
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Manajemen 

2.1.1  Pengertian Manajemen 

 Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, 

maupun ilmu. Dikatakan proses karena dalam manajemen terdapat beberapa 

tahapan untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau 

alat untuk seorang manajer dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan 

penggunaannya tergantung masing-masing manajer yang mempunyai cara dan 

gaya tersendiri, dalam mencapai tujuan perusahaan yang sebagian besar 

dipegaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dikatakan ilmu karena 

manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya. 

 Manajemen merupakan suatu kunci keberhasilan sebuah perusahaan dalam 

mencapai tujuan yang ingin diraihnya. Istilah manajemen berasal dari kata “to 

manage” yang berarti mengurus, mengatur,  melaksanakan dan mengelola dalam 

sebuah perusahaan, manajer perusahaan bertugas mengelola dan memadukan 

unsur man, money,method, material, dan market melalui aktifitas orang-orang 

yang ada dalam perusahaan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan.  

 Defenisi manajemen menurut para ahli antara lain sebagai berikut : 

Menurut Hasibuan (2003:1)  

“manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” 

 

Menurut Terry (2003:3) menyatakan bahwa : 

“management is a distict process consisting of planning, organizing, 

actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated 

objectives by the use of human being and other resources.” 



(Manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengenalian yang dilakukan untuk mengarahkan serta mencapai 

sasaran yang telah ditentukan malalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya). 

 

Sedangkan pendapat Koontz and O’donnel (1996;3)  

“management is getting things done through the people. In bringing 

about this coordinating of group activity, the manager, as a manager 

plans, organizes,staff,direct and control the activities other people.” 

Artinya : 

“Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui 

kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan 

koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan 

pengendalian. 

 

 Dari berbagai defenisi tentang manajemen diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tertentu. 

 

2.2  Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Asal mula Manajemen Sumber daya manusia merupakan hasil penemuan 

dari Peter drucker dan Mc. Gregor pada tahun 1950-an. Karya Drucker The 

Practice of Manajemen (1955) mengetengahkan manajemen melalui sasaran 

(management by objetive). Menurutnya manajemen yag efektif harus mengarah 

pada pandangan dan usaha semua manajer kearah tujuan bersama konsep tersebut 

lah yang menjadi dasar bagi adanya Manjemen Sumber Daya Manusia. Drucker 

juga merintis falsafah MSDM dan program sumber daya manusia (SDM) yang 



dimasukkan sebagai sasaran dan rencana strategis dari perusahaan yang 

hendaknya diarahkan untuk melibatkan semua orang dalam mencapai tujuan dan 

rencana tersebut. Sumber Daya Manusia merupakan komponen dari perusahaan 

yang mempunyai arti yang sangat penting sumber daya manusia menjadi sumber 

penentu dari perencanaan  tujuan suatu perusahaan, karena fungsinya sebagai inti 

dari kegiatan perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia maka kegiatan 

perusahaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya meskipun pada saat ini 

otomatisasi telah memasuki setiap perusahaan, tetapi apabila pelaku dan 

pelaksana mesin tersebut yaitu manusia, tidak memberikan peranan yang 

diharapkan maka otomatisasi itu akan menjadi sia-sia. 

 Untuk lebih memperjelas pengertian dari manajemen sumber daya 

manusia, berikut ini penulis mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli: 

 Menurut Moses N. Kiggundu (1989:13) 

“human resources mangement is the development and utilization of 

personnel for the effective achievement of individual organizational, 

communitiy, national, and international goals and objectives”. 

 

Artinya : 

Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan 

pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran 

individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internacional yang 

efektif. 

 

Menurut Edwin B.Flippo yang dikutip oleh Handoko (1994:14) 

“perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, 

kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, dan pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber 

daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan 

masyarakat”. 

 



Menurut Rivai  (2008:1) menyatakan bahwa: 

“Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari 

manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian”.  

 

Menurut Mangkunegara (2007:2), menyatakan bahwa : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dengan 

pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai)”. 

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa Manajemen Sumber Daya 

Manusia secara garis besar sama yaitu bahwa, manajemen sumber daya manusia 

mengatur semua tenaga kerja secara efektif dan efisien dengan mengembangkan 

kemampuan yang mereka miliki dalam mewujudkan tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat.  

  

2.2.2  Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusi sangat luas, hal ini disebabkan 

karena tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia untuk 

mengelola unsur-unsur manusia seefektif mungkin agar memiliki suatu tenaga 

kerja yang memuaskan. Menurut Hasibuan (2007:21), fungsi-fungsi sumber daya 

manusia meliputi fungsi manajerial dan fungsi operasional, yaitu : 

1. Fungsi-fungsi Manajerial 

a. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan 

menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan 

pemberhentian karyawan program kepegawaian yang baik akan membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

 



b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, intergrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization 

chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan 

agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efesien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Pengarahan dilakukan pemimpin dengan menugaskan bawahan agar 

mengerjakan tugasnya dengan baik. 

d. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. Apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan 

dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian 

karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, 

pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

2. Fungsi-fungsi Operasional 

a. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan 

orientasi dan induksi untuk menciptakan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

b. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses meningkatkan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa kini 

maupun masa depan. 

c. Kompensasi 



Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

dan tidak langsung (indirect) uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi 

adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak 

diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada 

batas upah minimum pemerintah berdasarkan internal dan eksternal 

konsistensi. 

d. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama 

yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, 

karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam manajemen 

sumber daya manusia, karena mempersatukan dan kepentingan yang 

bertolak belakang. 

