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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Manajemen dan Kepemimpinan 

Manajemen adalah kalimat yang paling sering muncul 

dalam pembahasan mengenai pengelolaan perusahaan. 

Pembahasan mengenai manajemen ini juga cukup luas dan 

bervariasi. Untuk itu manajemen modern memiliki konsep yang 

pertama kali diungkapkan oleh Henry Fayol (1841-1925) dengan 

konsep: forecasting, organizing, commanding, coordinating dan 

controlling (Yasin, 2013). Selanjutnya disampaikan bahwa Mary 

Parker Follet (1868-1933) menyatakan bahwa manajemen 

sebagai “the art of getting things done through people.” Oleh 

Yasin (2013) disampaikan bahwa pandangan-pandangan terkait 

dengan manajemen adalah sebagai berikut: 

Management consist in guiding human and physical resources 

into dynamic, hard-hitting organization unit that attains its 

objectives to satisfaction  of those served and with a high
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• degree of morale and sense of attainment on the part of those 

rendering service (Lawrence A. Appley) 

• Management is the coordination of all resources through the 

process of planning, organizing, directing and controlling I 

order to attain stated objectives (Henry L. Sisk) 

• Management is the function of executive leadership anywhere 

(Ralph C. Davis) 

• Management is guiding human and physical resources into 

dynamic organizational units which attain their objective to 

the satisfaction of those served and with a high degree of 

morale and sense of attainment on the part of those rendering 

service (American Management Association) 

• Management is multipurpose organ that manage a business 

and manages manager and manager workers and work (Peter 

Drucker). 

Selain itu ada juga beberapa pengertian manajemen 

menurut para ahli antara lain menurut Mary Parker Follet, 

mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan 

pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang 
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manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk 

mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan 

manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber 

daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. 

Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan 

perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada 

dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan 

jadwal. 

Menurut Lawrence A. Appley berpendapat bahwa 

pengertian manajemen merupakan keahlian untuk menggerakan 

orang agar melakukan sesuatu. Juga menurut George R. Terry, 

mengatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas 

yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakan dan pengawasan yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta 

sumber-sumber lain. Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita 

simpulkan bahwa manajemen adalah seni dalam mengatur sistem 
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baik orang dan perangkat lain agar dapat berjalan dan bekerja 

sesuai dengan ketentuan dan tujuan entitas yang terdiri dari 

berbagai aktivitas sebagaimana disebutkan oleh George Terry. 

Selain itu, pemaparan di atas menunjukan bahwa 

manajemen dalam dunia ekonomi adalah Suatu keadaan terdiri 

dari proses yang mengarah kepada perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana 

keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing 

untuk mencapai suatu tujuan organisasi, yaitu pengambilan 

keputusan. 

George R. Terry mengatakan bahwa definisi Manajemen 

merupakan ilmu sekaligus seni, manajemen adalah wadah 

didalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa dibuktikan 

secara umum kebenarannya. Sedangkan Koontz menyatakan 

bahwa manajemen adalah suatu seni yang produktif yang 

didasarkan pada suatu pemahaman ilmu. Koontz juga 

menambahkan, ilmu dan seni tidaklah bertentangan, namun 

masing masing saling melengkapi. 
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Sedangkan Stoner mengatakan ilmu manajemen 

merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian serta memimpin berbagai usaha 

dari anggota organisasi dan juga menggunakan semua sumber 

daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pakar 

manajemen Wilson mengatakan manajemen adalah sebagai 

sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para anggota 

organisasi dalam upaya mencapai sasaran organisasi. Proses 

merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dijalankan dengan 

sistematis. Ditambah juga oleh Oey Liang Lee yang mengatakan 

bahwa manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan serta pengendalian 

(pengawasan) dari sumber daya perusahaan dalam upaya 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Ditambahkan juga oleh Lawrance A Appley, manajemen 

adalah sebuah seni dalam mencapai tujuan yang diinginkan yang 

dilakukan dengan usaha orang yang lain. Sedangkan manajemen 

menurut Frederick Winslow Taylor, manajemen adalah sebuah 

percobaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh guna 
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menghadapi setiap persoalan yang muncul dalam setiap 

kepemimpinan perusahaan setiap sistem kerjasama yang 

dilakukan setiap manusia dengan sikap serta jiwa seorang sarjana 

serta penggunaan alat-alat perumusan. 

Menurut Lyndak F.Urwick, manajemen adalah 

meramalkan, perencanaan pengorganisasian, memerintahkan, 

pengkoordinasian serta pengawasan. Manajemen menurut Prof. 

