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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdaulu 

Putri (2011). Pengaruh Komitmen organisasi terhadap Kinerja Pegawai Negri 

Sipil pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera 

Utara. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui pengaruh komitmen organisasi 

terhadap Kinerja Pegawai Negri Sipil. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara Komitmen Organisasi yang terdiri dari 

identifikasi, Partisipasi, loyalitas terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan 

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.  

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas 

(variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang komitmen organisasi serta sama-sama 

melakukan penelitian tentang kinerja. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini 

terletak pada objek penelitian,waktu penelitian, jumlah responden serta penambahan  

variabel yang diteliti, yaitu kepemimpinan perempuan serta menggunakan variabel 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening untuk mempengaruhi variabel terikat. 

Muslimin (2006). Perbedaan Gaya Kepemimpinan Dan Kinerja Antara 

Auditor Priadan Auditor Wanita pada Kantor Akuntan Publikdi Wilayah Surabaya 

Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan gaya kepemimpinan dan 

kinerja antaraauditor pria dan auditor wanita yang dilihat dari komitmen organisasi, 

komitmen profesi,motivasi, komunikasi, dan kepuasan kerja pada Kantor Akuntan 

Publik di Surabaya Timur.Objek penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di 

wilayah Surabaya Timur, populasipenelitian ini adalah para partner yang bekerja pada 

18 KAP. Pengumpulan data diperolehmelalui jawaban kuesioner dari karyawan yang 
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bekerja pada KAP (auditor) minimal 3 tahundan telah memiliki bawahan. Teknik 

analisa data menggunakan uji T-tes untuk mengetahuiperbedaan atau kesetaraan dan 

untuk mengetahui apakah data mempunyai variance yang yangsama atau tidak 

digunakan uji Levene’s.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

antara komitmen organisasi,komitmen profeesi, motivasi, komunikasi, dan kepuasan 

kerja antara auditor pria dan auditorwanita. Sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaanterhadap gaya kepemimpinan dan kinerja antara 

auditor pria dan auditor wanita pada KantorAkuntan Publik di wilayah Surabaya Timur.  

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada variabel 

bebas (variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang komitmen organisasi serta 

sama-sama melakukan penelitian tentang kepemimpinan perempuan. Perbedaan 

penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian,waktu penelitian, 

jumlah responden serta penambahan  variabel yang diteliti, yaitu  variabel motivasi, 

komunikasi, dan kepuasan kerja. 

 Harisa (2010). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Pada SOGO Sun Plaza Medan). Pada penelitian ini metode yang digunakan 

adalah metode analisa kuantitatif.Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah 

teknik korelasi antar variabel untuk membuktikan adanya pengaruh dari budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan SOGO Sun Plaza Medan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan menganalisa data yang diperoleh, 

maka hasilnya adalah terdapat hubungan yang kuat antara budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan sebesar 0,641.Berdasarkan uji determinan diketahui bahwa budaya 

organisasi mempengaruhi kinerja pegawai dengan tingkat pengaruh sebesar 41 persen. 
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Sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan dapat diterima. 

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada sama-sama 

melakukan penelitian tentang kinerja. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini 

terletak pada objek penelitian, waktu penelitian, jumlah responden serta penambahan 

variabel yang diteliti, yaitu kepemimpinan perempuan serta menggunakan variabel 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening untuk mempengaruhi variabel terikat. 

Sedangkan penelitian Harisa (2010) menggunakan variabel budaya organisasi. 

 Verawati dan Utomo (2011). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pastisipasi dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Lippo Tbk Cabang Kudus. 

Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar hasil pengujian hipotesis, secara keseluruhan 

dapat diambil kesimpulan secara parsial variabel Komitmen dan Motivasi terbukti 

memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan, sedangkan variabel partisipasi 

tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Secara simultan Komitmen 

Organisasi, Partisipasi dan Motivasi terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel 

Kinerja Karyawan.  

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas 

(variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang komitmen organisasi serta sama-sama 

melakukan penelitian tentang kinerja. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini 

terletak pada objek penelitian, waktu penelitian, jumlah responden serta penambahan 

variabel yang diteliti, yaitu kepemimpinan perempuan serta menggunakan variabel 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening untuk mempengaruhi variabel terikat.  

 Khakimah (2006). Pengaruh Kepemimpinan Perempuan Terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil analisis penelitian 
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepemimpinan perempuan terhadap 

prestasi kerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Variabel kepemimpinan 

perempuan yang paling berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan, yaitu variabel 

the mother merupakan faktor kepemimpinan perempuan yang lebih dominan 

mempengaruhi prestasi kerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.  

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas 

(variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang kepemimpinan perempuan serta 

sama-sama melakukan penelitian tentang kinerja. Perbedaan penelitian di atas dengan 

penelitian ini terletak pada objek penelitian, waktu penelitian, jumlah responden serta 

penambahan variabel yang diteliti, yaitu menambahkan variabel komitmen organisasi 

sebagai variabel intervening untuk mempengaruhi variabel terikat.  

Mangunsong, Frieda (2009). Faktor Intrapersonal, Interpersonal, dan Kultural 

Pendukung Efektivitas Kepemimpinan Perempuan Pengusaha dari Empat Kelompok 

Etnis di IndonesiaV. Penelitian ini adalah mengenai efektivitas kepemimpinan 

perempuan pengusaha pada empat kelompok etnis diIndonesia yang diteliti melalui 

faktor intrapersonal, interpersonal dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

model yang diajukan sesuai (fit) untuk menjelaskan hubungan kausal antara efektivitas 

kepemimpinan perempuandengan faktor intrapersonal, interpersonal dan kultural. 

