
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
2.1 Model Penelitian Terdahulu 
 
 Reb (2018) melalui penelitiannya melihat korelasi perhatian pemimpin dan 

kinerja karyawan dengan keadilan pada organisasi dan hubungan pemimpin dan 

karyawan. Dengan kata lain, karyawan itu menyukai pemimpin yang berpikiran 

luas karena merasa diperlakukan dengan rasa hormat yang lebih besar dan 

mengalami lebih sedikit stres. Hasilnya, diketahui bahwa kualitas LMX berfungsi 

sebagai mediator yang mengaitkan pemimpin yang berpikiran luas berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja karyawan baik dari dalam dan luar. Peneliti 

menyebarkan sejumlah 79 kuesioner kepada karyawan universitas-universitas di 

negara Singapore.  

  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Model Penelitian Perhatian Pemimpin dan Kinerja Karyawan: 

Dengan Mediasi dari Kualitas LMX, Keadilan Interpersonal, dan Stres Karyawan, 

sumber : (Reb et al., 2018) 
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 (Dust et al., 2018) meneliti yang bertujuan memajukan kepemimpinan 

yang etis secara teori dan penelitian dalam dua cara. Pertama melalui 

pemberdayaan psikologis dan kedua melalui kelelahan emosional karyawan. Hasil 

dari dua penelitian lapangan menggambarkan bahwa kelelahan emosional 

merusak upaya motivasi memimpin dikarenakan melemahnya efek langsung pada 

pemberdayaan psikologis dan efek tidak langsung pada kesuksesan dan potensi 

keberhasilan karyawan saat ini. Penelitian juga dilakukan dengan implikasi teori 

dan praktek. Hasilnya penting bagi CEO perusahaan baru untuk menggunakan 

kepemimpinan partisipatif untuk menciptakan tingkat kepercayaan afektif yang 

kuat dengan anggota TMT dan kepercayaan intra grup dalam TMT. Penelitian ini 

menyebarkan sejumlah 189 kuesioner kepada pelajar yang belum lulus dan telah 

bekerja pada Northeastern University dan Midwestern University. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Model Penelitian Partisipasi Kepemimpinan Chief Executive Officer 

(CEO) dan Kinerja, sumber : (Dust et al., 2018) 
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 (Kim et al., 2018) pada penelitiannya meneliti bagaimana pemberdayaan 

kepemimpinan memengaruhi hasil kerja karyawan. Dilakukan pada tingkat 

individu, untuk menentukan hubungan antara pemimpin yang memberdayakan 

tanggapan perilaku dan bawahan. Hasil penelitian mengkonfirmasi hubungan 

positif dari pemberdayaan kepemimpinan dengan evaluasi pemimpin serta dengan 

motivasi,  sumber daya karyawan, sikap, dan kinerja. Penelitian juga menyoroti 

manfaat potensial dari pemberdayaan kepemimpinan untuk hasil individu dan 

organisasi. Dengan demikian, lebih banyak pengetahuan tentang apa yang 

menyebabkan pemberdayaan kepemimpinan bisa bermanfaat. Penelitian ini 

menyebarkan sejumlah 189 kuesioner kepada pelajar yang belum lulus dan telah 

bekerja pada Northeastern University dan Midwestern University. Empower 

Leadership mempunyai salah satu karakteristik yang sama dengan Kepemimpinan 

Partisipatif, yakni mengikut sertakan peran karyawan pada situasi tertentu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Model Penelitian Tanggapan Karyawan terhadap Pemberdayaan  

Kepemimpinan: A Meta-Analysis, sumber : (Kim et al., 2018) 
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 (Khorakian & Sharifirad, 2018) dalam penelitiannya meneltiti dampak 

teori kepemimpinan implisit pada kinerja dan mekanisme yang menghubungkan 

mereka. Memanfaatkan Structural Equation Modeling (SEM), penelitian ini 

menguji model dalam penelitian lapangan menggunakan sampel karyawan di 

perusahaan berorientasi pengetahuan di Iran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kesesuaian antara teori kepemimpinan implisit karyawan dan karakteristik 

pemimpin tidak secara langsung mempengaruhi kinerja dan pertukaran antara 

pemimpin dan karyawan dan efikasi diri adalah mediator penuh. Hasil juga 

menunjukkan bahwa ketidakamanan lampiran adalah prediktor baik kongruensi 

maupun pertukaran antara pemimpin dan karyawan. Selain itu, ketidakamanan 

lampiran memoderasi hubungan antara dua variabel ini sehingga ketika 

ketidakamanan lampiran tinggi, kongruensi memiliki dampak yang lebih positif 

pada pertukaran antara pemimpin dan karyawan. Penelitian ini menyebarkan 

sejumlah 350 kuesioner kepada karyawan di Iran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4 Model Penelitian Mengintegrasikan Implisikasi Teori 

Kepemimpinan, Pertukaran antara Pemimpin dan Karyawan, Efikasi Diri, dan 

Teori Lampiran untuk Memprediksi Kinerja Pekerjaan, sumber : (Khorakian & 

Sharifirad, 2018) 
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 (Marescaux et al., 2018) meneliti hubungan antara pengembangan SDM 

dan kinerja tugas karyawan, dan mencakup kebahagiaan (komitmen organisasi 

afektif) dan kesehatan yang terkait (kelelahan) sebagai mediator. Data penelitian 

didapatkan bahwa praktek pengembangan SDM yang berbeda memengaruhi 

kesejahteraan dan kinerja karyawan secara berbeda dan menunjukkan bahwa 

perilaku kepemimpinan manajer lini yang berkembang memengaruhi cara praktek 

pengembangan SDM memengaruhi karyawan. Secara keseluruhan hasil penelitian 

yang dilakukan menggaris bawahi perlunya perspektif konfigurasi pada SDM, 

kesejahteraan dan kinerja karyawan mempertimbangkan perilaku manajer 

perdivisi sebagai elemen penting dari sistem SDM. Penelitian ini menyebarkan 

sejumlah 403 kuesioner kepada karyawan dan 53 kuesioner manajer divisi di 

Belgia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.5 Model Penelitian Pengembangan SDM, Kesejahteraan dan Kinerja 

