
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Kepemimpinan 

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan 

Yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang 

tenaga kerja untuk menyakinkan orang lain (tenaga kerja lain), sehingga dapat 

dikerahkan secara maksimum untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur 

kepemimpinan bagi tenaga kerja sebenarnya khusus diperuntukkan bagi tenaga 

kerja yang dimiliki jabatan seluruh hieraki dalam perusahaan 

 

2.1.2 Teori-teori Kepemimpinan 

Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seorang menjadi pemimpin, atau 

bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Beberapa teori kepemimpinan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Teori Sifat  

Teori ini penekanannya lebih pada sifat-sifat umum yang dimiliki pemimpin, 

yaitu sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. 

2. Teori Perilaku 

Teori ini  lebih terfokus pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemimpin 

daripada memperhatikan atribut yang melekat pada diri seorang pemimpin. 

Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seseorang 

ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok. 

3. Teori Situasional 

Teori ini mengatakan bahwa pembawaan yang harus dimiliki seorang 

pemimpin adalah berbeda-beda, tergantung dari situasi yang sedang dihadapi. 

Menurut Hersey dan Blanchard (2014:27), terfokus pada karakteristik 

kematangan bawahan sebagai kunci pokok situasi yang menentukan 

keefektifan perilaku seorang pemimpin. 
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4. Teori Jalan – Tujuan 

Menurut teori ini, nilai strategis dan keefektifan seorang pemimpin didasarkan 

pada kemampuannya dalam menimbulkan kepuasaan dan motivasi anggotanya 

dengan penerapan hadiah. 

5. Teori Kelebihan  

Teori ini beranggapan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin apabila ia 

memiliki kelebihan dari pengikutnya. 

6. Teori Kharismatik 

Menyatakan bahwa “seseorang menjadi pemimpin karena mempunyai 

pengaruh (charisma) yang sangat besar.Kharisma diperoleh dari kekuatan 

yang luar biasa. Pemimpin yang bertipe kharismatik biasanya memiliki daya 

tarik, kewibawaan dan pengaruh sangat besar. 

 

2.1.3 Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Gaya kepemimpinan transaksional yaitu pemimpin yang memimpin dengan 

menggunakan pertukaran sosial (atau transaksi). Keluarnya karyawan dari suatu 

perusahaan lebih banyak disebabkan oleh tidak adanya dorongan motivasi 

terhadap kondisi kerja karena karyawan merasa pemimpin tidak memberi 

kepercayaan kepada karyawan, tidak ada keterlibatan karyawan dalam pembuatan 

keputusan, pemimpin berlaku tidak objektif dan tidak jujur pada karyawan. 

Alasan utama karyawan meninggalkan perusahaan disebabkan karena pemimpin 

telah gagal memahami karyawan dan pemimpin tidak memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan karyawan, serta tidak mampu melihat apa yang menjadi harapan 

karyawan. 

 

Menurut Robbins dan Coulter (2010:159), mengatakan bahwa kepemimpinan 

adalah proses memberi inspirasi kepada semua karyawan agar berkerja sebaik-

baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan, sehingga pemimpin transaksi 

mengarahkan atau memotivasi bawahannya untuk berkerja mencapai tujuan 

dengan memberikan penghargaan atas produktivitas mereka. Perilaku 

kepemimpinan terfokus pada hasil dari tugas dan hubungan dari pekerja yang baik 

dalam pertukaran untuk penghargaan yang diinginkan. 
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2.1.4 Indikator Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Adapun beberapa indikator yang mengenai tentang gaya kepemimpinan 

transaksional untuk yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bersifat adil : Dalam kehidupan organisasi apapun, rasa kebersamaan diantara 

para anggotanya adalah mutlak. Sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya 

merupakan pencerminan dari kesepakatan antar sesama bawahan, maupun 

antar pemimpin dengan bawahan, dalam mencapai tujuan organisasi. Tetapi 

dalam hal-hal tertentu mungkin akan terjadi ketidaksesuaian atau timbul 

persoalan dalam hubungan diantara para bawahan. Apabila diantara mereka 

tidak bisa memecahkan persoalan tersebut, pemimpin perlu turun tangan untuk 

segera menyelesaikan. Dalam hal memecahkan persoalan hubungan diantara 

bawahan, pemimpin harus bertindak adil dan tidak memihak. 