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik akan 

dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan 

sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal 

konsistensi. 

f. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab 

lainnya. 

Dari uraian di atas tersebut, jelaslah bahwa peranan manajemen sumber 

daya manusia, baik yang bersifat manajerial maupun operasional sangat berguna 

dalam mendukung pencapaian dari tujuan perusahaan. 

 



2.3 Kepemimpinan 

2.3.1 Pengertian Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan 

Dalam suatu organisasi kepemimpinan (leadership) merupakan suatu 

faktor yang menentukan tercapai atu tidaknya tujuan suatu organisasi, dengan 

kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan karyawan 

bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja, dan 

proses manajemen suatu perusahaan akan baik jika tipe, cara, atau gaya 

kepemimpinan yang diterapkan pemimpinannya baik. 

Tegasnya baik atau buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan suatu 

perusahaan sebagian besar ditentukan oleh kecakapan pemimpin dalam 

melaksanakan kepemimpinannya untuk mengarahkan para bawahannya, karena 

kecakapan dan kewibawaan seorang pemimpin melaksanakan kepemimpinannya 

akan mendorong gairah kerja, kreativitas, partisipasi, dan loyalitas para 

bawahannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Definisi kepemimpinan menurut beberapa ahli diantaranya sebagai 

berikut. 

Menurut Ordway Tead dalam bukunya The Art Of Leadership yang 

dikutip oleh Kartono (2008:57), dalam bukunya “Pemimpin dan 

Kepemimpinan”, menyatakan bahwa : 

“Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar 

mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. 

Menurut Bernardine R. Wirjana dan Susilo Supardo, (2006:1), 

menyatakan bahwa : 

“Kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks dimana seorang 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau 

suatu sasaran, dan mengarahkan organisasi dengan cara yang 

membuatnya lebih kohesif dan lebih masuk akal”. 

 

 

 

 



Menurut Studi Ohio (2008) menyatakan bahwa: 

“Kepemimpinan adalah suatu perilaku seorang individu ketika 

melakukan kegiatan pengarahan suatu grup kearah pencapaian 

tertentu”. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan merupakan kemampuan lebih yang dimilki oleh seseorang untuk 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok, agar orang bersedia 

bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan 

pada situasi tertentu. Setiap pemimpin dapat memiliki gaya kepemimpinan yang 

berbeda antara satu dengan yang lainnya dan tidak harus suatu gaya 

kepemimpinan itu lebih baik atau kurang baik daripada gaya kepemimpinan 

lainnya. Dasar yang sering dipergunakan dalam mengelompokkan gaya 

kepemimpinan yang ada adalah tugas yang dirasakan harus dilakukan oleh 

pemimpin, kewajiban yang pemimpin harapkan diterima oleh bawahan dan lain 

sebagainya. 

  Definisi Gaya Kepemimpinan  menurut beberapa ahli diantaranya sebagai 

berikut. 

Menurut Hasibuan (2007:170), sebagai berikut: 

“Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk 

mempengaruhi bawahannya, agar mereka mau bekerja sama dan 

bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi”. 

 

Sedangkan menurut Daniel Goleman (2006:63), adalah sebagai berikut: 

“Gaya kepemimpinan adalah suatu norma perilaku yang digunakan 

oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 

perilaku orang lain seperi yang ia lihat”. 

   Berdasarkan definisi para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa secara garis besar gaya kepemimpinan adalah suatu pola tingkah laku yang 

digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

 



2.3.2 Syarat-syarat Kepemimpinan 

Menurut Kartono (2008:36), Konsepsi mengenai persyaratan 

kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu: 

a. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang 

kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk 

berbuat sesuatu. 

b. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu 

mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan 

bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. 

c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau 

keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan 

anggota biasa. 

Sedangkan Earl Nightingale dan Whitt Schult dalam bukunya Creative 

Thinking  How to win ideas yang dikutip oleh Kartono (2008:37)dalam bukunya 

“Pemimpin dan Kepemimpinan”, menuliskan kemampuan kepemimpinan dan 

syarat yang harus dimiliki, ialah: 

1. Kemandirian, berhasrat memajukan diri sendiri. 

2. Besar rasa ingin tahu, dan cepat tertarik pada manusia dan benda-benda. 

3. Multi terampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam. 

4. Memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, suka berkawan. 

5. Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna. 

6. Mudah menyesuaikan diri adaptasinya tinggi. 

7. Sabar namun ulet, serta tidak “mendek” berhenti. 

8. Waspada, peka, jujur, optimis, berani, gigih, ulet, realistis. 

9. Komunikatif, serta pandai berbicara atau berpidato. 

10. Berjiwa wiraswasta. 

11. Sehat jasmaninya dinamis, sanggup dan suka menerima tugas berat, serta 

berani mengambil resiko. 

12. Tajam firasatnya dan adil pertimbangannya. 

13. Berpengetahuan luas dan haus akan ilmu pengetahuannya. 



14. Memiliki motivasi yang tinggi dan menyadari target atau tujuan hidupnya 

yang ingin dicapai, dibimbing oleh idealisme yang tinggi. 

