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B A B  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Pengertian Manajemen 

 Setiap perusahaan dalam usaha mencapai tujuan pasti dihadapkan pada 

kendala-kendala yang ada, oleh karena itu setiap perusahaan atau organisasi dalam 

menciptakan suatu kerjasama yang baik guna mencapai tujuannya membutuhkan 

suatu sistem yang disebut manajemen.  

Hasibuan (2004:2) mengemukakan bahwa : 

”Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

Sedangkan menurut Terry ( Hasibuan 2004:2 ) : 

“Management is a distinct proses consisting of planning, organizing, 

actuating, and controlling performed to determine and acocmplish stated 

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

(Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya). 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, yakni manajemen adalah 

tindakan-tindakan atau aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif 

dan efisien. 
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2.1.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

 Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

menentukan jalannya organisasi perusahaan disamping sumber daya lainnya, 

seperti modal, material, mesin dan metode. Hal ini disebabkan karena manusia 

merupakan sumber daya yang aktif, dinamis dan selalu terlibat dalam setiap 

kegiatan operasional, sedangkan sumber daya lain dapat berarti bagi suatu 

perusahaan jika digerakkan oleh sumber daya tersebut.  Peranan yang strategis 

juga mengandung pengertian bahwa sumber daya manusia akan menentukan 

berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya yang pada akhirnya 

menentukan kesinambungan dan eksistensi perusahaan itu sendiri. Dalam 

pandangan ini, disadari akan pentingnya manajemen yang mampu mengelola 

sumber daya tersebut yang kemudian akan berkembang menjadi suatu disiplin 

ilmu yang disebut manajemen sumber daya manusia, atau sering disebut juga 

dengan manajemen personalia yang merupakan cabang dari ilmu manajemen. 

 Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara memanfaatkan setiap sumber 

daya yang ada dan mengatur serta mengarahkan setiap kebutuhan tersebut secara 

optimal dengan menggunakan suatu perangkat yang disebut dengan manajemen. 

Untuk lebih memahami dan memperjelas pengertian tentang manajemen 

personalia, dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian tentang manajemen 

personalia. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Flippo (2003:11), yaitu : 

“Manajemen Personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, 

pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan 

hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai 

sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat”. 

Sedangkan Menurut Hasibuan (2003:10) : 
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“Manajemen Personalia adalah seni dan ilmu yang mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk 

mencapai terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat”. 

Dari definisi-definisi  di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian 

Manajemen Sumber Daya Manusia secara garis besar adalah sama, yaitu bahwa 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan proses pemilihan tenaga kerja dan 

pemanfaatannya untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengembangkan 

kemampuan, memotivasi, memberikan semangat kerja dan mempertahankan 

komitmen mereka terhadap organisasi. 

2.1.2. Fungsi – fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

 Di dalam pengertian manajemen disebutkan bahwa terdapat beberapa 

fungsi, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. 

Adapun definisi dari pengertian peranan dan fungsi atau fungsi dari manajemen 

itu sendiri, dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia Hasibuan

(2003:21) adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan ( Planning )

Perencanaan berarti penetapan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan ( 

what to do ), bagaimana melakukan ( how to do ), atau dengan perkataan 

lain perencanaan dilakukan terhadap tujuan-tujuan, strategi-strategi, 

kebijakan-kebijakan, program-program, serta prosedur-prosedur dalam 

rangka pencapaian tujuan perusahaan. 

b. Pengorganisasian ( Organizing ) 

Setelah semua perencanan disusun, kemudian dibuat struktur organisasi 

untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut. Struktur tersebut 

diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara pekerjaan, karyawan 

serta hubungan secara horizontal maupun vertikal. Individu 
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dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang sudah ditetapkan oleh 

departementalisasi dan diberi wewenang dan tanggung jawab tersebut 

pekerjaannya. 

c. Pengarahan ( Directing )

Maksud dan fungsi ini adalah mengarahkan dan mempengaruhi karyawan 

serta semua orang yang terlibat dalam organisasi, sehingga mereka akan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 

d. Pengendalian ( Controlling )

