasa kekompakan dalam melaksanakan tujuan organisasi tercapai

dengan baik.

e. Peran Informasional

Peran informasinal merupakan peranan yang dilakukan oleh

pemimpin untuk melakukanserta memberikan informasi kepada

anggota serta menanyakan informaasi kepada anggota dalam

merumuskan sebuah tujuan organisasi.

2.1.4 Sifat-Sifat Kepemimpinan

Dalam memilih atau menetapkan seseorang untuk memegang jabatan

khusus dari orang tersebut. Meskipun tidak ada sikap mutlak yang bisa

diidentifikasikan, cukup wajarlah apabila kita menganggap bahwa seseorang

mempunyai kemampuan untuk memimpin orang lain dalam mencapai tujuan

perusahaan dan mempunyai interaksi antara personal yang baik (sound inter

personal interaction) dan juga mempunyai kemampuan untuk bisa menyesuaikan

diri dengan keadaan mungkin memeproleh keuntungan dari berbagai sifat tersebut

didalam menjalankan kepemimpinannya.

Secara umum syarat-syarat atau sifat-sifat untuk menjadi seorang

pemimpin adalah (Pandojo, 2004 : 222) adalah sebagai berikut:



1. Keinginan untuk menerima tanggung jawab.

Apabila seorang pemimpin menerima kewajiban untuk

mencapai suatu tujuan, berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab

kepada pimpinannya terhadap apa yang dilakukan bawahannya,

mengatasi tekanan kelompok informal, bahkan kalau perlu juga dari

organisasi buruh. Hampir semua pimpinan merasa bahwa pekerjaannya

sangat menentukan waktu, usaha dan pengetahuan agar bisa

menajalankan pekerjaannya dengan efektif.

2. Kemampuan untuk bisa perfective

Pervective (persepsi) menunjukkan kemampuan untuk

mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap

pemimpin haruslah mengenal tujuan perusahaannya sehingga mereka

bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Disinilah ia

memerlukan kemampuan untuk memahami bawahannya, sehigga ia

dapat mengetahui kekuatan-kekuatan mereka, kelemahan-kelemahan

mereka, juga berbagai ambisi yang ada. Disamping itu juga harus

mempunyai  persepsi introspektif (memandang atau menilai dirinya

sendiri) sehingga ia bisa mengetahui kekuatan, kelemahan dan tujuan

yang layak baginya. Inilah yang disebut kemampuan “Perceptive”

3. Kemampuan untuk menentukan Prioritas

Obyektifitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa

atau masalah secara rasional dan personal. Objektifitas merupakan

perluasan dari kemampuan perceptive. Apabila perceptivitas

menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian dan kenyataan yang

lain. Obyektifitas membuat pimpinan untuk meminimumkan faktor-

faktor emosionaldan pribadi yang mungkin mengaburkan realitas.

4. Kemampuan untuk bersikap obyektif.

Seorang pimpinan yang pandai adalah seseorang yang

mempunyai kemampuan untuk memilih atau menentukan dimana yang

penting atau tidak. Kemampuan ini sangat diperlukan karena pada

kenyataannya sering masalah-masalah yang harus dipecahkan



bukanlah datang satu persatu, tetapi bersamaan dan berkaitan dengan

satu sama lainnya.

5. Kemampuan untuk berkomunikasi.

Kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi

merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin

adalah seseorang yang bekerja dengan bantuan orang lain, karena itu

pemberian pemerintah dan penyampaian informasi kepada orang lain

untuk penuh dikuasai.

Sifat tanggung jawab kepemimpinan dan sebaik apa yang dilakukan oleh

seorang pemimpin serta bagaimana cara melaksankannya. Dengan menaruh

pengharapan bersama dan menyaring sejumlah sifat-sifat yang seharusnya

dimiliki oleh seorang pemimpin yang potensial (Joewono, 2005 : 112).

