
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian sekarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. 

Penelitian terdahulu 

No Judul/Pengarang Variabel Hasil 

1 Peran kepemimpinan 

terhadap  kepuasan 

kerja dan kinerja 

pegawai, Challagalla 

dan Shervani. (2006). 

 Peran 

Kepemimpinan  

 Kepuasan Kerja 

 Kinerja 

pegawai/anggota. 

 

Peran kepemimpinan 

berhubungan positif 

dengan kepuasan 

kerja dan kinerja 

pegawai.  

2 The impact of 

structural and process 

attributes on 

satisfaction and 

behaviour intentions, 

Journal of Services 

Marketing, Lyon, 

Down Bendall.,and 

Thomas L. Powers. 

(2004). 

 Kepuasan  

 Loyalitas  

Mutu layanan 

berpengaruh positif  

terhadap kepuasan 

dan loyalitas. 

3 Pengaruh motivasi 

terhadap kepuasan 

kerja pegawai sektor 

publik dan sektor 

swasta, Jurkeiwick. 

(2001). 

 

 Kepuasan kerja 

 Motivasi 

Pegawai 

Hasil penelitianya 

menunjukan motivasi 

pegawai berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kepuasan 

kerja pegawai. 

4 Pengaruh komitmen  Kepuasan kerja Komitmen organisasi 



organisasi terhadap 

kepuasan kerja dan 

kinerja pegawai, 

Suliman. (2002). 

 Komitmen 

Organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja 

pegawai 

 

2.1.1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu. 

Berikut ini diuraikan beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian sekarang : 

 Pada dasarnya penelitian ini mengadopsi dari beberapa penelitian 

yang dikembangkan dengan model yang sesuai dengan kondisi lingkungan 

tempat peneliti. Persamaan penelitian ini adalah variabel kepuasan dan kinerja 

dimana kinerja sangat berpengaruh pada kepuasan, sedangkan perbedaannya 

terletak pada variabel dimensi kepemimpinan yang menjadi dasar dari 

penelitian ini serta pengaruhnya terhadap kepuasan dan loyalitas anggota. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya hanya menekankan masalah 

kepuasan dan kinerja anggota. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas 

pengaruh dimensi kepemimpinan terhadap kepuasan dan loyalitas anggota 

Partai Keadilan Sejahtera, Kabupaten Rokan Hulu. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Kepemimpinan 

Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu 

karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki 

keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah 



kepemimpinan pada dasarnya berhubung dengan keterampilan, kecakapan, 

dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, oleh sebab itu 

kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan “pemimpin”. 

Kepemimpinan lebih dari sekedar seperangkat keterampilan dan 

keahlian. Kepemimpinan mempunyai kualitas personal halus yang agak 

sulit dilihat, tetapi sangat berpengaruh. Pengertian kepemimpinan menurut 

Malayu Hasibuan, (2006) adalah : 

“cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

organisasi”. 

Sedangkan menurut (Rost, Joseph C, dalam Triantoro Safaria,2004) : 

 “Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling 

mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang 

menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya”.  

  

Kepemimpinan didefinisikan juga oleh (Terry, George R, dalam Kartini 

Kartono, 2005) yaitu : 

“kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha 

mencapai tujuan-tujuan kelompok”. 

Menurut Robbin, (2007) Kepemimpinan (leadership) sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai sebuah 

visi atau serangkaian tujuan yang ditetapkan. Sumber pengaruh ini bisa jadi 



bersifat formal, seperti yang diberikan oleh pemangku jabatan 

presiden/ketua dalam sebuah organisasi/partai. Karena posisi 

presiden/ketua memiliki tingkat otoritas yang diakui secara formal, 

seseorang bisa memperoleh peran pemimpin hanya karena posisinya dalam 

organisasi/partai tersebut. Namun, tidak semua pemimpin adalah 

presiden/ketua, demikianpula sebaliknya, tidak semua presiden/ketua 

adalah pemimpin.  

Menurut Rivai, (2005) menyatakan bahwa kepemimpinan secara 

luas, adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, 

memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi 

interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, 

pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk  mencapai sasaran, 

memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan 

dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. 

Sedangkan menurut Hasibuan, (2003) kepemimpinan adalah cara seorang 

pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan 

bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Henry Mintzberg, (1992) Peran Pemimpin adalah : 

1. Peran huhungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai 

pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor 

konsultasi. 



2. Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru 

bicara. 

3. Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan 

gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. 

Dari beberapa pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah 

suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dan merubah perilaku untuk 

mencapai tujuan bersama. 