Pengendalian dimulai dengan pengukuran aktivitas para karyawan dan 

membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan, serta 

mengadakan perbaikan seperlunya bila terjadi penyimpangan-

penyimpangan. Semua fungsi-fungsi ini dilakukan pada semua fungsi-

fungsi operasi yang ada di dalam perusahaan, seperti fungsi produksi, 

pemasaran, keuangan dan personalia agar keseluruhan fungsi operasional 

tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

2.1.3. Fungsi-fungsi Operasional Sumber Daya Manusia 

 Adapun fungsi-fungsi operasional dari manajemen sumber daya manusia 

dikutip dari buku Manajemen Sumber daya Manusia Hasibuan (2003:22) adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengadaan ( Procurement ) 

Adalah suatu usaha untuk mendapatkan jenis dan jumlah tenaga kerja yang 

tepat dan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini 

dilakukan dengan cara merekrut karyawan, menyeleksi, melatih dan 

menempatkan tenaga kerja tersebut. 
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2. Pengembangan ( Development ) 

Adalah usaha untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja 

yang ada di perusahaan melalui program pelatihan yang diperlukan untuk 

meningkatkan prestasi kerja mereka. Pengembangan merupakan aktivitas 

yang penting untuk menyesuaikan tenaga kerja dengan teknologi baru dan 

penyusunan kembali tugas-tugas yang lebih kompleks. 

3. Balas Jasa ( Compensation ) 

Adalah usaha untuk memberikan balas jasa yang layak dan adil bagi 

tenaga kerja sesuai dengan sumbangan yang mereka berikan bagi 

perusahaan. 

4. Integrasi ( Integration ) 

Adalah tindakan-tindakan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk 

menyesuaikan antara kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat. 

5. Pemeliharaan ( Maintenance ) 

Adalah untuk menjaga tenaga kerja yang ada agar mereka tetap 

berkeinginan dan dapat bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini 

dilakukan antara lain dengan komunikasi, perhatian terhadap kondisi fisik, 

kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. 

6. Kedisiplinan ( Dicipline ) 

Adalah fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang paling penting 

dalam pencapaian tujuan perusahaan, karena tanpa sikap disiplin yang baik 

maka akan sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. Kedisiplinan itu 

sendiri adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial. 
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7. Pemutusan Hubungan Kerja ( Separation )   

Adalah usaha untuk memisahkan dan mengembalikan orang-orang 

tersebut kepada masyarakat. Organisasi bertanggung jawab untuk 

melaksanakan proses pemisahan sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

yang telah ditentukan dan menjamin bahwa masyarakat yang 

dikembalikan itu berada dalam keadaan sebaik mungkin. Jenis-jenis 

pemisahan dapat berupa pensiun, pemberhentian sementara, penempatan 

luar dan pemecatan. 

 Dari uraian di atas, jelaslah bahwa peranan manajemen sumber daya 

manusia, baik yang bersifat manajerial maupun operasional sangat berguna dalam 

mendukung pencapaian dari tujuan perusahaan. 

2.2 Pendekatan Perilaku  

 Untuk dapat menjadi pemimpin seseorang tentunya mempunyai sejarah 

masing-masing, tetapi dalam banyak hal peluang atau kesempatan sangat 

menentukan. Banyak orang memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, 

tetapi tidak memperoleh peluang untuk jabatan itu. Orang menyebut peluang 

tersebut dengan faktor X atau nasib. Namun tentunya istilah faktor X tersebut 

tidak termasuk dalam bahasan tulisan ini. 

Beberapa sebab yang membuat orang berhasil meraih kedudukan menjadi 

pemimpin menurut  Salim (2002:63) :

1. Pemimpin diangkat karena memiliki sikap mental terkendali terpuji dan 

sedikit menonjol dalam lingkungannya serta disepakati untuk dikaderkan 

oleh lingkungan itu sendiri, baik dari pihak atasan maupun bawahan serta 

dari pihak setingkat. 

2. Pemimpin diangkat karena tarikan dari atas saja tanpa memperdulikan 

partisipasi dari lingkungannya, misalnya karena orang tua atau familinya 

pemegang saham dominan di perusahaan tersebut. 
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3. Seseorang berminat menjadi pemimpin, tetapi seolah-olah tidak 

menginginkannya. Secara diam-diam dia berusaha keras melalui jasa 

orang lain untuk menjadi pemimpin. 