Dari sifat-sifat dan karakteristik umum diatas seseorang yang diangkat

menjadi pemimpin bukanlah dari sembarang orang, akan tetapi orangnya

mempunyai kelebihan baik dari sudut performance, intelektual dan pengalaman.

2.1.5 Gaya Kepemimpinan

Untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang pimpinan ada beberapa

gaya yang sering diterapkan. Gaya kepemimpinan itu sendiri juga merupakan cara

atau proses bagaimana seorang pemimpin dapat melakukan kepemimpinannya

dengan keterampilan yang wajar agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan

hasil yang lebih baik.

Menurut Stangkilisan (2005 : 56), gaya kepemimpinan adalah pola

tingkah laku (kata-kata dalam tindakan) dari seorang pemimpin yang di rasakan

oleh orang lain. Gaya kepemimpinan juga di defenisikan sebagai suatu istilah

tentang bagaimana seseorang pemimpin terlihat dimata bawahannya.



Sedangkan menurut Thoha (2004 : 1993) gaya kepemimpinan merupakan

norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba

mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat.

Wahjosumidjo (2005 : 19) mengatakan bahwa perilaku pemimpin dalam

proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sesuai dengan gaya

kepemimpinan seseorang. Gaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan Direktif adalah kemampuan mempengaruhi orang

lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan

diputuskan oleh pimpinan semata-mata.

2. Gaya kepemimpinan Konsultatif adalah kemampuan mempengaruhi

orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan

oleh pemimpin setelah mendengarkan masukan/saran dari bawahan.

3. Gaya kepemimpinan Partisipatif adalah kemampuan mempengaruhi

orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan

ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan.

4. Gaya kepemimpinan Delegatif adalah kemampuan mempengaruhi

orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan

lebih banyak diserahkan kepada bawahan.

Sedangkan menurut Pandojo (2004 : 228) di dalam melaksanakan

kepemimpinan dan pada pokoknya ada tiga gaya kepemimpinan antara lain :

1. Kepemimpinan otoriter (Autocratic / Authoritarian Leadership)

Kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan berdasarkan

kekuasaan mutlak, seorang pemimpin otoriter memimpin tingkah laku

pengikut-pengikutnya dengan mengarahkan kepada tujuan yang telah



ditetapkan sebelumnya, segala keputusan yang berada pada satu tangan

yakni pemimpin otoriter itu, yang dianggap oleh orang lain dan

menganggap dirinya lebih mengetahui dari pada orang lain. Setiap

keputusan dianggap sah dan pengikut-pengikutnya menerima tanpa ada

pertanyaan. Pemimpin otoriter ini dianggap sebagai manusia super.

2. Kepemimpinan Demokratis ( Democratic / participative leadership)

Kepemimpinan demokratis adalah gaya memimpinnya yang

demokratis, bukan soal dipilihnya pemimpin itu secara demokratis.

Sorang pimpinan kelompok kerja atau seorang kepala bagian suatu

jabatan tidak dipilih oleh anak buahnya secara demokratis, ia diangkat

oleh atasannya akan tetapi ia bisa saja melaksanakan

kepemimpinannya secara demokratis, ia mengajak anak buahnya untuk

merundingkan masalah yang menyangkut pekerjaannya dan

mengambil suatu keputusan berdasarkan tujuan bersama dan ia selalu

berinteraksi dengan para bawahannya.

3. Kepemimpinan yang bebas ( Free-rein / laissez faire leadership )

Gaya kepemimpinan ini menjalankan peranannya secara pasif

ia menyerahkan segala usaha untuk menentukan tujuan kegiatan

sepenuhnya kepada anggota-anggota kelompok, dan hanya

menyerahkan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk

pekerjaan itu. Ia tidak mengambil inisiatif apapun meskipun ia berada

ditengah-tengah kelompok.

