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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kinerja karyawan Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Divisi Sistem Pembayaran. Teknik 

penarikan sampel yang digunakan adalah dengan metode sampling jenuh atau sensus. 

Data diperoleh dari 65 karyawan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa 

Barat Divisi Sistem Pembayaran. Pengolahan data menggunakan analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh positif dan transaksional memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional dan transaksional berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan serta besarnya nilai koefisien determinasi adalah 19,6%, sisanya 

80,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti yang mungkin 

mempengaruhi kinerja. 

 

Kata Kunci : Gaya kepemimpinan transformasional, Gaya kepemimpinan 

transaksional, dan Kinerja karyawan. 

 

I. PENDAHULUAN 

Keberadaan pemimpin memegang peranan penting dalam suatu organisasi. Peran 

seorang pemimpin adalah sebagai penunjuk arah dan tujuan di masa depan, agen 

perubahan, negosiator, dan sebagai pembina. Kunci keberhasilan suatu perusahaan 

sangat ditentukan oleh efektivitas pemimpinnya, sehingga kepemimpinan dapat 

dikatakan inti dalam suatu perusahaan. Studi tentang kepemimpinan dilakukan melalui 

berbagai cara, tergantung dari metodologi yang dipilih oleh peneliti dan definisi 

kepemimpinan. Sebagian besar penelitian kepemimpinan meliputi pendekatan ciri-ciri 

pemimpin, perilaku pemimpin, pengaruh kekuasaan, dan pendekatan situasional (Chen, 

2002). 

Salah satu bentuk kepemimpinan yang diyakini dapat mengimbangi pola pikir dan 

refleksi paradigma baru dalam arus globalisasi dirumuskan sebagai kepemimpinan 

transformasional. Kepemimpinan transformasional digambarkan sebagai gaya 

kepemimpinan yang dapat membangkitkan atau memotivasi karyawan, sehingga dapat 
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berkembang dan mencapai kinerja pada tingkat yang tinggi, melebihi dari apa yang 

mereka perkirakan sebelumnya. Selain itu, gaya kepemimpinan transformasional 

dianggap efektif dalam situasi dan budaya apapun (Yukl, 2009). 

Menurut Bass (1990), kepemimpinan transformasional adalah bentuk 

kepemimpinan dimana pemimpinnya mampu memperluas serta meningkatkan minat 

kerja bawahannya, sistem kepemimpinan dimana para pemimpinnya mampu memicu 

kepekaan dan penerimaan visi misi serta tujuan perusahaan, dan dimana pemimpinnya 

memiliki kontrol terhadap para bawahannya agar mampu menggali potensi mereka 

masing-masing demi kemajuan perusahaan tersebut. Kepemimpinan transformasional 

terlibat dengan para pengikutnya dan mencari cara yang baru dalam bekerja, sehingga 

mencapai kinerja yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan para pengikutnya dari 

sebelumnya (Ben et, al., 2003). 

Kepemimpinan transaksional digambarkan sebagai kepemimpinan yang 

memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi tanggung jawab atau tugas bawahan 

serta imbalan yang dapat mereka harapkan jika standar yang ditentukan tercapai 

(Munawaroh, 2011). Gaya kepemimpinan ini, terbuka dalam hal membagikan informasi 

dan tanggung jawab kepada bawahan. Meskipun keterbukaan ini merupakan komponen 

yang penting dalam menjalankan suatu organisasi, namun kepemimpinan ini tidak 

cukup untuk menerangkan usaha tambahan dan kinerja bawahan, apa yang sebetulnya 

dapat digali seorang pemimpin dari karyawannya. Oleh karena itu, diperlukan konsep 

lain sehingga seorang pemimpin mampu menggali usaha atau kinerja tambahan dari 

bawahannya. Jadi tidak hanya sekedar kesepakatan tugas dan imbalan antara pimpinan 

dan bawahan. Dalam kepemimpinan transaksional pemimpin dan pengikut bertindak 

sebagai pelaku tawar-menawar dalam suatu proses pertukaran yang melibatkan imbalan 

dan hukuman. Ide utama pendekatan transaksional adalah adanya satu pertukaran, 

pemimpin menginginkan apa yang dimiliki pengikut dan sebagai balasan pemimpin 

akan memberikan apa yang diinginkan oleh pengikut. Dengan demikian, pemimpin 

transaksional memotivasi bawahan untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan 

melalui penetapan imbalan dan hukuman. 

