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Abstrak  – Penelit ian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transaksional dan 

transformasional terhadap kinerja karyawan dengan mediasi kepuasan kerja di Politeknik Negeri Batam. Metode 

penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan membandingkan empat variabel penelit ian 

yakni kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, dan kepuasan kerja (independent variable) 

dengan kinerja karyawan (dependent variable) . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan 

transaksional dan tranformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan, tetapi peran media si kepuasan kerja 

tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan.  

 

Kata Kunci: kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, kinerja karyawan . 

  

Abstract - This study aims to determine the effect of transactional and transformational leadership styles on 

employee performance with the mediation of job satisfaction in Batam State Polytechnic. The research method 

used is multip le regression analysis by comparing four study variables namely transactional leadership, 

transformational leadership, and job satisfaction (independent variable) with employee performance (dependent 

variable). The results of this study indicate that transactional leadership and transformat ional effect on the 

performance of employees, but the mediating role of job satisfaction has no direct effect on employee 

performance.. 
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1. PENDAHULUAN  

 

Dalam era globalisasi saat ini, persaingan 

antar institusi semakin tinggi baik institusi yang 

berorientasi profit maupun yang berorientasi non 

profit. Salah satu yang terpenting adalah peningkatan 

kinerja sumber daya manusia (SDM), yang bertujuan 

agar perusahaan dapat menghadapi persaingan yang 

semakin ketat dan tuntutan dari pelanggan/konsumen 

yang semakin tinggi.  

 

Darwito (2008) mengemukakan bahwa 

manusia sebagai sumber daya yang sangat potensial 

dengan kemampuannya dan keterampilannya dapat 

menggerakkan roda institusi. Hal ini yang menjadikan  

sumber daya manusia sebagai aset terpenting institusi 

dalam menentukan terwujudnya tujuan dari 

perusahaan tersebut. Kinerja karyawan berpengaruh 

terhadap   produktivitas dari suatu perusahaan karena 

apabila kinerja karyawannya buruk maka akan  

berpengaruh negative untuk institusi tersebut, tetapi 

apabila kinerja karyawannya baik maka akan  

berpengaruh positif untuk mewujudkan tujuan institusi 

secara optimal. Agar kinerja karyawannya baik, 

institusi membutuhkan peran dari orang yang telah 

ditunjuk sebagai pemimpin. Pemimpin harus dapat 

mengelo la karyawan dan memberikan contoh yang 

baik kepada karyawannya. Cara dan tingkah laku  

pemimpin yang bekerjasama dengan bawahannya 

dapat diartikan sebagai gaya kepemimpinan. 

Untuk mengetahui kinerja karyawan dapat 

dibuktikan dengan penilaian kerja yang dilakukan oleh  

pimpinan. Penilaian kinerja adalah salah satu cara 

yang yang dilakukan unuk menilai prestasi kerja 

seorang karyawan apakah mencapai target kerja yang 

telah dibebankan kepadanya (Surbakti, 2013). 

Penilaian kinerja juga disebut sebagai evaluasi 

karyawan, t injauan kinerja, evaluasi kinerja, dan 

penilaian hasil. Penilaian kinerja d igunakan secara 

luas untuk mengelola gaji, memberikan umpan balik 

kinerja, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

karyawan secara individual.  

Penelit ian terkait gaya kepemimpinan seperti 

yang dilakukan oleh Rahmadin (2010) yang meneliti 

tentang hubungan antara persepi gaya kepemimpinan 

transaksional dan transformasional dengan sikap 

karyawan dalam bekerja studi kasus PT PLN 

menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasioanl berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan sedangkan gaya kepemimpinan 

transaksional berpengaruh negatif terhadap kinerja 
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karyawan. Karyawan yang bekerja untuk pemimpin  

yang memiliki hubungan baik dengan bawahannya 

maka akan termotivasi untuk  bekerja dan berusaha 

lebih baik lagi dalam menyelesaikan pekerjaanya. Hal 

ini dikarenakan mereka menyukai dan menghargai 

pemimpin yang mampu membuat mereka merasa 

nyaman di dalam lingkungan kerja.  

Kemudian penelit ian Aprilita (2012) tentang 

dimensi-dimensi gaya kepemimpinan Bass & Avolio 

(1985) menurut persepsi karyawan dalam membangun 

gaya kepemimpinan yang efektif. Penelitian Sina 

(2013) yang meneliti mengenai analisis pengaruh gaya 

kepemimpinan tranformasional terhadap kinerja 

karyawan dengan komitmen organisasi sebagai 

variable intervening..  

Berdasarkan penelitian-penelitian d i atas, 

dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang gaya 

kepemimpinan transformasional lebih berpengaruh 

positif dengan kinerja karyawan dibandingkan dengan 

gaya kepemimpinan transaksional. Penelit ian ini 

mengadopsi ulang dari peneliti sebelumnya yaitu 

Paracha (2012), yang meneliti tentang gaya 

kepemimpinan transaksional dan transformasional 

terhadap kinerja karyawan di sekolah khusus Pakistan. 