Namun, dampak ketiga variabel laten eksogen tidak signifikanterhadap variabel laten 

endogen. Hasil lain menunjukkan bahwa bawahan mempersepsi pemimpin perempuan 

pengusaha dari empat kelompok etnis memiliki efektivitas kepemimpinan yang tinggi 

dan bergaya transformasional. Perlu studi lanjut dengan menggunakan parameter 

pengukuran yang lebih bermakna bagi efektivitas kepemimpinan perempuan, jumlah 
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subjek lebih banyak pada tiap kelompok etnis, dan variasi dari bidang usaha yang 

diteliti.  

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas 

(variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang kepemimpinan perempuan. Perbedaan 

penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, waktu penelitian, 

serta jumlah responden. 

2.2 Landasan teori 

2.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1.1.  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menghadapi suatu persaingan kerja yang sangat ketat pada era globalisasi saat 

ini memaksa organisasi untuk dapat memiliki sumber daya yang dapat diandalkan 

dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Dikarenakan suatu organisasi akan 

mampu meningkatkan kemampuan bersaing apabila mendapatkan dukungan dan juga 

peran serta dari sumber daya yang kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap tujuan 

organisasi. Sehingga memaksa suatu organisasi untuk memiliki sumber daya yang dapat 

diandalkan demi tercapainya suatu tujuan organisasi tersebut. 

 Manajemen  adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu dan terdiri dari enam unsur (Enam M) yaitu Men, Money, Methode, 

Materials, Machines dan Market (Hasibuan, 1994:20). Sedangkan Manajemen Sumber 

Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan 

peranan manusia dalam organisasi perusahaan, sebuah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat (Hasibuan, 1994:25). 
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 Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses pengembangan, 

menerapkan dan menilai kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, metode-

metode dan program-program yang berhubungan dengan individu-individu karyawan di 

dalam organisasi (Dessler, 2004:35). Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan 

pemberhentian (Snell dan Bohlander, 2010:9).  

2.2.1.2.   Fungsi-fungsi Utama Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Secara umum fungsi atau aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi 

tiga elemen pokok (Alwi, 2001:25), yaitu : 

1.Pencarian tenaga kerja berkualitas 

Kegiatannya meliputi perencanaan SDM, rekruitmen, seleksi, dan penempatannya. 

2.Pengembangan tenaga kerja berkualitas 

Kegiatannya meliputi program orientasi jabatan, pelatihan, dan pengembangan, 

 perencanaan dan pengembangan karir. 

3.Pemeliharaan tenaga kerja 

Kegiatannya meliputi pengelolaan retensi dan turnover, performance appraisal 

 (penilaian hasil kerja), kompensasi, kesejahteraan dan hubungan manajemen dengan 

 tenaga kerja (labor and management relations). 

c. Pendekatan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 

Terdapat dua pendekatan besar dalam pengembangan manajemen Sumber Daya 

Manusia yaitu pendekatan lunak (soft approach) dan pendekatan keras (hard approach). 

Orientasi pendekatan keras cenderung bersifat instrumental dan terfokus pada 

penggunaan SDM bukan pada identifikasi dan pengembangan SDM sebagaimana 
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pendekatan lunak. Pengelolaan karyawan bedasarkan pendekatan keras, manajemen 

melakukan pengawasan dan pelaksanaan melalui sumber luar (external means) seperti 

desain jabatan, pengukuran kinerja, upah yang terkait dengan kinerja dan penilaian staf 

(Alwi, 2001:22). 

 Apabila manajemen menggunakan pendekatan lunak, maka fokus dari 

pengelolan karyawan tertuju pada sumber internal seperti pengembangan komitmen 

individu, shared values, kepentingan bersama dan pengawasan sendiri, misalnya 

melalui quality circle. Kedua pendekatan ini dihubungkan oleh faktor kultur yang 

dikembangkan dalam organisasi. Sesungguhnya pendekatan apapun yang digunakan 

dalam pengembangan SDM, hasil yang diinginkan adalah terbentuknya kemampuan 

SDM yang dapat diandalkan sebagai sumber keunggulan kompetitif. 

2.2.2. Kepemimpinan 

Pada dasaranya kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen 

strategis, karena kepemimpinan dapat menggerakkan, memberdayakan, dan 

mengarahkan sumber daya secara efektif dan efisien ke arah pencapaian tujuan.  

2.2.2.1 Definisi Kepemimpinan  

  Seorang pemimpin harus mengembangkan suatu gaya kepemimpinan dalam 

memimpin bawahannya. Suatu gaya kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu 

pola perilaku yang dibentuk untuk diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan 

organisasi dan karyawan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi. Keberadaan kepemimpinan menjadi lebih penting untuk mengembangkan 

visi dan misi organisasi dimasa depan. Berbagai pendapat para ahli mendefinisikan 

pengertian kepemimpinan (Leadership). 
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Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku 

bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

organiasasi (Hasibuan, 1994:94). Kepemimpinan adalah kapasitas untuk 

menerjemahkan visi dan realita serta terdapat tiga implikasi penting yaitu: (1) 

kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut; (2) 

kepemimpinan melibatkan pendistrisbusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota 

kelompok secara seimbang; (3) adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk 

kekuasaan yang berbeda untuk memengaruhi tingkah laku pengikutnya (Handoko, 

2003:56). 

Kepemimpinan adalah tentang mengupayakan orang dari atas sampai ke 

bawah dalam organisasi memperbaiki kinerjanya serta setiap orang mempunyai 

peran kepemimpinan yang harus dijalankan (Wibowo, 2010:72). Sedangkan menurut 

Indrawijaya (1983:40), kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan 

menggerakkan orang lain sehingga mereka bertindak dan berperilaku sebagaimana 

diharapkan terutama bagi tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Keberhasilan suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh pemimpin dan 

kepemimpinannya. Maka pemimpin mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan 

organisasi dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan karyawannya. Setiap 

pemimpin harus dapat melaksanakan serta memenuhi tugas-tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

   2.2.2.2  Fungsi Kepemimpinan 

Sifat kepemimpinan pada kenyataannya tidak dapat menjelaskan apa yang 

menyebabkan kepemimpinan efektif. Oleh sebab itu perlu menekankan fungsi-fungsi 
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yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya. Agar kelompok berjalan dengan 

efektif, seseorang harus melaksanakan dua fungsi utama (Handoko, 2003:67), yaitu: 

1. Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas (task oriented) atau pemecahan 

masalah. 