b. Memberikan sugesti : Sugesti bisa disebut saran atau anjuran. Dalam rangka 

kepemimpinan, sugesti merupakan kewibawaan atau pengaruh yang 

seharusnya mampu menggerakan hati orang lain. Sugesti mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam memelihara dan membina rasa pengabdian, 

partisipasi dan harga diri, serta rasa kebersamaan diantara para bawahan. 

c. Mendukung tercapainya tujuan : Tercapainya tujuan organisasi tidak terjadi 

secara otomatis, melainkan harus didukung oleh berbagai sumber. Oleh sebab 

itu, agar setiap organisasi dapat efektif dalam arti mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, serta pendayagunaan sumberdaya manusianya secara optimal, 

perlu disiapkan sumber pendukungnya yang memadai seperti : mekanisme dan 

tata kerja, sarana, serta sumber yang lain. 

d. Menciptakan rasa aman : Setiap pemimpin berkewajiban menciptakan rasa 

aman bagi para bawahannya. Fungsi ini hanya dapat dilaksanakan apabila 

setiap pemimpin selalu mampu memelihara hal-hal yang positif, sikap 

optimisme dalam menghadapi setiap permasalahan, sehingga dengan demikian 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bawahan merasa aman, bebas dari segala 

perasaan gelisah, kekhawatiran, dan merasa memperoleh jaminan keamanan 

dari pimpinan. 

e. Sumber inspirasi : Seorang pemimpin pada hakekatnya adalah sumber 

semangat bagi para bawahannya. Oleh karena itu setiap pemimpin harus selalu 
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dapat membangkitkan semangat para bawahan, sehingga para bawahan 

menerima dan memahami tujuan organisasi secara antusias, dan bekerja secara 

efektif ke arah tercapainya tujuan organisasi. 

f. Sebagai katalisator : Secara kimiawi, arti kata “katalis” atau “katalisator” ialah 

zat yang tidak ikut bereaksi, tetapi mempercepat reaksi (kimia). Dalam dunia 

kepemimpinan, seorang pemimpin dikatakan berperan sebagai seorang 

katalisator apabila pemimpin tersebut berperan selalu meningkatkan 

penggunaan segala sumberdaya manusia yang ada, berusaha memberikan 

reaksi yang memberikan semangat dan daya kerja cepat dan semaksimal 

mungkin, serta selalu tampil sebagai pelopor dan pembawa perubahan. 

g. Bersikap menghargai : Setiap orang pada dasarnya menghendaki adanya 

pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Demikian pula setiap bawahan 

dalam suatu organisasi memerlukan adanya pengakuan dan penghargaan dari 

atasannya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemimpin harus mau 

memberikan penghargaan atau pengakuan dalam bentuk apapun kepada 

bawahannya. 

 

2.2 Motivasi Kerja 

2.2.1 Pengertian Motivasi Kerja 

Setiap Perusahaan tentu ingin mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu 

tujuan tersebut, peranan manusia didalamnya sangatlah penting. Untuk 

menggerakkan manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki perusahaan, maka 

haruslah dipahami motivasi manusia yang bekerja didalam perusahaan tersebut, 

karena motivasi inilah yang mempengaruhi perilaku orang orang yang bekerja, 

atau dengan kata lain perilaku merupakan cerminan yang paling sederhana dari 

motivasi. Menurut Wibowo (2010:202) mengemukakan bahwa motivasi 

merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada 

pencapaian tujuan. Sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi 

unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intesitas, bersifat 

terus menerus dan adanya tujuan. 
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2.2.2 Teori Motivasi 

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang motivasi kerja, yaitu : 