15. Punya imajinasi tinggi, daya kombinasi, dan daya inovasi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang ideal adalah 

pemimpin yang berpengetahuan luas, adil, jujur, optimis, gigih, ulet, bijaksana, 

mampu memotivasi diri sendiri, memiliki hubungan yang baik dengan bawahan, 

dimana semua ini didapat dari pengembangan kepribadiannya sehingga seorang 

pemimpin memiliki nilai tambah tersendiri dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai seorang pemimpin. 

 

2.3.3 Tipe Kepemimpinan  

Menurut Kartono (2008:43) dalam bukunya pemimpin dan 

kepemimpinan. Mengatakan ada beberapa tipe kepemimpinan yaitu: 

1. Tipe Kharismatis 

Tipe kepemimpinan kharismatis ini memiliki kekuatan energi,daya tarik 

yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia 

mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-

pengawal yang bisa dipercaya. 

2. Tipe Paternalis dan Maternalistis  

Yaitu tipe kepemimpinan yang kebapakan, dengan sifat-sifat antara 

lain:  

a. Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak / belum 

dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan  

b.  Dia bersikap terlalu melindungi ( overly Protective) 

c.  Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

keputusan   sendiri  

d. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar 

     Selanjutnya tipe kepemimpinan yang maternalistis juga mirip 

dengan tipe yang paternalistis, hanya dengan perbedaan adanya sikap 

over protective atau terlalu melindungi yang lebih menonjol, disertai 

kasih sayang yang berlebih-lebihan 



3. Tipe Militeristis 

Tipe ini sifatnya mencontoh gaya militer, dimana tipe ini mirip sekali 

dengan tipe kepemimpinan otoriter adapun sifat-sifat pemimpin yang 

militeristis antara lain: 

a. Lebih banyak menggunakan sistem perintah/ komando terhadap 

bawahannya, keras sangat otoriter kaku dan sering kali kurang 

bijaksana 

b. Menghendaki kepatuhan mutlak ddari bawahan 

c. Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-

tanda kebesaran yang berlebih-lebihan 

d. Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya  

e. Tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari 

bawahannya 

f. Komunikasi hanya berlangsung searah saja 

4. Tipe Otokratis  

Kepemimpinan otokratis itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan 

paksaan harus mutlak dipatuhi. Pemimpinnya selalu mau berperan 

sebagai pemain tunggal, dan sangat berambisi untuk merajai sesuatu  

5. Tipe Laissez Faire 

Sang pemimpin praktis tidak memimpin,dia membiarkan kelompoknya 

dan setiap orang berbuat semau sendiri,semua pekerjaan dan tanggung 

jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri, dan biasanya pemimpin 

disini hanya sebagai simbol. 

6. Tipe Populistis  

 Kepemimpinan populistis ini berpegang teguh pada nilai-nilai 

masyarakat tradisional, juga kurang mempercayai dukungan kekuatan 

serta bantuan hutang-hutang luar negri. Kepemimpinan jenis ini 

mengutamakan penghidupan Nasionalisme 

7.  Tipe Administratif atau Eksekutif 

Kepemimpinan tipe administratif adalah kepemimpinana yang mampu 

menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secar efektif. Sedang para 



pemimpinnya terdiiri dari teknorat dan administratur-administratur yang 

mampu menggerakkan dinamika moddernisasi dan pembangunan. 

Dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi 

yang efisien untuk memerintah  

8. Tipe Demokratis 

Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu; mau 

mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan, juga bersedia mengakui 

keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, mampu 

memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-

saat dan konndisi yang tepat. Kepemimpinan demokratis sering juga 

disebut kepemimpinan group developer. Kepemimpinan demokratis 

biasanya berlangsung secara mantap, dengan  adanya gejala-gejala 

sebagai berikut: 

a. Organisasi dengan segenap bagian-bagiannya berjlan lancar, 

sekalipun pemimpin penuh tidak ada dikantor 

b. Otoritas sepenuhnya didelegasikan ke bawah, dan masing-masing 

orang menyadari tugas serta kewajibannya, sehingga mereka merasa 

senang, puas, pasti , dan aman menyandang setiap tugas 

kewajibannya 

c. Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan pada umumnya dan 

kelancaran kerjasama dari setiap warga kelompok 

d. Dengan begitu pemimpin demokratis ini berfungsi sebagai 

katalisator untuk mempercepat dinamisme dan kerjasama demi 

pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang paling cocok dengan 

jiwa kelompok dan situasinya. 

 Secara ringkas dapat dinyatakan, kepemimpinan demokratis menitik 

beratkan masalah aktivitas setiap anggota kelompok-juga para pemimpin 

laiinnya,yang semuanya aktif dalam penentuan sikap, pembuatan rencana-rencana 

pembuatan keputusan penerapan disiplin kerja ( yang ditanamkan secara sukarela 

oleh kelompok-kleompok dalam suasana demokratis) dan etika kerja 

 



2.3.4 Gaya-gaya Kepemimpinan 

 Gaya kepemimpinan manajemen merupakan cara yang dilakukan oleh 

seorang pemimpin dalam memimpin bawahannya yaitu bertujuan untuk 

mempengaruhi anggota atau bawahannya dalam mencapai suatu tujuan. 