2. Fungsi- fungsi pemeliharaan kelompok (group maintenance) atau sosial. 

Dari kedua fungsi tersebut, dapat dideskriptifkan bahwa fungsi seorang 

pemimpin pada dasarnya mencakup dua hal, yang pertama yakni berkaitan dengan 

penetapan fungsi tugas, pemberian saran penyelesaian, informasi dan pendapat. 

Sedangkan fungsi yang kedua mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kelompok atau organisasi berjalan lebih baik atau efektif, persetujuan dengan 

kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat, dan sebagainya.  

   2.2.2.3 Teori Kepemimpinan   

         Teori kepemimpinan menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan yang 

mengalami perkembangan cukup pesat, sehingga muncul berbegai teori tentang 

kepemimpinan. Banyak organisasi telah melakukan penelitian dan studi tentang 

kepemimpinan dan hasilnya berupa macam-macam teori tentang kepemimpinan. 

Teori-teori demikian mencakup perbedaan dalam pendapat, metodologi 

keterampilan-keterampilan dan kesimpulan-kesimpulan. Setiap teori mempunyai 

pengikut masing-masing yang beranggapan bahwa teori mereka adalah benar dan 

tepat. Terdapat beberapa macam teori kepemimpinan, yaitu (Thoha, 2013): 

1. Teori Kontingensi Fiedler 

  Teori kontingensi kepemimpinan pertama yang terkenal dikemukakan 

oleh Fiedler (1967) menjelaskan bagaimana situasi menengahi hubungan antara 

efektivitas kepemimpinan dengan ukuran ciri yang disebut nilai Least-Preferred 
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Co-Worker (LPC) rekan kerja yang paling tidak disukai (Yukl, 2005:251). 

Hubungan antara pemimpin dan efektivitas tergantung pada sebuah variabel 

situasional yang rumit disebut “keuntungan situasional” atau “situational 

favorability” atau “kendali situasi”. Fiedler (1967) dalam Thoha (2013) 

mendefinisikan kesukaan sebagai batasan dimana situasi memberikan kendali 

kepada seorang pemimpin atas para bawahan. Tiga aspek situasi yang 

dipertimbangkan meliputi : (Yukl, 2005:251). 

a. Hubungan pemimpin-anggota: Adalah batasan dimana pemimpin memiliki 

dukungan dan kesetiaan dari para bawahan, pemimpin mempengaruhi 

kelompok dan kondisi di mana ia dapat melakukan begitu. Seorang pemimpin 

yang diterima oleh anggota kelompok adalah dalam situasi yang lebih 

menguntungkan daripada orang yang tidak. 

b. Kekuasaan Posisi: Batasan dimana pemimpin memiliki kewenangan untuk 

mengevaluasi kinerja bawahan dan memberikan penghargaan serta hukuman. 

c. Struktur Tugas: Batasan dimana terdapat standar prosedur operasi untuk 

menyelesaikan tugas, sebuah gambaran rinci dari produk atau jasa yang telah 

jadi, dan indikator objektif mengenai seberapa baiknya tugas itu 

dilaksanakan. 

2. Teori Ciri 

Riset kepemimpinan di tahun 1920 dan 1930-an berfokus pada ciri pemimpin 

karakteristik yang mungkin digunakan untuk membedakan pemimpin dari non 

pemimpin. Maksudnya adalah mengisolasi satu ciri atau lebih yang dimiliki 

pemimpin, tetapi tidak dimiliki non pemimpin. Beberapa ciri yang dipelajari itu 

meliputi postur fisik, penampilan, kelas sosial, stabilitas emosi, kecekatan berpidato, 
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dan kemampuan bersosialisasi. Meskipun para peneliti berusaha keras, terbukti 

mustahil mengenali sekelompok ciri yang selalu membedakan pemimpin (orangnya) 

dari non pemimpin. (Snell dan Bohlander, 2010:177) 

3. Teori Situasional 

Berdasarkan teori ini, gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah 

kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan (maturity) 

bawahan. Teori ini digunakan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard (1982) 

dalam Thoha (2013). Tetapi Hersey dan Blanchard lebih jauh tidak memberikan 

defenisi mengenai kedewasaan, sebagai suatu tingkat kemantapan usia atau 

emosi (age or emotion stability). Selain itu, teori situasional juga menunjukkan 

bahwa gaya kepemimpinan cenderung berbeda-beda dari suatu situasi ke situasi 

lainnya. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan situasional penting bagi setiap 

pemimpin untuk mengadakan diagnosa dengan baik tentang situasi. Sehingga 

pemimpin yang baik menurut teori ini, harus mampu: 

1. Mengubah-ubah perilakunya sesuai dengan situasinya. 

2. Mampu memperlakukan bawahan sesuai dengan kebutuhan dan motif 

yang berbeda-beda. 

Jadi, berdasarkan teori kepemimpinan situasional semua variabel situasi (waktu, 

tuntutan tugas, iklim organisasi, harapan dan kemampuan atasan, teman sejawat, 

bawahan) adalah sangat penting yaitu tingkah laku pemimpin dalam 

hubungannya dengan para bawahan. 

