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ABSTRAK 

Keterkaitan antara gaya kepemimpinan sangat erat dalam meningkatkan 

kinerja untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh sebuah instansi 

atau organisasi. Peran seorang pemimpin dalam menggerakkan roda 

kepemimpinan dalam suatu instansi sangatlah penting. Dengan gaya 

kepemimpinan yang sesuai maka kualitas kerja dan prestasi kerja pegawai akan 

meningkat. 

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai pada Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kepuluan Riau. Apakah ada hubungan antara variabel 

yang satu dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 34 responden. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah penyebaran kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Koefisien Korelasi Product 

Moment dan analisis jalur dengan bantuan SPSS 19. 

Hasil pengujian hipotesa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa r hitung 

lebih kecil dari r tabel (0,243 < 0,279), artinya H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya 

antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai pada Badan Ketahanan 

Pangan Provinsi Kepulauan Riau tidak ada hubungan yang positif dan tingkat 

hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai juga rendah, hal ini 

dapat dilihat posisi interval koefisien 0,20 – 0,399 pada table Interpretasi Korelasi 

Product Moment. Ini dimungkinkan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi 

kinerja selain gaya kepemimpinan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan H0 diterima dan Ha ditolak. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan pada Badan Ketahanan 

Pangan Provinsi Kepulauan Riau yang diterapkan kurang baik kepada pegawai. 

Hasil tersebut dapat dilihat dari jawaban responden pada Gaya kepemimpinan 

rata-rata responden menjawab ragu-ragu dan tidak setuju. 

Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dikategorikan 

baik, dimana 55,9% responden menjawab setuju pada seluruh dimensi dan 

indikator yang ada. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan rekapitulasi rata-rata 

jawaban responden dari keseluruhan indikator yang diteliti. 

Untuk meneliti lebih lanjut diharapkan dapat menggunakan variable lain 

atau menambah variabel yang dapat meningkatkan hubungan dengan kinerja 

pegawai. Misalnya variable yang digunakan yaitu motivasi kerja, disiplin kerja 

atau lingkungan kerja. 
 

Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Kinerja Pegawai 
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ABSTRACT 

Linkages between leadership style so closely in improving performance to 

achieve the targets that have been set by an agency or organization. The role of a 

leader in moving the wheels of leadership within an agency is very important. 

With the appropriate leadership style then the quality of the work and 

achievements of the work of employees will be increased. 

 In accordance with the outline of the issue, this research aims to know the 

relationship of leadership style with the performance of employees on the food 

security of the Province of Riau Islands. Is there a relationship between one 

variable with another variable. This research using quantitative methods.  

The population in this research is the Food Security Agency officer 

Province of Riau Islands as much as 34 respondents. Data collection techniques 

used are the dissemination of questionnaires and interviews. Data analysis 

techniques used in this research is the analysis of the correlation coefficients of 

Product Moment and path analysis with the help of SPSS 19.  

Results of testing the hypothesis in this study indicate that the count is 

smaller than r r table (0,243 < 0,279), meaning that Ho is accepted and Ha was 

rejected. This means that between the leadership style with the performance of 

employees on the food security of Riau Islands Province there is no positive 

relationship and the level of the relationship between leadership style with the 

performance of the employees is also low, it can be seen the positioning interval 

coefficient of 0.20 – 0,399 on table interpretation of Correlation Product Moment. 

It is possible that there are other variables that affect performance in addition to 

leadership style.  

From the results of research conducted and Ha received Ho is rejected. It 

can be inferred that the style of leadership on food security the Riau Islands 

province that applies less well to the employees. The results can be seen from the 

answers of the respondents on the leadership style of the average respondents 

answered hesitantly and disagree.  

The performance of the Agency's food security the Riau Islands province, 

where categorized 55.9% of the respondents answered agree on all dimensions 

and indicators. The results obtained based on the recapitulation of the average 

overall indicators of the respondents ' answers are researched 

To examine further expected to use another variable or add a variable that 

can enhance the relationship with the performance of employees. For example, a 

variable that is used i.e. work motivation, discipline of work or the working 

environment. 

 

Keywords: Leadership Styles, Employee Performance 
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HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN DENGAN  KINERJA PEGAWAI 

PADA BADAN KETAHANAN PANGAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

 

I. PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam 

aktivitas sebuah sistem pemerintahan, karena bagaimanapun juga 

kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi pemerintahan tidak lepas 

dari peran dan kemampuan sumber daya manusia yang baik. Pada sebuah 

organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan 

tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh 

kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas 

organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud, sebaliknya 

kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab lemahnya kinerja 

pegawai  di lingkup organisasi yang dipimpinnya.  

Senada dengan Stoner (dalam Ode, 2012:2) menyebutkan bahwa 

“suatu organisasi dalam mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tergantung pada keberhasilan pemimpinnya. Sehingga suatu 

tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa, yang merupakan standar yang harus diraih oleh setiap jajaran 

pemerintahan termasuk di dalamnya dalam rangka meningkatkan kinerja 

pegawai.  
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Kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

rangka proses administrasi, yang didasarkan kepada pemikiran bahwa 

peran seorang pemimpin dalam implementasi atau penjabaran dari fungsi 

kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan merupakan salah satu di antara 

peran administrator untuk mempengaruhi orang lain atau bawahan agar 

mau dengan senang hati mencapai tujuan organisasi/instansi yang telah 

ditetapkan.  