4. Seseorang diangkat menjadi pemimpin karena berhasil menciptakan suatu 

prestasi atau karya besar yang sangat berpengaruh pada keberhasilan 

organisasi. 

5. Seseorang diangkat menjadi pemimpin hanya karena faktor usia dan masa 

kerja semata. 

6. Pemimpin dipilih dengan suara yang bulat dan diminta kesediaannya 

untuk mengemukakan syarat-syarat yang menarik, seperti gaji yang besar, 

fasilitas yang lengkap serta pemberian wewenang seperlunya. 

Berdasarkan perilakunya, seorang pemimpin dalam kenyataannya dapat kita temui 

5 (lima) jenis Kepemimpinan menurut Salim (2002:65), yaitu sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan yang mengandalkan pertimbangan-pertimbangan objektif 

dan bersendikan fakta kebenaran.  

Seorang pemimpin yang membiasakan diri melayani semua tugas-tugas 

organisasi dan semua permasalahan personel secara terbuka. 

2. Kepemimpinan yang mengandalkan kekuasaan. 

Seorang pemimpin yang membiasakan diri melayani tugas-tugas 

organisasi dan bawahan dengan memperlihatkan kekusaan yang membuat 

bawahan dicengkrami perasaan takut. 

3. Kepemimpinan yang mengandalkan kekuatan ( dukungan ) 

Seorang pemimpin yang dalam mengambil berbagai keputusan 

mengandalkan kekuatan dukungan-dukungan. 

4. Kepemimpinan yang berhati angin-anginan. 
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Seorang pemimpin yang gaya kepemimpinannya mempunyai sikap dan 

pendirian yang sempit. 

5. Kepemimpinan yang mengandalkan kepintaran. 

Seorang pemimpin yang tidak suka memberikan pendelegasian tugas pada 

bawahan secara penuh. 

2.3  Teori Kepemimpinan 

 Di bawah ini adalah definisi dari Gaya Kepemimpinan menurut beberapa 

para  ahli, yaitu : 

Menurut Thoha (1998:265), yaitu :

 “Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan 

oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku 

orang lain seperti yang ia lihat”. 

Sedangkan Menurut Handoko (1997:299), mengemukakan bahwa : 

 “Gaya Kepemimpinan Orientasi Karyawan adalah suatu perilaku 

yang mencoba untuk lebih memotivasi bawahan, mereka mendorong para 

anggota kelompok untuk melaksanakan tugas – tugas dengan memberikan 

kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, 

menciptakan suasana persahabatan serta hubungan – hubungan saling 

mempercayai dan menghormati dengan para anggota kelompok”. 

 Menurut Daniel Goleman (2003:19), bahwa :

 “Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau suatu kelompok dalam 

usahanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” 
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Menurut Hasibuan (2003:170), yaitu :

 “Gaya Kepemimpinan adalah suatu sikap yang dilakukan pemimpin 

yang hakikatnya bertujuan untuk mendorong gairah kerja, kepuasan kerja, 

motivasi kerja, dan produktivitas kerja karyawan yang tinggi, agar dapat 

mencapai tujuan organisasi yang maksimal”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya gaya 

kepemimpinan adalah pola tingkah laku para pemimpin dalam mengarahkan para 

bawahannya untuk mengikuti kehendaknya dalam mencapai suatu tujuan. Teori 

kepemimpinan secara menyeluruh menjelaskan teori kepemimpinan dari beberapa 

pendektan, yaitu kuasa-pengaruh, pendekatan ciri sifat, pendeketan prilaku, 

pendeketan situasional, kepemimpinan kharismatik, serta kepemimpinan 

transaksional dan transformasional. Pemimpin dan kepemimpinan telah dipelajari 

sejak munculnya peradaban. Ilmu ini adalah fenomena yang universal. 

Kesuksesan dan kegagalan dari suatu kelompok atau organisasi lebih sering 

dibebankan kepada seorang pemimpin, dari pada situasi dan kekuatan organisasi 

yang berada diluar kontrol pemimpin. 

