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ABSTRAKSI 

Kepemimpinan merupakan masalah sentral dalam berjalannya kegiatan 
organisasi, sehingga gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan kondisi 
karyawan merupakan salah satu faktor dalam mencapai keberhasilan organisasi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya 
kepemimpinan situasional path-goal terhadap kepuasan kerja karyawan bidang 
keuangan RSU Dr.Soetomo. 

RSU Dr.Soetomo merupakan rumah sakit terbesar dan terlengkap serta 
merupakan rumah sakit rujukan (Top Reforal Hospital). RSU Dr.Soetomo sebagai 
rumah sakit terbesar sangat merasakan manfat dari peranan sumber daya manusia. 
Untuk dapat menghasilkan kerja yang optimal. perlu adanya pengawas atau 
pemimpin yang bertanggung jawab dalam memperhatikan kerja karyawan agar 
tercapai kepuasan kerja. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Rank Spearman. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan yang terdiri dari suportif 
dan direktif yang kemudian disesuaikan dengan struktur tugas sehingga menjadi 1 
(satu) variabel bebas, serta variabel terikat yaitu kepuasan kerja. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang disebut penelitian 
sensus. Jumlah seluruh populasi adalah 40 orang responden yang berada di bidang 
keuangan RSU Dr. Soetomo. 

Dari hasil penelitian mengenai gaya kepemimpinan terdiri dari Suportif 
dan Direktif yang disesuaikan dengan. Struktur Tugas mempunyai hubungan yang 
positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Hal ini dapat dilihat berdasarkan 
tinglcat signifikan 0,000 nHai tersebut Iebih kecil dati level ofsignificant a == 0,05, 
artinya kesesuaian gaya kepemimpinan dan stuktur tugas mempunyai hubungan 
dengan kepuasan kerja karyawan RSU Dr.Soetomo Surabaya. Untuk itu pimpinan 
selayaknya terus melakukan penyesuaian gaya kepemimpinannya dengan struktur 
tugas sehingga kepuasan kerja karyawan dapat terus ditinglcatkan. 
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