Dengan gaya kepemimpinan yang baik diharapkan memiliki 

hubungan terhadap upaya peningkatan kinerja pegawai seperti yang 

diharapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kinerja merupakan jawaban 

dari berhasil atau tidaknya di dalam sebuah instansi atau organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja mengacu pada prestasi 

kerja karyawan atau pegawai diukur berdasarkan standard atau kriteria 

yang telah ditetapkan organisasi atau instansi. Pengelolaan untuk 

mencapai kinerja karyawan yang sangat tinggi terutama untuk 

meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Mangkunegara (dalam Ode, 2012:15) menerangkan bahwa 

“kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. 

Keterkaitan antara gaya kepemimpinan sangat erat dalam  

meningkatkan kinerja untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan 

oleh sebuah instansi atau organisasi. Peran seorang pemimpin dalam 
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menggerakkan roda kepemimpinan dalam suatu instansi sangatlah 

penting, karena keberhasilan sebuah instansi dan organisasi tidak terlepas 

dari kualitas pemimpinnya. Dengan gaya kepemimpinan yang sesuai 

maka kualitas kerja dan prestasi kerja pegawai akan meningkat. 

Untuk melihat bagaimana sebenarnya hubungan antara gaya 

kepemimpinan dengan kinerja pegawai dalam meningkatkan kerjanya 

dan memberikan dampak positif  khususnya di Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Kepulauan Riau, maka penulis tertarik untuk melakukan 

serangkaian penelitian dengan judul “Hubungan Gaya Kepemimpinan 

Dengan Kinerja Pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kepulauan Riau”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian permasalahan diatas dapat diindikasikan bahwa gaya 

kepemimpinan mempunyai hubungan dengan kinerja pegawai pada 

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun yang 

menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah “Bagaimanakah 

hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai pada Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kepuluan Riau”. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini  adalah : 

a. Untuk mengetahui  gaya kepemimpinan di Badan Ketahanan 

Pangan Provinsi Kepulauan Riau.  
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b. Untuk mengetahui kinerja pegawai di Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Kepulauan Riau.  

c. Untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja 

pegawai pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepuluan Riau. 

2. Kegunaan Penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan 

pertimbangan berkaitan dengan kepemimpinan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai.  

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran 

dan pengaplikasian ilmu yang dipeoleh.  

c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan 

bagi penulis lainnya yang menghadapi masalah serupa.  

 

D. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

E. Hipotesa 

Menururt Sugiyono (2001:39), hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan pada teori 

dan permasalah di atas maka penulis mencoba  merumuskan suatu 

hipotesis yang nantinya  akan digunakan untuk langkah berpijak dalam 

melakukan penelitian yaitu: 

KINERJA PEGAWAI  

(Y) 

Nawawi (2000 : 66-67) 

GAYA KEPEMIMPINAN  

(X) 

Bass (Anchok, 2012 : 18-19) 
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1. Hipotesa Nol (Ho) yang berarti tidak ada Hubungan antara gaya 

kepemimpinan dengan Kinerja Pegawai pada Badan Ketahanan 

Pangan Provinsi Kepulauan Riau. 

2. Hipotesa Alternatif (Ha) yang berarti ada Hubungan antara gaya 

kepemimpinan dengan Kinerja Pegawai pada Badan Ketahanan 

Pangan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

F.  Konsep Operasional dan Pengukuran 

Gaya Kepemimpinan,  yaitu suatu gaya yang dipergunakan oleh 

seorang pemimpin atau kepala kantor dalam mempengaruhi, 

mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam 

rankga pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dimana 

gaya kepemimpinan tersebut dapat dilakukan dengan dua dimensi   yaitu: 

1. Gaya Kepemimpinan transaksional  

2. Gaya Kepemimpinan Transformasional  

 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dimensi sebagai berikut : 

a. Kualitas hasil kerja yang dicapai 

b. Kuantitas hasil kerja yang dicapai 

c. Jangka waktu mencapai hasil kerja  

d. Kehadiran dan kegiatan selama hadir di tempat kerja  

e. Kemampuan kerjasama 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan 

pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. 

Sarwono (2006 : 258) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif 

mementingkan adanya variable-variabel sebagai objek penelitian dan 

variable-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk 

operasional variable masing-masing. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi pada Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Kepulauan Riau. Karena Badan ini bertangung jawab 

sepenuhnya dalam bidang ketahanan pangan di Propinsi ini, dan 

keberadaan pimpinan di kantor ini akan mencerminkan kinerja 

pegawai. 

3. Populasi dan Sampel 

a) Populasi 

Populasi dalam suatu kegiatan penelitian sangatlah penting 

keberadaannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi 

adalah seluruh staff dan Kepala Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Kepulauan Riau. 
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b) Sampel 

Riduwan (2010 : 70) menyatakan bahwa “Sampel adalah bagian 

dari populasi”. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi 

yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh 

populasi.  

4. Sumber dan Jenis Data 

a) Data Primer 

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli dari seluruh pegawai Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau. Pengambilan data 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dipersiapkan 

dan wawancara. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

sumber aslinya. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. 

5. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Ada beberapa teknik dan alat yang digunakan dalam penelitian ini 

dimana penulis berpedoman kepada Nasir (1999: 212-245), yaitu: 
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a) Observasi 

Yaitu pengamatan langsung dilingkungan objek penelitian 

sesuai dengan masalah yang akan penulis bahas. Adapun alat 

pengumpulan datanya adalah daftar ceklis. 

b) Kuisioner 

Yaitu menyebarkan daftar pertanyaan terhadap responden yang 

dapat memberikan informasi atau data-data tentang pelaksanaan 

gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai. Adapun alat 

pengumpulan datanya adalah angket.  

c) Wawancara 

Suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. 

