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Abstrak 

Muhammad Hasbul Bahri “Pengaruh Kepemimpinan Perempuan 

Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Panji Kabupaten Kutai 

Kartanegara” ini menggambarkan tentang Bagaimana Pengaruh 

Kepemimpinan Lurah Perempuan sebagai Pemimpin terhadap Kinerja 

Pegawai sebagai populasi yang dipimpin oleh Lurah di Kantor Kelurahan 

Panji Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengaruh Kepemimpinan seorang 

Perempuan terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Panji 

meningkat. Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif asosiatif, adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh sebab akibat dari kedua variable yang hendak 

diteliti yaitu antara kepemimpinan perempuan sebagai variable independent 

dan kinerja sebagai variable dependent. Adapun hasil dalam penelitian ini 

adalah pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap kinerja pegawai 

sebesar 44% mengartikan bahwa pengaruh  variable  kepemimpinan tidak 

lebih dominan dari variable lain, namun mempunyai pengaruh yang positif 

secara parsial berdasarkan nilai sig variable x sebesar 0,000 < 0.05 dan 

berarti menerima hipotesis yaitu terdapat pengaruh kepemimpinan 

perempuan terhadap kinerja pegawai di kantor kelurahan panji kabupaten 

kutai kartanegara. 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan Perempuan, Kinerja, Pegawai, dan Kantor 

Kelurahan Panji Kabupaten Kutai Kartanegara 

 

Pendahuluan 

Latar Belakang 
Pegawai merupakan unsur yang paling penting sumber daya manusia 

bagi organisasi pemerintahan dalam menjalankan roda birokrasi, yang mana 

bertugas dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.  
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Berkaitan dengan hal di atas banyak hal yang dapat mempengaruhi 

kinerja para pegawai, diantaranya ialah kepemimpinan. khususnya 

kemampuan seorang pemimpin dalam menumbuhkan serta mengembangkan 

potensi yang ada dalam diri para pegawainya. Pemimpin yang baik adalah 

pemimpin yang dapat mengarahkan, mangatur, memberikan masukkan dan 

dapat menjadi contoh yang baik kepada para pegawainya, agar para pegawai 

dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan yang ada dalam 

dirinya. 

Menurut Kerlinger dan Padhazur (2002) menyebutkan bahwa 

kepemimpinan merupakan penyebab yang sangat penting dalam 

peningkatan kinerja pegawai dikarenakan efektifnya kepemimpinan dalam 

memberikan pengarahan terhadap segala upaya-upaya pegawai dalam 

tercapainya tujuan organisasi. 

Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang harus senantiasa 

memperhatikan dan berupaya untuk mensejahterakan kelompok yang 

dipimpinnya, dalam mengambil keputusan yang tepat tentu pemimpin telah 

mempunyai pengalaman dan terlatih pada segala bidang, yang berarti 

keberhasilan suatu organisasi berkaitan erat dengan pengaruh dari seorang 

pemimpin, hal ini dapat terlihat dari kualitas pemimpin organisasi yang 

dipimpinnya. Rasa percaya dari bawahannya kepada pemimpinnya yang 

menjadi sebab mereka bekerja secara maksimal dan sukarela dalam hal yang 

dibutuhkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing yang mereka 

jalani.  

Pada zaman sekarang dalam penyelengaraan pemerintahan pada 

level desa maupun kelurahan tidak jarang ditemukan dipimpin oleh 

perempuan dalam menjalankan tugasnya, pemimpin dituntut untuk dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat mengatasi masalah-masalah 

yang dilalui sehingga dapat menjawab keraguan yang diberikan kepada 

seorang pemimpin pada level tersebut. 
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Kantor Kelurahan Panji yang berada di Kabupaten Kutai 