Beberapa pendapat mengenai definisi kepemimpinan: 

1. George R. Terry (1960) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu 

aktivitas mempengaruhi orang-orang agar berusaha mencapai tujuan 

kelompok secara sukarela. 

2. Koontz dan O’Donner (1959) berpendapat bahwa kepemimpinan 

merupakan usaha mempengaruhi orang-orang untuk ikut dalam usaha 

mencapai tujuan bersama. 

3. Kotter (1988) mengemukakan bahwa pemimpin berhubungan dengan 

proses untuk menggerakan orang-orang dengan petunjuk-petunjuk dan 

tanpa paksaan. 
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4. Gibson et al. (1973) mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah 

suatu usaha penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan untuk memberikan 

semangat kerja orang-orang mencapai tujuan. 

5. Edwin A. Fleishman (1961) mengemukakan bahwa kepemimpinan 

adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Dari variasi yang ada, kita dapat melihat definisi dari kepemimpinan 

seharusnya didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai dari definisi tersebut. Bass 

(1990) mengelompokan definisi-definisi yang ada sebagai berikut: 

- Fokus dari proses kelompok (as a focus group processes) 

- Sebagai atribut personal beserta dampaknya (as personality and its effects) 

- Sebagai seni menghasilkan kepatuhan (as the art of inducing compliance) 

- Sebagai penggunaan pengaruh (as the exercise of influence) 

- Sebagai tindakan atau prilaku (as the act or behavior) 

- Sebagai bentuk persuasi (as a form of persuasion) 

- Sebagai relasi kekuasaan (as a power relation) 

- Sebagai alat untuk mencapai tujuan (as an instrument of goal achivement) 

- Sebagai suatu dampak dari interaksi (as an effect of interaction) 

- Sebagai peran yang di bedakan (as a diffentiated role) 

- Sebagai inisiasi struktur (as the initiation of structure) 
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2.3.1. Konsep Kepemimpinan Transaksional 

 Konsep kepemimpinan transaksional di cetuskan oleh beberapa ahli 

terkemuka bidang kepemimpinan, antara lain Burns (1978) dan Bass (1985). 

Kemunculannya didasari oleh kenyataan bahwa konsep-konsep kepemimpinan 

sebelumnya hanya menciptakan perubahan-perubahan yang kurang mendasar, 

seperti: menetapkan sasaran dan tujuan yang baru, merubah suatu tindakan kurang 

disukai menjadi tindakan lain, atau berhasil mengurangi adanya pertentangan 

yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan, dan lain lain. 

 Praktek kepemimpinan yang sebelumnya tidak mampu menciptakan 

perubahan yang lebih mendasar yang sangat diperlukan, seperti perubahan tingkah 

laku, nilai-nilai, motivasi dan semangat kerja. Perubahan mendasar ini diperlukan 

karena mampu menghasilkan performansi kerja bawahan yang luar biasa yang 

dihasilkan karena adanya komitmen kerja yang sungguh-sungguh yang 

merupakan manifestasi dari semangat kerja mereka yang semakin meningkat. 

Perubahan ini dihasilkan bukan sekedar karena menghasilkan imbalan materi atau 

karena ketakutan terhadap sanksi dari pihak manajemen. 

 Bruns (1978) memandang teori mengenai semangat kerja dari Maslow 

(1943) dan Aldefer (1969) merupakan dasar dari teori kepemimpinan 

transformasional dan transaksional ini. Menurut Maslow tingkat semangat kerja 

manusia yaitu, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Teori 

ini menyatakan bahwa seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan pada 

tingkat yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum ia berusaha memenuhi 

kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Maslow tidak memandang teori 

tingkatan kebutuhan ini sebagai hal yang terpisah, dimana seseorang harus 

memenuhi tingkat kebutuhan yang lebih rendah lebih dahulu. Kebutuhan pada 

tingkat yang lebih tinggi dapat saja muncul sebelum kebutuhan pada tingkat yang 

lebih rendah terpuaskan sepenuhnya. 

 Bruns (1978) berpendapat bahwa pemimpin transaksional berusaha 

memberikan semangat kerja bawahannya melalui pemberian imbalan atas apa 



21 

yang mereka lakukan. Hal ini berbeda dengan pemimpin transformasional yang 

memberikan semangat kerja bawahannya untuk bekerja demi mencapai sasaran 

organisasi dan untuk memuaskan kebutuhan mereka pada orde yang lebih tinggi. 

