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ABSTRAK 
 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang didukung dengan wawancara, dan 
observasi. Populasi adalah seluruh karyawan di RSUD Namlea ang berada pada level di bawah unit, 
kepala ruang, dan sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 145 orang. Data analisis 
dengan menggunakan uji chi square untuk melihat hubungan antara variabel independen dan 
variabel dependen, kemudian dilakukan uji regression logistic untuk melihat variabel independen 
yang paling berpengaruh. Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan dan kepuasa 
kerja berpengaruh terhadap kinerja petugas du RSUD Namlea. Variabel yang paling besar 
pengaruhnya terhadap kinerja karyawan adalah variabel gaya kepemimpinan dengan B=0,000. 
Untuk meningkatkan kinerja kariyawan di RSUD Namlea dianjurkan meningkatkan efektifitas gaya 
kepemimpinan terutama pada aspek pemberian perhatian pada karyawan baru, menemukan 
keinginan karyawan baru, menemukan keinginan karyawan serta memberikan informasi mengenai 
organisasi dan pihak rumah sakit, juga harus lebih memperhatikan faktor kepuasan kerja petugasnya 
terutama dalam aspek memberikan kebijakan promosi, penghargaan terhadap keberhasilan tugas 
serta kesempatan untuk pertumbuhan dan pengem,bangan diri. 
 
Kata Kunci : Gaya kepemimpinan, Kepuasan kerja, Kinerja Petugas 

 
 

ABSTRACT 
 
The aim of the research is find out the influence of leadersahip styles and work satisfaction on 
employees’ performance in Namlea Public Hospital of Buru Regency. The method methods of 
obtaining the data in the research were questionnaire, interview, and observation. The population 
were all employees of Namlea Public Hospital who were below unit heads and level heads. The 
sample consisted of 145 people. The data were analyzed by using chi square to explain the 
correlation between independent variables and logistic regression to explain the most influencing 
independent variable. The results reveral leadership styles and work satisfaction effect employees 
performance in Namlea Public Hospital of Buru Regency. The most influencing variable on 
employees performance is leadership style variable with B=0.000. Employees’ performance is not 
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maximum since the use of the hospital is still low in 2010, i.e. the presence of employees in hospital 
in only 75% on average. Besides, employees’ working load doesnot spread evenly. The low 
performance of is caused by some factors, i.e. leadership style and work satisfacation. To improve 
employees’ performance in Namlea public hospital, it is expected to improve the effectiveness of its 
leadership style especially in terms of giving attention to new employees, finding out employees’ 
desires, giving information on organization, and giving attention to employees’ work satisfaction 
especcially in terms of giving promotion policy, giving reward to the success of their duty, giving 
reward to the success of their duty, and giving oppurtunity to develop themselves. 
 
Key words : leadership style, work satisfaction, employees’ performance    
 
Pendahuluan 
 

Terwujudnya keadaan sehat adalah  kehendak semua pihak. Untuk dapat mewujudkan keadaan 
sehat tersebut banyak hal yang diperlukan, salah satu diantaranya yang dinilai mempunyai peran 
yang cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan.  Rumah sakit sebagai salah 
satu bentuk pelayanan kesehatan memiliki tiga fungsi yaitu fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi 
ilmu pengetahuan teknologi. Rumah sakit bertanggungjawab memberikan pelayanan yang cepat, 
tepat, akurat, terjangkau dan bermutu sesuai standar dan etika profesi, sehingga dapat menjadi 
acuan dan informasi serta memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat1. 

Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan masyarakat, berfungsi melayani 
masyarakat secara luas dalam  bentuk jasa. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan manajemen, 
rumah sakit  menuntut karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Pasien yang datang baik untuk 
pelayanan rawat inap ataupun rawat jalan akan memberikan respon yang positif terhadap pelayanan 
pegawai yang baik, sehingga mampu meningkatkan kunjungan pasien ke rumah sakit. Hasil akhir 
dari keberhasilan pelayanan  rumah sakit dapat dilihat dari tingkat Bed Occupancy Rate (BOR). 
Semakin tinggi tingkat BOR yang dicapai rumah sakit, dapat dijadikan indikator untuk menilai 
kinerja karyawan dalam melaksanakan pengobatan maupun perawatan pasien1.   

