
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Konsep kepemimpinan  

a. Kepemimpinan  

Kepemimpinan menurut Kreitner dan Kinicki (2005, h.299) 

mengungkapkan bahwa kepemimpinan  atau leadership didefinisikan 

sebagai suatu proses pengaruh sosial dimana pemimpin  mengusahakan 

partisipasi sukarela dari para bawahan dalam suatu usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi. Maka kepemimpinan adalah suatu proses 

dimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk menjadi bawahan 

dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Vietzal dkk (2013), seorang 

leadership dalam suatu organisasi harus memiliki unsur dan kriteria 

tertentu sehingga layak disebut sebagai pemimpin, yaitu: Pengaruh, 

Kekuasaan/power, Wewenang, pengikut. 

b. Fungsi Kepemimpinan  

Menurut Baharuddin dan Umiarso (2012), terdapat lima fungsi pokok 

leadership atau kepemimpinan, yaitu: 

1) Fungsi instruktif 

Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan 

pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa (isi perintah), 

bagaimana (cara mengerjakan perintah), kapan (waktu memulai, 

melaksanakan, dan melaporkan hasilnya), dan di mana (tempat 

mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara 

efektif. 

2) Fungsi konsultatif 



Pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang 

mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang 

dipimpinnya. Konsultasi dapat pula dilakukan melalui arus 

sebaliknya, yakni dari orang-orang yang dipimpin kepada pemimpin 

yang menetapkan keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya. 

Hal ini berarti fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua 

arah, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak 

pemimpin. 

3) Fungsi Partisipatif 

Fungsi ini berarti kesediaan pemimpin untuk tidak berpangku tangan 

pada saat-saat orang yang dipimpin melaksanakan keputusannya. 

Pemimpin tidak boleh sekedar mampu membuat keputusan dan 

memerintahkan pelaksanaannya, tetapi juga ikut dalam proses 

pelaksanaannya, dalam batas-batas tidak menggeser dan mengganti 

petugas yang bertanggung jawab melaksanakannya. 

4) Fungsi delegatif 

Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah-milah tugas pokok 

organisasinya dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat 

dilimpahkan kepada orang-orang yang dipercayainya. Fungsi 

delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Pemimpin harus bersedia 

dan dapat mempercayai orang lain sesuai dengan posisi/jabatannya. 

5) Fungsi pengendalian  

Pemimpin mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan 

dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama secara maksimal. 

 

 



2. Gaya kepemimpinan  

Kartono (2002, h.62), menjelaskan bahwa “Gaya Kepemimpinan adalah 

cara bekerja dan bertingkah laku pemimpin dalam membimbing para 

bawahannya untuk berbuat sesuatu”. Jadi Gaya kepemimpinan merupakan 

sifat dan perilaku pemimpin yang diterapkan kepada bawahannya untuk 

membimbing bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan. Didalam gaya 

kepemimpinan memiliki tipe-tipe sebagai berikut : 

Tipe-tipe Gaya Kepemimpinan  

Teori ini dikembangkan oleh Robert House sebagaimana dikutip oleh 

Wirjana dan Supardo (2005, h.49), mengungkapkan bahwa seseorang 

pemimpin menggunakan suatu gaya kepemimpinan yang tergantung dari 

situasi:  

1) Kepemimpinan Direktif Pemimpin memberikan nasihat spesifik kepada 

kelompok dan memantapkan peraturan-peraturan pokok. 

2) Kepemimpinan Suportif Adanya hubungan yang baik antara pemimpin 

dengan kelompok dan memperlihatkan kepekaan terhadap kebutuhan 

anggota. 

3) Kepemimpinan Partisipatif Pemimpin mengambil keputusan 

berdasarkan konsultasi dengan kelompok, dan berbagi informasi dengan 

kelompok. 

4) Kepemimpinan Orientasi Prestasi Pemimpin menghadapkan anggota-

anggota pada tujuan yang menantang, dan mendorong kinerja yang 

tinggi, sambil menunjukkan kepercayaan pada kemampuan kelompok. 

Tipe- tipe ini harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, dan di terapkan 

menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi. 

 



3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan  

Thoha (2010, h.42), mengungkapkan bahwa dengan mempergunakan 

kepemimpinan maka pemimpin akan mempengaruhi persepsi bawahan dan 

memotivasinya, dengan cara mengarahkan karyawan pada kejelasan tugas, 

pencapaian tujuan, kepuasan kerja, dan pelaksanaan kerja yang efektif. Hal 

ini dipertegas oleh Robbins (2007, h.432), yang mengungkapkan bahwa 

kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok 

menuju pencapaian sasaran. Kemampuan karyawan untuk mencapai 

sasaran dan tujuan organisasi tersebut merupakan pencerminan dari kinerja 

karyawan. Sehingga dapat disimpulkan jika gaya kepemimpinan memiliki 

peran yang besar dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan 

ini lah yang akan menghasilkan pelayanan prima. 

4. Pelayanan Prima (Excellence service) 

Pelayanan Prima yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, 

akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, 

kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan 

kenyamanan. Menurut Johnston dan Clark, excellence service adalah 

sebuah bentuk layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan menjawab 

masalah atau pertanyaan pelanggan. Singkatnya, excellence service adalah 

bentuk pelayanan terbaik guna mencapai tujuan yakni rasa kepuasan 

konsumen. 