2.2 Kinerja

2.2.1 Pengertian Kinerja

Jika  kita berbicara mengenai produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu

perusahaan maka hal tersebut tidak akan terlepas dari masalah kinerja. Pengertian

kinerja adalah kemampuan dalam menjalankan tugas dan pencapaian standar



keberhasilan yang ditentukan oleh instansi kepada karyawan sesuai dengan job

yang telah diberikan kepada masing-masing karyawan

Organisasi dapat berkembang merupakan keinginan setiap individu yang

berada di dalam organisasi tersebut, sehingga diharapkan dengan perkembangan

tersebut organisasi mampu bersaing dan mengikuti kemajuan zaman. Karena itu,

tujuan yang diharapkan oleh organisasi dapat tercapai dengan baik. Kemajuan

organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat internal dan

eksternal. Sejauh mana tujuan organisasi dapat dilihat dari seberapa besar

organisasi memenuhi tuntutan lingkungannya.

Menurut Riva’i (2006 : 21), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi

dan rencana strategis suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta yang

mengindentifikasikan tingkat keberhasilan seseorang dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Mangku Negara (2005 : 32) kinerja adalah hasil

kerja seseorang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang karyawan

(pegawai) dalam kemampuan melaksankan tugas tugas sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan oleh atasan kepadanya, selain itu kinerja jug dapat diartiakn

sebagai suatu hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan

dan perbuatan dalam perbuatan dalam situasi tertentu.

Siagian (2005 : 168) menjelaskan bahwa kinerja sebagai suatu keadaan

yang menunjukkan kemampuan seseorang karyawan dalam menjalankan tugas



sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh organisasi kepada karyawannya

sesuai dengan job description- nya.

Selanjutnya menurut Rachmawati (2004 : 47) kinerja adalah suatu

kemampuan apa saja yang telah dicapai serta kualitas kerja karyawan  untuk

memperbaiki dan meningkatkan kerjanya dimasa yang akan datang.

Menurut Serdamayanti (2004 : 147) kinerja (performance) adalah hasil

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu

organisasi sesuai dengan wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian

tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan

etika.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja

merupakan alat ukur dari suatu keberhasilan yang dicapai, oleh karna itu, seorang

karyawan   (pegawai) senantiasa selalu mengoptimalkan diri dalam mencapai

target yang telah direncanakan. Karena mengoptimalkan kinerja merupakan reaksi

diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan /

diemban.

2.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor yang mempengaruhi kinerja (prestasi kerja) menurut Anwar Prabu

Mangkunegara, (2005: 67-68) adalah :

a. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reability (knowledge skill).

Artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120)

dengan  pendidikan yang memadai untuk jabatannya terampil dalam

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah



mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (The

right man in the right place, the right man on the right job).

b. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (atitude) seorang pegawai dalam

menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang

mengerjakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan

organisasi (tujuan kerja).

Menurut Hasibuan (2004 : 34) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja adalah:

1. Karakteristik situasi, bagaimana sikap kepemimpinan organisasi

mempengaruhi pelaksanaan kineja.

2. Deskripsi penelitian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja

pekerjaan. Karena pekerjaan yang berbeda mempunyai deskripsi

pekerjaan yang berbeda.

3. Tujuan-tujuan penelitian kinerja.

4. Sikap para pekerja dan atasan terhadap evaluasi.

Sedangkan indikator-indikator dari kinerja menurut Riva’i (2005 : 13)

adalah sebagai berikut :

1. Motivasi kerja pegawai

2. Kesempatan meningkatkan karir

3. Keahlian pegawai

4. Kemampuan pegawai

5. Tingkat kehadiran pegawai

Darma (2005 : 65) menjelaskan bahwa unsur- Unsur yang digunakan

untuk mengukur kinerja :



a. Efektifitas dan efisiensi

Bila tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, maka boleh

dikatakan bahwa kegiatan tersebut efektif atau sukses.

b. Tanggung jawab

Dalam memegang suatu amanah atau emban memang suatu hal

yang perlu untuk dijadikan tolak ukur bagi seorang karyawan.

c. Disiplin

Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian si

pelaksana yaitu karyawan (pegawai) disiplin juga berkaitan erat

dengan sangsi atau hukuman yang akan diterima oleh sipihak yang

melanggar.

d. Inisiatif

Yaitu berkaitan dengan daya kreatifitas dalam bentuk ide untuk

merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Jadi

inisiatif adalah daya dorong kemajuan yang bertujuan untuk

mempengaruhi kinerja organisasi

e. Kejujuran

Adalah menilai kejujuran dalam tugas.