Karyawan: Peran Moderasi Dalam Mengembangkan Kepemimpinan, sumber : 

(Marescaux et al., 2018) 
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 Basit (2017) meneliti pengaruh gaya kepemimpinan akan kinerja. 

Kuesioner disebar ke 100 pekerja organisasi swasta di Malaysia. dengan 

menggunakan convenience sampling. Hasilnya independen berpengaruh postitif 

terhadap dependen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.6 Model Penelitian Dampak Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Karyawan (Penelitian Kasus Organisasi Swasta di Malaysia), sumber : (Basit et 

al., 2017) 

 (Hao et al., 2017) pada penelitiannya melihat mengapa dan kapan 

pemberdayaan kepemimpinan memberi pengaruh yang berbeda pada kinerja kerja 

karyawan termasuk kinerja berupa tugas yang biasa dilakukan maupun kinerja 

yang membutuhkan inisiatif dan kreatifitas karyawan. Data survei lapangan 

berupa kuesioner diperoleh 69 tim dan 266 karyawan yang mengungkapkan 

bahwa kepemimpinan yang memberdayakan memiliki hubungan positif tidak 

langsung dengan kinerja kerja karyawan melalui hubungan yang harmonis untuk 

bekerja dan hubungan negatif kinerja kerja pada keinginan obsesif untuk bekerja. 

Selain itu, peran individu ditemukan memoderasi hubungan pemberdayaan 

kepemimpinan dengan dua jenis semangat untuk bekerja, sehingga mempengaruhi 

hubungan antara pemberdayaan kepemimpinan dan kinerja karyawan  
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Gambar 2.7 Model Penelitian Mengapa dan Kapan Memberdayakan 

Kepemimpinan Memiliki Efek Berbeda pada Kinerja Pekerjaan Karyawan: Peran 

Penting Keinginan untuk Bekerja dan Peran Luasnya Keterlibatan Diri, sumber : 

(Hao et al., 2017)  

 (Schuh et al., 2017) pada penelitiannya mendapatkan hasil bahwa 

perhatian pemimpin dapat secara positif mempengaruhi perilaku pemimpin dan 

penyelesaian pekerjaan. Penelitian ini berupaya mengembangkan dan menguji 

model serialmediasi perhatian pemimpin. Secara khusus, penelitian menunjukkan 

bahwa perhatian pemimpin meningkatkan kinerja karyawan dan bahwa hubungan 

ini dijelaskan dengan peningkatan penerapan keadilan prosedural pemimpin dan 

mengurangi kelelahan emosional karyawan.  Penelitian melibatkan karyawan dari 

organisasi di AS sejumlah 275 karyawan, sampel pemimpin dan karyawan dari 

Cina sejumlah 182 karyawan dan 54 pemimpin serta 62 eksekutif senior  yang 

ditugaskan untuk induksi kesadaran atau kondisi kontrol. 

Empowering 
Leadership 

Hamrmonious 
Passion 

Obsessive 
Passion 

Obsessive 
Passion 

Obsessive 
Passion 

Role Breadth 
Self-Efficacy 

Wella Amari. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada Kawasan Industri Batamindo Kota Batam 
UIB Repository©2019



 

  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar 2.8 Model Penelitian Manfaat Interpersonal dari Perhatian Pemimpin: 

Model Mediasi Serial yang Menghubungkan Perhatian Pemimpin, Pemberlakuan 

Keadilan Prosedural Pemimpin, dan Keletihan dan Kinerja Karyawan, sumber, 

(Schuh et al., 2017) 

 (Chiniara, 2017) Dalam penelitiannya  mengintegrasikan prinsip-prinsip 

kepemimpinan karyawan dengan kerangka kerja teori perbandingan sosial, dengan 

menguji model tingkat kelompok untuk memeriksa bagaimana kepemimpinan 

karyawan menginduksi perbedaan yang dirasakan dalam kualitas hubungan 

pemimpin dan karyawan (dirasakan perbedaan LMX) dalam suatu kelompok, 

yang memperkuat tim kohesi dan pada gilirannya secara positif mempengaruhi 

kinerja tugas tim dan perilaku kewargaan organisasi yang berorientasi layanan 

(OCB atau Organizational Citizenship Behaviour). Sampel terdiri dari 229 

karyawan dari 67 tim kerja. Hasil pemodelan persamaan struktural menunjukkan 

bahwa kepemimpinan karyawan secara signifikan memprediksi diferensiasi LMX 

yang dirasakan rendah. Diferensiasi LMX yang dirasakan sangat terkait dengan 

keberagaman tim sehingga semakin rendah perbedaan yang dirasakan, semakin 
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kuat kekompakan tim dan keberagaman tim juga sangat terkait dengan kedua tim 

kinerja tugas dan layanan OCB. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.9 Model Penelitian Keuntungan kepemimpinan karyawan: Ketika 

