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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Individu dalam Kelompok 

a) Kinerja Individu 

Mahsun (dalam Wulandari dan Tjahjono, 2011) menyatakan bahwa 

kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi. Menurut Mangkunegara (2005) menyatakan bahwa hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

Kinerja sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam ciri dari pribadi 

masing-masing individu. Seorang pemimpin memerlukan karyawan yang 

kinerjanya tinggi guna mewujudkan tujuan perusahaan. Kinerja merupakan 

hal yang melekat pada karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja yang 

bagus atau prestasi kerja akan membawa dampak yang baik bagi diri 

karyawan dan juga bagi perusahaan tempat bekerja. 



13 
 

Adapun faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja 

individu dalam organisasi menurut Mangkunegara (2005) adalah sebagai 

berikut: (1) Faktor Individu Secara psikologis, individu yang normal adalah 

individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan 

fisiknya. Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, 

maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi 

yang baik ini merupakan modal utama individu untuk mampu mengelola dan 

mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan 

kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam kinerjanya mencapai tujuan 

organisasi. (2) Faktor Lingkungan Organisasi, faktor lingkungan kerja 

organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. 

Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang 

jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi 

kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, 

peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai. Kinerja 

merupakan bagian hasil dari suatu proses pekerjaan. Setiap karyawan 

dituntut untuk memiliki kompetensi yaitu kemampuan atau kecakapan 

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah menjadi tanggung 

jawabnya.  

b) Kelompok 
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Kreitner dan Kinicki (2015) menyebutkan bahwa kelompok (group) 

adalah dua atau beberapa orang yang berinteraksi secara bebas dengan 

memiliki norma dan tujuan kolektif serta memiliki identitas bersama. Jika 

kelompok dibentuk oleh seorang manajer untuk membantu perusahaan 

mencapai tujuannya, maka kelompok tersebut disebut sebagai kelompok 

formal (formal group). Sedangkan kelompok yang dibangun untuk tujuan 

pertemanan, minat yang sama disebut sebagai kelompok informal (informal 

group).   

Psikolog organisasional Edgar Schein mengemukakan bahwa ukuran 

sebuah kelompok dibatasi oleh kemungkinan adanya interaksi mutual dan 

kesahadaran mutual. Jumlah orang saja tidak termasuk dalam defenisi ini 

karena mereka tidak berinteraksi dan tidak menyadari diri mereka sebagai 

kelompok meskipun saling menyadari kehadiran orang lain di sekitar. 

Sedangkan tim-tim kerja, komite, badian depatremen, kelompok-kelompok 

kecil, dan berbagai asosiasi informal lainnya di antara anggota 

organisasional dianggap sebagai kelompok (dalam Kreitner dan Kinicki, 

2015).   

2. Gaya Kepemimpinan 

a) Pengertian Kepemimpinan 
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 Ada beberapa pengertian tentang kepemimpinan yang dikemukakan 

oleh para ahli di bidang sumber daya manusia dan pada dasarnya 

mempunyai arti atau makna yang tidak jauh berbeda. 

Terdapat empat persamaan antara banyaknya definisi kepemimpinan 

(leadership): (1) kepemimpinan merupakan sebuah proses antara seorang 

pemimpin dan para pengikut, (2) kepemimpinan melibatkan pengaruh 

sosial, (3) kepemimpinan terjadi di banyak tingkatan dalam organisasi (pada 

tingkat individu contohnya, kepemimpinan melibatkan mentoring, 

pelatihan, menginspirasi dan memotivasi; pemimpin juga membangun tim, 

menghasilkan kohesi, dan menyelesaikan konflik pada tingkat kelompok; 

terakhir para pemimpin membangun budaya dan menghasilkan perubahan 

pada tingkat organisasi), dan (4) kepemimpinan fokus pada pencapaian 

sasaran. Berdasarkan persamaan-persamaan ini, maka kepemimpinan 

didefinisikan sebagai “sebuah proses dimana seseorang individu 

memengaruhi sekelompok individu lainnya untuk mencapai sasaran yang 

sama (Kreitner dan Kinicki, 2015).  