Eiji Ogawa, manajemen adalah perencaan, pengimplementasian 

serta pengendalian dari setiap kegiatan termasuk didalamnya 

pembuatan barang yang dilakukan oleh setiap organisasi usaha 

dengan sebelumnya sudah menetapkan setiap sasaran/tujuan 

untuk kerja yang disempurnakan sesuai dengan kondisi 

(fleksibel). 

Manajemen menurut Dr. Ahuja adalah pihak-pihak yang 

menawarkan/menyediakan jasa untuk bidang yang berhubungan 

dengan manajemen. Manajemen menurut Renville Siagian 

Manajemen adalah salah satu bidang usaha yang bergerak di 

bidang jasa pelayanan yang dikelola oleh tenaga ahli yang terlatih 

dan berpengalaman. Manajemen menurut Dr. Bennett N.B 
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Silalahi, M.A Manajemen adalah ilmu perilaku yang teridiri dari 

aspek sosial eksak bukan dari tanggungjawab keselamatan serta 

kesehatan kerja baik dari sisi perencaannya. 

Manajemen menurut William H. Newmann, manajemen 

adalah fungsi yang saling berhubungan untuk mencapai hasil 

tertentu melalui orang lain. Manajemen menurut Oey Liang Lee 

Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, serta pengawasan terhadap SDM guna mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditentukan. Manajemen menurut James 

A.F.Stoner Manajemen adalah suatu proses perencaan, 

pengorganisasian, leadership, serta pengendalian upaya dari 

anggota organisasi tersebut serta penggunaan Sumber daya yang 

tersedia di organisasi tersebut guna mencapai suatu tujuan yang 

telah ditetapkan organisasi sebelumnya. 

 

2.2. Kepemimpinan 

 Kepimpinan merupakan suatu konsep yang terus 

mengalami pengembangan dari waktu ke waktu dan telah 
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didefinisikan dengan berbagai cara berbeda oleh berbagai ahli 

bergantung dari perspektif analisis masing – masing. 

 Untuk mengetahui pengertian kepemimpinan atau 

leadership, ada baiknya kita melihat tulisan B. Hiriyappa yang 

telah mengumpulkan pandangan berbagai pennulis mengenai 

leadership sebagai berikut: 

• Leadership is not making friends and influencing people i.e 

salesman. Leadership is the lifting of man’s vision to higher 

sights, the raising of man’s performance to higher standards, 

the building of man’s performance to higher standards, the 

building of man’s personality beyond its normal limitations. 

(Peter Drucker) 

• It is ability to secure desirable actions from a group of  

followers vouluntarily, without the use of coercion. (Alford 

dan Beatty) 

• It (leadership) refers to the quality of the behavior of the 

individual whereby the guide people on their activities in 

organized efforts. (Chester, I.Barnard) 
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Melihat berbagai pengertian dan sudut pandang tentang 

leadership tersebut, B.Hiriyappa (2009) membuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

• Leadership is an influence relationship among leaders and 

followes who strives for real change and outcomes that reflect 

their shared purpose. 

• Leadership is defined as “the use of non – coercive power to 

shape goals, motivate behavior towards their attainment. 

• Leadership is something more than just an aspect of 

personality, tradition, opportunism or appointment but 

connected specifically with the way one actually behaves 

towards oneself and others. 

• Leadership defined as guidance of others in their pursuits, 

often by organizing, directing, coordination, supporting, and 

motivating their efforts. It looks for reciprocal, transactional, 

transformational. Cooperative and adaptive. 

• Leaders are defined as”those who influene the behavior of 

others without force, those who are accepted as leaders.” 
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Sementara itu, Bass mengemukakan bahwa”leadership is 

the focus of group process”.  Sedangkan, Chirstensen dkk, 

menyatakan “Leadership means to plan, decide, coordinate and 

control according to a set of formal goals and a range of 

operations leaders want to realize”. Lebih lanjut, Richard 

M.Hodgetts dkk. Berpendapat bahwa “Leadership is the process 

of influencing people to direct their efforts towards achievement 

of some particular goal or goals”. 

Selanjutnya, Kotter membedakan antara fungsi 

manajemen dan leadership. Masing – masing memiliki focus 

yang berbeda. Manajemen bekerja dengan focus pada products 

order and consistency dalam planning and budgeting, organizing 

and staffing dan controlling and problem solving. Sedangkan 

leadership memiliki focus yang lebih luas yaitu pada products 

change and movement dengan bentuk aktivitas establishing 

directions, aligning people dan motivating and inspiring. 

Gambaran secara lebih detail sebagaimana di bawah ini: 

“Some managers (but not all) are leaders, some leaders 

(but not all) are good managers a manager gets work done 
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through the efforts of other people (includes planning, 

organizing, motivating and controlling). A leader creates and 

realizes a vision (communicates that vision and moves the 

organizing towards that vision). 