 Berikut adalah Gaya Kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hasibuan 

(2007:170), sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan Otoriter 

Kepemimpinan Otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar 

mutlak tetap berada pada pimpinan atau pimpinan itu menganut sistem 

sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya 

ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk 

memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Karakteristik dari Kepemimpinan Otoriter, yaitu : 

a. Bawahan hanya bertugas sebagai pelaksana keputusan yang telah 

ditetapkan pemimpin. 

b. Pemimpin menganggap dirinya orang yang paling berkuasa, paling pintar, 

dan paling cakap. 

c. Pengarahan bawahan dilakukan dengan memberikan instruksi/perintah, 

hukuman, serta pengawasan dilakukan secara ketat. 

 

2. Kepemimpinan Partisipatif 

Kepemimpina Partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan 

dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan 

loyalitas, dan partisipatif para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar 

merasa ikut memiliki perusahaan. 

Karakterisitik dari Kepemimpinan Partisipatif, yaitu : 

a. Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide, dan pertimbangan-

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

b. Keputusan tetap dilakukan pimpinan dengan mempertimbangkan saran 

atau ide yang diberikan bawahannya. 



c. Pemimpin menganut sistem manajemen terbuka (open management) dan 

desentralisasi wewenang. 

3. Kepemimpinan Delegatif 

Kepemimpinan Delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan 

wewenang kepada bawahan dengan lengkap. Dengan demikian, bawahan 

dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa 

dalam melaksanakan pekerjaan. Pemimpin tidak peduli cara bawahan 

mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan 

kepada bawahan.  

 

Karakteristik dari Gaya Kepemimpinan Delegatif, yaitu : 

a. Pimpinan menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan 

kepada bawahan. 

b. Pimpinan tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang pelaksanaan 

pekerjaan-pekerjaan itu dan hanya sedikit melakukan kontak mata dengan 

bawahannya. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan 

yang cocok untuk segala situasi, maka penampilan pemimpin yang efektf dari 

perusahaan harus menyesuaikan tipe kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. 

Pengertian situasi mencakup kemampuan bawahan, tuntutan pekerjaan, tujuan 

organisasi. Gaya kepemimpinan yang demikian yang sangat baik untuk diterapkan 

agar motivasi kerja karyawan tinggi. 

 

2.3.5 Gaya Pengambilan Keputusan 

Tidak ada Gaya Kepemimpinan yang mutlak baik atau buruk yang penting  

Tujuan tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor : tujuan, pengikut (bawahan), organisasi, karakter 

pemimpin, dan situasi yang ada. 

 Berikut ini adalah Gaya Pengambilan Keputusan yang  dikemukakan oleh 

Malayu (2007:175) :    

a. Gaya Otoratif 



 Gaya Otoratif diterapkan pada situasi ketika manajer memiliki pengalaman 

dan informasi untuk menghasilkan konklusi, sementara pengikut tidak 

memiliki kemampuan, kesediaan, dan keyakinan untuk memecahkan masalah. 

Jadi, manajer harus membuat keputusan tanpa bantuan pengikut. 

b. Gaya Konsultatif 

 Gaya Konsultatif adalah strategi yang tepat apabila manajer mengetahui bahwa 

pengikut juga mempunyai beberapa pengalaman atau pengetahuan tentang 

masalah dan bersedia memecahkan masalah meskipun belum mampu. Dalam 

situasi ini strategi yang terbaik adalah memperoleh masukan mereka, sebelum 

membuat keputusan final. 

c. Gaya Fasilitatif 

 Merupakan upaya kooperatif yaitu manajer dan pengikut bekerja sama 

mencapai keputusan bersama. Dalam hal ini, pemimpin secara efektif memiliki 

komitmen terhadap diri sendiri untuk berbagai dalam proses pengambilan 

keputusan. Gaya merupakan cara yang sempurna manakala berhadapan dengan 

pengikut yang mampu, tetapi belum yakin akan dirinya. 

d. Gaya Delegatif 

 Digunakan terhadap pengikut yang memiliki pengalaman dan informasi yang 

diperlukan untuk keputusan atau rekomendasi yang layak. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila pemimpin mampu dengan 

tangkas, cerdas, cepat dan arif bijaksana mengambil keputusan yang tepat, maka 

organisasi atau perusahaan bisa berfungsi secara efektif dan efisien. 

 

2.3.6 Beberapa Teori Kepemimpinan   

 Menurut Sri Wiludjeng (2006:74), mengenai teori kepemimpinan terdiri 

atas empat teori, sebagai berikut: 

1. The Great Man Theory (Teori Sifat) 

Teori ini berusaha mengidentifikasikan karakteristik seorang pemimpin. 

Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang bisa berhasil manjadi seorang 

pemimpin karena mereka memang dilahirkan untuk menjadi seorang 

pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai 



pemimpin. Keith Davis merumuskan ada 4 sifat umum yang mempengaruhi 

kesuksesan kepemimpinan dalam organisasi, yaitu: 

a. Intelegensia 

b. Kematangan sosial 

c. Motivasi diri 

d. Hubungan pribadi 

2. Behavirol Theory (Teori Perilaku) 

a. Teori Tannenbaum dan Warren H Schmidt 

Kedua orang akademis tersebut mencoba menjelaskan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan 

dapat dijelaskan melalui titik ekstreem yaitu fokus pada atasan 

(pemimpin) dan fokus pada bawahan. Menurut kedua orang ini gaya 

kepemimpinan akan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor 

manajer, faktor karyawan, dan faktor situasi. 

b. Studi The University of Michigan 

Study ini menyimpulkan bahwa para manajer dapat dibedakan 

berdasarkan dua dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu: 

1) Relationship Oriented, diartikan sebagai perilaku yang bersikap 

bersahabat pada bawahan, mengakui prestasi bawahan, dan 

memperhatikan kesejahteraan karyawan. 