1. Teori motivasi Frederick Herzberg 

mengemukakan teori motivasi berdasar teori dua faktor yaitu faktor higiene 

dan motivator. Dia membagi kebutuhan Maslow menjadi dua bagian yaitu 

kebutuhan tingkat rendah (fisik, rasa aman, dan sosial) dan kebutuhan tingkat 

tinggi (prestise dan aktualisasi diri) serta mengemukakan bahwa cara terbaik 

untuk memotivasi individu adalah dengan memenuhi kebutuhan tingkat 

tingginya. Menurut Hezberg, faktor-faktor seperti kebijakan, administrasi 

perusahaan, dan gaji yang memadai dalam suatu pekerjaan akan 

menentramkan karyawan. Bila faktor-faktor ini tidak memadai maka orang-

orang tidak akan terpuaskan. Menurut hasil penelitian Herzberg ada tiga hal 

penting yang harus diperhatikan dalam memotivasi bawahan yaitu: 

a. Hal-hal yang mendorong karyawan adalah pekerjaan yang menantang 

yang mencakup perasaan berprestasi, bertanggung jawab, kemajuan, dapat 

menikmati pekerjaan itu sendiri dan adanya pengakuan atas semua itu. 

b. Hal-hal yang mengecewakan karyawan adalah terutama pada faktor yang  

bersifat embel-embel saja dalam pekerjaan, peraturan pekerjaan, 

penerangan, istirahat dan lain-lain sejenisnya. 

c. Karyawan akan kecewa bila peluang untuk berprestasi terbatas. Mereka 

akan menjadi sensitif pada lingkungannya serta mulai mencari-cari 

kesalahan. Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan 

pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, 

yaitu : 

1. Maintenance Factors 

Adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat  

manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan  

kesehatan ini merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus, 

karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi. 

2. Motivation Factors 

Adalah faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologis  

seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Faktor 
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motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang  

berkaitan langsung denagn pekerjaan. 

 

2.  Teori Hierarki Motivasi dari Abraham Maslow 

Menurut Abraham H. Maslow yang dikutip oleh Robbins (2009:223), teori 

motivasi yang paling dikenal adalah hierarki kebutuhan (hierarchy of needs).Ia 

membuat hipotesis bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari lima 

kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah: 

a. Fisiologikal: seperti rasa lapar, haus, istirahat, sexsual, berlindung dan 

keingina fisik lainnya. 

b. Rasa aman: seperti rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. 

c. Sosial: seperti rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan 

persahabatan. 

d. Penghargaan: seperti faktor faktor penghargaan internal seperti hormat 

diri, otonomi, dan pencapaian: dan faktor-faktor penghargaan eksternal 

seperti status, pengakuandan perhatian. 

e. Aktualisasi diri: dorongan untuk menjadi seseorang sesuai dengan 

kecakapannya meliputi: pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan 

pemenuhan diri sendiri. 

 

3. Teori ERG  

Teori ERG menyebutkan ada tiga kategori kebutuhan individu, yaitu 

eksistensi (existence), keterhubungan (relatedness) dan pertumbuhan 

(growth), karena itu disebut sebagia teori ERG, yang berupa : 

a. Kebutuhan eksistensi untuk bertahan hidup, kebutuhan fisik. 

b. Kebutuhan keterhubungan adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan 

orang lain, yang bermanfaat seperti keluarga, sahabat atasan, keanggotaan 

di dalam masyarakat. 

c. Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan untuk menjadi produktif dan 

kreatif, misalnya diberdayakan di dalam potensi tertentu dan berkembang 

secara terus-menerus. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori 

motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh 
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seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat 

diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa 

yang diinginkan dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. 

 

2.2.3 Manfaat Motivasi Kerja 

Manfaat motivasi kerja yang utama adalah menciptakan gairah kerja, sehingga 

kinerja meningkat. Sementara itu manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan 

orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

tepat.Artinya pekerjaan diselesaikan dengan standar yang benar dan dalam skala 

waktu yang sudah ditentukan, serta orang senang melakukan pekerjaannya. 

Sesuatu yang dikerjakan karena ada motivasi yang mendorong akan membuat 

orang senang mengerjakannya. Jadi suatu perasaan motivasi dalam diri karyawan 

amat berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengerjakan tugas-tugas dengan 

tepat. Peran tersebut harus diimbangi oleh pimpinan dalam mempengaruhi setiap 

individu agar dimana setiap karyawan dapat bekerja dengan giat dan melakukan 

kinerja yang maksimal dan sesuai dengan perusahaan. Ciri –ciri orang yang 

termotivasi adalah sebagai berikut: 

a. Bekerja sesuai standar. 

b. Senang bekerja. 

c. Merasa berharga. 

d. Bekerja keras. 

e. Sedikit pengawasan. 

f. Semangat juang tinggi. 