4. Teori Path-Goal (Teori Jalan-Tujuan) 

Teori Path-Goal adalah suatu model kontijensi kepemimpinan yang 

dikembangkan oleh Robert House, yang menyaring elemen-elemen dari 
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penelitian Ohio State tentang kepemimpinan pada initiating structure dan 

consideration serta teori pengharapan motivasi. Telah diakui secara luas bahwa 

teori kepemimpinan dikembangkan dengan mermpergunakan kerangka dasar 

teori motivasi. Kepemimpinan erat hubungannya dengan motivasi di satu pihak 

dan dengan kekuasaan dipihak lain. Dasar teori ini adalah bahwa merupakan 

tugas pemimpin untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan mereka 

dan untuk memberi arah dan dukungan atau keduanya yang dibutuhkan untuk 

menjamin tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok atau organisasi secara 

keseluruhan. Istilah path-goal ini datang dari keyakinan bahwa pemimpin yang 

efektif memperjelas jalur untuk membantu anggotanya  dari awal sampai ke 

pencapaian tujuan mereka, dan menciptakan penelusuran disepanjang jalur yang 

lebih mudah dengan mengurangi hambatan. 

             Teori path-goal ini menganalisa pengaruh (dampak) kepemimpinan 

(terutama perilaku pemimpin) terhadap motivasi bawahan, kepuasan dan 

pelaksanaan kerja. Robert House dalam Robins (2002:172) mengemukakan teori 

path-goal: efektivitas seorang pemimpin didasarkan atas kemampuannya 

didalam menimbulkan kepuasan dan motivasi para anggota kelompok dengan 

menggunakan rancangan insentif untuk ganjaran dan hukuman bagi mereka yang 

berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan kelompok. Teori ini memasukkan 

empat tipe kepemimpinan, yaitu: (Reksohadiprodjo dan Handoko, 1996:294-

295). 

1. Kepemimpinan Direktif (directive leadership) 

  Bawahan tahu secara jelas apa yang diharapkan dari mereka dan perintah-

perintah khusus diberikan oleh pemimpin. Hasil penemuan menyatakan bahwa tipe atau 
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gaya kepemimpinan direktif mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan dan 

harapan bawahan yang melakukan pekerjaan mendua (ambigu), dan mempunyai 

hubungan yang negatif dengan harapan bawahan yang melakukan tugas-tugas jelas. 

2. Kepemimpinan Suportif (supportive leadership) 

 Pemimpin yang selalu bersedia menjelaskan, sebagai teman, mudah didekati dan 

menunjukkan diri sebagai orang sejati bagi bawahan. Tipe ini mempunyai pengaruh 

yang sagat positif pada kepuasan bawahan yang bekerja dengan tugas-tugas yang penuh 

tekan, frustasi dan tidak memuaskan.  

3. Kepemimpinan Partisipatif (participative leadership) 

Pemimpin meminta dan menggunakan saran-saran bawahan, tetapi masih 

membuat keputusan. 

4. Kepemimpinan Orientasi-Prestasi (achievement-oriented leadership) 

 Pemimpin mengajukan tantangan-tantangan dengan tujuan yang menarik bagi 

bawahan dan merangsang bawahan untuk mencapai tujuan tersebut serta 

melaksanakannya dengan baik. Makin tinggi orientasi pemimpin akan prestasi, makin 

banyak usaha mereka akan menghasilkan pelaksanaan kerja yang efektif. 

  Amstrong pada tahun 1994 menjelaskan teori teori kepemimpinan adalah 

bagaimana seorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya sosok pemimpin.  

Beberapa teori tentang kepemimpinan yaitu: 

1. Teori Kelebihan  

  Teori ini beranggapan bahwa seorang akan menjadi pemimpin apabila ia 

memiliki kelebihan dari para pengikutnya. Pada dasarnya kelebihan yang harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin mencakup 3 hal yaitu kelebihan ratio, kelebihan 

rohaniah, kelebihan badaniah. 
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2. Teori Sifat  

  Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik 

apabila memiliki sifat-sifat yang positif sehingga para pengikutnya dapat menjadi 

pengikut yang baik, sifat-sifat kepemimpinan yang umum misalnya bersifat adil, 

suka melindungi, penuh percaya diri, penuh inisiatif, mempunyai daya tarik, energik, 

persuasif, komunikatif dan kreatif.  

3. Teori Keturunan  

 Menurut teori ini, seseorang dapat menjadi pemimpin karena keturunan atau 

warisan, karena orangtuanya seorang pemimpin maka anaknya otomatis akan 

menjadi pemimpin menggantikan orangtuanya.  

4. Teori Kharismatik  

  Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena orang 

tersebut mempunyai kharisma (pengaruh yang sangat besar). Pemimpin ini biasanya 

memiliki daya tarik, kewibawaan dan pengaruh yang sangat besar. 

5. Teori Bakat  

  Teori ini disebut juga teori ekologis, yang berpendapat bahwa pemimpin lahir 

karena bakatnya. Ia menjadi pemimpin karena memang mempunyai bakat untuk 

menjadi pemimpin. Bakat kepemimpinan harus dikembangkan, misalnya dengan 

memberi kesempatan orang tersebut menduduki suatu jabatan. 

6. Teori Sosial  

  Teori ini beranggapan pada dasarnya setiap orang dapat menjadi pemimpin. 

Setiap orang mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin asal dia diberi kesempatan. 

Setiap orang dapat dididik menjadi pemimpin karena masalah kepemimpinan dapat 

dipelajari, baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman praktek. 
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2.2.3. Kepemimpinan Perempuan 

 Kepemimpinan merupakan sebuah fenomena yang universal. Gaya 

kepemimpinan akan muncul manakala berinteraksi dengan orang lain, berada dalam 

sebuah kelompok atau organisasi. Dan dalam diri pribadi pun akan muncul 

kepemimpinan seseorang untuk memfasilitasi dirinya tersebut, karena sebagai proses 

potensi pengendali dan mengarahkan jiwa untuk berfikir dan bergerak. Berikut definisi 

Kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, untuk lebih memahami apa 

sebenarnya kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan dalam kaitannya dengan ciri-ciri 

individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan peran 

serta persepsi oleh orang lain mengenai keabsahan dari pengaruh (Yukl, 1998). 

