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Gaya kepemimpinan (Leadership Style), yakni pemimpin yang 

menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap keterampilan dan 

sikapnya. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpan bersikap, 

berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang 

untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda – beda atas dasar motivasi, 

kuasa ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Gaya kepemimpinan 

pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku 

dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam 

memimpin.Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Kinerja 

merupakan hasil kerja dari tingkah laku . Pengertian kinerja ini mengaitkan antara 

hasil kerja dengan tingkah laku. Sebgai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas 

manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan 

kepadanya. 

Rumah makan puti minang merupakan senuah bisnis makanan padang 

yang telah memiliki 12 cabang, termasuk RM Putiminang hajimena. Sebagai 

suatu organisasi tentu tak terlepas dengan adanya kepemimpinan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gaya apakah yang diterapkan seorang pimpinan 

rumah makan dalam meningkatkan kinerja karyawannya, karena rumah makan 

hajimena merupakan cabang rumah makan putiminang yang paling besar 

dibandingkan cabang yang lain, meskipun rumah makan ini baru di buka pada 

tahun 2009. 

Penelitian ini berfokus pada gaya atau sikap tingkah laku seorang 

pemimpina dalam menggerakkan karyawannya dan dalam meningkatkan kinerja 

karyawannya secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan rumah makan puti minang dalam 

meningkatkan kinerja karyawan.Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang di lakukan di lapangan dalam kancah yang 

sebenarnya. penelitian lapangan adalah penelitian yang mencari data dari lokasi 

dimana peneliti melakukan penelitiannya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan objek yang diteliti 



dengan metode analisis kualitatif. Sedangkan populasi alam penelitian ini adalah 

31 orang karena dalam penelitian ini populaso hanya berjumlah 31 orang maka 

peneliti menjadikan sampel secara keseluruhan. Jadi, penelitian ini merupakan 

penelitian populasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

interview, metode observasi dan dokumentasi. 

Manfaat penelitian secara akademis sebagai bahan pengembangan dalam 

bidang pengetahuanan wawasan bagi peneliti tentang aplikasi teori-teori mengenai 

gaya kepemimpinan dalam mengingkatkan kinerja karyawan, dan sebagai bahan 

untuk memberikan sumbangsih bagi Rumah Makan Putiminang Hajimena dalam 

penerapan gaya kepemimpinan sesuai dengan tujuan rumah makan tersebut. 

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkanbahwa gaya kepemimpinan 

Rumah Makan Puti Minang hajimena jika dilihat dari gaya kepemimpinan 

behavior menerapkan kepemimpinan otokratis, tapi jika dilihat dalam ranah bisnis 

maka pimpinan menerapkan gaya kepemimpinan transaksional. Sedangkan yang 

menjadi sebuah masalah dalam penerapan gaya adalah dalam menggerakkan 

seorang pegawai dalam bekerja dengan baik, padahal pekerrjaan satau dengan 

yang lainnya saling berkaitan sehingga terkadang terjadinya penundaan pekerjaan. 

Selain itusedikitnya waktu  pimpinan untuk memotivasi atau bersama para 

pegawainya karena pimpinan Rumah Makan tersebut tidak hanya memimpin 

Putiminang Hajimena melainkan juga Putiminang Bandarjaya. 