Terdapat 6 unsur pokok dalam pelayanan prima terhadap konsumen yang 

dirumuskan oleh Barata (2004), yakni: 

a. Attitude 

Attitude adalah sikap saat menghadapi dan melayani konsumen. 

b.  Ability 



 Ability merupakan kemampuan kerja yang baik untuk menangani 

konsumen, seperti komunikasi efektif. 

c. Attention 

 Attention adalah bentuk kepedulian terhadap kebutuhan, pertanyaan, 

hingga  keluhan dari pelanggan. 

d. Appearance 

 Appearance adalah penampilan yang mencerminkan kualitas serta 

kredibilitas  pelayanan kepada konsumen. 

e. Accountability 

 Accountability merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan 

kepada  konsumen guna mengatasi keluhan, ketidakpuasan, atau 

masalah lain yang  ditimbulkan. 

f.  Action 

 Action adalah tindakan nyata saat melayani konsumen. 

B. Penelitian terdahulu  

Berikut adalah beberapa penelitian yang menjadi referensi, sebagai berikut: 

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 

1 Penelitian  Khairizah at,al  

 Judul penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi pada karyawan di 

perpustakan Universitas Brawijaya Malang) 

 Hasil penelitian Hasil dari penelitian ini adalah secara bersama-

sama gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh 

pada kinerja karyawan. Pemimpin yang direktif 

memiliki pengaruh secara sendiri-sendiri pada 



kinerja karyawan, sedangkan pemimpin suportif 

dan partisipati tidak mempengaruhi kinerja 

karyawan. 

 Persamaan  Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan variabel X yaitu gaya 

kepemimpinan. 

 Perbedaan Tempat penelitian terdahulu Perpustakaan 

Universitas Brawijaya Malang, penelitian 

sekarang SPBU PT. Filadelfia Berkat Abadi 

Palangkaraya. Dan variabel Y adalah kinerja 

karyawan. 

 

 

2 Penelitian  Christian Bayu Putra, Hamidah Nayati Utami, 

dan Mochammad Soe’oedhakam 

 Judul penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan Direktif, 

Suportif, Dan Partisipatif Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Pada PT. Astra Internasional 

Tbk. Daihatsu Malang)  

 Hasil penelitian Hasil dari penelitian ini adalah gaya 

kepemimpinan memiliki pengaruh yang 

signifikan secara simultan terhadap kinerja 

karyawan, sehingga secara keseluruhan gaya 

kepemimpinan memberikan kontribusi yang 

sangat berarti dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. Gaya Kepemimpinan Direktif secara 

parsial mempunyai pengaruh signifikan 



terhadap kinerja karyawan. Variabel gaya 

kepemimpinan suportif secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan 

Pertisipatif secara parsial mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Persamaan  Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan variabel X yaitu gaya 

kepemimpinan. 

 Perbedaan Tempat penelitian terdahulu pada PT. Astra 

Internasional Tbk. Daihatsu Malang, penelitian 

sekarang pada SPBU PT. Filadelfia Berkat 

Abadi Palangkaraya.  Dan variabel dependen 

pada penelitian ini adalah kinerja karyawan. 

 

3 Penelitian  Mirantika Cintya Wati, Endang Indartuti dan 

Judhi Hariwibowo 

 

 Judul penelitian Pelaksanaan pelayanan prima dalam 

meningkatkan kepuasan masyarakan (studi 

kasus pelayanan pengurusan kartu keluarga 

dikecamatan menganti, Gresik) 

 Hasil penelitian Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan 

wawancara dan penyebaran kuisioner 

menunjukkan bahwa pelayanan prima yang 

dilakukan oleh karyawan terutama pelayanan 

manajemen untuk meningkatkan Kepuasan 



Masyarakat di Kecamatan Menganti, Gresik 

bagus dan masyarakat puas dengan pelayanan 

yang diberikan oleh karyawan 

 Persamaan  Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan variabel pelayanan 

prima sebagai variabel dependen. 

 Perbedaan Tempat penelitian terdahulu pada Kecamatan 

Menganti, Gresik, penelitian sekarang pada 

SPBU PT Filadelfia Berkat Abadi 

Palangkaraya. 

 

C. Kerangka berpikir  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 

Pada gambar diatas dapat dilihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

masing-masing variabel baik secara parsial akan dilakukan pembuktian 

empiris dengan cara melakukan pengumpulan data dan informasi dari para 

responden dengan menggunakan instrumen penelitian. 

Gaya kepemimpinan : 

1. Kepemimpinan 

derektif 

2. Kepemimpinan 

suportif 

3. Kepemimpinan 

pastisipatif 

4. Kepemimpinan 

orientasi 

Pelayanan Prima 

 (Excellence Service): 

1. Attitude(Sikap) 

2. Ability(Kemampuan) 

3. Attention(Perhatian) 

4. Appearance(Penampilan) 

5. Accountability(Tanggung Jawab) 

6. Action  (Tindakan) 

Gambar 1 Kerangka Berpikir 



D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

tinjauan teoritis yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut: Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Pelayanan Prima 

(Excellence Service) SPBU PT Filadelfia Berkat Abadi Kota Palangkaraya. 

 