terdapat sedikit perbedaan dalam pengaruh kualitas hubungan pemimpin dan 

karyawan, kohesi tim, kinerja tim, dan layanan OCB, sumber : (Chiniara, 2017) 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Almatrooshi, Singh, & Farouk, 2016) 

bertujuan guna melihat penentu pengaruh kinerja dalam mengembangkan 

kerangka kerja bisa berguna bagi pemimpin. Penelitian ini juga menjelaskan 

bahwa dalam mencapai kinerja organisasi sangat berkaitan dengan tercapainya 

terlebih dahulu kinerja karyawan. Dalam penelitian pula ditemukan faktor-faktor 

yang mempengaruhi hal tersebut. Seperti kompetensi kepandaian kognitif, 

kompetensi kepandaian emosi dan kompetensi kepandaian sosial.  
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Gambar 2.10 Model Penelitian Penentu Kinerja Organisasi: Pada Kerangka Kerja 

yang Diusulkan, sumber : (Almatrooshi, Singh, & Farouk, 2016) 

 Penelitian Koohang et,al (2016) menjelaskan seberapa besar pengaruh 

kepemimpinan dalam kepercayaan atar karyawan yang membangun manajemen 

pengetahuan dan berdampak pada Kinerja. Tujuannya untuk membuat model 

dampak kepemimpinan terhadap kepercayaan, manajemen pengetahuan dan 

kinerja pada organisasi. Penelitian ini menyebarkan sejumlah 217 kuesioner 

kepada karyawan di USA. 
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Gambar 2.11 Model Penelitian Dampak Kepemimpinan akan Kepercayaan, 

Manajemen Pengetahuan, dan Kinerja pada Organisasi, sumber : (Almatrooshi, 

Singh, & Farouk, 2016) 

 (Liao et al., 2016) melakukan penelitian dengan untuk mengusulkan 

kerangka kerja konseptual dan model teoritis untuk menguji pengaruh 

kepemimpinan, pembelajaran organisasi (OL atau Organization Learning), dan 

inovasi organisasi (OI atau Organizational Inovation) dalam industri teknologi 

informasi dan keuangan Taiwan. Penelitian ini menyelidiki pilihan perusahaan 

dari 100 perusahaan teknologi tinggi dan 1.000 perusahaan teknologi tinggi 

teratas di Indonesia dan Taiwan pada tahun 2014 sebagai populasi. Sejumlah 377 

tanggapan yang valid dikumpulkan dari 2014 hingga 2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa OL bertindak sebagai mediator penuh antara kepemimpinan 

dan OI. Dan industri memiliki efek moderasi dalam model penelitian yang 

diusulkan. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Model Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pembelajaran 

Organisasi dan Inovasi Organisasi, sumber : (Liao et al., 2016) 

 (Khan & Nawaz, 2016) melakukan penelitian yang menyoroti beragam 

pendekatan gaya kepemimpinan yang didasarkan pada asumsi dan teori mengenai 
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gaya kepemimpinan. Inti dari penelitian yang dilakukan adalah untuk 

menguraikan efektivitas kepemimpinan dalam re-organisasi termasuk 

pembentukan otoritas, mendorong rasa tanggung jawab, merampingkan dan 

mengatasi masalah karyawan dalam konteks situasi yang sudah berlaku. Dengan 

hasil di antara banyaknya gaya kepemimpinan terdapat dua gaya kepemimpinan 

menjadi jauh lebih menonjol yaitu kepemimpinan transformasional dan 

transaksional.  

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Gambar 2.13 Model Penelitian Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan: 

Sebuah Review, sumber : (Khan & Nawaz, 2016) 

 (Ling et al., 2016) menguji pengaruh turunan mengenai bagaimana 

kepemimpinan karyawan mengalir dari pemimpin tingkat atas ke menengah 

menghasilkan perilaku berorientasi layanan dan kualitas layanan karyawan garis 

depan. Peneliti mengembangkan dan menguji ukuran kepemimpinan karyawan di 

berbagai tingkatan dalam industri perhotelan. Data penelitian ini berasal dari 325 

karyawan pengawas kerja di 9 hotel berbintang di China. Hasil dari pemodelan 

tingkat linear mendukung teori rantai laba layanan dan model turunan 
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kepemimpinan dengan menunjukkan pengaruh kepemimpinan karyawan tingkat 

atas dan menengah pada karyawan garis depan. Analisis moderasi lintas level 

menyarankan perubahan layanan memoderasi pengaruh pada perilaku berorientasi 

layanan, tetapi dalam arah terbalik. 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 2.14 Model Penelitian Pengaruh Kepemimpinan Karyawan pada Perilaku 

dan Kinerja Karyawan front : Penelitian pada Hotel Benbintang di China, sumber 

: (Ling et al., 2016) 

 (Pourbarkhordari et al., 2016) pada penelitiannya sejalan dengan teori 

transformasional dengan guna melihat efek langsung dan tidak langsung dari 

kepemimpinan transformasional terfokus pada individu (TFL) pada kinerja 

pekerjaan berperingkat pemimpin. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 

sampel 202 karyawan perusahaan telekomunikasi bergerak milik negara di China.  