Kepemimpinan diartikan sebagai cara manajemen untuk 

mempengaruhi, mengkoordinasikan dan mengarahkan aktifitas orang lain 

dalam rangka mencapai tujuan kelompok atau tujuan organisasi, (Stoner 

and Wankel, 1995; Insan, 2017).  
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Kesimpulan dari beberapa definisi di atas adalah bahwa menjadi 

seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, banyak keahlian yang harus 

dimiliki dan menjadi tanggung jawab seorang pemimpin tersebut. Jadi 

pengertian kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan/mempengaruhi 

orang lain dengan cara menggerakan sumber daya yang ada secara efektif 

dan efisien dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi 

yang diharapkan. 

 

 

b) Teori Kepemimpinan 

Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-

faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan dan sifat dari 

kepemimpinan. Studi tentang kepemimpinan bisa dikelompokkan menjadi 

lima pendekatan. Robbins dan Coulter (2010) meguraikan kelima teori 

kepemimpinan tersebut adalah : 

1) Teori Sifat (Trait Theories)  

Fokus riset kepemimpinan pada tahun 1920-an dan 1930-an 

tereletak pada proses memahami sifat pemimpin yaitu, katakteristik 

yang dapat membedakan antara pemimpin dan non pemimpin. Sifat-
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sifat yang dipelajari adalah fisik, penampilan, golongan sosial, 

stabilitas emosi, kelancaran berbicara dan kemampuan bersosialisasi.  

Mengindentifikasi sifat yang berkaitan dengan kepemimpinan 

akhirnya berhasil, sehingga tujuh sifat yang dapat dikategorikan 

berkaitan dengan kepemimpinan. (1) penggerak (driver), sifat ini 

berkaitan dengan fungsi inisiatif, ambisius, memiliki banyak energi, 

dan tak kenal lelah. (2) Hasrat untuk memimpin (desire to lead), 

pemimpin yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi orang lain, 

sehingga menunjukkan kemauan untuk menerima tanggung jawab. (3) 

Kejujuran dan integritas (honesty anda integrity), pemimpin yang 

membangun hubungan kuat dengan bawahan dan seantiasa berkata 

jujur sesuai konsisten dengan apa yang dilakukannya. (4) Kepercayaan 

diri (self confidence), Pemimpin harus menunjukkan kepercayaan diri 

agar dapat menyakinkan pengikut. (5) Kecerdasan (intelligence), 

pemimpin harus cerdas untuk mengumpulkan, menyatukan dan 

memahami informasi serta mampu menciptakan visi. (6) Pengetahuan 

yang relevan (job-relevant knowledge), pemimpin harus memiliki 

pengetahuan yang tinggi mengenai perusahaan, industri dan 

permasalahan teknis agar mampu mengambil keputusan yang tepat. 

(7) Extraversion, pemimpin adalah orang yang enerjik dan penuh 
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semangat serta suka bergaul, tegas dan jarang berdiam diri atau 

menarik diri.  

2) Teori Perilaku (Behavioral Theories) 

Teori perilaku adalah teori kepemimpinan yang mengindentifikasi 

perilaku yang membedakan antara kepemimpinan efektif dan tidak 

efeketif. Empat penelitian di tempat antara lain, Universitas Lowa, 

Negara Bagian Ohio, Universitas Michigan dan Grid Manajerial 

menemukan empat kesimpulan. (1) Gaya demokratis adalah gaya 

kepemimpinan yang paling efektif, meskipun studi lain menunjukkan 

berbagai macam hasil. (2) High-high leader (memiliki konsiderasi dan 

inisiasi struktur yang tinggi) dapat mencapai kinerja dan kepuasasn 

karyawan yang tinggi, namun tidak dalam semua situasi. (3) Pemimpin 

yang berorientasi pada karyawan diasosiasikan dengan produktivitas 

kelompok dan kepuasan kerja yang tinggi. (4) Pemimpin 

menghasilkan prestasi kerja terbaik dengan gaya 9,9 (perhatian tinggi 

terhadap produksi dan orang). 

3) Teori Kontingensi Model Fiedler 

Teori ini adalah teori kepemimpinan yang menjelaskan bahwa kinerja 

kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya 
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kepemimpinan dan banyaknya kendali serta pengawasan terhdap 

situasi itu.  