2.2.3 Teknik Pengukuran Kinerja

Sesungguhnya  semua perusahaan memiliki formal dan informal untuk

menilai kinerja karyawan mereka. Menurut Desler (2005 : 3) Penilaian kinerja

memiliki tiga langkah utama yang harus diterapkan, yaitu mendefinisikan

pekerjaan, menilai kinerja, dan memberikan umpan balik. Berikut uraianya:

1. Pekerjaan berarti memastikan bahwa atasan dan bawahan sepakat

tentang tugas-tugas dan standar jabatan.

2. Menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual bawahan dengan

standar-standar yang telah ditetapkan, ini mencakup beberapa jenis

formulir penilaian.



3. Penilaian kinrja biasanya menuntut satu atau lebih sesi umpan balik,

disini kinerja dan kemajuan bawahan dibahas dan rencana-rencana

dibuat untuk perkembangan apa saja yang dituntut.

Sedangkan menurut Siagian (2006 : 169) terdapat tujuh elemen kunci

dalam suatu sistem penilaian kinerja:

1. Sasaran penilaian kinerja adalah para karyawan sehingga diperoleh

informasi yang akurat tentang kinerja tersebut.

2. Standar kinerja diguakan sebagai alat ukur

3. Alat pengukur kinerja ciri-citinya adalah mudah digunakan,dapat

dipercaya, menunjukan perilaku yang kritikal, dapat didiversifikasi oleh

orang lain, mengukur kinerja yang ditampilkan secara reguler.

4. Menghasilkan penilaian kinerja yang objektif.

5. Hasil penelitian kinerja harus dicatat secara akurat dan lengkap dalam

arsifp kepegawaian setiap karyawan.

6. Bahan informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja akan digunakan

oleh manajemen untuk berbagai kepentingan pengambilan keputusan.

7. Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang sifatnya siklikal. Artinya

terjadi secara berkala dalam kehidupan kekayaan seseorang dalam suatu

organisasi.

Terdapat beberapa metode penilaian kinerja yang dapat ditetapkan oleh

perusahaan yaitu:

1. Metode Skala Penilaian Grafis

2. Metode Peningkatan Alternasi

3. Metode Perbandingan Berpasangan

4. Metode Distribusi Paksa

5. Metode Insiden Kritis

Adapun aspek-aspek standar kinerja menurut Mangkunegara (2005 : 18)

terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif.



1. Aspek kuantitatif

a. Proses kerja dan kondisi pekerjaan

b. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan

c. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan

d. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja

2. Aspek kualitatif

a. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan

b. Tingkat kemampuan dalam bekerja

c. Kemampuan menganalisis data dan informasi

d. Kemampuan atau kegagalan menggunakan mesin atau peralatan

e. Kemampuan mengevaluasi keluhan konsumen.

2.3 Pengertian Pegawai

Dalam rangka usaha untuk pencapaian tujuan nasional, diperlukan adanya

seorang pegawai sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi  masyarakat yang

penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila Undang-Undang Dasar 1945,

negara dan pemerintahan serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa,

berdaya guna, berhasil, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk

meyelenggarakan tugas pemerintahan pembangunan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang pokok-pokok kepegawaian  adalah setiap warga Negara Indonesia yang

diangkat oleh Negara dan di gaji berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pegawai adalah

seseorang yang di angkat oleh pemerintah dimana sebelumnya telah melalui

proses penyeleksian oleh pemerintah kemudian lulus dalam tes, diangkat oleh

pemerintah dan diberi tugas dan tanggung jawab.



Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan

dalam undang undang yang berlaku, di angkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas jabatan negri atau tugas negara dan di gaji menurut perundang

undangan yangt berlaku, (Sastrohadiwiryo, 2005 : 27).

Bedasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa

pegawai atau karyawan merupakan ujung tombak perusahaan dalam

melaksanakan tugasnya sehari-hari. Seorang pegawai atau karyawan merupakan

petugas pelaksana pelayanan harus cepat dan tanggap serta mengerti dan ahli

dalam bidangnya masing masing. Hal ini perlu sekali, karena tanpa adanya

keahlian dan pengertian akan tugas yang diembannya maka, seorang pegawai

tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dan dapat juga dilihat bahwa kebutuhan manusia merupakan suatu

keinginan tertentu pegawai. Adapun keinginan itu dikemukakan (Moekijat, 2005

: 62) adalah :

a. Kondisi kerja yang baik

b. Perasaan “ dalam’’ terhadap sesuatu

c. Disiplin yang bijaksana

d. Penghargaan penuh untuk pekerjaan yang dilakukan

e. Kesetiaan manajemen terhadap para pekerja (pegawai)

f. Upah atau gaji yang baik

g. Pengertian yang simpatik terhadap masalah masalah pribadi

h. Keamanan pribadi

i. Pekerjaan yang menarik

Selanjutnya setiap pekerjaan dikatakan efektif apabila pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan suatu organisasi dapat dicapai dengan standar  batas waktu

yang telah ditetapkan dan sesuai secara objektif dan factual. Usaha untuk



menentukan ukuran efektif dalam suatu pekerjaan ini amatlah sulit, karena sering

kali pekerjaan itu begitu kompleks sehingga sulit ada ukuran yang pasti.

Untuk menentukan jumlah personalia yang dibutuhkan agar dapat

menyelesaikan suatu pekerjaan, maka memerlukan konsep analisa beban kerja dan

analisa pegawai. Analisa beban bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

dan beberapa jumlah tanggung jawab atau beban yang tepat dilimpahkan kepada

seorang petugas.

2.4 Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai

Pengaruh seorang pemimpin dalam kepemimpinan menempati posisi

strategis dan penting. Bahkan banyak kalangan menilai pengaruh sebagai inti dari

seluruh proses kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa secara

definitif, sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa proses kepemimpinan itu

tidak lebih merupakan proses “penggunaan pengaruh” untuk melahirkan perilaku

efektif organisasi dari orang-orang didalamnya.

Hasibuan (2004 : 34) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi kinerja pegawai adalah bagaimana sikap kepemimpinan

organisasi mempengaruhi pelaksanaan kinerja. Hal ini bisa disebut juga sebagai

karakteristik situasi  dimana kepemimpinan dianggap sebagai salah faktor yang

cukup mempengaruhi kinerja pegawai. Itulah sebabnya seorang pemimpin yang

bijaksana sangat menentukan keberhasilan para bawahannya dalam menjalankan

tugasnya.



Sedangkan Raven (2004 : 206), mengemukakan bahwa seorang

pemimpin memiliki beberapa kelebihan dalam mengendalikan bawahannya yaitu

sebagai berikut:

1. Coersive power (kekuatan berdasarkan paksaan)

Artinya pemimpin memerintah orang-orang yang dipimpinnya

didasarkan pada kekuatan dan selalu menggunakan ancaman hukuman

jika mereka tidak mengikuti perintahnya. Dalam prakteknya, pola

pengaruh semacam ini biasa digunakan oleh seorang pemimpin ketika

ingin mendongkrak kualitas dan kuantitas kerja dilingkungan

organisasi yang dipimpinnya.

