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ABSTRACT 

 

Human resources is one of the most influential factors in corporate 

management. Development of human resources within the company can be done in 

various ways, one of them through effective leadership practice. In addition to 

note also a sense of satisfaction that is owned by employees to keep peformanya in 

work. This study examines the influence of Transformational Leadership Style and 

Transactional Leadership Style on Employee Performance with Job Satisfaction as 

mediation conducted in RSUD Dr. Tjitrowardojo located in Purworejo District. 

Population in this research is employees who have civil servant status in 

RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo District. The sampling technique used in this 

study is proportional sampling. And for the analytical tool used is the method of 

Structural Equation Model (SEM) using AMOS 21 software which first tested with 

validity test through exogenous test and endogenous test. 

The results showed that the leadership style transformational and 

transactional positive and significant impact both on job satisfaction and 

employee performance. Job satisfaction as a variable of mediation also has a 

positive and significant effect on employee performance of RSUD Dr. 

Tjitrowardojo Purworejo District. It is suggested to corporate leaders to consider 

both of these leadership styles in order to create effective leadership and to 

maintain employee work satisfaction so as to improve employee performance in 

the company. 

 

Keywords: Human resources, transformational leadership style, transactional 

leadership style, job satisfaction, performance.  
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ABSTRAK 

 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh di dalam manajemen perusahaan. Pengembangan sumber daya 

manusia yang ada di dalam  perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satunya melalui praktek kepemimpinan yang efektif. Selain itu perlu 

diperhatikan juga rasa kepuasan yang dimiliki oleh karyawan untuk menjaga 

peformanya dalam bekerja. Penelitian ini menguji pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional Dan Gaya Kepemimpinan Transaksional Terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai mediasi yang dilakukan di RSUD Dr. 

Tjitrowardojo yang berlokasi di Kabupaten Purworejo.  

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang berstatus PNS di 

lingkungan RSUD Dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo. Teknik pengambilan 

sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional sampling. Dan 

untuk alat analisis yang digunakan yaitu dengan metode Structural Equation 

Model (SEM) menggunakan perangkat lunak AMOS 21 yang terlebih dahulu diuji 

dengan uji validitas melalui uji konstruk eksogen dan uji konstruk endogen.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional dan transaksional berpengaruh positif dan signifikan baik 

terhadap kepuasan kerja maupun kinerja karyawan. Kepuasan kerja sebagai 

variabel mediasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan RSUD Dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo. Disarankan kepada 

pemimpin perusahaan untuk mempertimbangkan kedua gaya kepemimpinan 

tersebut agar tercipta kepemimpinan yang efektif serta lebih memelihara kepuasan 

kerja karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. 

 

 Kata kunci: Sumber daya manusia, gaya kepemimpinan transformasional, gaya 

kepemimpinan transaksional, kepuasan kerja, kinerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini banyak perusahaan yang bermunculan entah itu perusahaan besar 

maupun perusahaan kecil. Sehingga membuat persaingan di antara pengusaha pun 

semakin ketat. Setiap perusahaan secara otomatis dituntut untuk dapat 

berkompetisi sehingga dapat bertahan di persaingan global ini. Masing-masing 

perusahaan berusaha membenahi perusahaannya dalam segala aspek. Dimulai dari 

aspek produksi, keuangan, pemasaran dan sumber daya manusianya. Dengan 

harapan perusahaan dapat memenuhi tuntutan beroperasi seefektif dan seefisien 

mungkin untuk dapat tetap bertahan dalam menghadapi persaingan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh di dalam manajemen perusahaan. Peranan sumber daya manusia akan 

sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi 

dan misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada umumnya, semakin tumbuh 

dan berkembangnya perusahaan atau organisasi akan mengakibatkan meluasnya 

kegiatan-kegiatan di perusahaan tersebut sehingga perusahaan memerlukan banyak 

perubahan di bidang manajemen dan salah satunya yaitu bidang manajemen 

sumber daya manusia. 

Mengelola sumber daya manusia dalam sebuah organisasi bukanlah hal 

yang mudah. Diperlukan perpaduan yang baik antara karyawan maupun pimpinan 

sehingga sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut mampu melaksanakan 

dan menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal. Dalam upaya pengembangan
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sumber daya manusia yang ada di dalam  perusahaan, dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Salah satu cara dapat dilakukan yaitu melalui praktek 

kepemimpinan yang efektif. 