Hal ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang 

atau lebih berhadapan secara fisik. Riduwan (2000:29) 

mengemukakan bahwa wawancara adalah suatu cara 

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya. Wawancara ini akan dilakukan pada 

Kepala Badan Ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau 

sebagai key informan yang lebih mengetahui tentang keadaan di 

Badan Ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini 

dilakukan untuk melengkapi data yang sudah ada dari 

menyebarkan angket. 
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H. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis statistik parametris dengan menggunakan analisis Koefisien 

Korelasi Product Moment yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

variabel Gaya kepemimpinan (X) terhadap kinerja pegawai (Y), maka 

digunakan rumus product moment untuk mencari koefisien antar kedua 

variabel tersebut. Perhitungannya dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

rxy = 
�∑���(∑�)(∑�)

�{�∑�
�(∑�)
}{�∑�
�(∑�)
} 

Keterangan: 

rxy  = Angka indeks korelasi r Product moment 

n  = Sampel 

∑x = Jumlah skor variabel x 

∑y = Jumlah skor variabel y 
 

Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi atau rendah 

antara kedua variabel berdasarkan nilai r (koefisien korelasi), digunakan 

penafsiran atau interpretasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:149) 

yaitu terlihat dalam tabel berikut:  

Interpretasi Korelasi Product Moment 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,80 – 1,000 Sangat tinggi 

Sumber: Sugiyono, 2010:149 
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Untuk menguji hipotesis dibantu dengan tabel nilai-nilai product 

moment, untuk 34 responden dengan degree of freedom (df–2), taraf  

kesalahan 10% atau α = 0,1, maka harga r tabel = 0,279. Menurut 

Sugiyono (2010:215) bahwa ketentuannya bila r hitung lebih kecil dari r 

tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung 

lebih besar dari r tabel (rh > r tabel) maka Ha diterima.  

Kemudian untuk pengujian hipotesa kedua variabel dilakukan 

pengujian satu arah dengan taraf kesalahan 10% yang akan menghasilkan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Bila harga r hitung lebih besar daripada r tabel, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

b. Bila harga r hitung lebih kecil daripada r tabel, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

Untuk lebih meyakinkan lagi penulis menggunakan SPSS 19 

untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai 

pada Badan ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

II. LANDASAN TEORITIS 

A. Pengertian Kepemimpinan  

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi organisasi karena kepemimpinan merupakan 

aktifitas yang utama dengan tujuan organisasi yang dapat dicapai. Pada 

umumnya kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mengetahui 
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aktifitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan situasi 

tertentu (Gitosudarmo dan Sudita, 1997:127). 

Keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan/instansi atau 

organisasi  ditentukan oleh kepemimpinan, bentuk kepemimpinan yang 

efektif akan berdampak pada kemajuan instansi atau organisasi dalam 

menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi (Raharjo dan Purbudi, 

1997:66).  

Menurut Hasibuan (2001:170) bahwa ”kepemimpinan adalah cara 

seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau 

bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

organisasi”. 

Joseph C. Rost dalam Safaria (2004) yang dikutip Khoirusmadi 

(2011:17-18) menyatakan bahwa “kepemimpinan melibatkan hubungan 

pengaruh yang mendalam, yang terjadi diantara orang-orang yang 

menginginkan perubahan signifikan, dan perubahan tersebut 

mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan 

pengikutnya (bawahan). Pengaruh (influence) dalam hal ini berarti 

hubungan diantara pemimpin dan pengikut sehingga bukan sesuatu yang 

pasif, tetapi merupakan suatu hubungan timbale balik dan tanpa paksaan. 

Dengan demikian, kepemimpinan itu sendiri merupakan proses yang 

saling mempengaruhi”. 
 

Ada dua pandangan tentang pemimpin yaitu pemimpin yang 

dilahirkan dan pemimpin yang dibentuk, sehubungan dengan itu menurut 

Sudriamunawar (2006:16-17) bahwa “secara teori pemimpin dilahirkan 

berasumsi bahwa seorang pemimpin itu sejak dilahirkan yang 

bersangkutan telah memiliki bakat-bakat untuk menjadi seorang 

pemimpin. Sedangkan pemimpin yang dibentuk adalah dipandang 

sebagai suatu ilmu, suatu kemampuan pribadi seseorang dan dapat pula 

This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.
Please use purchased version to remove this message.
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.
Please use purchased version to remove this message.



15 
 

dipandang sebagai suatu proses yaitu proses dalam mempengaruhi 

seseorang agar mau bekaerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu 

yang telah ditetapkan”.  

Menurut Gibson yang dikutip Pasalong (2010:4) mengatakan 

bahwa “kepemimpinan adalah suatu usaha yang menggunakan gaya 

kepemimpinan untuk mempengaruhi dan tidak memaksa memotivasi 

individu dalam mencapai kinerjanya”.  

 

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

 

B. Gaya kepemimpinan 

Menurut Hersey (2004:29) bahwa “gaya kepemimpinan adalah pola 

tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang 

dirasakan oleh orang lain”. Sedangkan Nawawi (2000:115) mengatakan 

“gaya kepemimpinan merupakan prilaku atau cara yang dipilih atau 

digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan 

prilaku para anggota organisasi atau bawahannya dalam meningkatkan 

kinerja”. Gaya tersebut dapat berbeda-beda dan gaya kepemimpinan bagi 

seorang pemimpin dapat berubah-ubah sesuai dengan pengikut dan 

situasi yang terjadi. 

Menurut Thoha (2012:49) bahwa “gaya kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat 

orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang 

ia lihat. Dalam hal ini usaha menselaraskan persepsi diantara orang yang 
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akan mempengaruhi perilaku dengan orang yang akan dipengaruhi 

menjadi amat penting kedudukannya”.  