Pengertian kepemimpinan secara luas meliputi proses memengaruhi dalam menentukan 

tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi 

untuk memperbaiki kelompok dan budayanya (Amstrong, 1994:52). 

Pada saat ini belum ada pendapat ahli yang secara khusus mengkaji tentang 

kepemimpinan perempuan. Akan tetapi berdasarkan wacana yang timbul di masyarakat, 

yang dirangkum oleh Setiawati (2013) bahwasanya pemimpin apapun jenis kelaminnya, 

yang penting membawa kemajuan bagi perempuan khususnya dan kemanusiaan pada 

umumnya. Terdapat empat faktor yang berpengaruh dalam kepemimpinan perempuan, 

yaitu (Kanter, 1976: 233-236):  

1. Mother (ibu)  

  Seorang wanita kadang-kadang menemukan bahwa dirinya menjadi ibu dalam 

sebuah kelompok atau organisasi yang digelutinya dimana ia menjadi pemimpin 

dalam forum tersebut. Di asumsikan bahwa perempuan adalah seorang yang 

simpatik, pendengar yang baik, dan mudah untuk diajak berbicara tentang masalah 
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pribadi. Dengan asumsi tersebut diharapkan bahwa para anggota atau rekan-rekan 

yang memiliki masalah dapat terhibur dengan berbicara padanya. Peran ibu adalah 

relatif aman dalam kepemimpinan perempuan. Seorang ibu tidak selalu rentan dalam 

mengejar seksual karena mereka tersedia untuk semua orang. Namun, peran 

perempuan sebagai pemimpin tipe mother ini memiliki konsekuensi negatif bagi 

kinerja: (1) reward yang diberikan bukan atas hasil tindakan sendiri tetapi untuk 

organisasi yang dikelola, (2) aspek yang dominan, diharapkan sebagai ―the good 

mother‖  dimana ibu adalah menjaga dirinya sebagai seorang yang tidak kritis. 

Padahal dengan sikapnya yang mampu membedakan dan bersikap kritis inilah 

merupakan indikator yang dapat mengembangkan lingkungan kerja yang lebih baik. 

2. Seductress (penggoda)  

 Peran kepemimpinan perempuan ini lebih dari peran ibu, yang cenderung 

memperkenalkan unsur persaingan dan kecemburuan. Sang ibu yang dapat memiliki 

banyak anak ini lebih sulit untuk menarik secara seksual. Persepsi bahwa peran the 

“sex object” adalah berpotensi sebagai penggoda seksual yang diinginkan, walaupun 

perempuan itu sendiri mungkin tidak sadar berperilaku menggoda atau bisa menjadi 

penyemangat bagi lingkungannya. Perilaku seductress ini juga dapat menimbulkan 

konflik dalam lingkungan.  

3. Pet (kesayangan)  

  Karakter kesayangan diadopsi oleh karyawan sebagai hal yang dapat menghibur 

untuk menunjukkan kehebatan dalam kepemimpinan perempuan. Karakter ini juga 

diharapkan agar dapat mengagumi sosok laki-laki, namun tidak untuk berhubungan 

dengan mereka.  

4. Iron Maiden (wanita besi)  
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  The “iron maiden” adalah perubahan pada masa kini, peran dimana perempuan 

yang kuat ditempatkan. Berbanding jauh dengan tiga peran perempuan sebelumnya. 

Peran iron maiden ini ditunjukkan oleh seorang pemimpin perempuan dengan gaya 

kompetensi yang dimiliki dengan cara terus terang dan ingin memposisikan diri 

setara dengan siapa pun. 

Pemimpin dengan peran wanita besi ini dikenal sebagai seorang yang tangguh 

dan terjebak dalam sikap yang lebih militan dari pada yang seharusnya. Peranan iron 

maiden bagi seorang perempuan menjadi tidak diperhatikan, rekan-rekan pun jadi 

tidak bersimpati kepada mereka, ketika mereka memiliki masalah, berbeda dengan 

peran seductress dan pet. 

2.2.4. Komitmen Organisasi 

Keberhasilan sebuah organisasiditentukan dalammengelola SDM. Tinggi 

rendahnya komitmenkaryawan terhadap organisasi tempat merekabekerja, 

sangatlah menentukan kinerja yang akandicapai organisasi. 

Dalam dunia kerja komitmen karyawan memiliki pengaruh yang sangat penting, 

bahkan ada beberapa organisasi yang berani memasukkan unsur komitmen sebagai 

salah satu syarat untuk memegang jabatan atau posisi yang ditawarkan. Komitmen 

yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik dan juga dampak dari komitmen 

tersebut menimbulkan promosi dalam sebuah jabatan dan sebaliknya jika komitmen 

rendah maka kinerja akan rendah pula dan juga sebuah organisasi akan memberikan 

demosi dalam jabatan tersebut. 

Komitmen organisasional didefinisikan sebagai “The degree to which an 

employee identifies with a particular organization and its goals, and wishes to 

maintain membership in the organization” (Robbins, 2002). Komitmen 
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organisasional sebagai kekuatan relatif individu terhadap suatu organisasi dan 

keterlibatannya dalam organisasi tertentu, yang dicirikan oleh tiga faktor psikologis: 

(1) Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, (2) 

Keinginan untuk berusaha sekuat tenaga demi organisasi dan (3) Kepercayaan yang 

pasti dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

Usaha untuk menjelaskan rahasia kesuksesan bisnis bahwa cara terbaik untuk 

memotivasi orang-orang mencapai komitmen penuh pada nilai-nilai organisasi 

adalah melalui kepemimpinan (leadership) dan keterlibatan. Pendekatan ini 

seringkali disebut pendekatan Heart and Minds (Amstrong, 1994).Pendekatan untuk 

menjelaskan mengenai komitmen organisasi oleh Shepperd dan Mathew (2000) 

dikelompokkan menjadi empat pendekatan, yakni: 

a. Pendekatan Berdasarkan Sikap (Attitudinal Approach) 

 Komitmen menurut pendekatan ini, menunjuk pada permasalahan 

keterlibatan dan loyalitas. Komitmen adalah identifikasi yang relatif kuat 

serta keterlibatan dari individu terhadap organisasi tertentu. Terdapat 3 faktor 

yang tercakup di dalamnya, yakni  (Amstrong, 1994): 

1. Keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. 

2. Keyakinan kuat dan penerimaan terhadap nilai- nilai dan serta tujuan dari 

organisasi. 