Hasil dari penelit ian Paracha menyatakan terdapat 

hubungan positif dengan kinerja karyawan, dan gaya 

kepemimpinan transaksional cenderung lebih positif 

dibandingkan dengan gaya kepemimpinan 

transformasional. Penelitian ini diadopsi dari teori 

gaya kepemimpinan transaksional dan 

transformasional oleh Avolio dan Bass (1985).  

Di Indonesia sudah banyak dilakukan  

penelitian mengenai hal tersebut, tetapi sampel yang 

diambil adalah karyawan dari institusi yang 

berorientasi profit (keuntungan). Oleh karena itu 

peneliti ingin menelit i topik yang sama tetapi dengan 

sampel karyawan dari institusi yang berorientasi non 

profit (tidak memperoleh keuntungan). Politeknik 

Negeri Batam merupakan salah satu jenis institusi non 

profit. Sampel yang akan dipilih dalam penelitian ini 

hanya menggunakan karyawan atau tenaga pendidik 

yang aktif bekerja di Politekn ik Negeri Batam.  

 

 

2. TINJAUAN PUS TAKA  

 

2.1. Definisi Gaya Kepemimpinan Tansaksional, 

Kepemimpinan Transformasional, Kinerja 

Karyawan, Kepuasan Kerja 

Kepemimpinan merupakan hal yang menarik 

untuk diperhatikan, karena tanpa adanya pemimpin  

karyawan t idak dapat bekerja dengan baik. 

Pemimpin diperlukan untuk mempengaruhi, 

mengatur dan memotivasi karyawan serta ikut 

dalam pengambilan keputusan yang bertujuan 

untuk kelangsungan perusahaan. 

1. Kepemimpinan Transaksional 

Menurut Aprilita (2012), kepemiminan 

transaksional menekankan pada transaksi atau 

pertukaran yang terjadi antar pemimpin, bawahan 

dan rekan kerja. Pertukaran in i didasarkan pada 

diskusi pemimpin dengan pihak-pihak yang tekait 

Pembiayaan Daerah  

2. Kepemimpinan Transformasional 

kepemimpinan transformasional sebagai 

kemampuan pemimpin mengubah lingkungan 

kerja, motivasi kerja, pola kerja dan nilai-n ilai 

kerja yang dipersepsikan karyawan sehingga 

mereka leb ih mampu mengoptimalkan kinerja 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

3. Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan yang merupakan hasil olah pikir 

dan tenaga dari seorang karyawan terhadap 

pekerjaan yang dilakukannya, dapat berwujud, 

dilihat, dihitung jumlahnya, tetapi dalam banyak 

hal hasil olah pikiran dan tenaga tidak dapat 

dihitung dan dilihat, seperti ide -ide pemecahan 

suatu persoalan, inovasi baru suatu produk barang 

atau jasa, bisa juga merupakan penemuan atas 

prosedur kerja yang lebih efisien.  

4. kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap  

ini d icerminkan o leh moral kerja, kedisip linan dan 

prestasi kerja. Kepuasan kerja dapat dinikmati 

dalam pekerjaan, luar pekerjaan dan kombinasi 

dalam dan luar pekerjaan. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang diajukan untuk 

penelitian ini berdasarkan pada hasil telaah teoritis  

 

2.3 Hipotesis 

 

H1: Gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

H2: Gaya kepemimpinan transformasional 

berpengaruh terhadap kinerja   karyawan. 

H3a: Kepuasan kerja merupakan mediasi antara gaya 

kepemimpinan transaksional dengan kinerja 

karyawan  

H3b:Kepuasan kerja mediasi antara kepemimpinan 

transformasional dan kinerja karyawan  

 

 



 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelit ian in i bersumber pada data primer yang 

diperoleh penulis dari penyebaran kuesioner dalam hal 

ini respondennya adalah dosen tetap dan dosen 

kontrak yang bekerja di Po liteknik Negeri Batam. 

Penulis mengambil sampel sebanyak 50 responden 

dengan metode purposive sampling.  

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis 

dengan mengunakan aplikasi SPSS versi 17. Teknik 

analisis dilakukan dengan analisis regresi berganda, 

yang bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh 

gaya kepemimpinan transaksional dan 

transformasional terhadap kinerja karyawan dengan 

mediasi kepuasan kerja. 

 

4. HAS IL DAN P EMBAHAS AN 

 

4.1 Analisis Data 

Pada penelitian ini penulis melakukan uji asumsi 

klasik yang bertujuan untuk memberikan kepastian 

bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki 

ketepatan dalam estimasi, tidak bias , dan konsisten. 

Pengujian instrumentasi dengan menggunakan uji 

validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa data 

yang akan dikelo la valid dan reliab le untuk dilakukan  

uji selanjutya. Uji asumsi klasik yang digunakan 

antara lain, uji normalitas,  dan uji heteroskedastisitas. 