2) Task Oriented, diartikan sebagai perilaku manajer yang menetapkan 

standar kerja yang tinggi, menentukan metode kerja yang harus 

dilakukan, dan mengawasi karyawan dengan ketat. 

c. Managerial Grid 

Managerial grid atau kisi-kisi manajemen yang dikembangkan oleh 

Robert Blake dan Jane S. Mouton mendorong manajer untuk memiliki 

dua kualitas kepemimpinan sekaligus yaitu orientasi pada tugas/produksi 

dan orientasi pada hubungan/orang. 

3. Contingensy Theory (Teori Situasi) 



Pendekatan ini berpendapat bahwa tidak ada satu tipe kepemimpinan yang 

efektif untuk diterapkan di segala situasi. Teori yang menggunakan 

pendekatan kontingensi akan dibahas berikut ini: 

a. Model Kepemimpinan Hersey 

Teori ini mengembangkan model kepemimpinan dimana efektivitas 

kepemimpinan tergantung dari kesiapan bawahan. Kesiapan tersebut 

mencakup kemauan untuk mencapai prestasi, untuk menerima tanggung 

jawab, kemampuan mengerjakan tugas, dan pengalaman bawahan. 

Variabel-variabel tersebut akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. 

Menurut model ini manajer atau pimpinan harus secara konstan 

mengevaluasi kondisi karyawan. Kemudian setelah kondisi karyawan 

diketahui manajer menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar sesuai 

dengan kondisi tersebut. Dengan demikian gaya kepemimpinan ini akan 

efektif karena sesuai dengan situasi karyawan. 

b. Model Fiedler 

Teori ini mendasarkan pada pendapat bahwa sesorang menjadi pemimpin 

tidak hanya karena karakteristik individu mereka tetapi juga karena 

beberapa variable situasi dan interaksi antara pemimpin dengan bawahan. 

Fiedler menjelaskan tiga dimensi  yang menjelaskan situasi 

kepemimpinan yang efektif. Ketiga dimensi tersebut adalah : 

1) Power Position (Kekuasaan posisi) 

Dimensi ini menjelaskan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin, 

seperti kaehlian atau kepribadian, yang mampu membuat bawahan 

mengikuti kemauan pemimpin. Pemimpin yang mempunyai 

kekuasaan dari posisinya yang jelas dan besar dapat memperoleh 

kepatuhan bawahan yang lebih besar. 

2) Task Structure (Struktur pekerjaan) 

Dimensi ini menjelaskan sejauh mana pekerjaan dapat dirinci atau 

dijelaskan dan membuat bawahan bertanggung jawab untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Jika struktur pekerjaan jelas maka 



pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah, bawahan dapat diserahi 

tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut lebih baik. 

3) Leader Member Relation (Hubungan antara pemimpin-bawahan) 

Hal ini berhubungan dengan antara bawahan-pimpinan, misalnya 

tingkat loyalitas, kepercayaan, dan rasa hormat karyawan terhadap 

pemimpinnya. Hubungan ini dapat diklasifikasikan “baik” atau 

“buruk”. 

Dari kombinasi ketiga variabel ini dapat ditentukan apakah situasi 

yang dihadapi oleh pemimpin menguntungkan atau tidak 

menguntungkan. 

c. Teori Jalur-Tujuan (Path Goal Theory) 

Teori ini menyatakan bahwa fungsi utama seorang pemimpin adalah 

untuk membuat tujuan bersama dengan bawahannya, membantu mereka 

menemukan jalur (path) yang paling tepat dalam mencapai tujuan 

tersebut, dan mengatasi hambatan-hambatan yang timbul. 

d. Yetton dan Vroom Jago 

Teori dari Vroom mengkritik teori path goal karena gagal 

memperhitungkan situasi dimana keterlibatan bawahan diperlukan. Model 

ini memperkenalkan lima gaya kepemimpinan yang mencerminkan garis 

kontinum dari pendekatan otoriter sampai ke pendekatan partisipatif. 

Sehingga model Vroom memperoleh dukungan empiris yang lebih baik 

dibandingkan dengan model kepemimpinan situasional lainnya. 

4. Teori-teori Kepemimpinan Kontemporer 

Perkembangan penelitian dan teori kepemimpinan berkembang menuju 

banyak arah. Beberapa perkembangan baru akan dibahas dalam bagian ini. 

a. Kepemimpinan Transformasional atau Karismatik 

Teori ini dikembangkan oleh Bernard M Bass. Ia membedakan 

kepemimpinan transaksional (transactional leadership). Pemimpin 

transaksional menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar 

mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri atau organisasi, dan 

membantu karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan 



tugas tersebut. Sedangkan, pemimpin transformasional memotivasi 

bawahan untuk mengerjakan lebih dari yang diharapkan. Sehingga 

pemimpin harus mampu membuat bawahan menyadari perspektif yang 

lebih luas. Tipe kepemimpinan seperti hal tersebut dapat dimasukkan 

kedalam tipe pemimpin yang transaksional, tetapi agar lebih efektif 

seorang pemimpin tidak hanya menjalankan kepemimpinan dengan 

“biasa” tetapi harus lebih dari yang biasa. 

b. Teori Kepemimpinan Psikoanalisa 

Teori ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan Psikoanalitis. 