Tabel  2.1  

Function Of Management and Leadership 

Management 

Produces Order and Consistency 

Leadership 

Produces Change and Movement 

Planning and budgeting 

• Establish agendas 

• Set timetables 

• Allocates resources 

Establishing direction 

• Create a vision 

• A Clarify big picture 

• Set strategies 

Organizing and Staffing 

• Provide structure 

• Make job placements 

• Establish rules and procedures 

 

Aligning people 

• Communicate goals 

• Seek commitment 

• Build teams and coalitions 

Controlling and problem solving 

• Develop incentives 

Motivating and inspiring 

• Inspiring and energize 
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• Generate creative solutions 

• Take corrective action 

• Empower subordinates 

• Satisfy unmet needs 

Sumber: Adaptasi dari Kotter (1990) 

   

Sementara itu, Northouse berpendapat bahwa leadership 

is a process whereby an individual influences a group of 

individuals to achieve a common goal. Selanjutnya leadership 

menurut Balzac adalah sebagai berikut: 

“Fundamentally, Leadership is the art of getting people to 

do what you want because it’s what they want. It is the art of 

enabling people to see that they will benefit by following you and 

then keeping them excited and enthusiastic about doint it. Using 

force to get people to follow you is not leadership – it is coercion. 

Dari berbagai pendapat tersebut di atas terlihat bahwa 

Drucker. Koontz dan O’Donnel memandang leadership dengan 

penekanan lebih kepada kemampuan seseorang untuk 

memberikan keteladanan dan kinerja yang baik. Sementara itu, 

Alford, Beatty, Chester, Barnard, Livingston, Balzac 

menganggap leadership sebagai kemampuan seseorang untuk 
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menggerakkan para staf atau karyawan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Haimann dan Gibbon menganggap leadership sebagai 

kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan mempengaruhi 

karyawan. Sedangkan konsep leadership menurut Katz dan kalm 

lebih menekankan kepada perilaku dan karakter yang dimiliki 

pemimpin. 

Menurut Coleman, Gulati dan Segovia, pemimpin masa 

depan yang baik memiliki gaya kepemimpinan kolaboratif 

(bekerja sama), bukan otoriter. Mereka juga tidak berkompetisi 

dengan sesamanya. Mereka mendayagunakan talenta dan 

kemampuan untuk mencapai tujuan, tanpa terlalu memikirkan 

siapa yang akan dapat nama. 

Selanjutnya, ensiklopedia ilmu social menganggap 

leadership sebagai hubungan anatara individu dan sekelompok 

orang dalam organisasi. Lebih lanjut, Hiriyappa dan Northouse 

memberikan beberapa kesimpulan mengenai leadership, yaitu 

hubungan untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi antara 

pemimpin dan staf untuk mencapai tujuan, saling memberikan 

motivasi, keteladanan dalam berperilaku, menjalankan tradisi 
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yang ada. Selain itu Hiriyappa, Christensen dkk, dan Kotter 

menganggap leadership sebagai kemampuan seseorang untuk 

mengarahkan, mengorganisasikan mengoordinasikan, 

mendukung dan memotivasi karyawan. Sementara itu, konsep 

leadership Bass lebih focus pada proses yang terjadi dalam suatu 

grup. 

Dari berbagai sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi, mengajak, mengarahkan, merencanakan dan 

menyusun strategi, memberikan motivasi, mengoordinasikan dan 

menggerakkan para staf/karyawan di bawahnya untuk saling 

bekerja sama dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. 

 

2.3. Teori Kepemimpinan 

Terdapat berbagai teori kepemimpinan yang 

dikembangkan dalam berbagai literatur. Secara umum, teori-teori 

tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga pendekatan. Yang 

pertama adalah pendekatan kesifatan (traits), kepemimpinan 

dipandang sebagai suatu kombinasi sifat – sifat yang tampak. 
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Pendekatan kedua bermaksud mengidentifikasi perilaku – 

perilaku (behavior) pribadi yang berhubungan dengan 

kepemimpinan efektif. Pandangan ketiga menganggap bahwa 

kondisi yang menentukan efektifitas kepemimpinan bervariasi 

dengan situasi (contingency), seperti tugas - tugas yang 

dilakukan, keterampilan, dan ekspektasi bawahan, lingkungan 

organisasi, pengalaman masa lalu pemimpin dan bawahan, dan 

sebagainya (Suwatno, Pitoyo, dan Rasto, 2002). 