 

2.2.4  Indikator Motivasi Kerja  

Menurut Herzberg karyawan menginginkan faktor kebutuhan yaitu: Faktor 

pemeliharaan menyangkut kebutuhan psikologis seseorang kebutuhan ini meliputi 

serangkaian kebutuhan intrinsik, kepuasan pekerjaan kondisi ini harus ada  

didalam pekerjaan sehingga dapat menggerakan tingkat motivasi serta dapat 

menghasilkan prestasi pekerjaan yang baik. Jika kondisi ini tidak ada tidak akan 

menimbulkan rasa ketidakpuasan yang belebihan. Serangkain faktor itu meliputi: 
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1. Lingkungan kerja : Segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan. Pengaruh dari 

lingkungan kerja yang nyaman akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Sebaliknya lingkungan kerja yang kurang memadai akan menyebabkan 

penurunan kinerja karyawan dan berpengaruh terhadap tingkat penurunan 

motivasi kerja karyawan. Oleh karena itu, peran lingkungan kerja sangat 

dominan terhadap tingkat motivasi kerja dalam suatu perusahaan. 

2. Adanya kesejahteraan yang baik : Seperti halnya meliputi asuransi kesehatan, 

pemberian gaji/upah yang sesuai, jaminan terhadap resiko kerja. 

3. Memberikan tunjangan : Pemberian berbagai macam tunjangan kerja misalnya 

tunjangan kerja kesehatan, tunjangan kerja makan, tunjangan kerja 

transportasi, tunjangan kerja hari raya membuat karyawan berfikir untuk 

mempertahankan pekerjaannya meskipun gaji yang didapat terbilang rendah. 

4. Kesempatan yang luas untuk promosi : Merupakan upaya yang dilakukan 

perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan yang memiliki 

prestasi kerja yang baik dan umumnya didasarkan atas faktor senioritas untuk 

menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki 

sebelumnya. Dengan ini tentunya, perusahaan mengharapkan agar karyawan 

mampu memberikan kemampuan terbaiknya yang mungkin selama ini 

terkendala dikarenakan pada jabatan sebelumnya wewenang karyawan 

tersebut masih rendah. Selain itu, dapat memberikan kesempatan bagi 

karyawan untuk berkembang dan menambah pengalaman baru. 

 

 

2.3 Kinerja 

2.3.1 Pengertian  Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2013), mengatakan bahwa istilah kinerja berasal dari 

kata ”job performance” atau ”actual performance” yaitu unjuk kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 
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menurut Mangkunegara dalam Indra Haris (2015). Menururt Helfert dalam 

Veithzal Rivai Zainal dkk (2015, p.447) kinerja adalah suatu tampilan keadaan 

secara utuh atas perusahaan selama periode tertentu, merupakan hasil atau prestasi 

yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber-sumber daya yang dimiliki. 

 

Wilson Bangun (2012, p.231) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil pekerjaan 

yang dicapai karyawan bedasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Kinerja 

adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu 

tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya menurut Emron Edison dkk (2016, p.190).  Kinerja yang optimal dan 

stabil bukanlah sesuatu kebetulan. Tentunya sudah melalui tahapan dengan 

manajemen kinerja yang baik dan usaha maksimal untuk mencapainya. Hariandja 

dalam Eddy dan Ferdian (2014) berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil kerja 

yang dihasilkan oleh karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai 

peranannya dalam perusahaan. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai seseorang 

baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Horisman (2010), keamanan kerja 

didefinisikan sebagai persepsi yang dimiliki individu tentang keyakinan terhadap 

kontinuitas posisi atau jabatan yang dimilikinya saat ini dalam perusahaan 

tempatnya bekerja serta keyakinannya terhadap kontinuitas pekerjaan yang 

dimilikinya saat ini, dengan indikator security in jobdan security in organization. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja 

selama periode tertentu dari segi kualitas dan kuantitas yang didasarkan oleh 

standar kerja yang telah ditetapkan.  