Mengingat pentingnya kinerja karyawan dalam mencapai kinerja organisasi, maka perlu dikaji 
faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan untuk menunjang keberhasilan rumah 
sakit di kemudian hari. Upaya peningkatan kinerja karyawan menuntut peran manajemen dalam 
melakukan pendekatan kepemimpinan yang efektif, bahwa keberhasilan rumah sakit sangat 
tergantung pada kemampuan pemimpinnya. Dengan kemampuan yang dimilikinya pemimpin dapat 
mempengaruhi pegawainya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkannya. 
Kemudian dalam mengantisipasi permasalahan diperlukan seorang pemimpin yang dapat melihat 
kondisi dan kebutuhan karyawan (Porte-Lawller, dalam Steers RM, 1996). Dan dibutuhkan seorang 
pemimpin yang bisa mengerti perilaku organisasi yang sedang dihadapinya sehingga ia mampu 
membawa organisasinya mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama melalui pencapaian visi 
organisasi. Menurut Steers (Saribu, 2006)2 

Penelitian yang dilakukan Studi Ohio dan Michigan (Yukl, 2005) yang menyatakan bahwa gaya 
kepemimpinan yang tinggi cenderung lebih sering mencapai kinerja petugas yang tinggi, demikian 
juga sebaliknya jika gaya kepemimpinan rendah kinerja petugas rendah. Demikian juga dengan 
penelitian Dolok Saribu (2006), di mana hasil uji regresi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 
yang tinggi akan mengakibatkan kinerja petugas baik, sebaliknya gaya kepemimpinan rendah akan 
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mengakibatkan kinerja buruk. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Nursiah (2004), bahwa 
gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja petugas, di mana gaya 
kepemimpinan berorientasi  petugas yang tinggi menghasilkan kinerja yang tinggi3.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh mariam (2009) mengenai “Pengaruh gaya kepemimpinan 
dan budaya Organisasi terhadap kinerja karyawan  melalui kepuasan kerja karyawan Sebagai 
variabel intervening”, didapatkan bahwa ada pengaruh yang searah antara gaya kepemimpinan 
dengan kepuasan kerja yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,0001, ada 
pengaruh yang searah antara gaya kepimpinan dengan kinerja karyawan yang ditunjukkan dengan 
nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,043. 

Dari pengamatan dilapangan ditemukan perbedaan kinerja petugas berdasarkan tingkat gaya 
kepemimpinan memprakarsai struktur yang diterapkan dimana kinerja yang baik ditemukan bila 
pimpinan sering mengatur dan mengarahkan, mengawasi serta meminta pertanggung jawaban 
petugas, sedangkan pimpinan yang jarang menerapakan gaya kepemimpinan memprakarsai struktur 
kinerjanya cenderung buruk. Sedangkan pimpinan yang jarang menerapkan gaya kepemimpinan 
memprakarsai struktur kinerjanya buruk. Hal ini disebabkan pemimpin yang gaya kepemimpinan 
memprakarsai struktur tinggi selalu mengatur dan mengarahkan petugas, mengawasi pekerjaan 
petugas, dan meminta pertanggung jawaban petugas atas pekerjaanya, sehingga petugas akan lebih 
mudah dalam menjalankan pekerjaannya4.  

Rumah sakit umum Daerah Namlea sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan utama di 
kabupaten, memiliki persoalan yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana 
Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Namlea pada tahun 2010, jumlah tempat tidur 72 TT, 
jumlah kunjungan  rawat jalan di RSUD ini sebanyak 6.006 orang, serta rawat inap 1.642 orang. 
Sedangkan hasil pelayanan nya dapat dilihat bahwa tingkat pemanfaatan Rumah Sakit masih rendah 
pada tahun 2010 yaitu  Bed Occupancy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada 
satu satuan waktu tertentu yang hanya 35,42 % (Standar Depkes, > 75%), Length Of Stay (LOS) 
yaitu rata-rata lama rawatan seorang pasien 3,25 (Standar Depkes 5-12 hari), Turn Over Interval 
(TOI) yaitu rata-rata hari, tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya 5,74 
(Standar Depkes 1-3 hari), Bed Turn Overl (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur 41,09  
(Standar 40-50 kali).  

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa tingkat pemanfaatan rumah sakit masih rendah. Dari 
hasil wawancara dengan bagian kepegawaian RSUD, didapat fakta bahwa para karyawan sering 
meninggalkan tugas pada saat jam kerja, pulang sebelum jam kerja habis, tingkat kehadiran 
karyawan di rumah sakit yang hanya rata-rata 75% (bagian kepegawaian RSUD Namlea) dan beban 
kerja tidak merata. Disamping itu didapatkan juga  bahwa sebagian karyawan di RSUD Namlea saat 
ini adalah karyawan yang sebelumnya bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 
sebagian lagi adalah karyawan yang baru diangkat menjadi pegawai negeri dengan pengalaman 
bekerja di rumah sakit hampir tidak ada. Belum lagi sorotan dari masyarakat tentang buruknya 
pelayanan yang diberikan para karyawan5.  