Seperti diungkapkan oleh Gosling, Maturano, dan 

Denisson (2003), teori tentang kepemimpinan mengalami 

perkembangan yang evolutif dari mulai teori “Great Man” 

sampai teori kepemimpinan trasformatif, berikut ini evolusi 

perkembangan tersebut: 

Tabel 2.2 

Evolusi Teori Kepemimpinan 

Teori Kepemimpinan Penjelasan 

Teori Orang Besar     

(Great Man Theory) 

Didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin adalah orang yang 

special, yang dilahirkan dengan kualitas tertentu untuk menjadi 

pemimpin. 
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Teori Sifat Pemimpin 

(Traits Theory) 

Dalam teori ini didaftarkan sejumlah sifat atau kualitas pribadi 

yang dikaitkan dengan kepemimpinan. Jumlah sifat – sifat ini 

sangat banyak dan terus berkembang sehingga hampir semua 

kata sifat yang positif kemanusiaan masuk ke dalamnya. 

Teori Perilaku Pemimpin 

(Behaviourist Theory) 

Teori ini menekankan pada perilaku yang ditunjukkan pemimpin 

bukan pada sifat – sifatnya. Berbagai pola perilaku diteliti dan 

dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan. 

Kepemimpinan Situasional 

(Situational Leadership) 

Pendekatan teori ini adalah berdasarkan situasi yang dihadapi 

oleh pemimpin. Ada situasi yang harus dihadapi dengan gaya 

otoriter, ada juga yang harus menggunakan gaya partisipatif. 

Teori ini juga menganjurkan diperlukannya gaya kepemimpinan 

yang berbeda untuk tingkat yang berbeda dalam organisasi. 

Kepemimpinan Kontigensi 

(Contigency leadership) 

Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori situasional, 

memfokuskan pada mengidentifikasi variabel situasional agar 

dapat menentukan gaya kepemimpinan mana yang paling tepat 

atau efektif pada setiap keadaan. 

Kepemimpinan 

Transaksional 

(Transactional Leadership) 

Pendekatan ini menekankan pada pentingnya hubungan antara 

pemimpin dan pengikut, berfokus pada manfaat bersama yang 

didapatkan dari ‘kontrak’ antara pemimpin dan pengikut. 

Pemimpin memberikan reward atau penghargaan untuk 
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mendapatkan loyalitas dan komitmen dari pengikutnya. 

Kepemimpinan 

Transformasional 

(Transformational 

leadership) 

Inti dari konsep ini adalah perubahan dan peran kepemimpinan 

dalam mengarahkan dan menerapkan trasformasi kinerja 

organisasi. 

 

2.3.1. Teori Orang Besar (Great Man Theory) 

Banyak tokoh dunia yang telah menentukan arah 

perjalanan sejarah umat manusia. Tanpa Winston Churchill 

misalnya, Inggris sudah hilang dalam tahun 1940. Faktor 

keberuntungan juga melengkapi atribut seorang tokoh dunia yang 

berhasil mengarahkan sejarah. Misalnya Lenin, andai kata ia 

digantung oleh rezim lama dan tidak diasingkan, maka sejarah 

Uni Soviet akan lain pula. Di samping itu, latar belakang 

keturunan keluarga menarki telah terbukti dari penelitian F.A 

Woods tahun 1913 bahwa saudara – saudara para raja juga 

mempunyai pangaruh yang luas dalam kerajaan tersebut. Bukan 

itu saja. Perkawinan antara keluarga kerajaan telah melahirkan 
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kelompok aristocrat yang juga ikut berpengaruh luas dalam 

masyarakat. 

 

2.3.2. Teori Sifat Pemimpin (Traits Theory) 

Sepanjang sejarah, para pemimpin yang kuat – Buddha, 

Napoleon, Mao, Chuchill, Thatcher, Reagan dideskripsikan 

berdasarkan sifat – sifat mereka. Contoh, ketika menjabat 

Perdana Menteri Inggris Raya, Margaret Thatcher terus – 

menerus dideskripsikan sebagai perempuan yang sangat percaya 

diri, berkemauan keras, tekun dan tegas. 

Teori sifat kepemimpinan (traits theories of leadership) 

membedakan para pemimpin dari mereka yang bukan pemimpin 

dengan cara focus pada berbagai sifat dan karakteristik pribadi. 

Pribadi – pribadi seperti Margaret Thatcher, Presiden Afrika 

Selatan Nelson Mandela, CEO Virgin Group Richard Branson, 

pendiri Apple Steve Jobs, mantan Walikota New York City 

Rudolph Giuliani, dan ketua American Express Ken Chenault 

diakui sebagai pemimpin dan dideskripsikan sebagai pribadi yang 

karismatik, antusias, dan berani. Pencarian atribut-atribut 
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kepribadian,social, fisik atau intelektual guna mendeskripsikan 

dan membedakan pemimpin dari yang bukan pemimpin 

merupakan tingkatan paling awal dalam penelitian 

kepemimpinan. 