3. Penerimaan untuk melakukan usaha-usaha sesuai dengan organisasi. 

b. Pendekatan Komitmen Organisasi Multi Dimensi (The Multidimensional 

Approach) 

Terdapat tiga komponen yang mempengaruhi komitmen organisasi, 

sehingga karyawan memilih tetap atau meninggalkan organisasi berdasar 
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norma yang dimilikinya. Tiga komponen tersebut adalah (Allen dan Meyer 

(1990) dalam Yiing dan Ahmad , 2008): 

1. Affective Commitment ialah kuatnya keinginan seseorang dalam bekerja bagi 

organisasi atau perusahaan disebabkan karena dia setuju dengan tujuan-tujuan 

organisasi tersebut dan ingin melakukannya. 

2. Continuance Commitment ialah kuatnya keinginan seseorang dalam melanjutkan 

pekerjaannya bagi organisasi disebabkan karena dia membutuhkan pekerjaan 

tersebut dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang lain. 

3. Normative Commitment ialah kuatnya keinginan seseorang dalam melanjutkan 

pekerjaannya bagi organisasi disebabkan karena dia merasa berkewajiban dari 

orang lain untuk dipertahankan. 

Karyawan dengan komponen afektif tinggi, masih bergabung dengan 

organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara 

itu karyawan dengan komponen continuance tinggi, tetap bergabung dengan 

organisasi tersebut karena mereka membutuhkan organisasi. Karyawan yang 

memiliki komponen normatif yang tinggi, tetap menjadi anggota organisasi 

karena mereka harus melakukannya. Setiap karyawan memiliki dasar dan 

tingkah laku yang berbeda berdasarkan komitmen organisasi yang dimilikinya. 

Karyawan yang memiliki komitmen organisasi dengan dasar afektif memiliki 

tingkah laku berbeda dengan karyawan yang berdasarkan continuance. 

Karyawan yang ingin menjadi anggota akan memiliki keinginan untuk 

menggunakan usaha yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

c. Pendekatan Komitmen Organisasi Normatif (The Normative Approach)  
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Perasaan akan komitmen terhadap organisasi diawali oleh keyakinan akan 

identifikasi organisasi dan digeneralisasikan terhadap nilai-nilai loyalitas dan 

tanggung jawab.Menurut Weiner, komitmen organisasi dapat dipengaruhi oleh 

predisposisi personal dan intervensi organisasi. Ini mengandung arti bahwa 

perusahaan atau organisasi dapat memilih individu yang memiliki komitmen 

tinggi, dan bahwa organisasi dapat melakukan apa saja agar karyawan atau 

anggotanya menjadi lebih berkomitmen (Shepperd dan Mathew, 2000). 

d. Pendekatan Komitmen Organisasi Berdasarkan Perilaku  

Pendekatan ini menitik beratkan pandangan bahwa investasi karyawan 

(berupa waktu, pertemanan, pensiun) pada organisasi membuat mereka terikat 

untuk loyal terhadap organisasi tersebut. Kanter mendefinisikan pandangan 

komitmen organisasi sebagai profit associated with continued participation and 

a `cost' associated with leaving (Yousef, 2000). 

Komitmen organisasi dapat tercipta apabila individu dalam organisasi sadar 

akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan kedudukan, 

hal ini disebabkan pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua 

anggota organisasi yang bersifat kolektif. Penelitian yang dilakukan oleh Kouzes 

menemukan bahwa kredibilitas yang tinggi akan mampu menghasilkan suatu 

komitmen dan hanya dengan komitmen yang tinggi, suatu organisasi mampu 

menghasilkan bisnis yang baik (Wentzel, 2002). 

2.2.5. Kinerja Karyawan  

Prestasi atau kinerja merupakan catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari 

fungsi-fungsi  pekerjaan  tertentu  atau kegiatan  selama  kurun  waktu  tertentu. 

Kinerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan 
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sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan 

dengan standar yang dibuat perusahaan. 

2.2.5.1  Definisi Kinerja 

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas 

tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka 

mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan 

kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau 

organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di 

perusahaan tersebut (Siagian, 2008:105). 

Kinerja karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan 

dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang 

diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat 

melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan 

standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan 

tersebut terhadap karyawan lainnya (Dessler, 2004:125).  

Oleh karena itu kinerja karyawan menjadi suatu hasil atau prestasi 

seseorang dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna mencapai 

target atau standar yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

2.2.5.2. Sasaran dan Pengukuran Kinerja 

Padatingkat organisasi, tergantung kepada bentuk organisasinya. Sasaran 

dapat dirumuskan dalam bentuk laba (profit), pengembalian modal, hasil 

penjualan (sales turnover), income generation, pangsa pasar, pengembangan 

hasil produksi (inovasi), kualitas pelayanan terhadap pelanggan dan penurunan 
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biaya atau penghematan (Amstrong, 1994:90). Sasaran organisai dapat 

dinyatakan dengan istilah seperti ini : 

1. Target yang dapat kuantifikasi, seperti peningkatan keuntungan hasil 

penjualan sebanyak sekian persen, peningkatan pangsa pasar, pengurangan 

daftar tunggu, dsb. 