Kepentingan para Direktur pada kepuasan kerja cenderung berpusat pada efeknya terhadap 
kinerjanya. Rumah Sakit perlu memperhatikan dan menciptakan kondisi adanya keseimbangan 
antara pencapaian tujuan individual pegawainya dimana salah satu tujauan individu pegawai adalah 
tercapainya kepuasan dalam bekerja. Pihak manajemen perlu mengetahui yang diinginkan oleh 
pegawai untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam bekerja. Seorang pegawai dengan tingkat 
kepuasan kerja yang tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya, dan 
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seorang karyawan yang tidak puas akan menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. 
Jika pegawai merasa puas terhadap perlakuan yang diterimanya di tempat kerja, maka mereka akan 
bersemangat untuk bekerja sebagaimana yang diharapkan sehingga akan meningkatkan kinerja 
mereka dan selanjutnya akan meningkatkan kinerja organisasi (Nursiah, 2004).  

Gambaran di atas, menjelaskan bahwa problem mendasar dari minimnya kualitas pelayanan 
RSUD Namlea adalah rendahnya kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 
pasien secara baik. Hal ini tentu tidak menjadi satu-satunya pokok persoalan sebab kinerja 
karyawan selalu dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik akan 
menghasilkan kepuasan yang dirasakan oleh pegawai kepada pimpinan dalam menciptakan iklim 
kondisi kerja yang kondusif sebaliknya penerapan gaya kepemimpinan yang buruk dapat 
menimbulkan ketidakpuasan pegawai terhadap iklim dan kondisi kerja sehingga dengan sendirinya 
pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal. 

Berangkat dari latar belakang masalah ini, maka penulis menjadikan persoalan gaya 
kepemimpinan yang diterapkan di RSUD Namlea dalam menciptakan kepuasan kerja serta 
pengaruhnya terhadap kualitas kinerja pegawai sebagai fokus dalam penelitian ini. 
 
 
Metode Penelitian 
 
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis pengaruh gaya 
kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di RSUD Namlea Kabupaten Buru 
Provinsi Maluku. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi 
(1)Bagi Pihak Manajemen RSUD Namlea manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 
bagi pihak manajemen mengenai gaya kepemimpinan yang diterapkan di rumah sakit berdasarkan 
persepsi bawahan, kepuasan kerja dan kinerja karyawan, sehingga diharapkan dapat digunakan 
dalam program pembinaan petugas dalam rangka peningkatan kinerja karyawan. (2) Menambah 
wawasan ilmu pengetahuan, terutama di bidang manajemen sumber daya manusia khususnya 
tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja Petugas.   Sebagai 
referensi bagi peneliti selanjutnya yang memfokuskan studi   penelitian pada masalah yang sama di 
masa mendatang. Jenis penelitian ini termasuk penelitian survei analitik. Penelitian survei adalah 
penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpul data pokok. Analitik  bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel gaya 
kepemimpinan dan kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. dalam penelitian ini 
variable yang digunakan yakni variabel bebas (independent variabel), variabel tergantung 
(dependent variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan memprakarsai 
struktur dan gaya kepemimpinan pertimbangan, serta kepuasan kerja. variabel tergantungnya adalah 
kinerja karyawan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas yang berada dibawah kepala ruangan atau 
kepala unit yang ada di RSUD Namlea  meliputi tenaga medis, Para medis (Perawat, Bidan) tenaga 
penunjang medis (tenaga Laboratorium, tenaga Radiodiagnostik, tenaga Fisioterafi, tenaga Farmasi) 
dan tenaga non medis yaitu  sebanyak 145 orang. 
 Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner untuk mendapatkan 
informasi mengenai semua variabel yang diteliti. Kuesioner yang digunakan merupakan modifikasi 
pertanyaan dari penelitian sebelumnya mengenai Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan   
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motivasi Terhadap Kinerja Petugas Di RSUD Pandan, Dolok Saribu (2006) dan mengenai Penilaian 
Kinerja oleh Kris (2009) 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Gambar 1. Skema Kerangka Konsep        
                               
  
 