Kepemimpinan yang efektif seharusnya dapat meningkatkan kinerja 

karyawan baik secara individu maupun tim. Seorang pemimpin harus mampu 

mempengaruhi bawahannya untuk menjalani keputusan yang telah dibuat seorang 

pimpinan dengan sepenuh hati. Ketika para bawahan berhasil menjalankan 

keputusan yang telah dibuat maka tujuan akan tercapai dengan mudahnya. 

Setiap pemimpin pada dasarnya mempunyai perilaku yang berbeda dalam 

memimpin para bawahannya. Tetapi tetap mempunyai satu tujuan yang sama yaitu 

mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ada beberapa gaya 

kepemimpinan yang telah dikemukakan para ahli terdahulu. Akan tetapi pada 

penelitian ini, hanya 2 gaya kepemimpinan yang akan diuji yaitu gaya 

kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional. 

Bass (1985) mendasarkan teori kepemimpinan transformasionale dan 

transaksionalepada konsep yang dicetuskan oleh Burns (1978) dengan beberapa 

modifikasi dan elaborasi. Bass berpandangan seorang pemimpin yang baik harus 

mempunyai baik gaya kepemimpinan transformasional maupun transaksional. 

Penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan transformasionale dan 

transaksionale pada perilaku karyawan di berbagai organisasi telah banyak 

dilakukan (Bass & Bass, 2008; Bass & Riggio, 2006). Meskipun demikian, 

kebanyakan organisasi tersebut berupa perusahaan skala besar. Penelitian empiris 
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tentang gaya kepemimpinan transformasionale dan transaksionaledi perusahaan 

kecil dan menengah masih jarang dilakukan. 

Kepemimpinan transaksionalemempunyai perilaku pertukaran nilai yang 

setimpal. Tujuan dari kepemimpinan etransaksional ini pemimpin akan 

mengharapkan hasil yang sesuai dengan pemberian yang dilakukan oleh pemimpin 

itu sehingga kepemimpinan transaksional akan berorientasi pada hasil. Sebuah 

pekerjaan yang mencapai target akan mendapatkan reward dan sebaliknya bila 

pekerjaan tidak mencapai target akan mendapat hukuman (Muhammad, et al, 

2016). Bisa dikatakan juga seorang pimpinan yang mempunyai gaya 

kepemimpinan transaksional biasanya melakukan transaksi untuk memotivasi para 

bawahannya dengan menyerukan atau menjanjikan kebutuhan pribadi mereka. 

Lain halnya dengan gaya kepemimpinan transformasionale yang sifatnya 

lebih menanamkan nilai-nilai moral kepada bawahannya dalam upaya untuk 

meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etis dan menggerakan mereka 

demi memajukan perusahaan bersama. Kepemimpinan etransformasional lebih 

berfokus pada pembentukan moral dan pemberian motivasi. Gaya kepemimpinan 

transformasionald dapat mempengaruhi karyawan secara psikologis. 

Kepemimpinan transformasionalf dapat memotivasi, menasehati, mempersuasi, 

dan menginspirasikaryawan untuk punya rasa mempunyai dan bertanggung jawab 

atas pekerjaan mereka (Sugiharta dan Suharli, 2014). 

Praktek gaya kepemimpinan tidak semata-mata hanya berpengaruh pada 

kinerjas karyawan saja. Dalam usaha peningkatan kinerjas karyawan dalam 

perusahaan, kepuasangkerja karyawan juga harus diperhatikan. Dengan karyawan 
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yang mempunyai perasaan puas terhadap perlakuan pimpinannya maka karyawan 

tersebut akan dengan senang hati menjalankan tugas yang telah diberikan oleh 

perusahaan. Bahkan dapat juga meningkatkan kinerjas yang dimiliki oleh 

karyawan tersebut. 

Kepuasangkerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat 

individual. Tiap individu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda sesuai 

dengan sistem yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap hal 

yang dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya 

terhadap hal tersebut. Kepuasanskerja menjadi umpan balik prestasi yang dapat 

melahirkan penghargaan dan timbulnya prestasi keadilan terhadap penghargaan, 

karena itu kepuasanskerja akan menjadi sangat penting bagi individu dan 

perusahaan yang mampu meningkatkan kinerjadkaryawan pada perusahaan 

(Kusriyani, et al, 2016). Secara garis besar kepuasangkerja dapat diartikan sebagai 

hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana karyawan memandang 

pekerjaannya. 