Definisi Bruns (1978) mengenai konsep kepemimpinan transaksional di atas 

dihubungkan dengan teori semangat kerja. Semangat kerja yang berada pada 

tingkatan yang lebih rendah bisa dipenuhi dengan baik oleh pola kepemimpinan 

transaksional yang pada dasarnya merupakan proses pertukaran antara atasan 

dengan bawahannya. Pada pola ini kebutuhan bawahan dapat dipenuhi jika 

performansi mereka dapat memenuhi target yang telah diterapkan sebelumnya. 

Tetapi pemuasan kebutuhan pada tingkat yang tinggi tidak akan terpenuhi tanpa 

proses kepemimpinan transformasional. 

2.3.2. Kepemimpinan Transaksional 

Menurut Bass & Riggio (2006 : 8) : 

 “Kepemimpinan transaksional adalah kontrak karyawan dengan 

atasan dimana hubungan dibangun atas dasar imbalan dan hukuman 

terhadap prestasi maupun wanprestasi yang dicapai karyawan”. 

 Pemimpin yang transaksional dalam hubungannya dengan bawahannya 

dapat menjelaskan sebagai berikut: 

- Mengetahui apa yang diinginkan bawahan dan berusaha menjelaskan 

bahwa mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan apabila 

performansi mereka memenuhi harapan. 

- Menukar usaha-usaha yang dilakukan bawahan dengan imbalan atau janji 

untuk memperoleh imbalan. 

- Responsif terhadap kepentingan pribadi bawahan selama kepentingan 

pribadi itu sepadan dengan nilai pekerjaan yang dilakukan bawahan. 
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 Pada kepemimpinan transaksional, besarnya usaha yang dilakukan sama 

dengan harapan untuk mendapatkan sejumlah penghasilan tertentu. Usaha orang 

kemudian menjadi tergantung pada dua hal: 

1. Keyakinan seorang bahwa pendapatan tertentu dapat diperoleh dengan 

performasi yang dihasilkan. 

2. Nilai orang itu bagi orang yang menerimanya (seberapa banyak jumlahnya 

atau seberapa besar pendapatan tersebut mampu mewujudkan keinginan 

lainnya). 

Disini kita asumsikan bahwa bawahan memiliki kemampuan untuk melaksanakan 

usaha yang diinginkan. 

 Kepemimpinan transaksional juga dapat dipandang sebagai dorongan 

kontinjen. Secara langsung maupun tidak langsung seorang pemimpin dapat 

memberikan imbalan untuk setiap kemajuan yang dihasilkan dalam rangka 

mencapai sasaran yang diharapkan. Sebaliknya dapat menjatuhkan hukuman 

untuk setiap kegagalan yang dilakukan. Imbalan yang diberikan untuk setiap 

keberhasilan dan kemajuan yang diperoleh disebut dorongan kontinjen positif 

(contingent positive reinforcement), yang lebih dikenal dengan sebutan imbalan 

kontinjen (contingent reward). Sementara hukuman untuk setiap kegagalan 

disebut dorongan kontinjen aversif atau negative (aversif contingent 

reinforcement), yang lebih dikenal dengan sebutan manejemen eksepsi 

(management by exception). Kedua bentuk dorongan kontinjen tersebut dianggap 

sebagai faktor-faktor yang dapat menjelaskan kepemimpinan transaksional. 

2.3.2.1. Imbalan Kontinjen (Contingent Reward)

 Imbalan kontinjen adalah praktek kepemimpinan yang berorientasi pada 

kesepakatan antara atasan dengan bawahan, dimana bawahan akan mendapatkan 

penghargaan, pengakuan, dan imbalan untuk setiap hasil pekerjaannya yang 

memenuhi performansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemimpin sebagai 
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atasan juga harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan bawahannya dan 

memberikan kejelasan mengenai imbalan apa yang akan diterima bawhan apabila 

performansi mereka memuaskan. Yanmarino dan Bass (1990) memisahkan 

imbalan kontinjen kedalam bentuk janji dan imbalan. 