Kinerja merupakan hal yang bersifat individual yang memiliki tingkatan berbeda 

sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada diri karyawan. Menurut Mangkunegara 

(2006:67) kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai 
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oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan padanya. 

Menurut Pradana (2012) dalam penelitiannya yang dilakukan di PT Prima 

Anugerah Perkasa Malang dengan sampel sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang, 

menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Ardianto (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional dan transaksional berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT Pos Indonesia Jember. 

Namun terdapat pandangan berbeda, Andira dan Budiarto (2011) dalam 

penelitiannya menyimpulkan gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan dan sebaliknya gaya kepemimpinan transaksional 

berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. 

Memahami pentingnya kinerja karyawan, penelitian ini mengkaji kinerja 

karyawan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Divisi Sistem 

Pembayaran masih kurang dari harapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

departemen SDM (sumber daya manusia) mengemukakan beberapa fenomena yang 

terlihat dan berdampak terhadap menurunnya kinerja karyawan, penurunan kinerja 

karyawan bisa dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 1 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama 

No. Tahun Semester Target Pencapaian 

1. 2012 
I 5 5,10 

II 5 5,16 

2. 2013 
I 5 4,54 

II 5 4,19 

3. 2014 
I 5 5,40 

II 5 5,49 

Sumber : Data Laporan Tingkat Pencapaian IKU 

 

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel 1.1 di atas 

menjelaskan bahwa pada tahun 2012 semester I dan II, tahun 2014 semester I dan II 

tingkat pencapaian IKU melebihi target yang diharapkan. Namun pada tahun 2013 

semester I dan II tingkat pencapaian IKU tidak dapat mencapai target yang diharapkan. 

Tingkat pencapaian IKU pada tahun 2013 yang tidak mencapai target diduga 
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penyebabnya karena adanya permasalahan di dalam kinerja karyawan yang kurang 

paham dengan adanya peraturan kinerja yang baru dari pemimpin yang baru. 

 

II. LITERATUR DAN HIPOTESIS 

Robbins (2006:473), mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional 

yaitu pemimpin yang mencurahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan yang 

dihadapi oleh para pengikutnya dan kebutuhan pengembangan dari masing-masing 

pengikutnya dengan cara memberikan semangat dan dorongan untuk mencapai 

tujuannya. Menurut Bass et, al.,(2003) kepemimpinan transformasional terlibat dengan 

para pengikutnya dan mencari cara yang baru dalam bekerja, sehingga mencapai kinerja 

yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan para pengikutnya dari sebelumnya. 

Secara sederhana dapat dipahami bahwa kepemimpinan transformasional adalah 

kepemimpinan yang membawa organisasi pada sebuah tujuan baru yang lebih besar dan 

belum pernah dicapai sebelumnya dengan memberikan kekuatan mental dan keyakinan 

kepada para karyawan agar mereka bergerak secara sungguh-sungguh menuju tujuan 

bersama tersebut dengan mengesampingkan kepentingan/keadaan personalnya. Selain 

itu, dalam kepemimpinan transformasional tersebut lebih bersifat kekeluargaan karena 

pimpinan sangat peduli terhadap karyawannya serta suatu organisasi tersebut adalah 

milik bersama dan tanggung jawab bersama. 

Bass   (1990:56)   mengemukakan   kepemimpinan   transaksional   yang  

didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran yang 

menyebabkan bawahan mendapat imbalan serta membantu bawahannya 

mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi hasil yang diharapkan 

seperti kualitas pengeluaran yang lebih baik, penjualan atau pelayanan yang lebih dari 

karyawan, serta mengurangi biaya produksi. Kepemimpinan transaksional juga 

dijelaskan oleh Thomas (2003:63) sebagai suatu kepemimpinan yang mendapatkan 

motivasi para bawahannya dengan menyerukan ketertarikan mereka sendiri. 