Penelitian Fiedler mengemukakan tiga dimensi kontingensi yang 

menentukan faktor-faktor kunci situasional terhadap efektivitas 

kepemimpinan:  

a. Relasi pemimpin-anggota, tingkat keyakinan diri, kepercayaan, 

dan rasa hormat karyawan terhadap pemimpinnya; dinilai sebagai 

baik atau tidak baik. 

b. Struktur tugas, tingkat dimana penugasan pekerjaan 

distrukturisasi dan diformulasi; dinilai sebagai tinggi atau rendah. 

c. Posisi kekuatan, tingkat pengaruh seorang pemimpin atas 

aktivitas seerti, perekrutan, pemecatan, pendisiplinan, promosi, 

dan peningkatan gaji; dinilai sebagai kuat atau lemah. 

4) Teori Kepemimpinan Situasi Hersey dan Blanchard 

Teori ini adalah teori kepemimpinan yang berfokus pada kesiapan 

pengikutnya. Penekanan pada para pengikut dalam efektivitas 

kepemimpinan merefleksikan kenyataan bahwa pengikutlah yang 

menerima atau menolak pemimpinnya. Kesiapan didefinisikan oleh 

Hersey dan Blanchard sebagai tingkat dimana orang memiliki 

kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan terntentu. 
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Hersey dan Blanchard maju lebih jauh dengan mempertimbangkan 

masing-masing sebagai tinggi atau rendah lalu menggabungkannya 

dengan 4 gaya kepemimpinan. (1) Telling (pekerjaan tinggi-relasi 

rendah), pemimpin menentukan peranan karyawan dan mengatur 

kapan, apa, dimana dan bagaimana karywan melaksanakan tugasnya. 

(2) Selling (pekerjaan tinggi-relasi tinggi), pemimpin menunjukkan 

perilaku yang mengarahkan dan mendukung. (3) Participating 

(pekerjaan rendah-relasi tinggi), pemimpin dan pengikutnya bersama-

sama membuat keputusan, yang mana pemimpin memiliki peranan 

sebagai fasilitator dan komunikator. (4) Delegating (pekerjaan rendah-

relasi rendah), pemimpin kurang memberikan pengarahan dan 

dukungan. 

 

5) Teori Jalur-Tujuan (Path-Goal Theory) 

Teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Robert House, 

menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya 

mencapai tujuan dan mengarakan atau memberikan dukungan sesuai 

kebutuhan untuk memastikan bahwa tujuan mereka sejalan dengan 

tujuan kelompok atau organisasi.  
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House mengidentifikasi empat perilaku kepemimpinan antara lain; (1) 

Pemimpin yang mengarahkan (directive leader) adalah pemimpin 

yang memberitahukan pada bawahannya apa yang diharapkan dari 

mereka, jadwal dan tugas yang spresifik serta cara menyelesaikannya. 

(2) Pemimpin yang mendukung (supportive leader) adalah pemimpin 

yang menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan pengikutnya dan 

bersifat ramah. (3) Pemimpin yang partisipatif (participative leader) 

adalah pemimpin yang berkonsultasi dengan anggota kelompok dan 

menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil 

keputusan. (4) Pemimpin yang berorientasi pada prenstasi 

(achievement-oriented leader) adalah pemimpin yang menetapkan 

sekumpulan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahannya 

untuk berprestasi semaksimal mungkin. 

 

c) Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional sebagai pengaruh pemimpin atau 

atasan terhadap bawahan, dimana bawahan merasakan kepercayaan, 

kebanggaan, loyalitas dan rasa hormat kepada atasan dan mereka 

dimotivasi untuk berbuat melebihi apa yang ditargetkan atau diharapkan 

(Satriani et, al., 2012) 
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Robbins dan Cuolter (2010) mengemukanan bahwa tipe pemimpin 

transformasi (transformational leader) adalah pemimpin yang 

menstimulasi dan menginspirasi (transformasi) bawahannya untuk 

mencapai hasil yang luar biasa. Kepemimpinan transformasional dinilai 

lebih efektif dibandingkan kepemimpinan transaksional. Hal ini merujuk 

pada hasil-hasil penelitian di berbagai bidang yang menemukan bahwa 

kepemimpinan transformasional memiliki ikatan kuat dengan perputaran 

karyawan yang rendah serta tingkat produktivitas, tingkat kepuasaan 

pegawai, kreativitas, pencapaian tujuan dan kesejahteraaan bawahan yang 

tinggi. 