2.2.2. Teori dan Konsep Kepemimpinan 

Banyak pemikiran melatarbelakangi teori kepemimpinan, bahkan 

teori ini masih terus   berkembang sampai sekarang, berikut adalah 

perkembangannya mulai dari Great Man Theories sampai dengan 

kepemimpinan transformasional menurut (Bolden et al 2003): 

a. Great Man Theories : berdasarkan pemikiran bahwa pemimpin 

adalah orang-orang yang luar biasa, lahir dengan kualitas 

kepemimpinan, ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. 

b. Trait Theories :  nteori ini membuat daftar kata-kata sifat yang 

menggambarkan kualitas seorang pemimpin dan kata-kata 

tersebut terus bertambah, semua bersifat atribut positif. 

c. Behaviourist Theories : teori ini lebih fokus pada apa yang 

dilakukan oleh seorang pemimpin daripada kualitasnya. 

Beberapa pola perilaku berbeda diobservasi dan dikategorikan 



sebagai tipe kepemimpinan. Teori ini mendapatkan perhatian 

yang sangat besar dari para manajer. 

d. Situational Leadership : pendekatan teori ini melihat 

kepemimpinan sebagai sesuatu yang spesifik terhadap suatu 

situasi yang sedang dihadapi. Misalnya ada situasi yang 

membutuhkan tipe kepemimpinan otokratik dan ada yang 

membutuhkan pendekatan partisipatif. Teori ini juga menyatakan 

bahwa ada beberapa tipe kepemimpinan yang berbeda yang 

dibutuhkan dari setiap level di suatu organisasi yang sama. 

e. Contingency Theory : teori ini memperbaiki pendekatan 

situasional, dan fokus pada identifikasi variabel-variabel 

situasional kepemimpinan yang efektif yang diperkirakan paling 

tepat atau efektif untuk menghadapi situasi tertentu. 

f. Transactional Theory : pendekatan ini menekankan pada 

pentingnya hubungan antara pemimpin dan pengikutnya, fokus 

pada keuntungan yang mutual buat kedua belah pihak dan 

berasal dari semacam kontrak diantara mereka, dimana 

pemimpin akan memberikan penghargaan atau pengakuan atas 

komitmen atau loyalitas para pengikutnya. 

g. Transformational Theory :  konsep utamanya adalah tentang 

perubahan dan peran pemimpin yang menetapkan dan 



mengarahkan visi dan memastikan bahwa kinerja organisasi 

berubah. 

2.2.3. Kepemimpinan Yang Efektif 

Dalam teori kepemimpinan modern terdapat beberapa pendekatan, 

misalnya yaitu teori pendekatan sifat-sifat (traits approach theory). 

Pendekatan ini berdasarkan pada sifat seseorang yang dilakukan dengan 

cara: Membandingkan sifat yang timbul sebagai  pemimpin dan bukan 

pemimpin, dan membandingkan sifat pemimpin yang efektif dengan 

pemimpin yang tidak efektif. Penelitian tentang pempimpin efektif dan 

tidak efektif mengemukakan bahwa pemimpin yang efektif tidak 

berdasarkan pada sifat manusia tertentu, tetapi terletak pada seberapa jauh 

sifat seorang pemimpin dapat mengatasi keadaan yang dihadapinya. Sifat-

sifat yang dimiliki oleh pemimpin yang efektif anata lain K11, yaitu 

ketakwaan, kejujuran, kecerdasan, keikhlasan, kesederhanaan, keluasan 

pandangan, komitmen, keahlian, keterbukaan, keluasan hubungan sosial, 

kedewasaan, dan keadilan. 

Menurut As’ad, (1996) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

persyaratan untuk menjadi pemimpin yang efektif, yaitu kemampuan yang 

lebih tinggi dari rata-rata bawahannya antara lain: Memiliki kecerdasan 

yang cukup, memiliki kemampuan berbicara, memiliki kepercayaan diri, 

memiliki inisiatif, memiliki motivasi berprestasi, dan memiliki ambisi. 

Newstrom & Davis 1997 menyatakan bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki 



seorang pemimpin yang efektif  yaitu, keinginan personel, kejujuran dan 

integritas, kemampuan berpikir, luwes dan adaptif, karisma, hasrat untuk 

memimpin, percaya diri, pengetahuan, perasaan positif, kreativitas dan 

orisinilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.4. Ciri-Ciri Kepemimpinan Efektif 

Ciri-ciri kepemimpinan yang efektif menurut Hamlin, (2007) 

berdasarkan risetnya di Inggris terhadap manajer-manajer di 4 organisasi 

sektor publik adalah sebagai berikut:                      