Temuan data empiris memberikan bukti untuk mendukung hipotesis yang 

mengungkapkan bahwa kepemimpinan transformasional terfokus pada individu 

dan keterlibatan kerja karyawan  signifikan terkait akan kinerja pekerjaan. 
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Gambar 2.15 Model Penelitian Bagaimana Kepemimpinan Transformasional 

yang berfokus pada Individu Meningkatkan Pengaruhnya terhadap Kinerja Kerja 

melalui Keterlibatan Kerja Karyawan, sumber : (Pourbarkhordari et al., 2016) 

 (Yuan & Lo, 2016) melakukan penelitian yang menguji hubungan antara 

kepemimpinan temporal tim, kompetensi, karyawan dan kinerja menggunakan 

pemodelan persamaan terstruktur linier. Hasil dari 360 karyawan tim pemasaran 

penjualan mengungkapkan bahwa kepemimpinan temporal tim, kompetensi dan 

followership berhubungan positif dengan kinerja dan bahwa kepemimpinan 

temporal tim berhubungan positif dengan kompetensi dan karyawan 

  

 

 
 
 
 
 
Gambar 2.16 Model Penelitian Hubungan Antara Kepemimpinan Tim Sementara, 

Kompetensi, Karyawan, dan Kinerja pada Pimpinan Karyawan Industri Farmasi 

di Taiwan, sumber : (Yuan & Lo, 2016) 

 (Mo & Shi, 2016) Pada penelitiannya secara empiris meneliti proposisi 

bahwa kepemimpinan yang etis dapat mempengaruhi kinerja individu melalui 

peningkatan promosi karyawan. Model teoritis diuji menggunakan kuesioner dari 

karyawan di Cina Selatan sejumlah 65 tim dan 250 karyawan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa kepemimpinan yang etis dapat secara signifikan 
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memengaruhi kinerja tugas individu melalui promosi. Lebih lanjut ditemukan 

bahwa hubungan antara kepemimpinan yang etis dan suara promotif dimoderasi 

oleh pertukaran pemimpin. Secara khusus kepemimpinan yang etis dapat secara 

signifikan meningkatkan promosi karyawan ketika pertukaran pemimpin rendah.  

 

 

 
 

Gambar 2.17 Model Penelitian Model Mediasi yang Dimoderasi tentang 

Bagaimana Kepemimpinan yang Etis Mempengaruhi Kinerja Tugas Individu, 

sumber : (Mo & Shi, 2016) 

 (Mo & Shi, 2016) secara empiris menyelidiki dampak kepemimpinan yang 

etis pada kelelahan karyawan, perilaku menyimpang dan kinerja tugas melalui dua 

mekanisme psikologis: pertama mengembangkan tingkat kepercayaan karyawan 

yang lebih tinggi pada pemimpin dan kedua menunjukkan tingkat yang lebih 

rendah dari tindakan permukaan terhadap para pemimpin mereka. Diuji dengan 

menggunakan data yang dikumpulkan dari karyawan sebuah perusahaan rantai 

ritel farmasi yakni 45 pemimpin tim dan 247 karyawan menunjukkan bahwa 

kepercayaan karyawan terhadap pemimpin dan tindakan permukaan memediasi 

hubungan antara etika secara signifikan.  
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Gambar 2.18 Model Penelitian Hubungan Kepemimpinan yang Etis dengan 

Pengalaman Kerja Karyawan, Penyimpangan dan Kinerja di Tempat Kerja: 

Menguji Peran Perantara Mediasi dalam Kepercayaan pada Pemimpin dan Sikap 

yang Ditunjukkan, sumber : (Mo & Shi, 2016) 

 (Bouckenooghe et al., 2014) meneliti kepemimpinan etis, modal 

psikologis dan teori pembelajaran sosial. Penelitian ini menyelidiki efek mediasi 

dari kesesuaian tujuan dan modal psikologis dalam hubungan antara gaya 

kepemimpinan yang etis pemimpin dan kinerja pekerjaan karyawan. Data diambil 

dari 171 karyawan dan 24 tim menunjukkan kepemimpinan etis memiliki efek 

positif pada kinerja pekerjaan karyawan tetapi efek ini dijelaskan melalui peran 

modal psikologis dan kongruensi sasaran antara karyawan dan pemimpin dengan 

menggunakan mediasi diketahui memiliki implikasi yang signifikan untuk 

penelitian dan praktek. 
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Gambar 2.19 Model Penelitian Bagaimana Kepemimpinan yang Etis Membentuk 

Kinerja Karyawan: Peran Mediasi Kesesuaian Sasaran dan Modal Psikologis, 

sumber : (Bouckenooghe et al., 2014) 

 (Mulki et al., 2015 ) meneliti operasi organisasi multinasional operasi di 

negara berkembang, dimana perusahaan perlu memahami bagaimana nilai-nilai 

budaya yang berlaku di negara tuan rumah dapat mempengaruhi praktek 

kepemimpinan yang dikembangkan dan dipraktekkan di ekonomi Barat. 

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara gaya kepemimpinan dan sikap dan 

perilaku tenaga penjualan dengan data dari tenaga penjualan di India dengan jarak 

daya yang diukur pada tingkat individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

untuk kepemimpinan instrumental karyawan lebih efektif dalam mempromosikan 

usaha karyawan dan meningkatkan kinerja pekerjaan. Selain itu, hubungan antara 

kepuasan dengan supervisor dan niat omset lebih lemah atau tidak signifikan, 

sementara hubungan antara kepuasan dengan supervisor dan usaha lebih kuat bagi 

karyawan di organisasi jarak jauh yang lebih tinggi. Penelitian ini menyoroti 

kepekaan budaya yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan gaya 

kepemimpinan yang efektif dalam konteks pasar negara berkembang. Penelitian 

ini menyebarkan sejumlah 191 kuesioner kepada karyawan di USA. 
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Gambar 2.20 Model Penelitian Operasi Organisasi Multinasional Operasi di 

Negara Berkembang, sumber : (Mulki et al., 2015) 

 (Eva et al., 2018) melihat pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif 

CEO akan kinerja karyawan pada tim baru. Eva mengeksplorasi hubungan antara 

gaya kepemimpinan dan sikap dan perilaku tenaga penjualan dengan data dari 

tenaga penjualan di India dengan jarak daya yang diukur pada tingkat individu. 