Menurut Bass dan Avolio (dalam Kreitner dan Kinicki, 2015), bahwa 

kepemimpinan transformasional memiliki kreiteria antara lain; pemimpin 

yang memotivasi dengan inspirasional, pengaruh ideal, pertimbangan yang 

bersifat individual, dan stimulasi intelektual. 

Penerapan gaya kepemimpinan transformasional yang tepat dapat 

menghasilkan kinerja karyawan yang tinggi, motivasi kerja bagi karyawan, 

hasil kerja yang lebih besar, dan imbalan internal. Hal ini karena gaya 

kepemimpinan transformasional dapat membantu para karyawan menjadi 

lebih percaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang ada dan bekerja sesuai 

dengan arah yang akan datang. Pada setiap tahap dari proses 
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transformasional tersebut, kinerja karyawan ditentukan oleh keberhasilan 

pemimpin (Mondiani, 2012). 

d) Gaya Kepemimpinan Transaksional 

 Kepemimpinan transaksional adalah perilaku pemimpin yang 

memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin 

dengan anggota yang melibatkan hubungan pertukaran. Kepemimpinan 

transaksional harus mampu mengenali apa yang diinginkan anggota dari 

pekerjaanya dan memastikan apakah telah mendapatkan apa yang 

diinginkan. Kepemimpinan transaksional memiliki proses yaitu 

memperkenalkan apa yang diinginkan bawahan dari pekerjaannya dan 

memikirkan apa yang akan bawahannya peroleh jika hasil kerjanya bagus. 

Pemimpin dan para pengikutnya merupakan pihak-pihak yang independen 

yang masing-masing mempunyai tujuan, kebutuhan, dan kepentingan 

sendiri. 

Menurut Robbins dan Coulter (2010) bahwa pemimpin transaksional 

(transactional leader) adalah pemimpin yang memimpin dengan 

menggunakan pertukaran sosial atau transaksi. Pemimpin transaksi 

mengarahkan atau memotivasi bawahannya untuk bekerja mencapai tujuan 

dengan memberikan penghargaan atas produktivitas mereka. 
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Bass (dalam Tjahjono, 2004), memandang kepemimpinan transaksional 

sebagai sebuah pertukaran imbalan-imbalan untuk mendapatkan kepatuhan. 

Beberapa komponen penting di dalamnya meliputi perilaku transaksional 

(disebut perilaku “contingent reward”) mencakup kejelasan mengenai 

pekerjaan yang diminta untuk memperoleh imbalan-imbalan, penggunaan 

insentif dan contingent rewards untuk mempengaruhi motivasi. Komponen 

selanjutnya adalah “active management by exception” termasuk 

pemantauan dari para bawahan dan tindakan-tindakan memperbaiki untuk 

memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara efektif 

Menurut Bass dan Riggio dalam Goei dan Winata, (2016) menyatakan 

bahwa Gaya kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang 

terjadi ketika pemimpin memberikan penghargaan atau mendisiplinkan 

pengikutnya, bergantung pada adekuasi performa pemimpin. Dimensi-

dimensi dari gaya kepemimpinan transaksional, yaitu: (1) Imbalan bersyarat 

(Conditional reward), kondisi ini akan bersifat transaksional apa bila 

imbalan berupa materi seperti uang, namun bersifat transformasional bila 

imbalan berupa psikologis seperti pujian. (2) Manajemen dengan 

pengecualian aktif (active management by exception), adalah gaya 

kepemimpinan di mana pemimpin secara aktif mengawasi penyimpangan-

penyimpangan dari standar, kesalahan-kesalahan, dan kekeliruan-

kekeliruan dalam tugas-tugas pengikutnya dan mengambil langkah korektif 
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secepatnya. (3) Manajemen dengan pengecualian pasif (passive 

management by exception), adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin 

akan menunggu secara pasif munculnya penyimpangan-penyimpangan, 

kesalahan-kesalahan, dan kekeliruan-kekeliruan kemudian mengambil 

langkah korektif.  