2. Reward power (kekuatan untuk memberikan penghargaan).

Jenis pengaruh ini adalah kekuatan seorang pemimpin dalam

memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dipimpinnya yang

memiliki prestasi dalam menjalankan tugas pekerjaannya.

3. Legitimasi power (kekuatan resmi)

Jenis pengaruh ini disebabkan adanya kekuasaan atas

wewenang berkenaan dengan posisi pemimpin dalam organisasi yang

dipimpinnya. Pola pengaruh ini biasanya dapat di temui di kalangan

birokrasi pemerintahan atau organisasi-organisasi formal. Kewenangan

dan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin digunakan untuk

mencapai tujuan organisasi.

4. Expert power (kekuatan karena memiliki keahlian).

Jenis pengaruh ini timbul karena keahlian atau keterampilan

yang dimiliki seorang pemimpin sehingga orang-orang yang

dipimpinnya melaksanakan tugas karena penghargaan atas keahlian

seorang pemimpin dalam suatu bidang. Artinya, pemimpin dengan

pola pengaruh semacam ini biasanya dapat ditemukan dalam organisai

yang menekankan pada profesionalisme. Dengan demikian, bawahan

atau orang-orang yang bekerja dengan pemimpin memiliki anggapan



positif terhadap keahlian pemimpin mereka sehingga mereka dapat

mengikuti arahan dan bimbingan dari pemimpin.

5. Reference power (kekuatan referensi).

Jenis pengaruh ini disebabkan adanya kewibawaan (personal

authority) yang dimiliki pemimpin itu. Pola pengaruh salah satu ini

agaknya merupakan akumulasi dari beberapa pengaruh yang mungkin

dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebab, konsep kewibawaan hanya

dapat dipahami dalam konteks timbal-balik antara pemimpinan dan

bawahan. Demikian juga dengan kewibawaan yang tidak muncul

begitu saja, melainkan membutuhkan proses yang panjang.

Pada dasarnya secara praktis, jenis-jenis pengaruh ini dapat terkumpul

dalam satu individu. Hanya saja, penggunaan pengaruh yang mana harus

diterapkan dalam konteks-konteks tertentu, tergantung pada karakter individu

pemimpin itu sendiri.

Kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi prilaku orang

lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana

pendapat Riva’i (2006 : 4), kepemimpinan pada hakikatnya adalah :

a. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pimpinan kepada

pengikutnya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

b. Semi mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan,

kepercayaan, kehormatan dan kerja sama yang semangat dalam

mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan

mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai

tujuan yang diharapkan.

d. Melibatkan tiga hal yaitu pemimpin, pangkat dan situasi tertentu.

e. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai

tujuan dan meningkatkan kinerja



2.5 Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam

Dalam ajaran islam, setiap manusia adalah pemimpin dan pasti dimintai

pertanggungjawabannya oleh Si Pemberi Amanah, yaitu Allah SWT.

Perbedaannya hanya terletak pada komunitas, kuantitas, kualitas, wilayah

cakupan, dan tentu saja simbol-simbol kepemimpinan. Rasulullah mengatakan.

Ada tiga istilah sebagai landasan kepemimpinan dalam paradigma islam.

Pertama, dalam Al-Qur’an istilah pemimpin disebut Al-Imam (Jamaknya A-

immah). Kata ini berasal dari kata amma – ya’umm – amman – wa Imaman.

Artinya, pemimpin sebagai pemegang amanat, baik dari Allah maupun dari

manusia, yang harus dipertanggung jawabkan, sebagaimana yang dijelaskan

dalam Al-qur’an surat Al-Anfal ayat 27 :









Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah
dan rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahui.

Kedua, pemimpin sebagai Khalifah (jamaknya : Khulafa , khalif).

Khalifah berarti penguasa, pengganti, wakil, atau mendataris. Juga berarti

khalafun (dari kata khalafa yakhlifu) yang berarti belakang, sehingga pemimpin

harus bersikap “tutwuri handayani”, mengikuti dan mendorong aspirasi umat,

selain sebagai Imam yang harus berada di depan memberikan teladan.