Tabel 2.2 

Ciri-Ciri Kepemimpinan Yang Efektif 

Perilaku Positif / Efektif Perilaku Negatif / Tidak Efektif 

 Menunjukkan perhatian terhadap 

orang lain, merespon terhadap 

kebutuhan mereka 

 Berkonsultasi dan melibatkan orang 

lain dalam pengambilan keputusan 

 Melakukan rapat regular yang efektif 

untuk penentuan target, tujuan, 

pembagian tugas dan penilaian kinerja 

 Menghadapi permasalahan 

 Mendorong orang lain untuk bertindak 

atas inisiatifnya masing-masing 

 Mengakui kerja keras dan komitmen 

orang lain 

 Menggunakan informasi, pengetahuan 

dan pengalaman secara efektif untuk 

pengambilan keputusan 

 Manajemen perencanaan proyek yang 

efektif 

 Mencari cara peningkatan 

berkelanjutan diatas segala 

permasalahan/hambatan.  

 Selalu siap menghadapi permasalahan 

yang sulit atau sensitif 

 Menunjukkan semangat dan 

antusiasme yang tinggi 

 Memberikan tanggung jawab terhadap 

anggota tetapi tetap akuntabel 

 

 Tidak menunjukkan komitmen 

dan perhatian terhadap orang lain 

atau menghargai sumbangsih 

kerja mereka 

 Tidak melibatkan orang lain 

dalam pengambilan keputusan 

 Tidak bertanggung jawab, merasa 

memiliki atau akuntabel 

 Reaktif, fokus pada hal kecil 

bukan pada keseluruhan 

permasalahan 

 Membatalkan atau mengatur 

ulang rapat pada saat-saat 

terakhir 

 Bersikap emosional, irasional dan 

temperamental.  

 Komunikasi yang tidak jelas atau 

membingungkan 

 Tidak berkomunikasi atau 

menguasai perubahan secara 

efektif 

 Gagal mencapai persetujuan atau 

mengklarifikasi harapan 

 Menunjukkan keengganan untuk 

berhadapan dengan konflik 

 Menunjukkan ketidakterbukaan 

dan fokus pada halangan-

halangan 

 

 



2.2.5. Kepemimpinan Hasthabrata 

Konsep hasthabrata muncul dalam cerita pewayangan Jawa dengan 

lakon 'Iwahyu Makutharama' yang mengisahkan tentang pemberian 

wejangan (fatwa) seorang Pandita bernama Wiswamitra yang ditujukan 

kepada Sri Rama yang akan dinobatkan menjadi raja menggantikan 

ayahandanya. 

Konon, ajaran hasthabrata tersebut selalu dipedomani untuk 

dijadikan fatwa terhadap putra mahkota yang akan dinobatkan menjadi 

raja-raja Jawa. Hastabrata terdiri dari kata hastha yang berarti delapan dan 

kata brata yang berarti sifat baik.  Dalam beberapa literatur juga disebutkan 

bahwa delapan sifat alam ini mewakili simbol kearifan dan kebesaran Sang 

Pencipta, yaitu; sifat Bumi, sifat Matahari, sifat Bulan, sifat Samudra, sifat 

Bintang, sifat Angin, sifat Api, dan sifat Air. Berikut delapan sifat unggul 

pemimpin sejati : 

1. Brata yang pertama adalah SURYA yang berarti matahari.Sifat 

menerangi yang dimiliki oleh matahari dalam bahasa jawa dimaknai 

sebagai 'gawe pepadang marang ruwet rentenging liyan' yang 

berarti harus mampu membantu mengatasi kesulitan atau 

memecahkan problem-problem yang dihadapi oleh anak buahnya. 



2. Brata yang kedua adalah BAWANA yang berarti bumi. Bumi 

diibaratkan sebagai ibu pertiwi. Sebagai ibu pertiwi, bumi memiliki 

peran sebagai ibu, yang memiliki sifat keibuan, yang harus 

memelihara dan menjadi pengasuh, pemomong, dan pengayom bagi 

makhluk yang hidup di bumi. Implementasinya adalah kalau 

sanggup menjadi pemimpin harus mampu mengayomi dan 

melindungi anak buahnya. 

3. Brata yang ketiga adalah CANDRA yang berarti bulan. 

Implementasinya bagi pemimpin ialah pemimpin dalam 

memperlakukan anak buahnya harus dilandasi oleh aspek-aspek 

sosio-emosional. Pemimpin harus memperhatikan harkat dan 

mertabat pengikutnya sebagai sesama. Terhadap pengikutnya harus 

menghormati sebagai sesama manusia. Dalam konsep Jawa hal ini 

disebut 'nguwongke'. 

4. Brata keempat adalah KARTIKA yang berarti bintang.Bintang 

dapat menggambarkan dambaan cita-cita, tumpuan harapan, sumber 

inspirasi. Seorang pemimpin harus memiliki cita-cita yang tinggi, 

berpandangan jauh kedepan, pemberi arah, sumber inspirasi, dan 

tumpuan harapan. 