Rivai dan Mulyadi (2012:36-37) mengatakan gaya kepemimpinan 

memiliki tiga pola dasar yang akan membentuk perilaku kepemimpinan 

yang berwujud pada katagori kepemimpinan yang terdiri dari tiga tipe 

pokok kepemimpinan, yaitu : 

1. Tipe kepemimpinan otoriter  

Tipe kepemimpinan ini merupakan kekuasaan ditengah satu 

kekuasaan. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tungga. Kedudukan 

dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, 

perintah dan bahkan kehendak pimpinan.  

 

2. Tipe kepemimpinan bebas  

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan 

otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai symbol. Kepemimpinan 

dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang 

dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan 

menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara 

perorangan maupun kelompok-kelompok kecil.  

 

3. Tipe kepemimpinan demokratis  

Tipe kepemimpinan ini merupakan manusia sebagai faktor utama dan 

terpenting dalam setiap kelompok/organisasi. Pemimpin memandang 

dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang 

memiliki keperibadian dengan berbagai aspeknya seperti dirinya juga. 

Tipe pemimpin ini selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap orang 

yang dipimpinnya.  
 

C. Kinerja  

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh sesorang dalam 

melaksankan suatu pekerjaan. Seseorang dapat dikatakan mempunyai 

kinerja yang baik dimana mereka dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

baik, artinya mencapai standar kerja yang telah ditetapkan sebelumnya 

dan atau bahkan melebihi standar yang telah ditentukan. 
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Menurut Hasibuan (2001:94) menjelakan bahwa “kinerja 

merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang di bebankan kepadanya di dasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, kesungguhan serta waktu.  

Sadarmayanti (2003:147) menyatakan bahwa “kinerja merupakan 

sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang 

karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan atau 

merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang telah dicapai seseorang) 

dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya)”.  

Menurut Rivai dan Sagala (2009:605) kinerja merupakan suatu 

istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau 

aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada 

standart seperti biaya-biaya masa lalu atau diproyeksikan, dengan dasar 

efisiensi, pertanggungjawaban, atau akuntabilitas manajemen dan 

semacamnya. 

Menurut Nasucha  (Fahmi, 2013:129) mengemukakan bahwa 

kinerja organisasi adalah “sebagai efektifitas organisasi secara 

menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap 

kelompok”. Kinerja atau performance adalah keluaran yang dihasilkan 

oleh fungsi-fungsi atau individu-individu pada suatu pekerjaan atau suatu 

profesi tertentu. 

Menurut Prawirosentono (1999:20) bahwa “kinerja adalah hasil 

kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 
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organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 

hasil yang dapat dicapai atau ditunjukan oleh seseorang didalam 

pelaksanaan tugas pekerjaan. Seseorang dapat dikatakan mempunyai 

kinerja yang baik manakala mereka dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan baik, artinya mencapai standar kerja yang telah ditetapkan 

sebelumnya dan atau bahkan melebihi standar yang telah ditentukan. 

 

1. Kriteria Kinerja 

Menurut Bernardin and Russel (1993: 382) terdapat 6 kriteria untuk 

menilai kinerja karyawan, yaitu: 

1. Kualitas (Quality) yaitu Tingkatan dimana proses atau penyesuaian 

pada cara yang ideal di dalam melakukan aktifitas atau memenuhi 

aktifitas yang sesuai harapan. 

2. Kuantitas (Quantity) yaitu Jumlah yang dihasilkan diwujudkan 

melalui nilai mata uang, jumlah unit, atau jumlah dari siklus 

aktifitas yang telah diselesaikan. 

3. Ketepatan Batas Waktu (Timeliness) yaitu Tingkatan di mana 

aktifitas telah diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari 

yang ditentukan dan memaksimalkan waktu yang ada untuk 

aktifitas lain. 

4. Keefektifan Biaya (Cost effectiveness) yaitu Tingkatan dimana 

penggunaan sumber daya perusahaan berupa manusia, keuangan, 

dan teknologi dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang 

tertinggi atau pengurangan kerugian dari tiap unit. 

5. Kebutuhan terhadap (Supervise Need for Supervision) yaitu 

Tingkatan dimana seorang karyawan dapat melakukan 

pekerjaannya tanpa perlu meminta pertolongan atau bimbingan dari 

atasannya. 

6. Dampak Interpersonal (Interpersonal Impact) yaitu Tingkatan di 

mana seorang karyawan merasa percaya diri, punya keinginan yang 

baik, dan bekerja sama di antara rekan kerja. 
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2. Tujuan Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance rating” 

atau “performance appraisal”. Menurut Dessler (Siswanto, 2005:5.7) 

mengemukakan bahwa penilaian kinerja adalah usaha mengevaluasi 

kinerja karyawan pada saat ini dan masa lalu dikaitkan dengan 

standart kinerjanya.  

Menurut Rivai dan Sagala (2009:553) pada dasarnya dari sisi 

praktiknya yang lazim dilakukan di setiap organisasi dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1) Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu adalah: 

a. Untuk mengendalikan perilaku pegawai yaitu dengan 

menggunakannya sebagai instrumen untuk memberikan 

ganjaran, hukuman dan amcaman. 

b. Mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji dan promosi. 

c. Menempatakan pekerja agar dapat melaksanakan tugas 

tertentu. 