 

2.3.3. Teori Perilaku Pemimpin (Behaviourist Theory) 

Kegagalan teori sifat kepemimpinan yang sebelumnya 

mendorong para peneliti pada akhir tahun 1940-an hingga 1960-

an mengambil langkah yang berbeda. Mereka mulai melihat 

perilaku - perilaku yang ditampilkan oleh pemimpin tertentu. 

Mereka bertanya - tanya adakah sesuatu yang unik dalam cara 

para pemimpin yang efektif berperilaku. Untuk menggunakan 

contoh kontemporer, ketua Siebel Systems Tom Siebeldan CEO 

Oracle Larry Ellison merupakan dua pemimpin yang telah 

berhasil memimpin perusahaan mereka melalui masa - masa sulit. 

Mereka berdua juga menggunakan gaya kepemimpina yang sama 

- bicara apa adanya, penuh semangat, autokatif. Apakah ini 

menunjukkan bahwa perilaku autokrasi adalah gaya yang lebih 
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disukai oleh semua pemimpin? Mari kita menimbang implikasi - 

implikasi praktis dari pendekatan perilaku. 

Bila berhasil baik, pendekatan perilaku pada 

kepemimpinan akan memiliki implikasi - implikasi yang sangat 

berbeda dari pendekatan sifat. Penelitian sifat menyediakan suatu 

landasan untuk memilih orang - orang yang “tepat” yang akan 

menerima posisi formal dalam kelompok - kelompok dan 

organisasi - organisasi yang membutuhkan kepemimpinan. 

Sebaliknya, apabila studi perilaku digunakan sebagai faktor 

penentu perilaku kepemimpinan yang terutama, kita bisa melatih 

orang - orang untuk menjadi pemimpin. Perbedaan antara teori 

sifat dan teori perilaku, dalam penerapannya, terletak pada asumsi 

- asumsi pokoknya. Teori sifat berasumsi bahwa pemimpin 

dilahirkan, bukan diciptakan. Namun, bila ada perilaku - perilaku 

tertentu yang mengidentifikasi pemimpin, kita bisa mengajarkan 

kepemimpinan - kita bisa merancanng beragam program untuk 

menanamkan pola - pola perilaku ini dalam diri mereka yang 

ingin menjadi pemimpin yang efektif. Ini tentunya merupakan 

jalan yang lebih menyenangka, karena hal itu berarti bahwa 
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persediaan pemimpin akan bertambah banyak. Apabila pelatihan 

tersebut berhasil baik, kita bisa memiliki persediaan pemimpin 

efektif yang tak terbatas. 

 

2.3.4. Kepemimpinan Situasional (Situasional Leadership) 

Paul Hersey dan Ken Blachard terlah mengembangkan 

sebuah model kepemimpinan yang memperoleh banyak pengikut 

setia di kalangan spesialis pengembangan manajemen. Model ini 

yang disebut teori kepemimpinan situasional (situasional 

leadership theory) telah diinkorporasikan ke dalam berbagai 

program pelatihan kepemimpinan di lebih dari 400 dari 500 

perusahaan Fortuner, dan tiap tahunnya lebih dari satu juta 

manajer dari berbagai organisasi mempelajari elemen – elemen 

dasarnya. 

Kepemimpinan situasional adalah sebuah teori 

kemungkinan yang berfokus pada para pengikut. Kepemimpina 

yang berhasil dicapai dengan cara memilih gaya kepemimpinan, 

menurut Hersey dan Blanchard, bergantung pada tingkat kesiapan 

para pengikut. 
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Penekanan pada para pengikut dalam efektivitas 

kepemimpinan mencerminkan realitas bahwa para pengikutlah 

yang menerima atau menolak pemimpin tersebut. Terlepas dari 

apa pun yang dilakukan oleh pemimpin, efektivitas bergantung 

pada tindakan para pengikut. Ini merupakan salah satu dimensi 

penting yang lama diabaikan atau diremehkan di sebagian besar 

teori kepemimpinan. Sedangkan istilah kesiapan, sebagaimana 

didefinisikan oleh Hersey dan Blanchard, merujuk pada tingkat 

sampai mana orang memiliki kemampuan dan kesediaan untuk 

menyelesaikan tugas tertentu. 