Sigmund Freud menjelaskan bahwa seseorang berperilaku karena ingin 

memenuhi kebutuhan bawah sadarnya. Menurut teori ini perilaku manusia 

sangat kompleks. Sehingga penampilan dari luar tidak dapat dijadikan 

pegangan. Untuk itu perlu dianalisa kembali teori-teori alam tentang 

manusia yang paling dasar untuk memahami perilaku manusia atau 

pemimpin yang sangat kompleks. 

c. Teori Kepemimpinan Romantis 

Teori ini memandang bahwa pemimpin itu “ada” dan diperlukan untuk 

membantu mencapai kebutuhannya. Jika bawahan sudah tidak 

mempercayai pemimpinnya, maka efektivitas kepemimpinannya hilang, 

tidak peduli dengan tindakan pemimpin tersebut. Jika bawahan sudah 

dapat mengorganisasikan sendiri maka pemimpin tidak diperlukan lagi. 

Teori ini mencoba menyeimbangkan antara sisi atasan dengan sisi 

bawahan, sehingga porsi keduanya menjadi kurang lebih seimbang. 

 

2.3.7 Indikator-indikator Gaya Kepemimpinan 

 Studi Ohio State University menyimpulkan bahwa ada dua kategori perilaku 

pemimpin yaitu: 

a. Consideration, diartikan sebagai tingkat dimana pemimpin peduli dan 

mendukung bawahan. Para pemimpin dengan gaya ini cenderung 

memiliki hubungan dengan bawahan yang mencerminkan perasaan 



saling percaya, dan mereka menghormati ide dan perasaan 

bawahannya. 

b. Initiating Structure, diartikan sebagai tingkat dimana pemimpin 

membuat struktur pekerjaannya sendiri dan pekerjaan bawahannya. 

Pemimpin dengan gaya ini cenderung mengarahkan pekerjaan 

kelompok melalui kegiatan perencanaan, pemberian tugas-tugas, 

penjadwalan, dan penetapan deadline. 

Melalui indikator-indikator diatas maka akan dapat diukur bagaimana gaya 

kepemimpinan dalam perusahaan dan dapat pula dicari upaya-upaya untuk 

peningkatan. 

 

2.4 Produktivitas Kerja 

2.4.1 Pengertian Produktivitas Kerja 

  Batasan mengenai produktivitas bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, 

tergantung kepada tujuan masing-masing organisasi, juga tergantung pada bentuk 

organisasi itu sendiri (misalnya, organisasi publik versus organisasi swasta, 

organisasi bisnis versus organisasi sosial dan organisasi keagamaan). Secara 

umum pengertian produktivitas dikemukakan orang dengan menunjukkan kepada 

rasio output terhadap input. 

  Beberapa pengertian produktivitas menurut para pakar akan dikemukakan 

berikut ini: 

Paul Mali yang dikutip oleh Dra. Sedarmayanti M.Pd. (2001:57-58) 

mengemukakan bahwa : 

“Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan 

hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan 

sumber daya secara efisien. Oleh karena itu produktivitas sering 

diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan dalam satuan 

waktu tertentu.” 

 

 

 



Menurut Klingner& Nanbaldian (1994:202-203) menyatakan bahwa 

”Produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha pegawai yang 

didukung motivasi yang tinggi, dengan kemampuan pegawai, yang 

diperoleh melalui latihan-latihan”. 

Menurut Husein Umar (2000:9-10) dalam bukunya “Riset Sumber Daya 

Manusia dalam Organisasi” menuliskan bahwa produktivitas memiliki dua (2) 

dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian 

unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan 

kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan 

upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana 

pekerjaan tersebut dilaksanakan. 

Efisiensi merupakan ukuran dalam membandingkan input yang 

direncanakan dengan input yang sebenarnya. Bila penggunaan input semakin 

hemat maka efisiensi semakin tinggi. Efektivitas merupakan ukuran yang 

memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. 

Menurut Ir. Rusli Syarif (1991:6) dalam memperhitungkan produktivitas, 

tahap pertama yang harus diperhitungkan adalah pengukuran output, kemudian 

mengidentifikasikan berbagai input serta mengukurnya. Dalam mengukur output 

ada empat (4) macam ukuran, yaitu : 

1. Kuantitas produksi, yang dinyatakan dengan volume fisiknya. 

2. Hasil penjualan total, yang dinyatakan dengan nilai uang. 

3. Nilai tambah, yang dinyatakan dengan nilai uang. 

4. Nilai produksi 

Nilai produksi = penjualan netto + (persediaan akhir - persediaan awal produk 

jadi) + (persediaan akhir – persediaan awal produk dalam proses) 

Pengukuran input diartikan sebagai pengukuran terhadap sumber daya-

sumber daya baik material maupun non material, yang diperlukan untuk 

menghasilkan suatu barang atau jasa.  