5. Brata yang kelima adalah TIRTA yang berarti air. Seorang 

pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri 

dengan siapapun termasuk pengikutnya (adaptif).Air selalu 

mengalir ke bawah, artinya pemimpin harus memperhatikan 

potensi, kebutuhan dan kepentingan pengikutnya, bukan mengikuti 

kebutuhan atasannya. 

6. Brata yang keenam adalah MARUTA, yang berarti angin. Secara 

alami angin memiliki sifat menyejukkan, angin membuat segar bagi 

orang yang kepanasan. Angin sifatnya sangat lembut. Seorang 

pemimpin harus bisa membuat suasana kepemimpinan sejuk, 

harmonis, dan menyegarkan. 

7. Brata yang ketujuh adalah DAHANA, yang berarti api. Secara 

alami, api memiliki sifat panas, dan dapat membakar. Seorang 

pemimpim memiliki sifat pembakar semangat, pengobar semangat, 

dan memiliki peran sebagai motivator dan inovator bagi 

pengikutnya. 

8. Brata yang kedelapan adalah SAMODRA, yang berarti lautan atau 

samudra. Pemimpin harus memiliki wawasan yang luas dan dalam, 

seluas dan sedalam samudra.Samudra juga bersifat menampung 

seluruh air dan benda-benda yang mengalir kearah laut. Seorang 



pemimpin harus memiliki sifat menampung semua kebutuhan, 

kepentingan, dan isi hati dari pengikutnya, serta pemimpin harus 

bersifat aspiratif. 

2.2.6. Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan berhubungan dengan situasi sosial dalam 

kehidupan kelompok/ organisasi dimana fungsi kepemimpinan harus 

diwujudkan dalam interaksi antar individu. Menurut Rivai, (2005) secara 

operasional fungsi pokok kepemimpinan dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Fungsi Instruktif  

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 

bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan 

kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau 

melaksanakan perintah. 

b. Fungsi Konsultatif  

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah.Pada tahap pertama 

dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan 

bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan 

orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai 



bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap 

berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin 

dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam 

pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan 

berupa umpan balik (feedback) untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat 

diharapkan keputusan-keputusan pimpinan, akan mendapat dukungan 

dan lebih mudah menginstruksikannya sehingga kepemimpinan 

berlangsung efektif. 

c.  Fungsi Partisipasi  

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha 

mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam 

keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. 

Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan 

secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak 

mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan 

pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan 

pelaksana. 

 



d. Fungsi Delegasi  

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 

wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui 

persetujuan maupun tanpa persetujuandari pimpinan. Fungsi delegasi 

pada dasarnya berarti kepercayaan.Orang-orang penerima delegasi itu 

harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki 

kesamaan prinsip, persepsi dan aspirasi. 

e. Fungsi Pengendalian  

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang 

sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara 

terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan 

tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian ini 

dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi 

dan pengawasan. 

2.2.7. Dimensi Kepemimpinan 

Dimensi kepemimpinan yang efektif digunakan untuk menanggapi 

tuntutan dunia politik yang kompleks saat ini menurut Campbell dan 

Samiec, (2005) meliputi commanding, visioning, enrolling, relating, dan 

coaching. Kesuksesan seorang pemimpin menuju kinerja mengesankan 

dapat dilakukan dengan menjalankan lima dimensi kepemimpinan. 



 

 

 

 

 

 

 

Sumber: wabccoaches.com  

Gambar 2.1 Dimensi Kepemimpinan 

a. Commanding 

Commanding adalah mengambil alih tanggung jawab dan segera 

mengambil keputusan untuk pencapaian kinerja secara cepat. 

b. Visioning 

Visioning adalah kecakapan komunikasi pemimpin dalam menjelaskan 

kepada seluruh konstituen akan masa depan partai. 

c. Enrolling 

Enrolling adalah kecakapan dari sang pemimpin dalam menciptakan 

peluang-peluang, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 

Hal ini berhubungan dengan kecakapan manajerial.  

d. Relating 

Relating adalah hubungan, sebagai pemimpin ia harus bisa membuat 

hubungan yang harmonis antara dirinya dengan para anak buah. 



e. Coaching 

Mengembangkan potensi individu dan kinerja individu sambil 

menyelaraskan tujuan individu dan nilai-nilai orang-orang di 

organisasi. 