Ketiga, pemimpin sebagai Ra-in (penggembala). Kata ini berasal dari ra’a

– yar’a – ra’yan – ri’ayatan – wa mar’an. Ini antara lain memiliki arti “perhatian”

(ri’ayatan) dan juga berarti “tempat gembalaan” (mar’an), sehingga seorang

pemimpin harus mempunyai perhatian sampai kepada tempat dan kondisi yang

dipimpinnya.

Adapun kriteria pemimpin ideal menurut Al-qur’an antara lain terdapat

dalam surat As-Sajadah : 24







Artinya: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan
adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.

Dan dalam surat Al-Anbiya ayat 73 :










Artinya: Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan
kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang,
menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu
menyembah,



Dengan demikian, maka dapat kita pahami bahwa pemimpin yang baik

adalah memberikan petunjuk berdasarkan perintah Allah, artinya pemimpin yang

menegakkan Amar ma’ruf nahi mungkar seperti :

1. Pemimpin yang bersikap sabar

2. Pemimpin yang meyakini kebenaran ayat-ayat Allah (ayat-ayat mikro-

dan makro, ayat-ayat qur’aniyah maupun kawniyyah).

3. Memiliki semangat reformasi (Ishlaah) dan selalu berupaya untuk

berbuat baik (fi’la al-khairat), punya visi dan misi dalam membangun

rakyat.

4. Memiliki kesadaran vertikal-transendental dengan selalu bertaqarrub

kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh para Khulafa al-

rasyidin.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Hasibuan (2004 : 34)

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah bagaimana

sikap kepemimpinan organisasi mempengaruhi pelaksanaan kinerja. Hal ini

menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah salah faktor yang cukup

mempengaruhi kinerja pegawai. Itulah sebabnya seorang pemimpin yang

bijaksana sangat menentukan keberhasilan para bawahannya dalam menjalankan

tugasnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat

di buat sebuah kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar II.1 : Kerangka berpikir

Independen                                                  Dependen

Sumber : Hasibuan (2004 : 34)

2.7 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat

ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

a. Diduga kepemimpinan pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik.

b. Diduga kinerja pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Kabupaten Kampar berjalan berjalan dengan baik.

c. Diduga kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada

Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini digunakan agar tidak terjadi kesalahan

persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-batasan

pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya yaitu :

1. Kepemimpinan, yaitu proses mengarahkan dan mempengaruhi

aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para

anggota kelompok.

Kepemimpinan
(X)

Kinerja
(Y)



2. Kinerja, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun

tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana

strategis suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta yang

mengindentifikasikan tingkat keberhasilan seseorang dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan

yang ditetapkan

2.9 Konsep operasional

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap

Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten

Kampar, maka penulis menggunakan konsep-konsep untuk memudahkan

operasional sebagai berikut:

Tabel: II.1 Konsep Operasional

Variabel Definisi Indikator

Kinerja
(Y)

Hasil kerja seseorang secara
kualitas dan kuantitas yang
dicapai seseorang  (pegawai)
dalam kemampuan
melaksankan tugas sesuai
dengan tanggung jawab yang
diberikan. (Rivai, 2006 : 21)

1. Motivasi kerja pegawai
2. Kesempatan

meningkatkan karir
3. Keahlian pegawai
4. Kemampuan pegawai
5. Tingkat kehadiran

pegawai
Kepemimpinan

(X)
Proses mengarahkan dan
mempengaruhi aktivitas-
aktivitas yang ada
hubungannya dengan
pekerjaan para anggota
kelompok (Rivai, 2005 : 3)

1. Kekuatan berdasarkan
paksaan

2. Kekuatan untuk
memberikan
penghargaan.

3. Kekuatan resmi
4. Memiliki keahlian
5. Kekuatan referensi

2.10 Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Kepemimpinan (X)

Kinerja (Y)