Dalam input yang berupa tenaga kerja, pengukuran dilakukan dengan cara : 

1. Berdasarkan total jam kerja yang dipakai 

2. Banyaknya jumlah karyawan 



3. Jumlah gaji dan upah 

Pengukuran input diartikan sebagai pengukuran terhadap sumber daya-

sumber daya baik material maupun non material, yang diperlukan untuk 

menghasilkan suatu barang atau jasa.  

Pengertian dari produktivitas kerja menurut Drs. Manulang M. yang 

dikutip oleh Prof. DR. Bambang T.C., M.EC. (1999:115) adalah “Suatu sikap 

mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus 

lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini.” 

Produktivitas tenaga kerja mendapat perhatian cukup besar. Hal ini 

berdasarkan pemikiran bahwa produktivitas bersumber dari individu yang 

melakukan kegiatannya. Individu yang dimaksud adalah individu sebagai tenaga 

kerja yang memiliki kualitas kerja yang memadai. 

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang 

berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor-faktor lainnya. Secara 

ringkas menurut DR. Sedarmayanti, M. Pd. (2001:72-76) faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Sikap Mental 

Sikap mental berupa motivasi kerja. Motivasi adalah daya dorong yang 

dimiliki, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik, yang membuat karyawan mau 

dan rela untuk bekerja sekuat tenaga menggunakan seluruh kemampuannya 

dalam mencapai tujuan. 

2. Pendidikan 

Pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan (formal/ non formal) yang 

lebih tinggi akan mempunyai wawasan lebih luas akan arti pentingnya 

produktivitas. Tingginya kesadaran akan pentingnya produktivitas dapat 

mendorong pegawai yang bersangkutan melakukan tindakan yang produktif. 

3. Keterampilan 

Pada aspek tertentu apabila pegawai semakin terampil, maka akan lebih 

mampu bekerja serta menggunakan fasilitas kerja dengan baik . Pegawai akan 



menjadi lebih terampil apabila mempunyai kecakapan (ability) dan pengalaman 

(experience) yang cukup. 

4. Manajemen 

Pengertian manajemen disini dapat berkaitan dengan sistem yang diterapkan 

oleh pimpinan untuk mengelola ataupun memimpin serta mengandalkan staf/ 

bawahannya. Apabila manajemennya tepat maka akan menimbulkan semangat 

yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong pegawai untuk melakukan 

tindakan yang lebih produktif. 

5. Hubungan Industrial Pancasila (H.I.P) 

Dengan penerapan Hubungan Industrial Pancasila maka, akan 

a. Menciptakan ketenangan kerja dan memberikan motivasi kerja secara 

produktif sehingga produktivitas dapat meningkat. 

b. Menciptakan hubungan kerja yang serasi dan dinamis sehingga 

menumbuhkan partisipasi aktif dalam usaha meningkatkan produktivitas. 

c. Menciptakan harkat dan martabat pegawai sehingga mendorong 

diwujudkannya produktivitas. 

6.  Tingkat Penghasilan 

Apabila tingkat penghasilan memadai maka dapat menimbulkan konsentrasi 

kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

produktivitas. 

7. Gizi dan Kesehatan 

Apabila pegawai dapat dipenuhi kebutuhan gizinya dan berbadan sehat, maka 

akan lebih kuat bekerja, apalagi bila mempunyai semangat yang tinggi maka 

akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 

8. Jaminan Sosial 

Jaminan sosial yang diberikan oleh suatu organisasi kepada pegawainya 

dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian dan semangat kerja. Apabila 

jaminan sosial pegawai mencukupi maka akan dapat menimbulkan kesenangan 

bekerja, sehingga mendorong pemanfaatan kemampuan yang dimiliki untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. 



9. Lingkungan dan Iklim Kerja 

Lingkungan dan iklim kerja yang baik akan mendorong pegawai agar senang 

bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan 

dengan lebih baik menuju kearah peningkatan produktivitas.  

10. Sarana Produksi 

Mutu sarana produksi berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas yang 

digunakan tidak baik, kadang-kadang dapat menimbulkan pemborosan bahan 

yang dipakai. 

11. Teknologi 

Apabila teknologi yang dipakai tepat dan lebih maju tingkatannya maka akan 

memungkinkan: 

a. Tepat waktu dalam penyelesaian proses produksi. 

b. Jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dan bermutu. 

c. Memperkecil terjadinya pemborosan bahan sisa. 

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penerapan teknologi dapat 

mendukung peningkatan produktivitas. 

 

12. Kesempatan Berprestasi 

Pegawai yang bekerja tentu mengharapkan peningkatan karier atau 

pengembangan potensi pribadi yang nantinya akan bermanfaat baik bagi 

dirinya maupun bagi organisasi. Apabila terbuka kesempatan untuk berprestasi, 

maka akan menimbulkan dorongan psikologis untuk meningkatkan dedikasi 

serta pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas 

kerja. 

 

2.4.2  Karakteristik Individu yang Produktif 

“Pada dasarnya produktivitas perusahaan merupakan akumulasi 

produktivitas individu-individu (karyawan-karyawan) sehingga untuk perbaikan 

yang seimbang antara aspek manusia dan aspek teknologi” (Nasution,2004:272). 