2.2.8. Hubungan kepemimpinan dengan kepuasan dan loyalitas anggota 

Dalam melaksanakan semua aktivifitas yang ada di organisai/partai 

diperlukan seorang pemimpin yang bisa memberikan arah dan 

menggerakkan elemen yang ada. Pemimpin merupakan faktor penentu 

dalam upaya pencapaian tujuan organisasi/partai. Kualitas pemimpin 

menentukan keberhasilan organisasi/partai yang dipimpinnya. Keberhasilan 

suatu organisasi/partai ditentukan juga oleh faktor kepemimpinan, karena 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan anggota terutama dalam 

membangkitkan loyalitas anggota (Susilaningsih, 2008). 

Figur pemimpin dengan kepemimpinannya berupaya menarik 

perangkat anggota untuk dapat bekerja sama dengan baik. Efektivitas 

kepemimpinan akan sangat tergantung pada kemampuan seorang 

pemimpin dalam mengarahkan pengikutnyadalam pencapaian tujuannya. 

2.3. Kepuasan anggota 

2.3.1. Pengertian Kepuasan 

 kinerja produk yang dirasakan (outcome) dalam hubungannya 



dengan apa yang diharapkan oleh seseorang ketika mengkonsumsi sebuah 

produk. 

Menurut Boshoff & Gray, (2004) kepuasan adalah evaluasi secara 

keseluruhan berdasarkan banyak pengalaman yang lalu dalam 

menggunakan barang atau jasa dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain, 

kepuasan merupakan evaluasi yang sedang berlangsung mengenai 

kemampuan perusahaan dalam menyampaikan benefit yang dicari oleh 

konsumen. 

Dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, 

kepuasan bisa disimpulkan sebagai evaluasi akhir dari seorang pelanggan 

yang telah mengkonsumsi produk atau jasa dari sebuah 

perusahaan/organisasi, dan evaluasi tersebut menghasilkan perasaan 

senang/nyaman dari proses konsumsi suatu produk atau jasa tersebut. 

Perasaan senang/nyaman yang dirasakan oleh pelanggan tersebut muncul 

karena perusahaan/organisasi berhasil memberikan nilai pelanggan yang 

seperior sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan melebihi ekspektasi 

pelanggannya. Istilah kepuasan sangat rumit dan tidak ada seorangpun 

yang bisa mendefenisikannya secara pasti (Giese and Cote, 2002). Namun 

demikian, pada dasarnya defenisi-defenisi kepuasan yang telah ada 

mempunyai arti yang sama, yaitu nilai tambah yang diperoleh setelah 

seseorang mengkonsumsi suatu produk atau jasa. 



2.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. 

Robbins (2006) mendefinisikan kepuasan sebagai suatu sikap 

umum seorang individu terhadap pekerjaannya dimana dalam pekerjaan 

tersebut seseorang dituntut untuk berinteraksi dengan rekan sekerja dan 

atasan, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, memenuhi standar 

kinerja. Robbins (2006) menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan 

tugasnya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu : 

1. Maintenance Factors 

Maintenance faktors adalah faktor-faktor pemeliharaan yang 

berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh 

ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini menurut Herzberg 

merupakan kebutuhan yang berlangsung terus menerus, karena 

kebutuhan ini akan kembali pada titiknol setelah dipenuhi. Faktor-

faktor pemeliharaan ini meliputi faktor-faktor: 

a. Gaji atau upah (Wages or Salaries) 

b. Kondisi kerja (Working Condition) 

c. Kebijaksanaan dan Administrasi perusahaan (Company Policy     

andAdministration) 

d. Hubungan antar pribadi (Interpersonal Relation) 



e. Kualitas supervisi (Quality Supervisor) 

Hilangnya faktor-faktor pemeliharaan ini dapat menyebabkan 

timbulnya ketidak puasan, bahkan dapat menyebabkan banyak anggota 

yang keluar. Faktor-faktor pemeliharaan ini perlu mendapat perhatian yang 

wajardari pimpinan, agar kepuasan anggota dapat ditingkatkan. 

Maintenance factors ini bukanlah merupakan motivasi bagi anggota, tetapi 

merupakan keharusan yang harus diberikan oleh pimpinan kepada mereka, 

demi kesehatan dan kepuasan anggota. 