 . 

2.3.2 Penilaian Kinerja Karyawan 

Kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan (job requitment). Suatu pekerjaan mempunyai 

persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut 
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juga sebagai standar pekerjaan (job standard). Standar pekerjaan adalah tingkat 

yang diharapkan suatu pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan, dan 

merupakan pembanding atas tujuan atau target yang ingin dicapai. Hasil pekerjaan 

hasil yang diperoleh seorang karyawan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai 

persyaratan pekerjaan atau standar kinerja. Seorang karyawan dapat dikatakan 

berhasil melaksanakan pekerjaannya atau memiliki kinerja baik, apabila hasil 

kerja yang diperoleh lebih tinggi dari standar kinerja. Untuk itu perlu 

dilakukannya penilaian kinerja setiap karyawan dalam perusahaan. Untuk 

mengkaji penilaian kinerja karyawan, para ahli mengungkapkan beberapa 

pendapat, diantaranya : 

1. Menurut Wilson Bangun (2012, p.231) menyatakan bahwa seorang karyawan 

yang hasil pekerjaannya tidak mencapai standar pekerjaan termasuk pada 

kinerja yang tidak baik atau berkinerja rendah 

2. Sutrisno (2006:7) mendefinisikan dari sekian banyak hal yang bisa dijadikan 

tujuan keamanan kerja adalah sebagai berikut : 

Tujuan keamanan kerja untuk perusahaan adalah sebagai berikut : 

- Meningkatkan kinerja dan omset perusahaan. 

- Mencegah terjadinya kerugian. 

- Memelihara sarana dan prasarana perusahaan. 

Tujuan keamanan kerjauntuk karyawanadalah sebagai berikut : 

- Meningkatkan kesejahteraan rohani dan jasmani karyawan. 

- Meningkatkan penghasilan karyawan dan penduduk sekitarnya. 

- Untuk kinerja yang berkesinambungan. 

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa penilian kinerja adalah salah satu 

tugas yang perlu dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan. Kegiatan 

penilaian ini tergolong penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki 

keputusan-keputusan personal dan memberikan umpan balik kepada karyawan 

tentang kinerja pekerjaan tersebut. 

 

2.3.3 Kriteria Penilaian Kinerja 
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Agar dapat digunakan tolak ukur (benchmark), maka kriteria penilaian kinerja 

harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Menurut Abdullah (2014:115-

116), ada beberapa kriteria penilaian pekerjaan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang revelan dengan strategi perusahaan. 

2. Mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

3. Memperhatikan pengaruh faktor-faktor diluar kontrol karyawan. 

4. Memperhatikan teknologi dan proses produksi. 

5. Sensitif dapat membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan yang tidak 

dapat diterima. 

6. Memberikan tantangan kepada karyawan. 

7. Realistis dapat dicapai oleh karyawan. 

8. Berhubungan dengan waktu pencapaian standar. 

9. Dapat diukur dan ada alat ukur untuk mengukur pencapaian standar. 

10. Standar harus konsisten dan adil.  

 

2.3.4 Manfaat dan Alasan Penilaian Kinerja 

Menurut Wilson Bangun (2012, p.232) Bagi suatu perusahaan penilaian kinerja 

memiliki berbagai manfaat antara lain : 

1. Evaluasi antar individu dalam perusahaan 

Penilaian kinerja dapat bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dan 

perusahaan. Tujuan ini dapat memberi manfaat dalam menentukan jumlah dan 

jenis kompensasi yang merupakan hak bagi setiap individu dalam perusahaan. 

2. Pengembangan diri setiap individu dalam perusahaan 

Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk pengembangan karyawan. 

Setiap individu dalam perusahaan dinilai kinerjanya, bagi karyawan yang 

memiliki kinerja rendah perlu dilakukan pengembangan baik melalui 

pendidikan maupun pelatihan. 

3. Pemeliharaan Sistem 

Berbagai sistem yang ada dalam perusahaan, setiap subsistem yang ada saling 

berkaitan antara satu subsistem lainnya. Salah satu subsistem tidak berfungsi 

dengan baik akan mengganggu jalannya subsistem lainnya. 
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4. Dokumentasi 

Penilaian kinerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam 

posisi pekerjaan karyawan di masa akan datang. 