Hasil dan Pembahasan 
 
1. Deskripsi Variabel penelitian 

Hasil penelitian dimulai dari analisis  univariat meliputi distribusi frekwensi  variabel 
independen (gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja) serta variabel  dependen (kinerja petugas) 
dan analisis multivariat untuk mengetahui pengaruh  variabel independen (gaya kepemimpinan 
dan kepuasan kerja) dengan dependen (kinerja petugas). 

 
a. Gaya kepemimpinan memprakarsai struktur  

Tabel ini menunjukan bahwa responden yang menyatakan gaya kepemimpinan 
direktur/kepala rumah sakit tempat bekerja adalah gaya memprakarsai struktur sebanyak 
107 orang (73.8%). Lebih banyak dibandingkan dengan gaya kepemimpinan Pertimbangan 
yang setuju 21 orang (14.5 %) pada (Tabel 8), sehingga dalam penelitian gaya 
kepemimpinan memprakarsai struktur yang akan di lihat seberapa besar pengaruhnya 
terhadap kinerja petugas di RSUD namlea. Ini dapat kita lihat pada tabel distribusi gaya 
kepemimpinan memprakarsai struktur sebagai   berikut : 

   
 
 

Kinerja Karyawan (Y) 

Kepuasan kerja (X3)  

Gaya Kepemimpinan 
 

 

Pertimbangan (X2) 

 

Memprakarsai 

struktur  (X1) 
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Tabel 8. Gaya Kepemimpinan Memprakarsai struktur 
 
 
 
 
 
 
 

S
umber; Data Primer 2011 
 

b. Gaya kepemimpinan pertimbangan 
Tabel 9 menunjukan bahwa responden yang menyatakan bahwa pimpinan rumah sakit 

tempat bekerja mengunakan gaya kepemimpinan pertimbangan hanya 21 orang (14.5%) 
sehingga dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan pertimbangan hampir tidak ada atau 
tidak di gunakan  oleh pimpinan RSUD Namlea. Hal ini bisa dilihat pada tabel ini : 
Tabel 9. Gaya Kepemimpinan Pertimbangan 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber ; Data Primer, 2011 
 

c. Kepuasan kerja 
Tabel 10 menunjukan bahwa sebahagian besar responden yang menyatakan setuju 125 
orang (86.2%) atas apa yang dirasakan selama bekerja di RSUD Namlea dibandingkan 
dengan responden yang mengatakan tidak setuju sebanyak 20 orang (13.8 %). Hal ini bisa 
dilihat pada tabel ini. 
Tabel 10. Distribusi Responden Berdasarkan Kepuasan Kerja 

 
 
 
 
 

S
Sumber ; Data Primer, 2011 

 
d. Kinerja petugas 

Tabel 11 menunjukan bahwa hampir setara antara setuju dengan tidak setuju mengenai 
kinerja petugas yaitu 74 0rang (51 %) untuk yang setuju sedangkan 71 0rang (49 %) untuk 
yang tidak setuju. Hal ini dapat di lihat seperti pada tabel ini: 

Gaya kepemimpinan 
memprakarsai struktur Jumlah Persen (%) 

Setuju 107 73.8 

Tidak Setuju 38 26.2 

Total 145 100.0 

Gaya kepemimpinan  
pertimbangan 

Jumlah Persen (%) 

Setuju 21 14.5 
Tidak Setuju 124 85.5 

Total 145 100 

Kepuasan Kerja Jumlah Persen (%) 
Setuju 125 86.2 

Tidak Setuju 20 13.8 
Total 145 100 
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Tabel 11. Distribusi Responden berdasarkan  Kinerja petugas  
 
 
 
 
 

Sumber ; Data Primer, 2011 
 

 
2. Analisis Hubungan 

Analisis hubungan di lakukan untuk mengatahui hubungan antara gaya 
kepemimpinan memprakarsai struktur dengan kepuasan kinerja maka dilakukantabulasi silang 
Bivariat (Digunakan Crosstable (tabulasi silang) dan uji “Chi Square” dengan α = 5% untuk 
mengetahui hubungan antar variabel penelitian), dan Multivariat (Model regresi logistik dapat 
digunakan untuk menganalisis hubungan satu atau lebih variabel independen dengan sebuah 
variabel dependen yang bersifat dikotom/biner, yakni mempunyai dua nilai variasi. Uji regresi 
logistik berganda dilakukan dengan menggunakan data dari kompensasi dan kepuasan kerja). 
Yang diukur berdasarkan persepsi petugas terhadap dimensi memprakarsai struktur dan 
kepuasan kerja6. 
 

a. Gaya Kepemimpinan Memprakarsai Struktur dengan kinerja petugas. 
Hubungan gaya kepemimpinan memprakararsai struktur dengan kinerja petugas dapat kita 
lihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 12. Distribusi Responden Berdasarkan Gaya Kepemimpinan Memprakarsai Struktur 

dengan kinerja petugas. 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Data Primer, 2011 
 

Gaya kepemimpinan memprakarsai struktur dengan kinerja petugas yang di 
terapkan oleh direktur/pimpinan RSUD Namlea lebih banyak yang mengatakan baik yaitu 
68 orang (63.6%). Sedangkan responden yang katakan tidak baik dengan gaya ini yaitu 32 
orang (84.2%). 