Kepemimpinan transaksional menurut Bycio et. al (1995) adalah kepemimpinan yang 

memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan 

karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada 

kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan 

penghargaan. 
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Menurut Mangkunegara (2000:67), kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Gibson 

et. al (1996:95) kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk 

menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh 

organisasi pada periode tertentu dan relatif dapat digunakan untuk mengukur prestasi 

kerja atau kinerja organisasi. Mathis dan Jackson (2006:378), mendefinisikan bahwa 

kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan. 

Penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional ini memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bass et. 

al., (2003). Hasil dalam penelitiannya menunjukan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional dan transaksional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2011), Maulizar et. al 

(2012), serta penelitian yang dilakukan oleh Forindha (2012) semua menunjukan hasil 

yang sama bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan 

transaksional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga 

hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

H2 : Gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Jawa Barat Divisi Sistem Pembayaran sebanyak 65 (enam puluh 

lima) orang, dan semuanya dijadikan sebagai responden sehingga teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah 

dengan menggunakan regresi berganda. Instrumen pengukuran dalam penelitian ini 

diadaptasi dari Bass (2003). 
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IV. TEMUAN-TEMUAN 

A. STATISTIK DESKRIPTIF 

Berikut adalah resume tanggapan responden terhadap variabel gaya 

kepemimpinan transformasional : 

Tabel 2 Resume Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Pertanyaan  Skor Keterangan 

1 266 Tinggi 

2 274 Sangat Tinggi 

3 238 Tinggi 

4 259 Tinggi 

5 251 Tinggi 

Rata-rata Total 258 Tinggi 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Untuk variabel gaya kepemimpinan transformasional mencapai skor 258, yang 

dapat dikategorikan tinggi, artinya gaya kepemimpinan transformasional Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Divisi Sistem Pembayaran sudah baik. 

Namun gaya kepemimpinan transformasional tersebut harus ditingkatkan hingga 

mencapai maksimal. Berikut resume tanggapan responden untuk variabel gaya 

kepemimpinan transaksional. 

Tabel 3 Resume Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Pertanyaan  Skor Keterangan 

1 223 Tinggi 

2 253 Tinggi 

3 260 Tinggi 

Rata-rata Total 245 Tinggi 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Untuk variabel gaya kepemimpinan transaksional mencapai skor 245, yang dapat 

dikategorikan tinggi, artinya gaya kepemimpinan transaksional pada Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Divisi Sistem Pembayaran sudah baik namun gaya 

kepemimpinan transaksional tersebut masih perlu ditingkatkan hingga mencapai 
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maksimal. Berikut adalah resume tanggapan responden untuk variabel kinerja karyawan 

: 

Tabel 4 Resume Kinerja Karyawan 

Pertanyaan  Skor Keterangan 

1 269 Tinggi 

2 271 Tinggi 

3 274 Sangat Tinggi 

4 276 Sangat Tinggi 

5 273 Sangat Tinggi 

Rata-rata Total 273 Sangat Tinggi 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Untuk variabel kinerja karyawan mencapai skor 273, yang dapat dikategorikan 

sangat tinggi, artinya kinerja karyawan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Jawa Barat Divisi Sistem Pembayaran sudah sangat baik. 

 

B. KORELASI ANTAR VARIABEL 

Tabel 5 Koefisien Korelasi 

  TRF TRK K 
     

 Pearson Correlation 1 .350
**

 .312
*
 

TRF Sig. (2-tailed)  .004 .011 

 N 65 65 65 

 Pearson Correlation .350
**

 1 .403
**

 

TRK Sig. (2-tailed) .004  .001 

 N 65 65 65 

 Pearson Correlation .312
*
 .403

**
 1 

K Sig. (2-tailed) .011 .001  

 N 65 65 65 

     

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 tersebut diatas, dapat disimpulkan 

bahwa besarnya koefisien korelasi gaya kepemimpinan transformasional dan kinerja 
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karyawan adalah 0,312 yang berarti keduanya memiliki hubungan yang positif dan nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,011 menunjukan bahwa hubungan 

keduanya adalah signifikan. Untuk besaran koefisien korelasi gaya kepemimpinan 

transaksional dan kinerja karyawan adalah 0,403 yang berarti keduanya memiliki 

hubungan yang positif serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 

0,001, yang berarti keduanya memiliki hubungan yang signifikan. 