Hasil menunjukkan bahwa untuk kepemimpinan instrumental karyawan lebih 

efektif dalam mempromosikan usaha karyawan dan meningkatkan kinerja 

pekerjaan. Selain itu, hubungan antara kepuasan dengan supervisor dan niat omset 

lebih lemah atau tidak signifikan, sementara hubungan antara kepuasan dengan 

supervisor dan usaha lebih kuat bagi karyawan di organisasi jarak jauh yang lebih 

tinggi. Penelitian ini menyoroti kepekaan budaya yang perlu dipertimbangkan 

dalam merumuskan gaya kepemimpinan yang efektif dalam konteks pasar negara 

berkembang. Penelitian ini menyebarkan sejumlah 75 kuesioner kepada CEO di 

China. 
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Gambar 2.21 Model Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif CEO 

Terhadap Kinerja Karyawan pada Tim Baru, sumber : (Eva et al., 2018) 

 (Patricia, 2015) Meneliti tentang penilaian kepemimpinan reflektif 

sebagai metode dalam meningkatkan kinerja. Penelitian bertujuan 

menggambarkan, memeriksa serta mendiskusikan literatur ilmiah tentang 

kepemimpinan reflektif, sebuah topik yang mendapatkan momentum sebagai hasil 

dari globalisasi. Meskipun semakin populernya teknik kepemimpinan reflektif, 

para pemimpin saat ini dan bercita-cita berjuang untuk menemukan cara-cara 

untuk secara efektif mempraktekkan refleksi sebagai konsekuensi dari kurangnya 

bimbingan yang tersedia secara nyata. Hasilya kepemimpinan reflektif telah 

terbukti meningkatkan kinerja organisasi. Munculnya globalisasi semakin 

meningkatkan kebutuhan akan pemimpin pendekatan yang efektif dapat 

digunakan ketika menilai konsekuensi jangka panjang dari tindakan dan 

keputusan mereka. Oleh karena itu, metode untuk memperluas teori dan praktek 

kepemimpinan reflektif yang efektif diperlukan untuk memungkinkan 

perkembangan pemimpin di masa depan. 

 

 

Gambar 2.22 Model Penelitian Penilaian Kepemimpinan Reflektif Sebagai 

Metode dalam Meningkatkan Kinerja, sumber : (Patricia, 2015) 
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 (Chiniara, 2015) melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh 

seorang pemimpin karyawan berfokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan 

karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi?. Meskipun aliran penelitian 

akademis yang berkembang mengeksplorasi hasil positif dari praktek 

kepemimpinan karyawan, sedikit yang diketahui secara empiris tentang proses 

psikologis yang mendasari yang diaktifkan untuk meningkatkan kinerja individu 

di tempat kerja. Dengan menggunakan kerangka motivasi otonom kebutuhan 

psikologis dasar Teori Penentuan Nasib (SDT) (Ryan & Deci, 2000), peneliti 

mengusulkan agar fokus perhatian seorang pemimpin karyawan pada 

pengembangan karyawan membantu memenuhi tiga kebutuhan sikologi dasar 

para pekerja, yaitu untuk otonomi, kompetensi dan keterkaitan. Pada gilirannya, 

kepuasan masing-masing dari ketiga kebutuhan ini mendorong karyawan dalam 

suatu hal yang berbeda, baik menghasilkan peningkatan kinerja tugas, perilaku 

kewarganegaraan organisasi (OCB) atau keduanya. Peneliti mengumpulkan 

informasi dari 247 supervisor-karyawan diad dari desain teknologi Kanada yang 

besar dan perusahaan manufaktur. Hasil pemodelan persamaan struktural 

menunjukkan bahwa kepemimpinan karyawan sangat meramalkan kepuasan 

ketiga kebutuhan. Kepuasan otonomi membutuhkan kepuasan yang dimediasi 

efek kepemimpinan karyawan pada kinerja tugas, OCBIndividual (OCB-I) dan 

OCB-Organization (OCB-O). kompetensi membutuhkan kepuasan yang dimediasi 

efek kepemimpinan karyawan pada kinerja tugas saja. dan keterkaitan 

membutuhkan kepuasan yang dimediasi kepemimpinan karyawan pada kedua 

OCB-I dan OCB-O. 
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Gambar 2.23 Model Penelitian Bagaimana Pengaruh Seorang Pemimpin 

Karyawan Berfokus pada Pertumbuhan dan Kesejahteraan Karyawan dalam 

Pencapaian Tujuan Organisasi?, sumber : (Chiniara, 2015) 

 (Chua et al., 2018) meneliti gaya kepemimpinan dan pengaruhnya akan 

kinerj. Tujuan guna menentukan dampak gaya kepemimpinan pada kinerja 

karyawan. Sampel 250 responden pekerja manufaktur dan telah bekerja lebih dari 

5 tahun pada perusahaan manufaktur di Malaysia. Analisis regresi dilakukan 

untuk menganalisis data menggunakan SPSS 21. Hasilnya gaya kepemimpinan 

otokratis memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Namun kami menemukan bahwa gaya kepemimpinan demokratis dan laissez-fair 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka  

disimpulkan kepemimpinan otokratis berguna dalam jangka panjang untuk 

perusahaan manufaktur. 
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Gambar 2.24 Model Penelitian Gaya Kepemimpinan dan Pengaruhnya Terhadap 