3. Group Engagement 

Robinowitz dan Hall (dalam Rusdiana dan Wijayanti, 2014) 

mendefinisikan keterlibatan kerja sebagai suatu performance self-esteem 

contingency, di mana menurut definisi ini keterlibatan kerja adalah tingkat 

sampai sejauh mana harga diri (self-esteem) individu dipengaruhi oleh tingkat 

performansinya ketika bekerja. 

Robbins dan Coulter (2010) mendefinisikan bahwa keterlibatan kerja 

(employee engagement) merupakan derajat dimana seorang karyawan 

mengindentifikasi pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan 

menganggap performa kerja sebagai hal penting dalam menghargai dirinya. 

Karyawan dengan keterlibatan keterlibatan kerja yang tinggi sanagat 

mengidentifikasikan dan sangat peduli terhadap jenis pekerjaan yagn mereka 

lakukan. Sikap positif mereka mendorong untuk berkontribusi dalam pekerjaan 

secara positif.   
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Sedangkan Schaufeli (dalam Imawati dan Amalia., 2011) mendefinisikan 

engagement sebagai sikap yang positif, penuh makna, dan motivasi, yang 

dikarakteristikkan dengan vigor, dedication, dan absorption. Vigor 

dikarakteristikkan dengan tingkat energi yang tinggi, resiliensi, keinginan 

untuk berusaha, dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Dedication 

ditandai dengan merasa bernilai, antusias, inspirasi, berharga dan menantang. 

Absorption ditandai dengan konsentrasi penuh terhadap suatu tugas.  

B. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah et, al., (2016) tentang “Pengaruh 

Keadilan Distributif Kompensasi dan Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Terhadap Komitmen Afektif Karyawan Jne Banten Dengan Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel Intervening”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  keadilan 

distributif kompenasasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja dan komitmen afektif. Demikian juga dengan gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja namun tidak 

mempengaruhi komitmen afektif.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Prandhan & Kumar (2015) tentang “An 

Empirical Investigation of Relationship among Transformational Leadership, 

Affective Organizational Commitment and Contextual Performance”. 

Penelitian ini melibatkan sebanyak 480 responden yang diambil dari para 

profesional yang bekerja di beberapa perusahaan teknologi informasi (TI) 
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seluruh India. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah SPSS 18 dan 

AMOS 16. Hasil menunjukkan bahawa ada pengaruh positif yang signifikan 

dari transfornational leadership terhadap affective organizational commitment 

dan contextual performance.   

3. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017) tentang “Pengaruh 

Transformational Leadership Terhadap Employee Engagement Telaah Pada 

Organisasi Non-Profit Area Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi Dan Bali”  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Insan (2017) tentang “Pengaruh Kepemimpinan 

Transaksional Terhadap Motivasi Intrinsik, Work Engagement dan Kinerja 

Karyawan” studi pada perusahaan telekomunikasi di Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menemukan (1) Kepemimpinan 

transaksional tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. (2) Kepemimpinan 

transaksional tidak signifikan terhadap motivasi intrinsik. (3) Kepemimpinan 

transaksional berpengaruh signifikan terhadap work engagement. (4) Motivasi 

intrinsik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. (5). Motivasi 

intrinsik berpengaruh signifikan terhadap work engagement. (6). Work 

engagement tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2016) dengan judul “Proses 

Peningkatan Keterlibatan Karyawan Melalui Gaya Kepemimpinan dan 

Motivasi Kerja (Studi Kualitatif terhadap Tenaga Perawat Unit Rawat Inap 

Anak di Balai Klinik Ibu & Anak Rkz Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan model kepemimpinan direktur rumah sakit bagi perawat 
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senior dan menengah melalui pendelegasian wewenang dan keterlibatan dalam 

pengambilan keputusan; dan bagi tenaga perawat junior melalui memimpin 

melalui contoh dan penjabaran visi dan misi rumah sakit. Motivasi intrinsik 

tenaga perawat dalam bekerja adalah panggilan hidup dan kebanggaan dalam 

bekerja, sementara motivasi ekstrinsik adalah insentif, gaji, promosi jabatan, 

pertukaran tempat dinas, lingkungan kerja yang kondusif dan hubungan antar 

rekan kerja yang baik. Adanya konflik yang belum terselesaikan antara direktur 

rumah sakit dengan tenaga perawat senior terkait ketidakpuasan dalam 

pembagian insentif mendorong terjadinya peningkatan keinginan untuk 

mengundurkan diri dari pekerjaan dan lebih cocok diselesaikan dengan model 

kepemimpinan transaksional. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Tatilu et, al., (2014) dengan judul 

“Kepemimpinan Transaksional, Transformasional, Servant Leadership 

Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Sinar Galesong Pratama 

Manado”. Menemukan bahwa kepemimpinan transaksional, ransformasional, 

servant leadership berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. 