 

2) Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan adalah: 

a. Membantu setiap pekerja untuk semakin banyak mengerti 

tentang perannya dan mengetahui secara jelas fungsi-

fungsinya. 

b. Merupakan instrumen dalam membantu setiap pekerja 

mengerti kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan 

sendiri yang dikaitkan dengan peran dan fungsi dalam 

organisasi. 

c. Menambahkan adanya kebersamaan masing-masing pekerja 

dengan penyelia sehingga pekerja memiliki motivasi kerja 

dan merasa senang bekerja dan mau memberikan kontribusi 

sebanyak-banyaknya kepada organisasi. 

d. Merupakan instrumen untuk memberikan peluang bagi 

pekerja agar mawas diri dan evaluasi diri serta menetapkan 

sasaran pribadi sehingga terjadi pengembangan yang 

direncanakan dan dimonitori sendiri. 

e. Membantu mempersiapkan pekerja untuk memegang 

pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan terus-

menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi-

posisi yang tingkatnya lebih tinggi. 
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f. Membantu dalam berbagai keputusan sumber daya manusia 

(SDM) dengan memberikan data setiap pekerja secara 

berkala.  

 

Penilaian kinerja merupakan proses subyektif yang 

menyangkut penilaian manusia. Dengan demikaian, penilaian kinerja 

sangat mungkin keliru dan sangat mudah dipengaruhi oleh sumber 

yang tidak aktual. Tidak sedikit sumber tersebut mempengaruhi proses 

penilaian, sehingga harus diperhitungkan dan dipertimbangkan degan 

wajar. Penilaian kinerja dianggap memenuhi sasaran apabila memiliki 

dampak yang lebih baik pada tenaga kerja yang baru dinilai 

kinerja/keragamannya (Sastrohadiwiryo, 2003 : 231). 

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat deviasi antara progress yang direncanakan dengan kenyataan. 

Apabila terdapat deviasi berupa progress yang lebih rendah daripada 

rencana, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memacu kegiatan 

agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. 

 

3. Teori Komitmen Organisasional terhadap Kinerja 

Komitmen organisasional pada pekerja itu bertingkat-tingkat, 

dari tingkatan yang sangat rendah hingga tingkatan yang sangat tinggi. 

Kanter mengemukakan bahwa “pemimpin organisasi akan memilih 

pekerja yang bisa dipercaya dan mengabaikan pekerja yang kurang 

memiliki komitmen organisasional”. Hacker menambahkan bahwa 

“tanpa menunjukan komitmen yang meyakinkan maka promosi 

seseorang pekerja ke jabatan yang lebih tinggi tidak akan dilakukan”. 
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Ditinjau dari segi organisasi, menurut Koch pekerja yang 

berkomitmen rendah akan berdampak pada turn over. Angel 

menambahkan dampaknya yaitu dengan ditandai tingginya tingkat 

absensi, meningkatnya kelambanan kinerja dan kurangnya intensitas 

untuk bertahan sebagai pegawai di dalam organisasi. Streers 

memperjelas dampak kurangnya komitmen pekerja yaitu akan 

dirasakan rendahnya kualitas kerja. Dan Schein juga memperkuat 

dampaknya yang paling penting yaitu akan kurangnya loyalitas pada 

organisasi (Sopiah, 2008:179). 

Menurut Wibowo (2011 : 66) kontrak kinerja sangat penting 

untuk mempengaruhi hubungan selanjutnya antara manajer 

(pimpinan) dengan pekerja. Hasil kesepakatan kinerja merupakan 

komitmen bersama untuk dilakukan dan ditindaklanjuti dengan baik 

oleh manajer maupun pekerja. 

 

4. Evaluasi Kinerja  

Kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan 

penghambat berjalannya suatu pencapaian kinerja yang maksimal 

faktor tersebut meliputi faktor yang berasal dari intern maunpun 

ekstern. Menilai suatu kinerja apakah sudah berjalan dengan yang 

direncanakan perlu diadakan suatu evaluasi kinerja.  

Evaluasi kinerja atau penilaian merupakan evaluasi yang 

sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat 

dikembangkan. Penilaian dalam proses penapsiran atau penentuan 
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nilai, kualitas atau status dari beberapa objek orang ataupun sesuatu 

barang (Mangkunegara, 2006:69). 

Menurut (Rivai, 2005:214) aspek-aspek kinerja karyawan yang 

dinilai dikelompokkan menjadi 2 yaitu:  

a. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan 

metode, teknik, dan peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan 

tugas serta pengalaman dan pelatihan.  

b. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami 

kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak di unit 

masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara 

menyeluruh, pada intinya individual tersebut memahami tugas, 

fungsi serta tanggung jawab karyawan 

Evaluasi kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Kegiatan ini harus dilakukan pemimpin dengan cara 

menilai hasil kerja para karyawannya. Tujuan dari evaluasi atau 

penilaian prestasi kerja menurut Werther dan Davis (1996:342) yang 

kembali dikutip oleh Suwatno dan Donni Juni Priansa (2011:197) 

menyatakan bahwa “penilaian tersebut memiliki beberapa tujuan dan 

manfaat bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri”. 

 

D. Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Dengan Kinerja 

Pemimpin mempunyai tanggung jawab menciptakan kondisi-

kondisi yang merangsang anggota agar dapat mencapai tujuan yang 

ditentukan. Gaya kepemimpinan menjadi cermin kemampuan seseorang 
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dalam mempengaruhi individu atau kelompok. Seorang pemimpin harus 

mampu menjaga keselarasan antara pemenuhan kebutuhan individu 

dengan pengarahan individu pada tujuan organisasi. Pemimpin yang 

efektif adalah pemimpin yang mengakui kekuatankekuatan penting yang 

terkandung dalam individu atau kelompok, serta fleksibel dalam cara 

pendekatan yang digunakan demi meningkatkan kinerja seluruh 

organisasinya. 

Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh dalam mencapai target 

kinerja yang telah ditetapkan. Hal senada diungkapkan Rivai & Mulyadi 

(2012: 42) Gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang 

digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran 

organisasi tercapai.  

Menurut A Dale Timple (1992:31) dalam Mangunegara (2010:15) 

bahwa “faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat 

seseorang, kinerja sesorang baik disebabkan karena mempunyai 

kemampuan tinggi dan tipe pekerja keras. Sedangkan faktor eksternal 

yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sesorang yang berasal dari 

lingkungan, seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, 

pemimpin serta iklim kerja. Faktor internal dan eksternal ini merupakan 

jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja seseorang”. 

 

Dari pernyataan atau pendapat diatas bahwa pemimpin 

merupakan salah satu faktor ekternal yang dapat mempengaruhi kinerja 

seseorang. Hal serupa dikemukan Sudriamunawar (2006:2) bahwa 

“pemimpin merupakan seorang yang memiliki kecakapan tertentu untuk 

memengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama kearah 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. 
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Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa seorang 

pemimpinan adalah motor penggerak yang senantiasa mempengaruhi, 

mendorong dan mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya supaya 

mereka dapat bekerja dengan penuh semangat dan kepercayaan dalam 

rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dengan demikian tampak 

jelas bahwa gaya kepemimpinan mempunyai hubungan yang erat baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan kinerja pegawai. Untuk 

itu, dalam meningkatkan kinerja bawahan diperlukan gaya 

kepemimpinan yang efektif. 

 

III. HASIL PENELITIAN 
 

A. Analisa Data Gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan yaitu suatu gaya yang dipergunakan oleh 

kepala kantor dalam mempengaruhi, mengarahkan bawahannya dalam 

ranka pencapaian tujuan organisasi, gaya kepemimpinan ini dapat di 

analisis dari dua gaya yaitu : 

1. Gaya kepemimpinan Transaksional 

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban responden dari 

dimensi gaya kepemimpinan transaksional yang dapat dilihat dari 

indikator-indikator yang ada yang diterapkan oleh pimpinan terhadap 

pegawai Badan Ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau. 

Pada tabel dibawah ini dapat kita ketahui rekapitulasi jawaban 

responden terhadap dimensi Gaya kepemimpinan transaksional. 
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Rekapitulasi Jawaban Responden  

terhadap pertanyaan Gaya kepemimpinan transaksional 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Σ 
SS S RR  TS STS 

1 Pertanyaan 1 4 20 3 5 2 34 

2 Pertanyaan 2 8 21 2 1 2 34 

3 Pertanyaan 3 5 20 4 4 1 34 

4 Pertanyaan 4 4 17 4 7 2 34 

5 Pertanyaan 5 4 2 22 3 3 34 

6 Pertanyaan 6 2 11 3 16 2 34 

7 Pertanyaan 7 2 12 5 13 2 34 

Total 29 103 43 49 14 238 

Rata-rata 4 15 6 7 2 34 

Persentase (%) 11,8 44,1 17,6 20,6 5,9 100,0 

 Sumber : Olahan Data Angket Kepemimpinan Transaksional, 2015 

Dari tabel diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

sebagian besar responden menjawab bahwa dalam melaksanakan 

kepemimpinannya pemimpin senantiasa mengunakan gaya 

kepemimpinan transaksional, hal ini dapat diketahui dari rata-rata 

responden menjawab setuju dengan 15 orang responden atau sekitar 

44,1%, 4 orang responden atau 11,8% mengatakan sangat setuju, 6 

orang responden atau 17,6 % menjawab ragu-ragu, 7 orang 

responden atau 20,6% menjawab tidak setuju serta 2 orang 

responden atau 5,9% menjawab sangat tidak setuju. 

Sehingga dari keseluruhan jawaban responden dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pimpinan senantiasa mengunakan gaya 

kepemimpinan transaksional dalam melaksanakan kepemimpinannya 

walaupun dari beberapa indikator yang ada pimpinan kurang dan 

bahkan tidak mengunakan gaya kepemimpinan transaksional. 
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2. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Gaya Kepemimpinan Transformasional dapat dilihat dari 

beberapa dimensi dibawah ini.  

a. Stimulasi intelektual (intellectual stimulation) yaitu pemimpin 

mengajak pengikutnya dalam mencari cara baru dalam 

mengerjakan sesuatu hal, yang dapat dilihat dari indikator-

indikator : 

1. Pimpinan mengajak pegawai mencari solusi dalam 

menyelesaikan pekerjaan bila ada kendala. 

2. Pimpinan memberikan apresiasi terhadap gagasan yang 

diberikan oleh  pegawai. 

3. Pimpinan motivasi kesalahan pegawai sebagai media  

pembelajaran. 