Kinerja Karyawan, sumber : (Chua et al., 2017) 

Menurut (Ganguly, 2014) kinerja karyawan adalah hasil dari kepuasan karyawan 

yang menangkap bagaimana perilaku karyawan dalam lingkungan organisasi 

mengenai keseluruhan pekerjaan mereka. Berbagai penelitian menekankan 

karakteristik pribadi dan faktor lingkungan sebagai variabel kritis yang 

mempengaruhi kepuasan dan kinerja karyawan. Selain itu, (Abbas & Yaqoob, 

2014) juga berdasarkan penelitiannya memamparkan bahwa kunci suatu 

organisasi dan dasar bagi organisasi untuk dapat mencapai kinerja organisasi 

secara keseluruhan adalah kinerja karyawan. Organisasi tidak dapat maju dengan 

satu atau dua usaha dari individu, hal tersebut dapat dicapai dengan upaya kolektif 

dari semua anggota organisasi. kinerja adalah konstruksi multidimensi utama yang 

ditujukan untuk mencapai hasil dan memiliki hubungan yang kuat dengan strategi 

perusahaan. Pada penelitian lebih dahulu (Cardy, 2004) menjelaskan bahwa 

kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil yang dicapai dan prestasi yang 

dilakukan di tempat kerja. Kinerja mengacu pada menjaga tertujunya rencana 

sembari mengincar hasil yang hendak dicapai.  
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 (Chua et al., 2018) pada penelitiannya mengutip pengertian kinerja 

karyawan dari penelitian terdahulu. Menurut (Prasetya & Kato, 2014) kinerja 

karyawan adalah susunan multidimensi dan kriteria tervital yang menjadi tolak 

ukur berhasil atau gagalnyasuatu organisasi. Sedangkan menurut (Niranjana & 

pattanayak, 2014),  hasil dan perilaku pada tugas yang dapat diamati dan 

dievaluasi adalah kinerja karyawan. (Niranjana & pattanayak, 2014) juga 

berpendapat bahwa kinerja karyawan adalah kontribusi yang dibuat oleh seorang 

individu dalam pencapaian tujuan organisasi. Kinerja karyawan dapat merupakan 

hasil dari pola tindakan, dan optimalisasi diri untuk memenuhi tujuan (Ibrahim et 

al., 2004). Menurut beberapa penelitian, kinerja karyawan terdiri dari tindakan 

yang dapat diamati langsung dari seorang karyawan dan juga terkait dengan 

tindakan mental, seperti jawaban dan keputusan (Ibrahim et al., 2004). 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Menurut (Ganguly, 2014) kinerja karyawan adalah hasil dari kepuasan 

karyawan yang menangkap bagaimana perilaku karyawan dalam lingkungan 

organisasi mengenai keseluruhan pekerjaan mereka. Berbagai penelitian 

menekankan karakteristik pribadi dan faktor lingkungan sebagai variabel kritis 

yang mempengaruhi kepuasan dan kinerja karyawan. Selain itu, (Abbas & 

Yaqoob, 2014) juga berdasarkan penelitiannya memamparkan bahwa kunci suatu 

organisasi dan dasar bagi organisasi untuk dapat mencapai kinerja organisasi 

secara keseluruhan adalah kinerja karyawan. Organisasi tidak dapat maju dengan 

satu atau dua usaha dari individu, hal tersebut dapat dicapai dengan upaya kolektif 

dari semua anggota organisasi. kinerja adalah konstruksi multidimensi utama yang 
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ditujukan untuk mencapai hasil dan memiliki hubungan yang kuat dengan strategi 

perusahaan. Pada penelitian lebih dahulu (Cardy, 2004) menjelaskan bahwa 

kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil yang dicapai dan prestasi yang 

dilakukan di tempat kerja. Kinerja mengacu pada menjaga tertujunya rencana 

sembari mengincar hasil yang hendak dicapai.  

 (Chua et al., 2018) pada penelitiannya mengutip pengertian kinerja 

karyawan dari penelitian terdahulu. Menurut (Prasetya & Kato, 2014) kinerja 

karyawan adalah susunan multidimensi dan kriteria tervital yang menjadi tolak 

ukur berhasil atau gagalnyasuatu organisasi. Sedangkan menurut (Niranjana & 

pattanayak, 2014),  hasil dan perilaku pada tugas yang dapat diamati dan 

dievaluasi adalah kinerja karyawan. (Niranjana & pattanayak, 2014) juga 

berpendapat bahwa kinerja karyawan adalah kontribusi yang dibuat oleh seorang 

individu dalam pencapaian tujuan organisasi. Kinerja karyawan dapat merupakan 

hasil dari pola tindakan, dan optimalisasi diri untuk memenuhi tujuan (Ibrahim et 

al., 2004). Menurut beberapa penelitian, kinerja karyawan terdiri dari tindakan 

yang dapat diamati langsung dari seorang karyawan dan juga terkait dengan 

tindakan mental, seperti jawaban dan keputusan (Ibrahim et al., 2004). 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Definisi Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap 

Kinerja Karyawan 

 (Ittner, 2014) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis ini 

biasanya dianggap bermanfaat bagi sebagian besar perusahaan. Gaya ini 
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memfokuskan manajemen yang memberikan panduan dan bantuan untuk tim dan 

departemennya sambil menerima dan menerima input dari masing-masing 

anggota tim. Para pemimpin tidak hanya mencadangkan kegiatan dan wewenang 

mereka tetapi juga secara aktual mereka peduli akan perlunya konsultasi antar 

karyawan 

 (Iqbal et al., 2015) mengutip penelitian terdahulu oleh Heneman dan 

(Gresham, 1999) bahwa di bawah gaya demokratis yang ditunjukkan adalah 

pembagian tanggung jawab, pelaksanaan delegasi dan konsultasi berkelanjutan. 