C. Penurunan Hipotesis 

Hipotesis adalah prediksi suatu fenomena dan merupakan dugaan yang akan 

diuji kebenarannya dengan fakta yang ada (Hartono, 2017). Hipotesis yang 

dibentuk dalam penelitian ini didasarkan pada teori dari beberapa penelitian 
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sebelumnya sehingga diharapkan hipotesis tersebut cukup valid untuk diuji. 

Berdasarkan model penelitian di atas maka diambil hipotesis sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Group Engagement 

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017) menemukan bahwa 

kepemimpinan transformasional memiliki hubungan yang positif terhadap 

engagement. Penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Hartijasti (2017) 

menunjukkan bahwa work engagement mempunyai pengaruh sebagai mediator 

baik antara kepemimpinan transformasional maupun challenge stressors 

terhadap turnover intention. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa work 

engagement mempunyai peran paling signifikan untuk meningkatkan pengaruh 

kepemimpinan transformasional terhadap turnover intention dikarenakan 

mempunyai nilai total effect terbesar. 

Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkiani dan 

Nurnida (2016) menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 

terhadap employee engagement memiliki pengaruh positif dan signifikan.  

Penelitian yang dilakukan ole Salu dan Hartijasti (2018) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa work engagement memiliki efek positif sebagai mediator 

untuk hubungan antara job resources dan transformational leadership terhadap 

komitmen organisasi dan job resources. Efek maksimum ditemukan dalam 

hubungan antara transformasional leadership dengan komitmen organisasi 
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melalui work engagement sebagai mediator. Demikian jugan dengan Pitoyo dan 

Sawitri (2016) bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap 

work engagement.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hayati et, al., (2014) dengan judul “The 

relationship between transformational leadership and work engagement in 

governmental hospitals nurses: a survey study” menemukan bahwa 

kepemimpinan transformasional memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap work engagement. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Pourbarkhordari et, al., (2015) bahwa kepemimpinan transformasional 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap employe work engagement. 

Begitupun dengan Salanova et, al., (2011) menemukan bahwa kepemimpinan 

transformasional memiliki hubungan langsung yang berpengaruh signifikan 

terhadap work engagement. 

Keterlibatan karyawan dalam organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah gaya kepemimpinan. Kepemimpinan 

transformasional mampu merangsang karyawan untuk terlibat secara penuh 

dalam aktualisasi visi dan misi organisasi. Kepemimpinan transformasional 

adalah gaya kepemimpinan yang mampu menggugah semangat karyawan, 

karena kepemimpinan jenis ini banyak disenangi oleh bawahan.  
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Maka berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap group engagement.  

2. Pengaruh Kepemimpinan Transaksional Terhadap Group Engagement 

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2017) menemukan bahwa 

kepemimpinan transaksional berpengaruh signifikan terhadap work 

engagement. Kepemimpinan transaksional memiliki proses yaitu 

memperkenalkan apa yang diinginkan bawahan dari pekerjaannya dan 

memikirkan apa yang akan bawahannya peroleh jika hasil kerjanya bagus. 

Geoi dan Winata (2016) dalam penelitian yang berjudul “Peran Gaya 

Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Terhadap Keterikatan 

Kerja (Studi Pada Karyawan Universitas X)”. Penelitian ini menemukan bahwa 

kepemimpinan transformasional dan transaksional berpengaruh signifikan 

terhadap keterikatan kerja (work engagement). 

Penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2016) dengan judul “Proses 

Peningkatan Keterlibatan Karyawan Melalui Gaya Kepemimpinan dan 

Motivasi Kerja (Studi Kualitatif terhadap Tenaga Perawat Unit Rawat Inap 

Anak di Balai Klinik Ibu & Anak Rkz Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan model kepemimpinan direktur rumah sakit bagi perawat 
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senior dan menengah melalui pendelegasian wewenang dan keterlibatan dalam 

pengambilan keputusan; dan bagi tenaga perawat junior melalui memimpin 

melalui contoh dan penjabaran visi dan misi rumah sakit. Motivasi intrinsik 

tenaga perawat dalam bekerja adalah panggilan hidup dan kebanggaan dalam 

bekerja, sementara motivasi ekstrinsik adalah insentif, gaji, promosi jabatan, 

pertukaran tempat dinas, lingkungan kerja yang kondusif dan hubungan antar 

rekan kerja yang baik. Adanya konflik yang belum terselesaikan antara direktur 

rumah sakit dengan tenaga perawat senior terkait ketidakpuasan dalam 

pembagian insentif mendorong terjadinya peningkatan keinginan untuk 

mengundurkan diri dari pekerjaan dan lebih cocok diselesaikan dengan model 

kepemimpinan transaksional. 

Menggunakan gaya kepemimpinan transaksional dapat menjadi alternatif 

untuk mendorong keterlibatan karyawan dalam aktualisasi visi dan misi 

perusahaan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa kepemimpinan 

transformasional mengedapankan transaksi dalam prakterk kepemimpinan jenis 

ini. Misalkan karyawan akan mendapatkan promosi kenaikan gaji atau jabatan 

apabila mampu memenuhi target tertentu.  

Sehingga karyawan akan berkontribusi secara aktif dalam kelompok kerja. 

Gaya kepemimpinan transaksional mampu mempengaruhi group engagement 

dalam suatu organisasi. Bagaimanapun sebagian besar orang bekerja dalam 

perusahaan untuk mendapatkan hak dalam bentuk transaksional. Maka 
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keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi berbanding lurus dengan apa 

yang didapatkan dari organisasi tersebut. 

Bedasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Kepemimpinan transaksional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap group engagement. 

3. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Individu 

Dalam Kelompok 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gracia-Morales et al., (2012) 

menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap kinerja organisasi yang dipengaruhi oleh 

pembelajarand dan inovasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sajeet dan Kumar 

(2016) menemukan bahwa kepemimpinan transformasional memberi pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh 

Insan (2017) menemukan bahwa kepemimpinan transasksional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Indrawati (2015) yang menguji 

pengaruh kepemimpinan transformasional, motivasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan. Menemukan bahwa kepemimpinan transformasional 

memiliki pengaruh yang posifit terhadap kinerja karyawan. 
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Putri dan Soedarsono (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh gaya kepemimimpinan transformasional dan employee 

engagement terhadap kinerja karyawan di Direktorat Solution Operation 

Telkomsigma. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Satriowati et, al., (2016) untuk mengetahui 

pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, kompensasi dan komunikasi 

terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi 

pada Laundry Elephant King. Dalam penelitian ditemukan adanya hubungan 

yang signifikan antara kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

karyawan.  Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Sugiharta dan 

Suharli (2014) menemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja auditor.  

Penelitian Braun et, al., (2013) menemukan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh terhadap kinerja team. Dalam hal ini, kinerja tim 

dipengaruhi oleh kinerja individu karyawana. Begitupun juga dengan penelitian 

Walumba et, al., (2008) menemukan pengaruh yang signifikan antara 

transformation leadership terhadap individual job performance. Jung dan Sosik 

(2010) juga menemukan bahwa transformational leadership berpengaruh 

signifikan terhadap group performance. 
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Bersadarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja individu dalam kelompok. 

4. Pengaruh Kepemimpinan Transaksional Terhadap Kinerja Individu 

Dalam Kelompok 

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiharta dan Suharlia (2014) tentang 

pengaruh kepemimpinan transansinal terhadap kinerja auditor. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan transaksional, kepemimpinan 

transformasional dan kepuasan kerja dapat secara signifikan mempengaruhi 

kinerja auditor secara silmutan. Kepemimpinan transaksional dan kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor secara parsial. 