2. Motivation Factors 

Motivation factors Adalah faktor motivator yang menyangkut 

kebutuhan psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam 

melakukan pekerjaan. Faktor motivasi ini berhubungan dengan 

penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan 

pekerjaan. Faktor motivasi ini : 

a. Prestasi (Achievement) 

b. Pengakuan (Recognition) 

c. Pekerjaan itu sendiri (The work it self) 

d. Tanggung jawab (Responsibility) 

e. Pengembangan Potensi individu (Advancement) 



f. Kemungkinan berkembang (The possibility of growth) 

Teori ini timbul paham bahwa dalam perencanaan pekerjaan harus 

diusahakan sedemikian rupa, agar kedua faktor ini (faktor pemeliharaan 

danfaktor motivasi) dapat dipenuhi. Banyak kenyataan yang dapat dilihat 

misalnya dalam suatu partai, kebutuhan kesehatan mendapat perhatian 

yang lebih banyak dari pada pemenuhan kebutuhan individu secara 

keseluruhan.Hal ini dapat dipahami, karena kebutuhan ini mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap kelangsungan hidup individu. Kebutuhan 

peningkatan prestasi dan pengakuan ada kalanya dapat dipenuhi dengan 

memberikan anggota suatu tugas yang menarik untuk dikerjakan. Ini adalah 

suatu tantangan bagaimana suatu pekerjaan direncanakan sedemikian rupa, 

sehingga dapat menstimulasi dan menantang sipekerja serta menyediakan 

kesempatan baginya untuk maju. 

2.3.3. Indikator kepuasan 

Herzberg dengan teorinya tentang kepuasan kerja menyatakan 

bahwa kepuasan kerja berkaitan dengan faktor Motivator-Hygiene 

(Kreitner dan Kinichi, 2005). Faktor motivator berkaitan dengan pekerjaan 

yang menawarkan prestasi, pengakuan, pekerjaan yang menantang, 

tanggung jawab serta prospek kemajuan. Sedangkan faktor hygiene yang 



berkaitan kebijakan perusahaan, pengawasan, gaji, hubungan kerja dan 

kondisi kerja.  

Kepuasan anggota merupakan hasil evaluasi akhir dari seorang 

anggota terhadap produk partai dengan cara membandingkan produk 

tersebut dengan produk sejenis dari partai pesaing, apakah produk yang 

diterimanya sesuai dengan harapannya (Bloemer dan Ruyter, 1997). 

Dimensionalisasi yang dipergunakan dalam mengukur konstruk kepuasan 

anggota merujuk pada penelitian variabel kepuasan akan mengacu pada 

penelitian Levesque dan McDouglall (1996), indikator yang akan 

digunakan antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pilihan Tepat 

Menunjukkan pilihan yang tepat, yang diukur dari perasaan 

yang timbul dari anggota dalam memilih pemimpin, apakah 

pemimpin tersebut sudah tepat atau belum. 

2. Kesesuaian harapan 

Menunjukkan kesesuaian harapan, yang diukur dari perasaan 

anggota  yang timbul akan kemampuan pemimpin untuk dapat 

memenuhi semua harapannya. 

3. Kepuasan Fasilitas 

Menunjukkan kepuasan fasilitas yang diukur dari perasaan 

puas dari anggota terhadap fasilitas yang telah diberikan dan 

disediakan oleh pemimpin. 



4. Kepuasan anggota terhadap semua peraturan dan kebijakan 

pemimpin. 

5.   Kepuasan anggota terhadap pemimpin itu sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang kepuasan  

mempunyai aspek yang luas. Kepuasan berkaitan dengan fisik 

dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya, kondisi 

lingkungan pekerjaannya, ia juga berkaitan dengan 

interaksinya dengan sesama rekan kerjanya, serta sistem 

hubungan diantara mereka. Selain itu, kepuasan juga berkaitan 

dengan prospek dengan pekerjaannya apakah memberikan 

harapan untuk berkembang atau tidak. Semakin aspek-aspek 

harapan terpenuhi, maka semakin tinggi tingkat kepuasan. 

Tinggi rendahnya kepuasan dapat dilihat dari beberapa aspek 

seperti tingkat produktivitas, tingkat absensi, serta tingkat 

pengunduran diri dari pekerjaan. Selain itu ketidak puasan 

dalam banyak hal sering dimanifestasikan dalam tindakan-

tindakan destruktif aktif dan pasif, seperti suka mengeluh, 

menjadi tidak patuh terhadap peraturan, tidak berusaha 

menjaga aset perusahaan, membiarkan hal-hal buruk terus 

terjadi, dan menghindar dari tanggung jawabnya.  

 

 



Menurut Kotler, (2003) ada empat metode untuk mengukur 

kepuasan anggota, yaitu : 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Organisasi yang berorientasi pada anggota perlu menyediakan 

kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi 

anggotanya guna menyampaikan saran, kritik, pendapat dan 

keluhan mereka seperti kotak saran, e-mail, dan lain-lain. 

2. Lost Customer Analysis 

Partai menghubungi anggota yang telah berhenti atau beralih, 

hal ini harus dilakukan sebab hal ini bisa dikatakan bahwa 

partai telah gagal dalam memuaskan anggotanya dan dapat 

menganalisanya sebagai pelajaran  pelajaran dan pengalaman 

yang tidak diulangi. 