Dalam gaya ini, saran dan rekomendasi pemimpin tentang semua masalah dan 

keputusan utama dan mendelegasikan tugas secara efektif kepada bawahan dan 

memberi mereka kendali penuh dan tanggung jawab untuk tugas-tugas tersebut, 

serta mendorong orang lain untuk menjadi pemimpin yang baik dan terlibat dalam 

kepemimpinan dan pengembangan karyawan. Hal tersebut mengarah pada 

komitmen karyawan terhadap tujuan departemen dan komitmen terhadap kinerja 

hingga tenggang waktu yang ditentukan. 

 (Kirega, 2014) mengevaluasi pandangan pekerja tentang tim 

kepemimpinan pemimpin mereka dan menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

demokratis ini berfokus pada penggunaan keterampilan, pengalaman dan gagasan 

orang lain. Namun, para pemimpin atau manajer yang menggunakan gaya ini 

tetap memerlukan adanya pengambilan keputusan akhir yang diambil oleh 

pemimpin tertinggi. Untuk kasusnya, para manajer tidak akan membuat keputusan 

besar tanpa terlebih dahulu mendapatkan masukan dari orang-orang yang akan 

terpengaruh, memberikan pengakuan yang tepat, dan mendelegasikan tanggung 
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jawab. Gaya kepemimpinan ini meningkatkan kinerja dan dapat digunakan untuk 

semua jenis proyek kerja 

 (Debashis, 2016) menyimpulkan bahwa ketika organisasi membutuhkan 

pemecahan masalah yang kreatif, melakukan pertemuan untuk organisasi ataupun 

departemen, melatih orang untuk peran kepemimpinan dan melakukan tugas 

organisasi sehari-hari. Gaya kepemimpinan demokratis ini memberikan 

kepercayaan diri kepada karyawan yang akan membantu mereka memenuhi target 

waktu dan sasaran departemen untuk memberikan masukan tim yang efisien. 

2.3.2 Hubungan Antara Definisi Gaya Kepemimpinan Otokratis terhadap 

Kinerja Karyawan 

 Gaya kepemimpinan otokratis biasa dikenal dengan kepemimpinan 

otoriter, (Iqbal et al., 2015) mengutip penjelasan (Milgron, 1991) yang 

mengatakan bahwa gaya otokratis jelas mendefinisikan pembagian dan batas 

antara pemimpin dan pekerja. Para pemimpin otokratis membuat keputusan 

dengan sedikit atau tanpa keterlibatan karyawan. Tipe pemimpin ini lebih percaya 

diri, lebih yakin dan nyaman dengan tanggung jawab pengambilan keputusan 

untuk rencana strategi dan operasi perusahaan. Meskipun penelitian menunjukkan 

bahwa para pemimpin otokratis kurang menampilkan kreativitas daripada gaya 

yang lebih kontemporer atau baru.  

 (Adair, 2014) memaparkan bahwa hanya satu orang yang memiliki otoritas 

dan kekuasaan penuh atas karyawan atau karyawan. Keputusannya akan 

dipandang dan diambil sebagai aturan utama dan tidak boleh dipertanyakan dan 

tidak dapat diganggu oleh siapa pun. Mereka membuat rencana dari setiap 
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tonggak sejarah dan karyawan yang mereka pimpin terikat untuk bekerja atau 

mengikuti aturan. Singkatnya, pemimpin otokratis memiliki kendali penuh 

terhadap orang-orang di sekitarnya dan percaya memiliki wewenang penuh untuk 

memperlakukan mereka seperti yang diinginkannya. Gaya kepemimpinan ini 

berguna ketika keputusan dan kinerja segera dan cepat diperlukan. (Dawson, 

2014) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan otokratis dapat menunjukkan hasil 

yang bagus dalam periode waktu yang singkat. Namun, penggunaan gaya 

kepemimpinan otoritas yang berlebihan akan merusak produktivitas dalam jangka 

panjang. Orang-orang bosan dan tidak puas dan pergi atau ingin lari dari tugas-

tugas membosankan yang berulang-ulang tanpa kreativitas dan inovasi, 

singkatnya karyawan menjadi terdemotivasi 

 (Iqbal et al., 2015) mengutip penjelasan (Heneman & Gresham, 1999) 

bahwa di bawah gaya kepemimpinan otokratis, semua kekuatan pengambilan 

keputusan terpusat dan tetap berada di tangan para pemimpin, seperti halnya 

dengan para diktator. Para pemimpin ini tidak menerima saran dan inisiatif dari 

pihak karyawan atau karyawan yang mereka pimpin. Padahal gaya kepemimpinan 

tersebut tidak berhasil dipraktekkan karena tidak memberikan motivasi yang kuat 

kepada para manajer dan karyawan. Gaya ini memungkinkan pengambilan 

keputusan yang cepat. Para pemimpin tidak menerima konsultasi apa pun dari 

karyawan mereka. Mereka percaya bahwa pemimpin hanya harus mengambil 

keputusan dan karyawan harus mengikuti hanya apakah mereka ingin mengikuti 

atau tidak. Jenis kepemimpinan ini sangat kaku dan mungkin menjadi penyebab 

demotivasi karyawan. 
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 Gaya kepemimpinan otokratis mempromosikan percakapan sepihak dan 

karena hal tersebut, keterampilan kreatif dan kepemimpinan karyawan menjadi 

terbatas dan semua karyawan hanya terlibat dalam pekerjaan berulang kegiatan 

sehari-hari. Karena para pemimpin memiliki wewenang, ada kemungkinan 

eksploitasi dan distorsi karyawan. Gaya ini membatasi komunikasi dan sosialisasi 

di tempat kerja. Sangat penting untuk memiliki lingkungan kerja yang ramah, di 

mana semua orang ramah dan menginginkan jejaring sosial. Hal ini juga dapat 

menyebabkan perselisihan dan konflik, jika suatu kelompok atau perusahaan 

dipimpin oleh seorang pemimpin otokratis, (Ittner, 2014) 