Dari pengujian tersebut ditemukan hasil bahwa model 

penelitian terbebas dari asumsi klasik dan pengujian 

hipotesis menggunakan path analys . 
 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Regresi Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Transaksional, Kepemimpinan 
Transformasional, kepuasan kerja terhadap Kinerja 

Karyawan 

Berikut hasil uji regresi antar variabel yang diteliti  

 

Berdasarkan  persamaan tersebut diketahui bahwa 

nilai 4,178 merupakan konstanta atau nilai variabel Y 

jika nilai X1, X2 dan X3 adalah 0,022. Nilai 0,662 

merupakan nilai beta variabel kepemimpinan 

transaksional (X1). Dengan kata lain perubahan X1 

sebesar satu-satuan akan meningkatkan kinerja (Y) 

sebesar 0,662. Berdasarkan hasil perhitungan di atas 

dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan transaksional 

memiliki peranan penting dalam melakukan  

manajemen perusahaan. 

Persamaan strukturalnya menjadi seperti berikut :  

Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

 

     = 4,178 + 0,662 X1 + 0,751 X2 + 0,648 X3 

 

 
Tabel 4.2 Analisis Jalur (Path Analys) 

Secara matemat is, analisis ini tidak lain adalah 

analisis regresi berganda terhadap data yang 

dibakukan. Dengan demikian, perangkat lunak 

statistika yang mampu melakukan analisis regresi 

berganda dapat pula dipakai untuk analisis jalur. 

 
 

Untuk penjelasan pengaruh langsung dan tidak 

langsung antara variable independen dan variable 

dependen adalah sebagai berikut : 

a) Pengaruh langsung variable kepemimpinan 

transaksional (X1) terhadap variable kinerja (Y) 

adalah sebesar 0,662 (P1). 

b) Pengaruh langsung variable kepemimpinan 

transaksional (X2) terhadap variable kinerja (Y) 

adalah sebesar 0,751 (P4). 

c) Pengaruh langsung variable kepuasan kerja 

terhadap variable kinerja (Y) adalah sebesar 0,648 

(P5). 

d) Pengaruh tidak langsung variabel kepemimpinan 

transaksional (X1) terhadap variabel kinerja (Y) 

yang melalui variabel kepuasan kerja (X3) adalah  

sebesar 0,325 x 0,648 = 0,2106 (P2xP5).  

e) Pengaruh tidak langsung variabel kepemimpinan 

transformasional (X2) terhadap kinerja (Y) 

melalui kepuasan kerja (X3) adalah sebesar 0,519 

x 0,648 = 0,336312 (P3xP5). 

 

4.2 Pembahasan Hasil 

Pengaruh langsung kepemimpinan transaksional (X1) 

terhadap kinerja karyawan (Y). Nilai t hitung yang 

didapatkan dari hasil perhitungan sebesar 5,321 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000 leb ih kecil dari 

taraf kesalahan 5% hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel kepemimpinan transaksional memberikan  

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

berarti bahwa hipotesa yang menyatakan 
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kepemimpinan transaksional terhadap kinerja 

karyawan  diterima, atau Ho ditolak dan Ha diterima. 

Pengaruh langsung kepemimpinan transformasional 

(X2) terhadap kinerja karyawan (Y). Nilai t hitung 

yang didapatkan dari hasil perhitungan sebesar 4,819 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000 leb ih kecil dari 

taraf kesalahan 5% hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel kepemimpinan transformasional memberikan  

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Pengaruh 

tidak langsung kepemimpinan transaksional (X1) 

terhadap kinerja karyawan (Y) melalui kepuasan kerja 

(X3). Pengaruh tidak langsung kepemimpinan 

transformasional (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) 

melalui kepuasan kerja (X3). Nilai t hitung yang 

didapatkan dari hasil perhitungan sebesar 2,903 

dengan nilai signifikan sebesar 0,006 leb ih kecil dari 

taraf kesalahan 5% hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel kepemimpinan transformasional memberikan  

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Nilai t  

hitung yang didapatkan dari hasil perhitungan sebesar 

2,207 dengan nilai signifikan sebesar 0,032 lebih kecil 

dari taraf kesalahan 5% hal tersebut menunjukkan  

bahwa variabel kepemimpinan transaksional 

memberikan pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja  

5. KES IMP ULAN  

 

Variabel kepemimpinan transaksional berpengaruh 

langsung terhadap kinerja karyawan Dalam hal ini 

berpengaruh positif maka hipotesa yang menyatakan 

kepemimpinan transaksional terhadap kinerja 

karyawan diterima. Kepemimpinan transformasional 

berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. 

Dalam hal in i berpengaruh positif maka hipotesa yang 

menyatakan kepemimpinan transformasional 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan diterima. 

Kepemimpinan transaksional berpengaruh tidak 

langsung terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan 

kerja Menurut hasil perhitungan  nilainya lebih kecil 

dari pada pengaruh langsung, sehingga untuk variable 

kepuasan tidak perlu menjadi variab le mediasi. 

Kepemimpinan transformasional berpengaruh tidak 

langsung terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan 

kerja. Menurut hasil perh itungan nilainya lebih kecil 

dari pada pengaruh langsung, sehingga untuk variable 

kepuasan tidak perlu menjad i variable mediasi.  
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