Rekapitulasi jawaban responden terhadap Stimulasi 

intelektual (intellectual stimulation) dapat dilihat pada table 

dibawah ini : 

Rekapitulasi Jawaban Responden  

terhadap pertanyaan Stimulasi intelektual (intellectual stimulation) 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Σ 
SS S RR  TS STS 

1 Mencari solusi 2 18 11 2 1 34 

2 Memberikan apresiasi 3 6 15 9 1 34 

3 Memotivasi kesalahan 4 13 3 13 1 34 

Total 9 37 29 24 3 102 

Rata-rata 3 12 10 8 1 34 

Persentase (%) 8,8 36,3 28,4 23,5 2,9 100,0 

                Sumber : Olahan Data, 2015  
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Dari dimensi stimulasi intelektual (intellectual 

stimulation) dimana pemimpin mengajak pengikutnya dalam 

mencari cara baru dalam mengerjakan sesuatu hal, yang dapat 

dilihat dari indikator-indikator : pimpinan mengajak pegawai 

mencari solusi dalam menyelesaikan pekerjaan bila ada kendala, 

pimpinan memberikan apresiasi terhadap gagasan yang 

diberikan oleh  pegawai dan pimpinan motivasi kesalahan 

pegawai sebagai media pembelajaran dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pimpinan telah mengajak pegawai mencari solusi dalam 

menyelesaikan pekerjaan bila ada kendala, menerima gagasan 

yang diberikan oleh  pegawai dan juga melakukan pembinaan 

jika ditemui kesalahan yang dilakukan pegawai. 

b. Motivasi yang  Inspirasional (Inspirasional motivation) yaitu 

sifat pemimpin yang memberikan inspirasi dalam bekerja, 

mengajak karyawan untuk mewujudkan sebuah cita-cita 

bersama, yang dapat dilihat dari indikator-indikator : 

1. Pimpinan mengajak pegawai bekerja untuk mencapai cita-

cita  bersama. 

2. Pimpinan memberikan pandangan kepada  pegawai bahwa 

bekerja untuk  mencapai kemaknaan dalam hidup. 

Rekapitulasi jawaban responden terhadap motivasi yang  

Inspirasional (Inspirasional motivation) dapat dilihat dari pada 

table di bawah ini : 
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Rekapitulasi Jawaban Responden  

terhadap pertanyaan Motivasi yang  Inspirasional  
 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Σ 
SS S RR  TS STS 

1 Mengajak pegawai 3 8 12 8 3 34 

2 Memberikan pandangan 2 4 10 13 5 34 

Total 5 12 22 21 8 68 

Rata-rata 2 6 12 11 4 34 

Persentase (%) 7,4 17,6 32,4 30,9 11,8 100,0 

              Sumber : Olahan Data, 2015 

Dari dimensi motivasi yang Inspirasional (Inspirasional 

motivation) dimana sifat pemimpin yang memberikan inspirasi 

dalam bekerja, mengajak karyawan untuk mewujudkan sebuah 

cita-cita bersama, yang dapat dilihat dari indikator-indikator : 

pimpinan mengajak pegawai bekerja untuk mencapai cita-cita 

bersama dan pimpinan memberikan pandangan kepada  pegawai 

bahwa bekerja untuk  mencapai kemaknaan dalam hidup dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pimpinan ragu-ragu dan kurang 

memotivasi pegawai bekerja untuk mencapai cita-cita  bersama 

dan kurang memberikan pandangan kepada pegawai bahwa 

bekerja untuk  mencapai kemaknaan dalam hidup. 

 

B. Analisa Data Kinerja  

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab. Pada tabel berikut ini akan dapat kita ketahui 

jawaban responden terhadap dimensi dan indikator yang ada. 
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1. Kualitas hasil kerja yang dicapai adalah mutu hasil kerja yang telah 

diselesaikan.  

2. Kuantitas hasil kerja yang dicapai adalah jumlah hasil kerja yang 

telah diselesaikan. 

3. Jangka waktu mencapai hasil kerja adalah berapa lama waktu yang 

digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 

4. Kehadiran dan kegiatan selama hadir di tempat kerja adalah aktivitas 

yang dilakukan pegawai di tempat kerja. 

5. Kemampuan kerjasama adalah kemampuan pegawai untuk 

bekerjasama dengan pegawai yang lain dalam melaksanakan tugas. 

Rekapitulasi Jawaban Responden  

terhadap pertanyaan Varibel Kinerja  
 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Σ 
SS S RR  TS STS 

1 Kualitas Hasil Kerja  4 21 3 4 2 34 

2 Kualitas Hasil Kerja  8 15 5 4 2 34 

3 Jangka waktu mencapai hasil  4 20 4 5 1 34 

4 Hadir & kegiatan di tempat kerja 4 19 5 4 2 34 

5 Kemampuan Kerja sama 5 20 6 2 1 34 

Total 25 95 23 19 8 170 

Rata-rata 5 19 5 4 2 34 

Persentase (%) 14,7 55,9 14,7 11,8 5,9 100,0 
            Sumber : Olahan Data Angket Kinerja, 2015 

Dari tabel diatas dapat kita menarik kesimpulan bahwa sebagian 

besar rata-rata responden menjawab setuju yaitu sebanyak 19 responden 

atau 55,9% terhadap kinerja pegawai ini menandakan bahwa kinerja 

pegawai dapat kita katakan telah berjalan dengan baik. 
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C. Hubungan Gaya kepemimpinan dengan kinerja Pegawai Pada 

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau 

 

Untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai 

pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau maka peneliti 

menggunakan uji statistik sebagai berikut: 

Koefisien Korelasi Product Moment 

Uji statistik koefisien korelasi product moment digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel gaya kepemimpinan (x) terhadap  

variabel Kinerja Pegawai (y). Sehingga penulis mendapatkan hasilnya  

perhitungan sebagai berikut. 