Peningkatan produktivitas perusahaan harus dimulai dari tingkat individu. Pada 

dasarnya setiap individu yang produktif memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Secara konsisten selalu mencari gagasan-gagasan yang lebih baik dan 

cara penyesuaian tugas yang lebih baik. 

2. Selalu memberi saran-saran untuk perbaikan secara sukarela. 

3. Menggunakan waktu secara efektif dan efisien. 

4. Selalu melakukan perencanaan dan menyertakan jadwal waktu. 

5. Bersikap positif terhadap pekerjaannya. 

6. Dapat berlaku sebagai anggota kelompok yang baik sebagaimana 

menjadi seorang pemimpin yang baik. 

7. Dapat memotivasi dirinya sendiri melalui dorongan dari dalam. 

8. Memahami pekerjaan orang lain yang lebih baik. 

9. Mau mendengarkan ide-ide orang lain yang lebih baik. 

10. Hubungan antar pribadi dengan semua tingkat dalam organisasi 

berlangsung dengan baik. 

11. Sangat menyadari dan memperhatikan masalah pemborosan dan biaya-

biaya. 

12. Mempunyai tingkat kehadiran yang baik. 

13. Sering kali melampui standar yang telah ditetapkan. 

14. Selalu mempelajari sesuatu yang baru dengan tepat. 

15. Bukan merupakan tipe orang yang selau mengeluh dalam bekerja. 

 

2.4.3 Indikator-indikator Produktivitas Kerja 

Indikator-indikator yang dapat menunjukkan produktivitas kerja karyawan 

menurut Hasibuan (2001:51-52) adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat Absensi Karyawan 

Tingkat absensi karyawan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk 

mengetahui produktivitas kerja karyawan, karena absensi merupakan data 

yang menyangkut tanggung jawab karyawan terhadap pelaksanaan tugasnya 

masing-masing. 



Tingginya tingkat absensi akan berpengaruh terhadap efektivitas dan 

efisiensi jalannya operasi perusahaan. Apabila karyawan sering absen, maka 

akan menghambat jalannya proses produksi. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentasi absensi karyawan 

adalah: 

 

 

2. Tingkat Perputaran Tenaga Kerja (Labour Turn Over/LTO) 

Tingkat perputaran tenaga kerja dapat suatu perusahaan dapat juga 

digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat produktivitas kerja 

karyawan, karena besar kecilnya perputaran karyawan yang terjadi dapat 

menunjukkan ada tidaknya kesenangan mereka bekerja pada perusahaan 

tersebut. 

Tingginya tingkat perputaran tenaga kerja akan berpengaruh terhadap 

efektivitas dan efisiensi jalannya operasi perusahaan, karena perusahaan harus 

mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut karyawan baru.  

 

 

Rumus yang digunakan untuk persentasi LTO adalah : 

 

 

Selain 2 (dua) indikator yang telah disebutkan diatas, indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai 

produktivitas kerja karyawan menurut Prof. DR. Sondang P. Siagian, M.P.A (2002:30-34), dalam bukunya “Kiat 

Meningkatkan Produktivitas Kerja” adalah : 

1. Kedisiplinan Kerja Karyawan 

Dimana karyawan secara sadar dan rela mau mentaati dan melaksanakan 

seluruh norma-norma moral dan etika, keberadaaan di tempat tugas sesuai 



dengan jam kerja yang berlaku, kesediaan bekerja lembur apabila diminta, 

kewajiban lapor pada atasan apabila seseorang terpaksa mangkir atau sakit, 

termasuk kedisiplinan dalam berpakaian. 

2. Peningkatan Prestasi Karyawan 

Dalam hal ini karyawan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasinya, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif. 

3. Tanggung Jawab Karyawan 

Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan tidak menunda-nunda pekerjaaan 

melainkan termotivasi untuk dapat bekerja dengan lebih baik. 

 Melalui indikator-indikator di atas maka kita dapat mengukur 

produktivitas kerja karyawan pada perusahaan dan dengan memperhatikan hal 

tersebut dapat pula dicari upaya-upaya peningkatannya. 

 

2.5 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja 

Tannanbaum dan Schmidt dalam bukunya “How To Choose A 

Leadership Pattern”, yang dikutip oleh James L. Gibson (1997:285) 

mengatakan : 

“Manajer yang baik adalah orang yang dapat memelihara keseimbangan 

yang tinggi dalam menilai secara tepat kekuatan yang menentukan perilakunya 

yang paling cocok bagi waktu tertentu dan benar-benar mampu bertindak 

demikian.” 

Keberhasilan perusahaan pada dasarnya ditopang oleh kepemimpinan yang 

efektif, dimana melalui kepemimpinannya itu ia dapat mempengaruhi, memberi 

arah atau pedoman, dan mengkoordinir bawahannya untuk membangkitkan 

motivasi kerja mereka agar berpartisipasi terhadap tujuan bersama.  

Dengan mengerti dan mengetahui hal-hal apa yang dapat membangkitkan 

motivasi dalam diri seseorang yang merupakan kunci untuk mengatur orang lain. 

Tugas pemimpin adalah mengidentifikasikan dan memotivasi karyawan agar 

dapat berprestasi dengan baik, yang dapat meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 

 