3. Survei Kepuasan Anggota 

Melalui survei, partai akan memperoleh tanggapan secara 

langsung dari konsumennya dan juga akan memberikan pesan 

positif bahwa partai tersebut menaruh perhatian terhadap 

anggota mereka. Pengukuran kepuasan anggota dengan 

memakai metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara 



diantaranya: 

a. Directly reported statisfaction 

Pengukuran secara langsung menggunakan item-item 

spesifik yang menanyakan langsung tingkat kepuasan 

yang dirasakan anggotanya. 

b. Problem analysis 

Pada teknik ini, responden diminta mengungkapkan 

masalah yang dihadapi berkaitan dengan produk atau 

jasa dan memberikan saran-saran perbaikan. 

2.3.4. Hubungan kepuasan dengan loyalitas anggota 

semakin tinggi kepuasan anggota pada sebuah organisasi/partai, 

semakin tinggi pula loyalitas yang dapat dicapai. Sebaliknya, tanpa 

kepuasan  yang tinggi, sulit bagi sebuah organisasi/partai mencapai hasil 

dan loyalitas anggota yang optimal (Rivai, 2005). Anggota yang memiliki 

kepuasan yang tinggi akan mempunyai dorongan untuk memajukan 

organisasi/partai. 

Kepuasan harus dimiliki setiap anggota dan harus diperhatikan oleh 

pemimpin agar bisa mendukung tercapainya tujuan partai. Loyalitas 

dengan dilandasi kepuasan yang tinggi akan terciptanya suatu kondisi yang 



harmonis antara keinginan dan kenyataan. Untuk menciptakan kondisi 

yang harmonis tersebut terlebih dahulu harus diwujudkan keselarasan 

antara kewajiban dan hak anggota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas merupakan sikap kesetiaan dan ketaatan seseorang atau 

sekelompok orang terhadap peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak 

tertulis, yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Hal 

demikian membuktikan bahwa kepuasan memiliki pengaruh terhadap 

loyalitas anggota. 

2.4. Loyalitas Anggota 

2.4.1 Pengertian loyalitas anggota 

Loyalitas merupakan kemaun bekerja sama yang berarti kesediaan 

mengorbankan kepentingan pribadi, kesediaan melakukan pengawasan diri 

dan kemauan untuk menonjolkan diri sendiri (Muhyadi, 1989). Streers dan 

Porter (1983) berpendapat bahwa loyalitas ada dua macam, yaitu sejauh 

mana anggota mengidentifikasi organisasi/partai yang ditunjukan dengan 

keinginan untuk bekerja dan berusaha sebaik-baiknya, kemudian loyalitas 

terhadap partai sebagai perilaku maksudnya proses dimana anggota 

mengambil keputusan pasti untuk tidak keluar dari anggota apabila tidak 

membuat kesalahan yang ekstrim. Loyalitas anggota terhadap partai akan 

menimbulkan rasa tanggung jawab dan dapat menimbulkan semangat 

kerja.  



Loyalitas merupakan sikap mental anggota yang ditunjukan pada 

keberadaaan partai (Gouzali, 2000). Sedangkan menurut Amin Wijaya 

(2007) yaitu dukungan yang diberikan anggota dalam partai terhadap 

tindakan yang diharapkan untuk memastikan keberhasilan dan 

kelangsungan hidup, meskipun tindakan tersebut berlawanan dengan 

aspirasi anggota. 

Loyalitas menurut Robbin (1996) merupakan proses yang timbul 

sebagai akibat keinginan untuk setia dan berbakti, baik itu pada 

pekerjaannya, kelompok, atasan maupun perusahaannya. Hal ini 

menyebabkan seseorang rela berkorban demi memuaskan pihak lain atau 

anggotanya. 

Loyalitas dapat diukur berdasarkan: 

a) Urutan pilihan (choice sequence) 

Metode urutan pilihan atau disebut juga pola pembelian ulang 

ini banyak dipakai dalam penelitian dengan menggunakan 

panel-panel agenda harianpelanggan lainnya, dan lebih terkini 

lagi, data scanner supermarket. 

 

b) Proporsi pembelian (proportion of purchase) 

Berbeda dengan runtutan pilihan, cara ini menguji proporsi 

pembelian total dalam sebuah kelompok tertentu. Data yang 

dianalisis berasal dari panel pelanggan. 



c)  Preferensi (preference) 

Cara ini mengukur loyalitas dengan menggunakan komitmen 

psikologis atau pernyataan preferensi, loyalitas dianggap 

sebagai “sikap yang positif” terhadap suatu produk tertentu, 

sering digambarkan dalam istilah niat untuk membeli. 

d) Komitmen (commitment) 

Komitmen lebih berfokus pada komponen emosional atau 

perasaan. Komitmen terjadi dari keterkaitan pembelian yang 

merupakan akibat darai keterlibatan ego dengan kategori 

merek. Keterlibatan ego tersebut terjadi ketika sebuah produk 

sangat berkaitan dengan nilai-nilai penting, keperluan, dan 

konsep diri pelanggan, (Mardalis,2005). 