 

rxy =  
�∑���(∑�)(∑�)

�{�∑�
�(∑�)
}{�∑�
�(∑�)
} 

Diketahui 

n : 34 

Σx : 1591 

Σy : 1244 

Σx
2 

: 74999 

Σy
2 

: 45910 

Σxy : 58325 

 

rxy = 
�	�	���
��(����)(�
)

���	�	�����(����)
���	�	�����(�
)
�
 

rxy = 
������������
�
√�����	�	���  

rxy = 
����

� �! ,�� 

rxy = 0,24302 dibulatkan menjadi 0,243 
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Berdasarkan hasil perhitungan secara manual, maka dapat dilihat 

bahwa koefisien korelasi antara variabel gaya kepemimpianan terhadap  

kinerja pegawai pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau 

memiliki hubungan senilai 0,243. Untuk lebih meyakinkan lagi, peneliti 

juga menggunakan SPSS 19 untuk melihat koefisien korelasi variabel 

Gaya kepemimpinan terhadap variabel kinerja pegawai. Hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 19 dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Analisis Korelasi Product Moment 

                                                       Correlations 

  Gaya Kepemimpinan Kinerja 

Gaya Pearson Correlation 1 .243 

Sig. (1-tailed)  .083 

N 34 34 

Kinerja Pearson Correlation .243 1 

Sig. (1-tailed) .083  

N 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan koefisien korelasi 

menggunakan SPSS 19 tersebut dapat diketahui bahwa koefisien korelasi 

yang ditemukan sebesar 0,243. Artinya hasil perhitungan menggunakan 

SPSS sama dengan perhitungan secara manual. 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan gaya kepemimpinan 

dengan kinerja, maka dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

harga r hitung dengan harga r tabel. Adapun ketentuannya bila r hitung 

lebih kecil dari r tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak ada 
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hubungan). Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar dari r tabel (rh > r 

tabel) maka Ha diterima (ada hubungan). 

Jika harga r hitung dibandingkan dengan harga r tabel yaitu 

(0,243<0,279), maka dapat diketahui bahwa r hitung lebih kecil dari r 

tabel artinya Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan dengan 

kinerja pegawai. Selain itu, untuk mengetahui tingkat hubungan maka 

nilai r hitung di sesuaikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi 

product moment di bawah ini:  

Interpretasi Korelasi Product Moment 
 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,80 – 1,000 Sangat tinggi 

Sumber: Sugiyono, 2010:149 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan gaya 

kepemimpinan dengan kinerja pegawai pada Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Kepulauan Riau dikatakan “ rendah”. 

Dari sini dapat kita menarik kesimpulan bahwa hubungan gaya 

kepemimpinan dengan kinerja rendah hal ini dimungkinkan bahwa ada 

variabel lain yang mempengaruhi kinerja selain gaya kepemimpinan. 
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IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

tentang Hubungan Gaya kepemimpinan dengan kinerja Pegawai Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1.  Dari jawaban responden pada Gaya kepemimpinan rata-rata 

responden menjawab ragu-ragu dan tidak setuju, hal ini menunjukkan 

bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan kurang baik kepada 

pegawai. Hal ini dapat dilihat dari dimensi Gaya kepemimpinan 

transaksional dimana tiga dimensi yang rata-rata responden menjawab 

ragu-ragu dan tidak setuju yaitu pada dimensi : 

Ø  Memperhatikan apa yang sudah disepakati oleh organisasi 

tentang apa yang harus dilakukan 

Ø  Memotivasi anggota dengan memberikan hadiah (reward) agar 

mau bekerja 

Ø  Menjamin agar hadiah terbagi secara adil  

2. Hasil rekapitulasi rata-rata jawaban responden dari keseluruhan 

indikator yang diteliti. Kinerja pegawai pada Badan Ketahanan 

Pangan Provinsi Kepulauan Riau dikategorikan baik meskipun gaya 

kepemimpinan yang diterapkan kurang baik kepada pegawai. Hal ini 

dapat dilihat dari rata-rata responden menjawab setuju sebanyak 19 

(sembilan belas) responden atau 55,9 % dan sangat setuju sebanyak 
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5 (lima) orang responden atau 14,7 % dari seluruh dimensi dan 

indikator yang diteliti terhadap kinerja pegawai. Ini menandakan 

bahwa kinerja pegawai dapat kita katakan telah berjalan dengan 

baik. 

3. Dari hasil pengujian hipotesa dapat membuktikan bahwa tidak ada 

hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan dengan kinerja 

pegawai pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau. 

Sedangkan dari tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Product 

Moment dapat diketahui bahwa tingkat hubungan antara gaya 

kepemimpinan dengan kinerja pegawai Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Kepulauan Riau rendah, hal ini dimungkinkan bahwa ada 

variabel lain yang mempengaruhi kinerja selain gaya kepemimpinan. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis 

memberikan beberapa saran guna meningkatkan hubungan gaya 

kepemimpinan dengan kinerja pegawai pada Badan Ketahanan Panggan 

Provinsi Kepulauan Riau, antara lain: 

1. Diharapkan pada Badan Ketahanan Panggan Provinsi Kepulauan 

Riau untuk dapat merubah gaya kepemimpinan yang diterapkan agar 

kinerja pegawai dapat lebih meningkat lagi. 

2. Kinerja yang dimiliki Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan 

Riau dapat dipertahankan terus dan ditingkatkan lagi. 
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3. Bagi peneliti mendatang, dari tabel interpretasi koefisien korelasi 

product moment menunjukkan hubungan gaya kepemimpinan 

dengan kinerja rendah, hal ini dimungkinkan bahwa ada variabel lain 

yang mempegaruhi kinerja selain gaya kepemimpinan. Untuk 

meneliti lebih lanjut diharapkan dapat menggunakan variable lain 

atau menambah variable yang dapat meningkatkan hubungan dengan 

kinerja pegawai. Misalnya variable yang dapat digunakan yaitu 

motivasi kerja, disiplin kerja atau lingkungan kerja. 
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