Menurut Emron Edison dkk (2016, p.197-198) penilaian kinerja didasarkan 

beberapa alasan, yaitu : 

1. Manajemen perlu mengertahui kemampuan karyawan (atau pihak yang 

dinilai) dalam menjalankan tugasnya. 

2. Manajemen perlu memastikan bahwa karyawan telah bekerja dengan 

benar sesuai dengan tujuan perusahaan atau Perusahaan. 

3. Manajemen memberi sinyal kepada karyawan bahwa setiap proses dan 

hasil yang dicapai akan dinilai dan dihargai sesuai kontribusi dan prestasi 

yang dicapai. 

 

2.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Bagaimanapun harapan yang ingin dicapai dari hasil penilaian kinerja personal 

adalah kinerja yang baik. Oleh karena itu, para pimpinan dan bagian personal 

sejak awal harus menyadari akan pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi 

mengapa seseorang bisa kinerja yang baik dan tidak. Pada umumnya kinerja 

personal dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu antara lain: 

1. Sasaran 

Adanya rumusan sasaran yang jelas tentang apa yang diharapkan oleh 

perusahaan untuk dicapai. 

2. Standar 

Apa ukurannya bahwa seseorang telah berhasil mencapai sasaran yang 

diinginkan oleh perusahaan. 

3. Umpan balik 

Informasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan upaya mencapai sasaran 

sesuai standar yang telah ditentukan. 

4. Peluang 

Beri kesempatan orang itu untuk melaksanakan tugasnya mencapai sasaran 

tersebut. 

5. Sarana 
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Sediakan sarana yang diperlukan untuk mendukung tugasnya. 

6. Kompetensi 

Beri pelatihan yang efektif, yaitu bukan sekadar belajar tentang sesuatu, tetapi 

belajar bagaimana melakukan sesuatu. 

7. Displin Kerja 

Harus bisa menjawab pertanyaan “mengapa saya harus melakukan pekerjaan 

ini?” 

Adapun faktor-faktor lingkungan yang perlu diketahui yang sering menimbulkan 

masalah dalam kinerja antara lain adalah:  

1. Koordinasi yang kurang baik antara karyawan dalam bekerja. 

2. Tidak cukupnya informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas.  

3. Kurangnya peralatan pendukung dan banyaknya mesin yang rusak.  

4. Tidak cukupnya dana.dan tidak mamadainya pelatihan.  

5. Kurang kerja sama atau komunikasi antar karyawan.  

6. Tidak cukupnya waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan.  

7. Lingkungan pekerjaan yang buruk, misalnya panas, terlalu dingin, berisik, 

banyaknya gangguan dan lain-lain. 

 

2.3.6 Indikator Kinerja  

Indikator itu penting karena penilaian kinerja didasarkan pada indikator itu 

sendiri. Adapun ukuran dari kinerja karyawan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pekerjaan tepat waktu : Kinerja dapat dikatakan baik apabila 

dalam melakukan pekerjaan dan menyelesaikannya dengan tepat waktu. 

2. Menghasilkan kerja yang berkualitas : Dengan pengetahuan, keterampilan 

yang tinggi, mampu bekerja sama dengan lainnya akan menghasilkan kerja 

yang memiliki kualitas yang cukup baik. 

3. Kuantitas : Kuantitas kerja berarti karyawan harus berupaya dengan sekuat 

tenaga untuk mencapai hasil kerja yang sesuai dengan target. Artinya, 

karyawan harus selalu menyiapkan kondisi tubuh yang kuat dan sehat; kondisi 

perasaan dan emosi yang penuh semangat, kondisi pikiran yang jernih, tenang, 

dan kreatif. 
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4. Kehadiran : Faktor penting dalam mengukur kinerja karyawan baik atau 

tidaknya terdapat diaspek kehadiran. Sehingga kehadiran karyawan sangat 

berpengaruh pada suatu perusahaan. 

5. Kemampuan bekerja : Mampu bekerja secara individu maupun kelompok. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis jadikan refrensi dalam 

melakukan penelitian ini : 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

1 Hermawan 

(2013) 

Pengaruh Desain 

Pekerjaan, Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional dan 

Transformasional 

Terhadap Motivasi 

Kerja Karyawan pada 

PT. Coca Cola Bottling 

Indonesia di Lampung 

Selatan. 