Teori kepemimpinan situasional pada dasarnya 

menganggap hubungan pemimpin - mimpin dapat dipersamakan 

dengan hubungan antara orangtua dan anak. Seperti halnya 

orangtua harus melepaskan kendali mereka ketika anak menjadi 

lebih dewasa dan bertanggung jawab, demikian pula para 

pemimpin. Hersery dan Blanchard mengidentifikasi empat 

perilaku pemimpin yang khusus dari sangat direktif sampai 

sangat laissez - faire. Perilaku mana yang paling efektif 

bergantung pada kemampuan dan motivasi seorang pengikut. 
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Demikianlah, teori kepemimpinan situasional berasumsi bila 

seorang pengikut tidak mampu dan tidak bersedia, pemimpin 

harus memberikan pengarahan secara jelas dan spesifik: bila 

pengikut tidak mampu namun bersedia, pemimpin harus 

menampilkan orientasi tugas yang tinggi untuk mengimbangi 

kurangnya kemampuan para pengikut serta orientasi hubungan 

yang juga tinggi untuk membuat para pengikut ”menuruti” 

keinginan para pemimpin; apabila para pengikut mampu namun 

tidak bersedia, pemimpin harus menggunakan gaya yang suportif 

dan partisipatif; sementara bila karyawan mampu dan bersedia, 

pemimpin tidak perlu berbuat banyak. 

Teori kepemimpinan situasional memiliki daya Tarik yang 

intuitif. Pendekatan ini mengakui arti penting pengikut dan 

dibangun diatas logika bahwa para pemimpin bisa 

mengompensasi keterbatasan kemampuan dan motivasi dalam 

diri para pengikut mereka. 
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2.3.5. Kepemimpinan Kontigensi (Contigency leadership) 

Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori situasional, 

memfokuskan pada mengidentifikasi variabel situasional agar 

dapat menentukan gaya kepemimpinan mana yang paling tepat 

atau efektif pada setiap keadaan. Salah satu penulis terkemuka 

dalam teori ini adalah Fred Fiedler (1967). 

Dalam teori kontigensinya, Fiedler memberi tekanan pada 

efektivitas suatu kelompok, Dikatakan bahwa efektivitas suatu 

organisasi tergantung pada (is contigent upon) dua variabel yang 

saling berinteraksi, yaitu(1) sistem motivasi dari pemimpin dan 

(2) tingkat atau keadaan yang menyenangkan dari situasi. 

Berdasarkan teori ini, situasi kepemimpinan digolongkan 

pada tiga dimensi: (1) hubungan pemimpin – anggota, yaitu 

pemimpin akan lebih banyak kekuasaan dan pengaruh apabila ia 

dapat menjalin hungan yang baik dengan anggota – anggotanya, 

artinya kalau ia disenangi, dihormati dan dipercaya; (2) struktur 

tugas, yaitu penugasan yang terstruktur baik, jelas dan tidak 

terstruktur; dan (3) posisi kekuasaan, pemimpin akan mempunyai 

kekuasaan dan pengaruh lebih banyak apabila posisinya atau 



37 
 

 
 

kedudukannya memperkenan ia memberi ganjaran, hukuman, 

mengangkat dan memecat, daripada kalau ia tidak memililki 

kedudukan seperti itu. 

Fiedler selanjutnya menggolongkan situasi kelompok 

sebagai “tinggi atau rendah” pada setiap dimensi yang telah 

disebutkan tadi. Jadi pada situasi kelompok yang sangat baik, 

pemimpin akan memiliki kontrol dan pengaruh yang sangat besar 

karena disini ia dapat diterima, mempunyai posisi kekuasaan, 

serta mempunyai suatu tugas yang terprogram. Pada pola ekstern 

lain, seorang pemimpin hanya mempunyai sedikit control dan 

pengaruh karena ia tidak diterima kelompoknya, mempunyai 

tugas yang kabur, tidak terstruktur,serta sedikit posisi kekuasaan. 

 

2.3.6. Kepemimpinan Transaksional (Transactional 

Leadership) 

Definisi kepemimpinan transaksional tidak terlepas dari 

pendapat Burn (1978), bahwa pada kepemimpinan transaksional, 

hubungan antara pemimpin dengan bawahan didasarka pada 

serangkaian aktivitas tawar - menawar antarkeduanya. 
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Menurut Bycio dkk. (1995), kepemimpinan transaksional 

adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin 

memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara 

pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan 

pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan 

mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja dan 

penghargaan. 

Menurut Yukl (2010), kepemimpinan transaksional dapat 

melibatkan nilai-nilai, tetapi nilai tersebut relevan dengan proses 

pertukaran seperti kejujuran, tanggung jawab, dan timbal balik. 

Pemimpin transaksional membantu para pengikut 

mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, dalam identifikasi 

tersebut pemimpin harus mempertimbangkan konsep diri dan self 

esteem dari bawahan (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 

2006). 

Bernard M.Bass mengemukakan bahwa hubungan 

pemimpin transaksional dengan bawahan tercermin dari tiga hal, 

yakni: 
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1. Pemimpin mengetahui apa yang diinginkan bawahan dan 

menjelaskan apa yang akan mereka dapatkan apabila kerjanya 

sesuai dengan harapan. 