2.3.3 Hubungan Antara Definisi Gaya Kepemimpinan Partisipatif terhadap 

Kinerja Karyawan 

 (Iqbal et al.,2015) mengutip penjelasan (Wagoner, 1999) yang mengatakan 

bahwa gaya kepemimpinan partisipatif dipandang sebagai opsi yang efektif. 

Dibandingkan dengan gaya tipikal lainnya, pemimpin perbagian jarang membuat 

keputusan. Sebagian besar para pemimpin ini mendelegasikan tanggung jawab 

kepada karyawan mereka dan menawarkan bimbingan kepada anggota tim 

tepercaya. Gaya partisipatif juga tidak akan produktif dalam jangka pendek. 

Tetapi dalam periode waktu yang lebih lama, gaya kepemimpinan partisipatif 

lebih produktif bagi suatu organisasi. Produktivitas meningkat karena perasaan 

pemberdayaan dan lebih banyak komitmen untuk pekerjaan dan tujuan dari 

departemen mereka. 

 (Northouse, 2001) berpendapat bahwa pada gaya kepemimpinan 

Partisipatif para pemimpin mengundang dan mendorong anggota tim untuk 
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memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang tidak pasti, 

meskipun pengambilan keputusan utama dilakukan dengan para pemimpin. 

Pemimpin memberi tahu dan membimbing karyawan terkait apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Di sisi lain, karyawan dapat 

berkomunikasi dengan pemimpin tentang pengalaman, saran dan rekomendasi 

mereka. Manfaat utama gaya kepemimpinan partisipatif ini adalah para karyawan 

puas, termotivasi dan lebih terampil. gaya kepemimpinan Partisipatif  juga 

mengarah kepada lingkungan kerja yang optimis dan terbuka dan juga mendorong 

kreativitas. Satu-satunya aspek negatif dari Gaya kepemimpinan ini adalah lebih 

memakan waktu. 

 (Mullins, 2002) mengungkapkan bahwa kepemimpinan partisipatif adalah 

proses dan perilaku yang memungkinkan untuk pengembangan pemimpin 

tambahan yang dapat melayani organisasi di kemudian hari atau di masa depan 

karena menganjurkan kepemimpinan partisipatif yang mendukung gaya 

partisipatif menyatakan bahwa tipe pemimpin gaya partisipatif cenderung 

mendorong keterlibatan aktif pada karyawan didalam tim, karyawan dapat 

mengekspresikan kreativitas mereka dan mengekspresikan kemampuan dan bakat 

meskipun tidak secara jelas terlihat 

2.4 Model Penelitian dan Hipotesis Penelitian 

 Untuk memperkuat dependen penulis teliti maka penulis menetapkan 

bahwa terdapat 3 variabel independen mempengaruhi kinerja karyawan (Carter, 

2014) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan pengornasisasian dalam memicu dan memotivasi tim untuk 
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memenuhi tujuan organisasi yang ditetapkan. Terdapat gaya kepemimpinan yang 

berbeda yakni gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan otokratis dan 

gaya kepemimpinan partisipatif yang diambil sebagai independen dan kinerja 

karyawan akan dianggap sebagai dependen. Model konseptual dikembangkan 

berdasarkan hubungan karyawan dengan tujuan untuk menganalisis gaya 

kepemimpinan terbaik. Kinerja secara operasional dianggap sebagai wujud dari 

melaksanakan tugas yang telah ditentukan, memenuhi target waktu dengan saling 

meneriman masukan tim sehingga dapat mencapai tujuan departemen. Gaya 

kepemimpinan yang digunakan, baik gaya kepemimpinan demokratis, gaya 

kepemimpinan otokratis maupun gaya kepemimpinan partisipatif harus mengarah 

pada efisiensi, spesialisasi, umpan balik yang efektif dan hubungan yang baik. 

2.4.1  Model Penelitian 

Secara teoritis bahwa variabel independen (gaya kempemimpinan 

demokratis, gaya kepemimpinan otokratis dan gaya kepemimpinan partisipatif) 

mempunyai hubungan erat dengan variabel dependen (kinerja perusahaan). Dalam 

model penelitian (Iqbal et al., 2015) lebih menekankan pada tiga gaya 

kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan 

otokratis dan gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan itu pula yang 

menjadi faktor dalam upaya karyawan mencapai kinerja yang maksimal sehingga 

dapat memberikan ke untungan bagi perusahaan.  
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Berikut Model Penelitian pada penelitian yang dilakukan penulis: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Model Penelitian Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Karyawan pada Kawasan Industri Batamindo Kota Batam, sumber : 

(Iqbal et al., 2015) 

2.4.2 Perumusan Hipotesis 

Dari  pemikiran diatas, berikut hipotesis dalam penelitian :  

H1  : Gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

H2  : Gaya kepemimpinan otokratis berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

H3  : Gaya kepemimpinan partisipatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 
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