 2. Proyek yang harus diselesaikan pada periode tertentu,seperti peluncuran 

produk A, pemasangan sistem komputerisasi manufakturing yang 

terintegritas, pengenalan prosedur pengendalian yang baru, 

pengimplementasian manjemen kinerja. 

3. Target dan aspirasi kualitatif,berkenan dengan nilai seperti kualitas, pelayanan 

pelanggan, teamwork, inovasi, orientasi kinerja dan motivasi, komitmen 

serta pengembangan karyawan. 

Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara spesifik yang 

menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa sasaran yang ingin 

dicapai tersebut diselesaikan. Sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati, 

dan dapat diukur. Sebagai sasaran, suatu kinerja mencakup unsur-unsur diantara 

lain (Wibowo, 2010:130): 

1. The performers, yaitu orang yang menjalankan kinerja 

2. The action atau performance, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang 

dilakukan olehperformers 

3. A time element, menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan 

4. An evaluation method, tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan 

dapat dicapai 

5. The place, menunjukkan tempat di mana pekerjaan dilakukan 
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Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik dalam bentuk kata kerja secara 

spesifik dan dapat diukur. Ukuran kinerja merupakan alat ukur yang harus bersifat 

objektif sehingga diperlukan adanya kriteria yang sama. Dengan kriteria yang sama 

diharapkan memberikan hasil yang dapat diperbandingkan secara objektif dan adil, 

kriteria suatu ukuran kinerja menurut Wibowo (2010:145) adalah : 

1. Dikaitkan dengan tujuan strategis dan mengukur apa yang secara organisasional 

penting dan  mendorong kinerja bisnis. 

2. Relevan dengan sasaran dan akuntabilitas tim dan individu yang berkepentingan. 

3. Memfokuskan pada output yang terukur dan penyelesaian tugas dan bagaimana 

orangbertindak dan bagaimana tingkah laku mereka. 

4. Mengindikasi data yang akan tersedia sebagai dasar pengukuran. 

5. Dapat didiversifikasi dengan mengusahakan informasi yang akan mengonfirmasi 

tingkat seberapa jauh harapan dapat dipenuhi. 

6. Menjadi setepat mungkin dalam hubungan dengan maksud pengukuran dan 

ketersediaan data. 

7. Mengusahakan dasar untuk umpan balik dan tindakan. 

8. Bersifat komprehensif, mencakup semua aspek kinerja. 

2.2.5.3. Syarat Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah menilai perbandingan hasil kerja nyata dengan 

standar baik kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap individu 

karyawan. Penilaian kinerja merupakan evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja 

dan potensi pengembangan yang telah dilakukan (Hasibuan, 2001:133). 

Terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan 

penilaian kinerja yang efektif, yaitu (Wibowo, 2010:220): 
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1. Adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif 

2. Adanya objektivitas dalam proses evaluasi  

Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri, menurut 

Siagian (2008:127) menjelaskan bahwa bagi individu penilaian kinerja berperan 

sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, 

kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan 

tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sedangkan bagi organisasi, 

hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan 

keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program 

pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, 

promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen 

sumber daya manusia. Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik 

harus dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan 

secara rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara 

sistematik (Snell dan Bohlander, 2010:375).  

2.2.6 Pengaruh Kepemimpinan Perempuan Terhadap Kinerja Karyawan 

Organisasi akan selalu membutuhkan seorang pemimpin untuk 

keberhasikan organisasi. Pengaruh kepemimpinan akan sangat menentukan 

pekerjaan bawahan, dimana pekerjaan bawahan tidak akan berhasil dengan baik 

tanpa adanya kepemimpinan dan partisipasi bawahan. Seorang pemimpin harus 

mempunyai kapasitas untuk menciptakan suatu visi yang dapat membawa orang 

menuju sesuatu yang baru dan mampu menterjemahkan visi tersebut ke dalam 

kenyataan.  
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Terdapat empat faktor yang berpengaruh dalam kepemimpinan perempuan, 

yaitu: Pertama yakni The mother (keibuan). Pemimpin perempuan cenderung 

bersikap sebagaimana layaknya seorang ibu, misalnya sewaktu anak sakit, sang 

ibu akan menyediakan obat. Nantinya akan timbul asumsi bahwa pemimpin 

perempuan mempunyai sifat simpatik, pendengar yang baik, dan mudah untuk 

mencurahkan permasalahan. Kedua yaitu The pet (kesayangan). Pemimpin 

perempuan cenderung menjadi kesayangan bagi bawahannya, sehingga bawahan 

akan lebih menjaganya. Dalam hal ini karyawan akan menganggap pemimpin 

perempuan sebagai orang dekat, sehingga tidak terdapat rasa canggung. Ketiga 

The sex object (obyek seksual). Pemimpin perempuan cenderung menjadi 

penyemangat kerja bagi karyawannya. Dalam hal ini, pemimpin perempuan 

dianggap sebagai sebuah faktor yang memotivasi karyawan untuk bekerja lebih 

giat, akan tetapi kemauan yang timbul dari karyawan untuk bekerja lebih giat 

bukan karena perintah yang diberikan, tetapi karena ada dorongan dari dalam. 

Keempat The iron maiden (wanita besi). Pemimpin perempuan cenderung 

bersikap tegas dalam memimpin bawahannya, sehingga timbul kesan tegas. 

Dengan adanya sikap ini, maka pemimpin digambarkan sebagai sosok pemimpin 

yang keras (Kanter, 1976, 233-236).  