Desain pekerjaan, gaya 

kepemimpinan 

transaksional dan 

transformasional 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

motivasi kerja karyawan 

pada PT. Coca Cola 

Bottling di Lampung 

Selatan. 

 

Subjek dan 

Objek 

Penelitian 

2 Katim dan 

Cucu 

Wiliyawati 

(2016) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional dan 

Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan 

(Studi pada Merlynn 

Park Hotel di Jakarta 

Pusat) 

Motivasi kerja juga tidak 

mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan.  

Subjek dan 

Objek 

Penelitian 

3 Jublina Oktora, 

Mohamad 

Rizan, dan 

Sihol Situngkir 

(2014) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional dan 

Transformasional, 

Motivasi serta 

Bahwa terdapat pengaruh 

yang postif, signifikan, 

dan yang penting terhadap 

variabel gaya 

kepemimpinan 

Subjek dan 

Objek 

Penelitian 
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Kompetensi terhadap 

Kinerja Karyawan PT. 

Sanjayatama Lestari  

transaksional, 

transformasional  dan 

motivasi terhadap kinerja 

karyawan. 

4 Taufan 

Pradana (2016) 

 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional dan 

Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

Gaya kepemimpinan 

transaksional dan Budaya 

Organisasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

karyawan di Unit 

Pelaksanaan Teknis Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa 

Timur. 

Subjek dan 

Objek 

Penelitian 

5 I Dewa Made 

Arik Permana 

Putra dan Anak 

Agung Ayu 

Sriathi (2014) 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional, 

Motivasi Kerja dan 

Displin Kerja sebagai 

Prediktor Kinerja 

Karyawan 

Dapat disimpulkan 

bahwa: gaya 

kepemimpinan 

transaformasional, 

motivasi kerja, dan displin 

kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Subjek dan 

Objek 

Penelitian 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah penjelasan gambar, maksudnya gambar harus sama 

arti dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dibawah ini adalah kerangka 

pemikiran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.5.1 Struktur Kerangka Pemikiran 

Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya 

perhatian pemimpin 

terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Menurunnya kinerja 

karyawan pada saat 

melakukan pencapaian 

kinerja. 

3. Kinerja karyawan 

yang mengalami 

penurunan. 

Variabel 

Penelitian 

 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional 

(X1) 

Motivasi kerja 

(X2) 

Kinerja (Y) 

 

Perumusan Masalah 

1. Apakah gaya kepemimpinan 

transaksional berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Antarmitra Sembada di Bandar 

Lampung. 

2. Apakah motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Antarmitra 

Sembada di Bandar Lampung. 

3. Apakah gaya kepemimpin  

transaksional dan motivasi  

kerja secara bersama- sama 

berpengaruh terhadap kinerja 

Karyawan PTAntarmitra 

Sembada di Bandar Lampung. 
Analisa Data 

Analisa regresi linier berganda 

Uji t dan Uji f 

 

H1. Terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja 

 karyawan pada PT. Antarmitra Sembada di Bandar Lampung. 

H2. Tidak  ada pengaruh signifikan motivasi kerja karyawan terhadap kinerja 

 karyawan pada PT. Antarmitra Sembada di Bandar Lampung. 

H3. Terdapat pengaruh signifikan kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan terhadap 

       kinerja karyawan pada PT. Antarmitra Sembada di Bandar Lampung. 

Feed Back 
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2.6 Hipotesis          

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2016:64). Penolakan dan penerimaan hipotesis tergantung 

pada hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta. Dengan demikian, hipotesis adalah 

rumusan kesimpulan yang bersifat sementara yang akan berlaku apabila sudah 

terbukti kebenarannya. Berdasarkan teoritis dan kerangka pemikiran diatas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan transaksional 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Antarmitra Sembada Bandar Lampung. 

H2 :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

         karyawan pada PT. Antarmitra Sembada Bandar Lampng 

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan transaksional dan  

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Antarmitra Sembada  

Bandar Lampung. 