Perusahaan pastinya selalu berupaya meningkatkan kinerja karyawannya 

untuk mengembangkan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. 

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan yang dimiliki 

perusahaan agar tidak kalah dengan kompetitor lainnya. Pada dasarnya kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari perusahaan. 

Semakin baik kinerja karyawan pada perusahaan tersebut maka semakin besar 

kemungkinan perusahaan untuk terus bertahan hidup dan menghadapi persaingan. 
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Penelitian kali ini memiliki subjek penelitian yang berada di RSUD Dr. 

Tjitrowardojo yang berada di Kabupaten Purworejo. Setelah dilakukannya 

wawancara kepada Kepala Direktur perusahaan jasa pelayanan ini, diketahui 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kebutuhan akan peningkatan kinerja 

karyawannya. Dari jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Kepala Direktur 

RSUD Dr. Tjitrowardojo maka dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan jasa ini 

selalu diberlakukan penilaian kinerja rutin karena pada pelayanan jasa di 

perusahaan ini sangat diperhitungkan untuk aspek kinerja karyawannya. 

Pada perusahaan jasa pelayanan, pelayanan dilakukan secara langsung 

oleh karyawannya kepada konsumen. Oleh karena itu perusahaan selalu berupaya 

agar kinerja karyawannya dapat terjaga dengan baik dan pastinya diharapkan agar 

dapat selalu meningkat. Dengan demikian perusahaan ingin mengetahui lebih 

lanjut dengan diadakannya penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawannya guna meningkatkan kinerja 

karyawannya agar menjadi lebih baik dan dapat memberikan pelayanan yang 

sempurna kepada para konsumen perusahaan jasa pelayanan tersebut. 

Pencapaian kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya yaitu gaya kepemimpinan dan kepuasangkerja. Pada penelitian ini 

akan dibuktikan seberapa besar pengaruh dari beberapa faktor internal yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu gaya memimpin seorang pemimpin dan 

kepuasangkerja yang dirasakan oleh karyawan perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui seberapa besar 

pengaruh gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional terhadap kinerja 
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karyawan. Selain itu juga mencari tahu gaya kepemimpinan manakah yang lebih 

efisien digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Serta 

mengetahui apakah variabel kepuasangkerja yang dimiliki karyawan mempunyai 

hubungan positif dengan variabel gaya kepemimpinan dan juga seberapa besar 

pengaruh variabel kepuasangkerja karyawan terhadap kinerja karyawan di 

perusahaan. 

Penelitian ini didasari dengan pernyataan-pernyataan yang telah 

dikemukakan oleh para ahli. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh para ahli tidak selalu membuahkan hasil pengaruh yang signifikan pada tiap 

variabel, tetapi juga memberikan hasil yang tidak berpengaruh signifikan. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar untuk melakukan penelitian ini 

sebagaimana akan dibahas sebagai berikut. 

Penelitian Rusdianto dan Riani (2015) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan transaksional berpengaruh signifikan terhadap kepuasangkerja 

dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05) dan koefisien beta sebesar 0,332. 

Sedangkan hasil penelitian Rosani (2012) berbeda dengan penelitian sebelumnya 

bahwa gaya kepemimpinan transaksional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasangkerja dengan penghitungan t hitung lebih kecil dari t tabel 

(0,685<2,002) dan dengan nilai signifikansi (0,496>0,05). 

Menurut penelitian Fernandes dan Awamleh (2004) menunjukkan hasil 

bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasangkerja dengan nilai signifikansi 0,044 (<0,05) dan koefisien beta sebesar 

0,268  yang menunjukkan hasil positif. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan 
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oleh Cetin dkk (2012) berbeda yaitu gaya kepemimpinan transformasional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasangkerja dengan hasil nilai signifikansi 

0,000 (<0,05) dan koefisien beta sebesar -0,054. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Setyaningdyah, et al (2013) 

memberikan hasil bahwa gaya kepemimpinan transaksional mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05) 

dan koefisien beta sebesar 0,294. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh 

Munawaroh (2011)mempunyai hasil bahwa gaya kepemimpinan transaksional 

tidakberpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan mempunyai nilai koefisien 

0,206 dengan t hitung sebesar 1,620 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,101 dan 

tingkat signifikansi t lebih besar dari 0.05 yaitu 0,126. 