Oleh karena itu kepemimpinan, dalam hal ini kepemimpinan perempuan 

sangat diperlukan bila organisasi ingin sukses. Seperti telah diungkapkan di atas 

bahwa kepemimpinan perempuan mempunyai pengaruh terhadap kinerja bawahan 

untuk memiliki kinerja melebihi apa yang seharusnya atau melebihi level 

minimum organisasi. Gaya kepemimpinan perempuan yang efektif akan tercermin 

pada tinggi rendahnya kinerja bawahan bawahannya. Feminitas yang dimiliki 
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perempuan atau the mother (saying seperti ibu) sebagai suatu gaya kepemimpinan 

perempuan mendorong perempuan berhasil meningkatkan kinerja karyawannya. 

Di sisi lain pandangan maskulinitas seperti iron maiden (keras dan kaku) bukanlah 

gaya yang secara optimal untuk meningkatkan kinerja karyawan (Setiawati, 2010) 

2.2.7Pengaruh Komitmen Organisasi terahadap Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah suatu ukuran tertentu untuk mengindikasikan hasil 

capaian suatu pihak terhadap tugas organisasional. Komitmen dianggap penting 

bagi organisasi karena: (1) pengaruhnya pada turn over. (2) Hubungannya 

dengan kinerja yang mengasumsikan bahwa individu yang memiliki komitmen 

cenderung mengembangkan upaya yang lebih besar pada pekerjaan (Morrison, 

1994). Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan 

formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk 

mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi 

pencapaian tujuan (Morrow, 1986). Jadi seseorang yang memiliki komitmen 

tinggi akan memiliki identifikasi dengan organisasi, terlibat sungguh-sungguh 

dalam pekerjaan dan ada loyalitas serta afeksi positif terhadap organisasi. 

Komitmen organisasi berhubungan positif terhadap kinerja pekerjaan, 

karyawan yang berkomitmen untuk organisasi mereka lebih mungkin tidak 

hanya untuk tetap dengan organisasi tetapi juga cenderung mengerahkan usaha 

lebih atas nama organisasi dan bekerja menuju kesuksesan (Vanderberg, 1994). 

Secara umum diskusi yang telah dikemukakan sebelumnya telah menyiratkan 

bahwa keterlibatan kerja akan mendorong komitmen organisasi individu dan 

komitmen individu pada gilirannya akan dimasukkan kedalam usaha ekstra atas 

nama organisasi yang akan menyebabkan peningkatan kinerja.  
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2.2.8. Pengaruh Kepemimpinan Perempuan Terhadap Komitmen Organisasi 

Dalam memelihara komitmen organisasi, peran seorang pemimpin 

sangat dibutuhkan, dan kepemimpinan yang efektif menjadi syarat utama. 

Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya tertentu dalam 

kepemimpinannya terlebih dahulu harus memahami siapa bawahan yang 

dipimpinnya, mengerti kekuatan dan kelemahan bawahannya, dan mengerti 

bagaimana cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk mengimbangi 

kelemahan yang mereka miliki. Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada 

hubungan yang meliputi membangun kepercayaan, memberikan inspirasi, visi, 

mendorong kreativitas dan menekankan pengembangan berpengaruh secara 

positif pada komitmen afektif karyawan. Sementara perilaku kepemimpinan 

yang berorientasi pada tugas juga berpengaruh terhadap komitmen afektif 

karyawan, meski tingkat pengaruhnya lebih rendah (Hendarto, 2009).  

Untuk meningkatkan efektiftas kepemimpinan beberapa temuan bahwa 

kepedulian perempuan pada keluarga dan lingkungan lebih tinggi terutama 

secara moral, sehingga dari hal tersebut diharapkan bahwa kepemimpinan 

perempuan akan lebih etis dan berpihak kepada kepentingan keluarga dan 

masyarakat, karena para perempuan terbiasa hidup mengasuh dan membesarkan 

anak-anakny. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dinyatakan dalam bentuk skema sederhana yang utuh 

menurut pokok-pokok penelitian dan hubungannnya. Kerangka pemikiran dalam bentuk 

skema ini diharapkan dapat menggambarkan isi penelitian dan identifikasinya, sehingga 

sumber data dan pengolahan terarah. Kerangka pikiran yang akan penulis kemukakan 

adalah:                                                  H1a 

 

Kepemimpinan Perempuan (X) 

                                               H1b 

 

 H2b               H1c 

 

 H2c  

 H2a   

 H2d H3 

   H2e 

 

 

 H1e 

 

H1d 

Gambar 2.1 :Kerangka Pikir Penelitian 

 

Kepemimpinan 

Perempuan  

(Mother) X1 

Kepemimpinan 

Perempuan  

(Iron Maiden) 

X4 

 

Kepemimpinan 

Perempuan  

(Seductress) X2 

Kepemimpinan 

Perempuan  

(Pet) X3 

 

Komitmen 

Organisasi (Z) 
- Affective 

Commitment (Z1) 

-Normative 

Commitment (Z2) 

-Continuance 

Commitment(Z3) 

 

 

Kinerja (Y) 

- Kualitas kerja 

- 

KetepatanWaktu 

- Inisiatif 

-Kemampuan 

-Komunikasi 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau suatu kesimpulan awal dan masih bersifat 

sementara tentang adanya hubungan antara dua variabel atau lebih yang akan dibuktikan 

kebenarannya setelah data lapangan (empiris) dapat diperoleh. Hipotesis pada penelitian 

ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial 

darikepemimpinan perempuan (Mother, Seductress, Pet dan Iron 

Maiden)terhadap  kinerjakaryawan.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial 

darikepemimpinan perempuan (Mother, Seductress, Pet dan Iron 

Maiden)terhadap  komitmen organisasi. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari dari komitmen organisasi terhadap 

kinerjakaryawan. 

4. Pengaruh secara langsung (kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, 

Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerjakaryawan) mempunyai 

pengaruh lebih besar daripada pengaruh secara tidak langsung dimana 

kepemimpinan perempuan (Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden) 

terhadapkinerjakaryawan melalui komitmen organisasi. 

 

 

 

 

 

 