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas 

Timbulnya loyalitas kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa 

faktor pengaruh loyalitas kerja menurut Streers dan Porter (1983) adalah : 

a.  Karakteristik Pribadi 

Faktor yang meliputi usia anggota, masa kerja, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, prestasi yang dimiliki, ras dan sifat 

kepribadian. 

 

 



b. Karakteristik Pekerjaan 

Berkaitan dengan internal partai yaitu tantangan kerja, 

indentifikasi tugas, umpan balik dan kecocokan tugas yang 

diberikan. Penyesuaian diri termasuk dalam interaksi sosial 

dimana anggota ditutut dapat meneyesuaikan diri dengan 

lingkungan partai terutama sumber daya manusia. 

c.  Karakteristik Desain organisasi/partai 

Berhubungan dengan internal partai yang dapat dilihat dari 

sentralisasi, tingkat formalitas dan tingkat keikut sertaan dalam 

pengambilan keputusan. 

d.  Pengalaman yang diperoleh dari organisasi/partai 

Yaitu internalisasi individu terhadap partai setelah 

melaksanakan tugas dipartai sehingga mampu menimbulkan 

rasa aman dan merasakan kepuasan pribadi. 

2.4.3 Indikator dari Loyalitas Anggota 

Streers dan Porter (1983) berpendapat bahwa loyalitas ada dua 

macam, yaitu sejauh mana anggota mengidentifikasi organisasi/partai 

yang ditunjukan dengan keinginan untuk bekerja dan berusaha sebaik-

baiknya. Indikator yang di gunakan untuk mengukur variabel loyalitas 

yaitu: 

 Repeat purchase yaitu kesetiaan terhadap organisasinya 



 Retention yaitu ketahanan terhdap pengaruh yang negatif mengenai 

organisasi. 

 Referalls yaitu mereferensikan secara total eksistensi organisasi . 

 Merekomendasikan partai ke orang-orang. 

 Solid terhadap sesama anggota. 

2.5. Kerangka Pemikiran Konseptual 

Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dijadikan dasar 

pemikiran dalam penelitian ini. 

       KEPEMIMPINAN 
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2.6. Formulasi Hipotesis 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 



 Untuk mengetahui jawaban dari kondisi pada rumusan masalah dan 

pengaruh antar variabel, Menurut Sugiyono (2008) hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka disusun rumusan hipotesis 

penelitian : 

 H1: Commanding berpengaruh positif terhadap loyalitas anggota pada Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu. 

Artinya: Semakin baik Commanding maka semakin tinggi loyalitas anggota. 

H2: Commanding berpengaruh positif terhadap kepuasan anggota pada 

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu. 

Artinya: Semakin baik Commanding maka semakin tinggi kepuasan anggota. 

H3: Visioning berpengaruh positif terhadap loyalitas anggota pada Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu. 

Artinya: Semakin baik Visioning maka semakin tinggi loyalitas anggota. 

H4: Visioning berpengaruh positif terhadap kepuasan anggota pada Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu. 

Artinya: Semakin baik Visioningmaka semakin tinggi kepuasan anggota.  

H5: Enrolling berpengaruh positif terhadap loyalitas anggota pada Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu. 

Artinya: Semakin baik Enrolling maka semakin tinggi loyalitas anggota. 



H6: Enrolling berpengaruh positif terhadap kepuasan anggota pada Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan hulu. 

Artinya: Semakin baik  Enrolling  maka semakin tinggi kepuasan anggota. 

H7: Relating berpengaruh positif terhadap loyalitas anggota pada Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu. 

Artinya: Semakin baik  Relating  maka semakin tinggi loyalitas anggota. 

H8: Relating berpengaruh positif terhadap kepuasan anggota pada Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan hulu. 

Artinya: Semakin baik  Relating  maka semakin tinggi kepuasan anggota. 

H9: Coaching berpengaruh positif terhadap loyalitas anggota pada Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu. 

Artinya: Semakin baik  Coaching  maka semakin tinggi loyalitas anggota. 

H10: Coaching berpengaruh positif terhadap kepuasan anggota pada Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan hulu. 

Artinya: Semakin baik  Coaching maka semakin tinggi kepuasan anggota. 

H11: Kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas anggota pada Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu. 

Artinya: Semakin tinggi  kepuasan  maka semakin tinggi pula loyalitas anggota. 

 

 

 