2. Pemimpin menukar usaha – usaha yang dilakukan bawahan 

dengan imbalan. 

3. Pemimpin responsive terhadap kepentingan pribadi bawahan 

selama kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan 

yang telah dilakukan bawahan. 

Bass (1985) juga mengemukakan bahwa karakteristik 

kepemimpinan transaksional terdiri dari dua aspek, yaitu: 

1. Imbalan Kontigen 

Pemimpin memberitahu bawahan tentang apa yang harus 

dilakukan bawahan jika ingin mendapatkan imbalan tertentu dan 

menjamin bawahan akan memperoleh apa yang diinginkannya 

sebagai pengganti usaha yang dilakukan. 

2. Manajemen Eksepsi 

Pemimpin berusaha mempertahankan prestasi dan cara 

kerja dari bawahannya, apabila ada kesalahn pemimpin langsung 

bertindak untuk memperbaikinya. Manajemen eksepsi dibagi 
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menjadi dua yakni aktif dan pasif. Disebut aktif jika pemimpin 

secara aktif mencari apa ada kesalahan, dan jika ditemukan akan 

mengambil tindakan seperlunya. Disebut pasif jika pemimpin 

hanya bertindak jika ada laporan kesalahan, sehingga tanpa ada 

informasi makan pemimpin tidak mengambil tindakan apa - apa. 

 

2.3.7. Kepemimpinan Transformasional (Transformational 

Leadership) 

Salah satu konsep kepemimpinan yang relevan dengan 

situasi masa kini di mana perubahan terjadi sangat cepat dan 

menuntut setiap organisasi untuk dapat menyesuaikan diri adalah 

konsep kepemimpinan transformasional. Konsep ini 

dikembangkan pertama kali oleh James McGregor Burns ditahun 

1979 dan disempurnakan oleh Bernard M.Bass dan Bruce 

J.Avolio pada tahun 1985. 

Bernard Bass terinspirasi oleh buku karya Burns berjudul 

leadership di tahun 1979 yang memberikan argumentasi bahwa 

dibandingkan kesifatan (traits), perilaku (behavior), atau situasi 

(contingency) yang menjadi pembahasan umum mengenai 
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kepemimpinan pada periode – periode sebelumnya hal yang 

paling mendasar dari kepemimpinan adalah mengenai pertukaran 

(exchange) antara pemimpin dan pengikutnya untuk mendapatkan 

apa yang diinginkan dan dibutuhkan masing - masing. Burns 

mengidentifikasi terdapat dua tipe kepemimipnan yaitu 

transaksional dan transformasional. Transaksional berdasarkan 

pada instrument pertukaran nilai yang biasa dan duniawi. 

Sedangkan kepemimpinan transformasional sangat berbeda, 

pertukaran melibatkan sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar 

materi. Pemimpin transformasional dan pengikutnya saling 

berinteraksi untuk meningkatkan pengertian akan tujuan misi dan 

pemahaman. Pemimpin dan yang dipimpin secara bersama - sama 

terbangunkan dan bertransformasi, sehingga dikatakan sebagai 

kepemimpinan transformasional. Hasilnya adalah terbangunnya 

hubungan stimulasi bersama dan peningkatan yang mengubah 

pengikut menjadi pemimpin dan mengubah pemimpin menjadi 

agen moral (Boyyet, 2006). 

Bass dalam Gibson (1997) mendefinisikan kepemimpinan 

tranformasinal sebagai kemampuan untu memberikan inspirasi 
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dan memotivasi para pengikut untuk mencapai hasil – hasil yang 

lebih dari pada yang direncanakan secara orisinal dan untuk 

imbalan internal. Dengan mengungkapkan suatu visi, pemimpin 

transformasional membujuk para pengikut untuk bekerja keras 

mencapai sasaran yang digambarkan. 

Proses perubahan yang dilakukan oleh pemimpin 

transformasional menurut Bass dapat dilakukan dengan cara: (a) 

meningkatkan kesadaran karyawan terhadap nilai dan pentingnya 

tugas dan pekerjaan, (b) mengarahkan mereka untuk focus pada 

tujuan kelompok dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi 

dan (c) mengembangkan pontensi mereka seoptimal mungkin. 

Kepemimpinan transformasional memotivasi karyawan 

untuk melakukan pekerjaan atau tugas lebih baik dari apa yang 

bawahan inginkan dan bahkan lebih tinggi dari apa yang sudah 

diperkirakan sebelumnya. Kepemimpinan seperti ini akan sejak 

awal menimbulkan kesadaran dan komitmen yang tinggi dari 

kelompok terhadap tujuan dan misi organisasi serta akan 

membangkitkan komitmen para pekerja untuk melihat dunia kerja 
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melampaui batas - batas kepentingan pribadi demi kepentinga 

organisasi. 