Maulizar et, al., (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan Transaksional Dan Transformasional Terhadap Kinerja 

Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Banda” menemukan bahwa adanya 

pengaruh secara signifikan antara kepemimpian transformasional dan 

transaksional terhadap kinerja. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan 

Hartanto (2014) menemukan bahwa kepemimpinan transaksional berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Tatilu (2014) dengan judul “Kepemimpinan 

Transaksional, Transformasional, Servant Leadership Pengaruhnya Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. Sinar Galesong Pratama Manado”. Menemukan 

bahwa kepemimpinan transaksional, ransformasional, servant leadership 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Setiawan (2015) menemukan bahwa gaya kepemimpinan 

transaksional secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Budiwibowo (2014) dengan judul 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional, Transformasional Dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Guru (Karyawan) Di Kota Madiun”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama gaya kepemimpinan transaksional, 

transformasional, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

perusahaan penyiaran. Secara parsial gaya kepemimpinan transaksional dan 

transformasional tidak berpengaruh terhadap kinerja. Dan disiplin kerja 

berpengaruh paling dominan terhadap kinerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wei et, al., (2010) dengan judul “Effects of 

Transactional Leadership, Psychological Empowerment and Empowerment 

Climate on Creative Performance of Subordinates: A Cross-level Study”. 

Penelitian ini menemukan bahwa adanya pengaruh secara positif dan signifikan 

antara transactional leadership terhadap creative performance. 
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Demikian juga dengan penelitian Wahyuni et, al., (2014) dengan judul 

“Influence of Organizational Commitment, Transactional Leadership, and 

Servant Leadership to the Work Motivation, Work Satisfaction and Work 

Performance of Teachers at Private Senior High Schools in Surabaya”. 

Penelitian ini memukan adanya pengaruh yang signifikan antara transactional 

leadership terhadap work performance. Begitupun dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mahdinezhad et, al., (2013) dengan judul “Transformational, 

Transactional Leadership Styles and Job Performance of Academic Leaders”. 

Menemukan pengaruh yang signifikan antara transactional leadership styles 

terhadap job performance. 

Bersadarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: Kepemimpinan transaksional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja individu dalam kelompok. 

5. Pengaruh Group Engagement Terhadap Kinerja Individu Dalam 

Kelompok 

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2017) menemukan bahwa work 

engagement berpengaruh signifikan terhadap.kinerja karyawan. Menurut 

(Wayne, 2001) bahwa tim adalah sebuah kelompok kerja lengkap atau satu 
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tujuan kerja yang para anggotanya paling sedikit memiliki satu tujuan 

kerjasama dari seluruh anggotanya (Dalam Poernomo., 2006). 

Cendani dan Tjahjaningsih (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Employee Engagement dan Modal Sosial Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan Ocb (Organizational Citizenship Behaviour) Sebagai 

Mediasi (Studi pada Bank Jateng Kantor Pusat)” menemukan bahwa employee 

engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Begitupun dengan penelitian Rusdiana dan Wijayanti W (2014) menemukan 

bahwa keterlibatan kerja karyawan berpengaruh terhadapa kinerja karyawan. 

Rahayu dan Surahman (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran 

Kepemimpinan dan Employee Engagement terhadap Kinerja Individual 

Karyawan Instalasi Farmasi” menemukan adanya pengaruh yang signifikan 

anatara employee engagement terhadap kinerja individual. Selain itu employee 

engagement memediasi hubungan antara kepemimpinan dan kinerja individual. 

Penelitian Ramadhan dan Sembiring (2014), hasil penelitian menunjukkan 

bahwa employee engagement berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan total pengaruh 76.6%. Begitupun dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Imawati dan Amalia (2011) menemukan bahwa work 

engagement berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.. 
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Tims et, al., (2013) dalam penelitian yang berjudul “Job Crafting at the 

Team and Individual Level: Implications for Work Engagement and 

Performance”. Penelitian ini menemukan bahwa adanya pengaruh keterlibatan 

kerja terhadap kinerja, baik secara individu maupun kinerja dalam tim. 

Bagitupun dengan Chung dan Angeline (2010) menemukan bahwa work 

engagement memiliki pengaruh yang signifikan terhadap in-role performance 

dan extra-role performance. Begitupun dengan Kim dan A. Kolb (2012) 

menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara work engagement dan 

employee engagement terhapap kinerja 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H5: Group engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

individu dalam kelompok. 

D. Kerangka Pemikiran  

Gambar 3.1 

Kerangka Pemikiran 
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