Kartanegara adalah salah satu dari organisasi penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang berhadapan secara langsung dengan masyarakatnya dalam 

menjalankan tugasnya dan saat ini dipimpin oleh seorang perempuan yakni 

ibu Nina Martini, S.Sos, sebagai Lurah dan seluruh kepala struktur dari 

mulai kepala seksi, dan sekertaris, dipimpin oleh perempuan yang 

mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan yang maksimal 

terhadap masyarakat. Akan tetapi saat ini dibandingkan dengan anggapan 

terdahulu mengatakan bahwa banyak anggapan yang disampaikan peneliti 

sebelumnya bahwa berkembang pada masyarakat bahwa para pegawai 

Kantor Kelurahan Panji belum mampu memberikan pelayanan secara 

maksimal, dikarenakan berbagai alasan seperti pegawai yang terlambat 

masuk kantor namun pada waktu itu Kelurahan Panji masih dipimpin oleh 

seorang laki-laki, berbeda dengan saat ini yang dipimpin oleh seorang 

perempuan yang menjadi Lurahnya dan pertama kali sepanjang sejarah 

berdirinya Kelurahan Panji dipimpin oleh seorang perempuan yang tentunya 

menarik untuk diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja pegawai di 

Kantor Kelurahan Panji dibuktikan dengan penelitian ilmiah. 

 

Tujuan Penelitian   
Mengetahui pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Kelurahan Panji Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Mengetahui tingkat pengaruh kepemimpinan peremuan terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Kelurahan Panji Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Kepemimpinan Perempuan 

Menurut Doyle dalam Suhartono (2020) menyebutkan konsep yang 

dipakai untuk menggambarkan kepemimpinan perempuan adalah dengan 

social budaya. Kepemimpinan perempuan fokus kepada unsur emosional 

dan kejiwaan, yang dikenal memiliki karakteristik sebagai makhluk lemah 

lembut, cantik emosional dan keibuan. Kepimimpinan adalah hal fenomena 

yang universal. Pada diri seseorang pun akan timbul kepemimpinan 

seseorang guna memfasilitasi dirinya tersebut. Sebab sebagai proses potensi  
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kontrol serta mengarahkan jiwa untuk berfikir dan bergerak. 

 Menurut Kanter dalam Suhartono (2020) ada empat faktor yang 

berpengaruh dalam kepemimpinan perempuan yaitu the mother, the pet, the 

sex object, dan the iron maiden. 

1. The Mother (Ibu)  

Keadaan seorang wanita yang terkadang menemukan bahwa dirinya 

menjadi ibu dalam sebuah kelompok atau organisasi yang diikutinya dimana 

ia menjadi pemimpin dalam organisasi tersebut. Diasumsikan bahwa 

perempuan adalah seorang yang simpatik, pendengar yang baik, dan  dapat 

dengan mudah untuk diajak berbicara tentang masalah pribadi. Dengan 

asumsi tersebut diharapkan bahwa para pegawai atau bawahannya yang 

memiliki masalah dapat terhibur dengan berbicara padanya. Peran ibu 

adalah relative aman dalam kepemimpinan perempuan. Seorang ibu tidak 

selalu rentan dalam mengejar seksual karena mereka tersedia untuk semua 

orang. Tetapi , peran perempuan sebagai pemimpin tipe mother ini memiliki 

dampak negative bagi kinerja: (1) reward yang diberikan bukan dari hasil 

Tindakan sendiri tetapi diperuntukkan bagi organisasi yang dikelola, (2) 

aspek dominan, diharapkan sebagai the good mother dengan sikapnya yang 

dapat membedakan dan bersikap kritis inilah berupa indicator yang dapat 

mengembangkan lingkungan kerja yang positif. 

2. The Sex Object (Pembujuk) 

Peran kepemimpinan perempuan dari peran ibu, yang cenderung 

memperkenalkan unsur persaingan dan kecemburuan. Sang ibu yang bisa 

memiliki banyak anak ini lebih sulit untuk menarik secara seksual. Persepsi 

bahwa peran “sex object” adalah berpotensi sebagai penggoda seksual yang 

diinginkan, walaupun perempuan itu sendiri mungkin tidak menyadari 

berprilaku menggoda atau bisa menjadi penyemangat bagi lingkungannya. 