Hasil Uji Statitik dengan chi square diperoleh nilai P = 0.000. Karena nilai P < 
0.05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara gaya kepemimpinan 
memprakarsai struktur dengan kinerja petugas. Hal ini dapat dilihat pada tabel 12.  

 

 

Kinerja  petugas Jumlah Persen (%) 
Setuju 74 51.0 

Tidak Setuju 71 49.0 
Total 145 100 

Memprakarsai 
Struktur 

Kinerja Jumlah P Baik Tidak Baik 
n % n % n % 

Setuju 68 63.6 39 36.4 107 100 0.000 
Tidak Setuju 6 15.8 32 84.2 38 100 

Total 74 51.0 71 49.0 145 100 
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b. Kepuasan dengan Kinerja Petugas 
Tabel 13. Distribusi Responden Berdasarkan Kepuasan dengan Kinerja Petugas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Data Primer, 2011 
 

Kepuasan dengan kinerja petugas yang di terapkan oleh direktur/pimpinan RSUD Namlea 
lebih banyak yang mengatakan baik yaitu 68 orang (54.4%). Sedangkan responden yang 
katakan tidak baik dengan gaya ini yaitu 14 orang (70%). 
Hasil Uji Statitik dengan chi square diperoleh nilai P = 0.043. Karena nilai P < 0.05 maka 
H0 ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara Kepuasan dengan kinerja petugas. Hal ini 
dapat dilihat pada tabel 13. 

 
 

3. Analisis Multivariat  
Analisis multivariat dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (gaya 

kepemimpinan memprakarsai struktur serta kepuasan kerja) terhadap variabel dependen (kinerja) 
dengan menggunakan regresi linear ganda. Berdasarkan analisis regresi diketahui hasil sebagai 
berikut:   

Tabel 14. Hasil Uji Statistik Koefisien Regresi Gaya Kepemimpinan Memprakarsai Struktur, 
kinerja petugas dan Kepuasan Kerja 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp (B) 

Gaya 
kepemimpinan 2.405 .499 23.250 1 0.000 11.080 

Kepuasan 1.443 .548 6.934 1 0.008 4.235 

Constant -4.651 .941 24.408 1 0.000 0.010 

   Sumber data primer 2011 
Berdasarkan hasil uji statisti  regresi logistic pada table 14 ini dapat dilihat bahwa variable 
independen gaya kepemimpinan yang memiliki pengaruh yang paling kuat  terhadap kinerja 
pegawai dengan memiliki nilai Exp. (B) = 11.080.  

 
 

Kepuasan 
Kinerja Jumlah P Baik Tidak Baik 

n % n % n % 
Setuju 68 54.4 57 45.6 125 100 

0.043 Tidak Setuju 6 30.0 14 70.0 20 100 

Total 74 51.0 71 49.0 145 100 
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Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang hubungan gaya kepemimpinan dan 
kepuasan kerja terhadap kinerja petugas di RSUD Namlea,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut 
: 
1. Terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja petugas di RSUD Namlea. 
2. Terdapat hubungan antara kepuasan kerja terhadap kinerja petugas di RSUD Namlea 

 
Saran 
 Untuk meningkatkan kepuasan kerja petugas kesehatan, ada beberapa yang harus 
dilakukan/diwujudkan oleh direktur/kepala RSUD Namlea sebagai berikut  
1. Bagi pihak manajemen RSUD Namlea agar meningkatkan fektifitas gaya kepemimpinannya 

terutama dalam hal memberikan perhatian khusus kepada petugas baru, menemukan keinginak 
petugas, memberikan kebijakan promosi, penghargaan terhadap keberhasilan tugas serta 
 kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan diri dan organisasi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengukur gaya kepemimpinan dan kinerja dengan cara lain 
seperti langsung mengukur persepi pimpinannya dan kemudian dapat dibandingkan dengan 
persepsi petugas serta langsung mengukur kinerja atau tidak melalui persepsi petugas terhadap 
kinerjanya. 
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