Pasolong (2008) menuliskan, setidaknya terdapat sepuluh 

prinsip kepemimpinan transformasional, yaitu (1) kejelasan visi, 

kepemimpinan yang baik selalu mulai dengan visi yang 

merefleksikan tujuan bersama, dan dijelaskan kepada seluruh 

karyawan dengan gamblang dan sederhana, (2) kesadaran 

karyawan, selalu berusahan untu meningkatkan nilai dan arti 

penting tugas dan pekerjaan mereka bagi organisasi, (3) 

pencapaian visi, berorientasi pada pencapaian visi dengan cara 

menjaga dan memelihara komitmen yang telah dibangun 

bersama, (4) pelopor perubahan, berani melakukan dan 

merespons perubahan apabila diperlukan, dan menjelaskan 

kepada seluruh karyawan tentang manfaat dari perubahan yang 

dilakukan, (5) pengembangan diri, mengembangkan diri secara 

terus - menerus melalui berbagai media pembelajaran karyawan, 

memfasilitasi kebutuhan pembelajaran karyawan secara efektif 

dan mengembangkan potensi mereka seoptimal mungkin, (7) 

pemberdayaan karyawan, membagi kewenangan dengan cara 
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memberdayakan karyawan berdasarkan trust (kepercayaan), 

dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan mereka, 

(8) pengembangan kreativitas, membimbing dan 

mengembangkan kreativitas karyawan serta membantu mereka 

dalam memecahkan masalah - masalah strategis secara efektif, 

(9) budaya kerja sama, membangun budaya kerja sama karyawan 

dan mengarahkan mereka untuk mendahulukan tujuan kelompok 

dan organisasi daripada kepentingan pribadi, dan (10) 

kondusivitas kelompok, menciptakan organisasi yang kondusif 

dengan mengembangkan budaya kemitraan, komunikasi, 

multilevel, dan mengutamakan etika dan moralitas. 

 

2.4. Konsep Kepemimpinan 

Secara umum, dalam konsepsi kepemimpinan tidak dapat 

dilepaskan dari tiga pilar yaitu pemimpin, yang dipimpin dan 

situasi. Kombinasi dari tiga pilar tersebut apabila dipengaruhi 

oleh dinamika lingkungan maka akan menghasilkan gaya 

kepemimpinan/leadership syle. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi arah dan tujuan 



45 
 

 
 

organisasi yang pada akhirnya menentukan keberlangsungan 

(sustainability) organisasi. Dalam skala tertentu, konsepsi 

kepemimpinan ini dikembangkan dalam berbagai macam bentuk 

antara lain motto From Good to Great, High Commitment High 

Performance (HCHP), Great Work Plan (GWP), dan lain – lain 

sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Konsepsi Kepemimpinan 

 

 

   

    

    

 

 

 

Gambar. 2.1 

Model Konsepsi Kepemimpinan 
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Pendekatan dalam melihat kepemimpinan ditinjau dari 

konsepsi kepemimpinan diatas daapt dilihat dari dua sisi yaitu: 1) 

focus pada pengikutnya (leader focus approach); 2) focus pada 

hubungan pemimpin dan pengikutnya (leader follower – focus 

approach). Pendekatan leader focus secara lebih mendalam 

membahas tentang sifat/karakter pemimpin (traits), perilaku 

pemimpin (behavior), dan situasi yang dihadapi (situation). 

Sedangkan pendekatan leader follower focus mendalami 

beberapa hal antara lain hubungan/kewajiban terhadap pengikut 

(formal), hubungan tidak normal dan kolega/pengikut serta 

motivasi dan kepuasan pengikut. Pendekatan dalam melihat 

kepemimpinan ini digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

 Pendekatan dalam Kepemimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hubungan/kewajiban pemimpin terhadap pengikutnya 

(formal) 

2. Hubungan tidak formal (diluar hirarki) dengan kolega dan 
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3. Memperhatikan motivasi kinerja dan kepuasan pengikut 
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theory (sifat karakter pemimpin); 2) behavioral theory (perilaku 

pemimpin); dan 3) situational theory (situasi yang dihadapi).  

 

2.5. Kinerja Keuangan BUMN 

Kinerja Keuangan yang dimaksudkan dalam Penelitian ini 

adalah Laba Bersih Perusahaan. Laba Bersih adalah hasil 

Penjualan dikurangi dengan Harga Pokok Penjualan, Beban 

Operasional, dan Pajak Pendapatan. Sehingga yang dimaksud 

Kinerja Keuangan BUMN adalah Laba Bersih 15 (limabelas) 

perusahaan BUMN pada tahun buku 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 