Perilaku seductress ini juga dapat menimbulkan permasalahan pada 

organisasi. 
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3. The Pet (Kesayangan) 

The pet (kesayangan) adalah karakter yang paling disayangi yang 

dirawat oleh karyawan sebagai hal yang dapat menghibur untuk 

menunjukkan kemampuan pada kepemimpinan perempuan. Karakter ini pun 

diharapkan agar bisa mengagumi sosok laki-laki, namun tidak untuk 

berhubungan dengan laki-laki. 

4. Iron Maiden (Wanita Besi) 

Iron maiden (wanita besi)adalah perubahan pada zaman sekarang, 

peran dimana perempuan yang kuat ditempatkan. Berbanding jauh dengan 

tiga peran perempuan sebelumnya. Peran iron maiden ini ditunjukkan oleh 

seorang pemimpin perempuan dengan gaya kompentensi yang dimiliki 

dengan cara terus terang dan ingin memposisikan diri setara dengan siapa 

pun. Pemimpin dengan peran wanita besi ini dikenal sebagai seorang yang 

Tangguh dan terjebak dalam sikap lebih setia dari pada yang seharusnya. 

Peranan iron maiden bagi seorang perempuan menjadi tidak diperhatikan, 

rekan-rekan pun jadi tidak bersimpati kepada mereka, Ketika mereka 

memiliki masalah, berbeda dengan peran seductress dan pet. Definisi 

operasional kepemimpinan perempuan terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu 

kepekaan (melakukan observasi, membahas permasalahan sendiri), dan 

pengetahuan (peka terhadap Pendidikan dan memahami problem solving). 

 

Kinerja 
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2010:29) kinerja sumber 

daya manusia ialah atau hasil (output) berupa kualitas maupun kuantitas 

yang diperoleh sumber daya manusia jadwal waktu dalam tupoksi sesuai 

dengan sungguh-sungguh yang dilimpihkan kepadanya. Adapun Wibowo 

(2010:215), mengatakan bahwa indikator kinerja pegawai sebagai berikut : 

1. Kuantitas, dinyatakan dalam bentuk jumlah output, maupun presentase 

antara output actual dengan output yang menjadi target. Indikator 

penilaian kuantitas yaitu pegawai dapat bekerja sesuai tugas yang telah 

ditetapkan, pegawai bekerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan 

mampu bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
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2. Kualitas, dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualitas yang bervariasi 

di luar batas, jumlah keluhan yang masih dalam batas yang bisa 

dipertimbangkan untuk toleransi. Indikator penilaian kualitas yaitu 

pegawai dapat bekerja sesuai standar yang ada, merencanakan hasil 

kerja yang ingin diperoleh, rasa tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan, dan dapat mengambil keputusan dalam kondisi darurat. 

3. Produktivitas, diukur sebagai output per pegawai. Produktivitas 

dinyatakan sebagai hubungan antara input dan output fisik suatu proses. 

Oleh karena itu, produktivitas merupakan hubungan antara jumlah 

output dibandingkan dengan sumber daya yang dipakai dalam 

menghasilkan output. Indicator penilaian produktivitas meliputi 

pengusaan bidang tugas, pegawai bisa mewujudkan hasil kerja yang 

direncakanan, dan pegawai bisa mewujudkan hasil kerja sesuai batas 

waktu yang direncanakan. 

4. Ketepatan waktu, dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu, 

dinayatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu, jumlah unit yang 

dapat diselesaikan tepat waktu. Indicator penilaian ketetapan waktu 

meliputi ketepatan waktu hadir dan pulang kerja, dan ketepatan dalam 

penyelesaian pekerjaan. 

 

Hipotesis 
1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan Perempuan 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kelurahan Panji Kecamatan 

Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian 

kuantitatif asosiatif, adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh sebab akibat dari kedua variable yang hendak diteliti 

yaitu antara kepemimpinan perempuan sebagai variable independent dan 

kinerja sebagai variable dependent. 
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Lokasi Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dilakukan di Kantor 

Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

Populasi 
Populasi adalah Keseluruhan objek yang akan diteliti dan yang akan 

dijadikan sumber pengambilan sample. Populasi pada penelitian ini adalah 

pegawai kantor kelurahan panji yang berjumalah 33 orang. 

