
 

 

ABSTRAK 

 

Ubaidilah : Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Di 

Dinas Sosial Kabupaten Bandung (Studi Analisis Gaya 

Kepemimpinan Karismatik Dan Demokratis Pada Dinas Sosial 

Kabupaten Bandung)  

Dinas Sosial Kabupaten Bandung memiliki gaya dan model 

kepemimpinan yang masih rendah, masalah ini tercermin dari beberapa hal 

diantaranya yaitu kurangnya keseimbangan persentase sasaran dalam 

meningkatkan pelayanan rehabilitas sosial bagi masyarakat, partisipasi 

masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan 

sosial, kurangnya inovasi dalam memimpin pegawainya di Dinas Sosial, dan 

capaian kinerja pada tahun 2015 kurang signifikan atau kurang maksimal hal ini 

dilihat dari data hasil evaluasi LAKIP. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

karismatik terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 

untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan demokratis terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung, untuk mengetahui pengaruh 

kepemimpinan karismatik dan demokratis terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Sosial Kabupaten Bandung. 

Penelitian ini menggunakan teori gaya kepemimpinan yang disampaikan 

oleh Siagian tentang gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau suatu kelompok dalam usahanya 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kolerasi 

pearson karena analisis ini menggunakan cara mengkorelasikan masing-masing 

skor item dengan skor total. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Negeri 

Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Sedangkan teknik penentuan sampel 

dengan nonprobability sampling. Teknik pengambilan data dengan teknik survey 

melalui kuesioner dan studi kepustakaan. Dalam menganalisis data peneliti 

menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji t, uji 

f dan koefisien determinasi dengan program SPSS versi 20. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dan simultan 

menunjukkan terdapat pengaruh gaya kepemimpinan karismatik dan demokratis 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Kesimpulan dari 

analisa data di atas yaitu, terdapat pengaruh positif dan negatif yang signifikan 

baik secara parsial dan simultan antara gaya kepemimpinan karismatik dan 

demokratis terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung. 

Dengan hasil koefisien determinasi bahwa hasil persentase variabel independen 

terhadap variabel dependen yaitu sebesar 35,5% sedangkan 64,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 
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