Pada penelitian Ekaningsih (2014) hasil gaya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai 

signifikansi 0,000 (<0,05) dan nilai koefisien beta senilai 0,972. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) memberikan hasil gaya 

kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai signifikansi 0,771 (>0,05) dan hasil koefisien beta -0,037. 

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Khairiyah dan Annisa (2013) 

menyatakan bahwa kepuasangkerjaberpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05) dan mempunyai nilai koefisen 

beta yang positif yaitu 0,929. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Subakti (2013) menndapatkan hasil bahwa kepuasangkerjatidak berpengaruh 
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signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai t hitung 0,778 yang lebih kecil 

daripada t tabel yaitu 2,069 dengan nilai signifikansi sebesar 0,445. 

 

Tabel 1.1 

Research Gap 

 

Peneliti dan Tahun Variabel Hasil 

t Hitung 

dan 

Koefisien 

Beta 

Signifikans

i 

Rusdianto dan Riani 

(2015) 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional – 

Kepuasan Kerja 

Positif dan 

signifikan 
0,332 0,000 

Rosani (2012) Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional – 

Kepuasan Kerja 

Negatif dan 

tidak signifikan 
0,685 0,496 

Fernandes dan 

Awamleh (2004) 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

– Kepuasan Kerja 

Positif dan 

signifikan 
0,268 0,044 

Cetin dkk (2012) Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

– Kepuasan Kerja 

Negatif dan 

signifikan 
-0,054 0,000 

Setyaningdyah, et al 

(2013) 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional – 

Kinerja Karyawan 

Positif dan 

signifikan 
0,294 0,000 

Munawaroh (2011) Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional – 

Kinerja Karyawan 

Negatif dan 

tidak signifikan 
0,206 0,126 

Ekaningsih (2014) Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

– Kinerja 

Karyawan 

 

 

Positif dan 

signifikan 

0,972 0,000 
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Setiawan (2015) Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

– Kinerja 

Karyawan 

Negatif dan 

tidak signifikan 

-0,037 0,771 

Khairiyah dan Annisa 

(2013) 

Kepuasan Kerja – 

Kinerja Karyawan 

Positif dan 

signifikan 
0,929 0,000 

Subakti (2013) Kepuasan Kerja – 

Kinerja Karyawan 

Negatif dan 

tidak signifikan 
0,778 0,445 

 

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini adalah: Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan (Transaksional dan Transformasional) Terhadap 

Kinerja Karyawan dengan KepuasangKerja sebagai Mediasi. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transaksionaldan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan serta pengaruh 

KepuasangKerja sebagai mediasi antara 2 variabel Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Karyawan. Dari rumusan permasalahan tersebut dikembangkan beberapa 

pertanyaan penelitian antara lain : 

1. Apakah Gaya Kepemimpinan Transaksional berpengaruh terhadap 

KepuasangKerja? 

2. Apakah  Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh terhadap 

KepuasangKerja? 

3. Apakah Gaya Kepemimpinan Transaksional berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan? 
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4. Apakah Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan? 

5. Apakah KepuasangKerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan ? 

 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini maka disusunlah tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat mengungkapkan hasil 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian sebagai berikut: 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional terhadap 

KepuasangKerja 

b. Untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional 

terhadap KepuasangKerja 

c. Untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional terhadap 

Kinerja Karyawan 

d. Untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional 

terhadap Kinerja Karyawan 

e. Untuk menganalisis pengaruh KepuasangKerja terhadap Kinerja Karyawan 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian untuk dalam 

upaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 
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b. Kegunaan Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bahan penelitian 

selanjutnya. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan di dalam memberikan gambaran mengenai isi 

skripsi ini, pembahasan dilakukan secara sistemik meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

serta kegunaan penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang gaya 

kepemimpinandan berdampak pada kepuasangkerja dan kinerja karyawan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori serta telaah pustaka yang 

berhubungan dengan penelitian, kerangka penelitian, serta hipotesis untuk 

memberikan jawaban sementara terhadap penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, definisi operasional 

variabel, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode  

pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum responden hasil analisis dari 

penelitian serta pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran 

bagi penelitian mendatang. 
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