Pengambilan sampel pada penilitian ini dilakukan dengan teknik 

sensus yaitu keseluruhan jumlah pegawai yang ada pada Kantor Kelurahan 

Panji yang berjumlah 33 dari 34 orang. 1 orang yang tidak termasuk ialah 

Lurah. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .667a .444 .426 3.57984 

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Perempuan 

 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, 

Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan 

hasil analisis data dapat diketahui bahwa besarnya nilai R (korelasi) atau 

tingkat hubungan antar variable adalah sebesar 0,667 atau sebesar 66,7% 

yang berarti variable Kepemimpinan Perempuan dengan Kinerja pegawai 

mempunyai korelasi yang Kuat. Sedangkan besar angka R square (R2) atau 

tingkat pengaruh antar variable adalah sebesar 0,444 atau sebesar 44,4%. 

Angka tersebut digunakan guna melihat besarnya persentase pengaruh 

Kepemimpinan Perempuan terhadap kinerja pegawai dengan cara 

menghitung koefisien penentu (determinasi) jika KD =  x 100%. Angka 

tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh dari variable Kepemimpinan 

Perempuan terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 44,4% sedangkan 

sisanya 55,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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Pergujian Hipotesis dengan menggunakan SPSS for windows 24, 

diperoleh r = 0,667, dimana hubungan kedua variable berada pada nilai 

interval 0,60 – 0,799 yang berarti mempunyai korelasi Kuat, dimana dapat 

diartikan bahwa hubungan antara variable Kepemimpinan Perempuan dan 

variable kinerja bernilai Kuat. Jadi terdapat hubungan antara variable 

Kepemimpinan Perempuan dengan Kinerja pegawai di Kantor Kelurahan 

Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,667 dan mengetahui koefisien 

korelasi itu signifikan atau tidak. Maka, perlu dibandingkan dengan r tabel 

dengan tingkat kesalahan yang tetapkan sebesar 5% dengan n = 33 maka r 

tabel sebesar 0,344. Karena r hitung > r tabel, jadi 0,667 > 0,344 hal ini 

membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variable 

Kepemimpinan Perempuan (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y), dimana dapat 

diartikan bahwa hubungan yang signifikan diantara kedua variable memiliki 

nilai kebenaran yang melebihi 95% dan memiliki nilai kesalahan kurang 

dari 5%. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan 

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil analisis data yang diolah menunjukkan bahwa Kepemimpinan 

Perempuan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif sebesar 

44,4% terhadap kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Panji Kabupaten 

Kutai Kartanegara, dan dengan ini bahwa menyatakan kinerja pegawai 

Kantor Kelurahan Panji Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh 

variable-variabel lain di luar Variable Kepemimpinan Perempuan 

sebesar 55,6%, yang berarti “Adanya pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan Perempuan dengan kinerja  pegawai pada Kantor 

Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai 

Kartanegara”. 
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2. Hasil analisis data menunjukkan variable Kepemimpinan Perempuan 

mempunyai urutan indicator terkuat, yaitu dari indicator Mother (ibu) 

13%, Pet (kesayangan) 12%, Iron Maiden (perempuan kuat) 10% dan  

Seductress (pembujuk) 9,4%. Sedangkan untuk variable Kinerja 

pegawai urutan indicator terkuat yaitu Kuantitas, Ketepatan waktu dan 

Produktivitas. 

3. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh kepemimpinan 

perempuan mendapatkan pengaruh 44,4% yang berarti lebih kecil dari 

variable-variable lain yakni sebesar 55,6% namun tidak menutup 

kemungkinan variable-variable lain tersebut dapat mempunyai 

pengaruh lebih besar atau lebih kecil dari variable kepemimpinan 

perempuan, dan yang perlu diperhatikan bahwa perbedaan penelitian ini 

dari penelitian terhadulu pada kantor kelurahan panji kabupaten kutai 

kartanegara yang berjudul “pengaruh kepemimpinan lurah terhadap 

kinerja pengawai dikantor kelurahan panji kabupaten kutai kartanegara” 

adalah bahwa jika penelitian ini melihat permasalahan pada kinerja 

pegawai yang tidak baik menurut masyarakat, berbeda dengan 

penelitian ini yang menyatakan hal sebaliknya. 

4. Dalam penelitian ini penulis ingin menyampaikan bahwa pengaruh 

Kepemimpinan Perempuan di Kantor Kelurahan Panji Kabupaten Kutai 

Kartanegara tidak lebih dominan atau lebih rendah dari variable-

variable lain, dapat berupa variable seperti Kompentensi, motivasi atau 

disiplin dan lain sebagainya. Dari pengamatan penulis hal ini terjadi 

karena pada saat itu terjadi lonjakan kasus covid yang menyebabkan 

kantor Kelurahan Panji hanya membuka pelayanan selama 3 hari dalam 

seminggu yakni pada hari senin, rabu dan jumat, selanjutnya karena 

tingkat pendidikan para pegawai dikantor Kelurahan Panji memiliki 

tingkat pendidikan Magister sebanyak dua orang dan Strata satu 

sebanyak dua belas orang yang berarti mayoritas para pegawai memiliki 

tingkat pendidikan yang  tinggi, dan yang terakhir melalui pengamatan 

penulis ialah terjalin keharmonisan antara pegawai di Kantor Kelurahan 
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Panji yang membuat terjalin kerjasama dan koneksi yang baik sehingga 

membuat kinerja para pegawai menjadi sangat baik. 

 

Rekomendasi 
Adapun rekomendasi yang ingin penulis sampaikan ialah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa Kepemimpinan Perempuan 

(Seductress) memiliki skor penilaian yang paling rendah diantara 

indikator yang lain, sehingga indikator Seductress ini perlu mendapat 

perhatian yang lebih lebih terutama Lurah Kelurahan Panji Kabupaten 

Kutai Kartanegara. Serta para pegawai bersama-sama menentukan 

bagaimana Langkah terbaik menyelesaikan suatu pekerjaan yang 

terbukti pada indicator Produktivitas yang merupakan indicator 

terendah dalam penelitian ini. 

2. Penelitian tentang Kepemimpinan Perempuan perlu dilanjutkan dengan 

pemimpin perempuan pada bidang lain seperti di lingkungan 

Pendidikan, Kesehatan dan Politik dapat diteliti lebih lanjut guna 

melihat bahwa Kepemimpinan Perempuan pada bidang lain yang 

menjadi pertimbangan untuk perempuan dapat menduduki jabatan-

jabatan strategis pada berbagai bidang. 

3. Penulis ingin sampaikan bahwa penelitian ini tentu belum sempurna 

dikarenakan berbagai faktor yakni seperti adanya kasus covid-19, 

penulis sampaikan jika ada yang meneruskan penelitian ini diharapkan 

dapat meneliti pada kondisi normal, tidak saat pandemi atau masa 

darurat lainnya, sehingga dapat mendapatkan data yang sesuai dengan 

kondisi normal pada umumnya. 

4. Penulis ingin menyampaikan bahwa pengaruh kepemimpinan 

perempuan terhadap kinerja pegawai di kantor Kelurahan Panji ibu 

Nina Martini  hanya dapat diteliti sampai 2022, dikarenkan setelah 2022 

beliau sudah mencapai usia purna tugas (pensiun) sebagai pegawai 

negeri sipil, penulis harapkan semoga adanya pengganti ibu Nina 

Martini sebagai Lurah yang juga seorang perempuan, sehingga penliti 

lain dapat meneliti tentang pengaruh kepemimpinan perempuan 
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terhadap kinerja pegawai di kantor Kelurahan Panji Kecamatan 

Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. 
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