 

C. PENGUJIAN HIPOTESIS 

Pada pengujian hipotesis ini, yang pertama kali dilakukan adalah uji F. Dengan 

hipotesis statistik yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H0 : b1, b2 = 0, Secara simultan gaya kepemimpinan transformasional dan 

transaksional memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H0 : b1, b2 ≠ 0, Secara simultan gaya kepemimpinan transformasional dan 

transaksional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Tabel 6 Uji F 

Model Sum of 
Squares     df Mean Square F Sig. 

Regression 2.054 2 1.027 7.539 .001
b
 

Residual 8.448 62 .136   

Total 10.502 64    

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Dengan demikian disimpulkan bahwa hasil perhitungan uji F diperoleh bahwa 

nilai F = 7,539 dan signifikan pada level 0,001. Karena tingkat signifikansi tersebut 

lebih kecil daripada kriteria yang digunakan (0,001 < 0,05), maka H0 ditolak, artinya 

bahwa secara simultan gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Berikut adalah hasil uji t yang 

dilakukan pada penelitian ini : 
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Tabel 7 Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2.598 .441  5.886 .000 

Transformasional .177 .082 .195 1.308 .023 

Transaksional .218 .079 .334 2.748 .008 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Dari tabel uji-t diatas beberapa hal dapat dikemukakan sebagai berikut : 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi 

untuk variabel gaya kepemimpinan transformasional sebesar 0,023. Karena 

tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari kriteria yang digunakan (0.023 < 

0,05), maka gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, serta hipotesis pertama dapat 

dikonfirmasikan. 

2) Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi 

untuk variabel gaya kepemimpinan transaksional sebesar 0,008. Karena 

tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari kriteria yang digunakan (0.008 < 

0,05), maka gaya kepemimpinan transaksional memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, serta hipotesis kedua dapat dikonfirmasikan. 

 

Tabel 8 Koefisien Determinasi 

R R Square 

0.442 0.196 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Hasil analisis koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa persentase 

sumbangan pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap 
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kinerja karyawan adalah sebesar 19,6%. Adapun sisanya sebesar 80,4% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel motivasi 

(Mangkunegara, 2009 : 93). 

 

D. DISKUSI DAN KETERBATASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, gaya kepemimpinan transformasional dan 

transaksional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin diterapkan 

dengan baik kepemimpinan transformasional dan transaksional pada Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Divisi Sistem Pembayaran, maka semakin tinggi 

kinerja karyawan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh 

(2011) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional dan Transaksional terhadap Kinerja Guru SMP Katolik Wijana 

Jombang. Hasil dalam penelitian yang dilakukan adalah Gaya Kepemimpinan 

Transformasional dan Transaksional secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Guru SMP Katolik Wijana Jombang, sejalan juga dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Maulizar et. al., (2012) dengan judul Pengaruh Kepemimpinan 

Transaksional dan Transformasional terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah Mandiri 

Cabang Banda Aceh. Dari hasil penelitian secara simultan kepemimpinan transaksional 

dan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan yang ada di 

Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, serta penelitian yang dilakukan oleh Ben et. 

al., (2012), dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bass et. al., (2003). 

Sehingga implikasi praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah jika 

kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Jawa Barat terutama pada divisi sistem 

pembayaran ingin meningkatkan kinerja karyawannya, maka harus meningkatkan 

penerapan gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Terutama pada 

indikator-indikator yang dianggap masih kurang, seperti memberikan motivasi, 

perhatian, dan lebih menghargai karyawannya. 

Pada penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya adalah 

kemungkinan adanya bias dari jawaban kuesioner, karena walaupun sudah dilakukan 

validasi, jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya, serta 

jumlah responden yang terbatas yaitu hanya 65, sehingga hasil penelitian tidak dapat 
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digeneralisir pada ruang lingkup yang lebih luas seperti seluruh karyawan Bank 

Indonesia. 
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