 Imbalan kontinjen meliputi interaksi atasan dan bawahan yang didasarkan 

pada asas pertukaran, yaitu dengan memberikan fasilitas kepada bawahan untuk 

mencapai tujuan yang disepakati. Kebutuhan diidentifikasi dan dihubungkan pada 

apa yang diharapkan untuk dipenuhi, seperti penghargaan apabila sasaran 

organisasi tercapai. Pujian pada bawahan dan pengenalan diri bawahan oleh 

atasan yang diberikan sebagai imbalan atas unjuk kerja yang baik akan 

menghasilkan unjuk kerja dan keefektifan yang lebih baik (hunt el al, 1976). Bass 

(1985) menjelaskan imbalan kontinjen ditunjukkan antara lain dalam bentuk 

perilaku pemimpin yang memberitahukan kepada bawahan apa yang harus 

dilakukan jika ingin memperoleh imbalan tertentu, berbicara banyak mengenai 

rekomendasi dan promosi untuk setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik, 

menjamin bawahan akan memperoleh apa yang diinginkannya sebagai pengganti 

usaha yang dilakukan (bawahan dapat merundingkan apa yang diperoleh nya dari 

usaha yang dilakukannya), dan memberikan apa yang bawahan inginkan sebagai 

pengganti atas dukungan yang diberikan bawahan kepada pemimpin. 

Yukl (1998) mengkategorikan kontrak transaksional dari atasan dengan 

bawahan sebagai penentu tujuan (good setting). Penentuan tujuan ini merupakan 

inti dari teori tapak tujuan (path-goal) yang menjelaskan bagaimana prilaku 

dorongan kontijen itu bisa bekerja dan bagaimana imbalan kontinjen ini dapat 

mempengaruhi semangat kerja dan kepuasan bawahan. 

2.3.2.2. Manajemen Melalui Eksepsi (Management by exception) 

 Manajemen melalui eksepsi merupakan praktek manajemen dimana atasan 

hanya campur tangan apabila mendapati adanya sesuatu yang menyimpang. 

Selama segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, atasan tidak akan 

melakukan intervensi atau melakukan perubahan. Bila performansi bawahan jatuh 
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di bawah standar atau jika ada prosedur kerja yang tidak dipatuhi atasan akan 

melakukan intervensi untuk melakukan perbaikan. Umumnya bentuk intervensi 

yang cenderung digunakan atasan berupa teguran, penguatan negatif, atau 

hukuman. 

 Manajemen melalui eksepsi bisa dianalogikan dengan sistem umpan balik 

negatif yaitu umpan balik yang memberikan sinyal kepada sistem untuk bergerak 

menuju keadaan yang tetap. Manajer bersikap waspada terhadap munculnya 

penyimpangan-penyimpangan dan memberikan umpan balik negatif yang 

dibutuhkan untuk kembali ke keadaan normal. Standar ditetapkan dan hanya jika 

standar tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bawahan, manajer akan melakukan 

intervensi untuk mengusahakan agar standar tercapai. Pemimpin semacam ini 

jarang sekali memberikan pujian atau penghargaan kepada bawahannya. 

Pemimpin biasa memberihatahukan bawahan untuk melakukan pekerjaan dengan 

cara yang sama setiap waktu. Tipe pemimpin seperti ini juga tidak berusaha 

merubah sesuatu selama hal itu masih berjalan dengan baik. Komunikasi dengan 

bawahan biasanya hanya berupa hal-hal yang dilakukan bawahan. 

 Podsakoff (1982) mengatakan bahwa teguran, ketidaksetujuan, atau 

penalti yang dilakukan terhadap bawahan bila hasil kerjanya kurang memuaskan, 

tidak memberikan pengaruh pada unjuk kerja dan kepuasan bawahan. Fulk dan 

Welder (1982) mendapati bahwa persetujuan atau ketidak setujuan kontijen dari 

atasan gagal memberikan pengaruh yang cukup pada semangat kerja atau 

performansi bawahan. Studi kuantitatif oleh Bass menunjukkan bahawa 

manajemen melalui eksepsi memberikan kontribusi yang kurang berarti terhadap 

produktivitas dan usaha bawahan. Yanmarino dan Bass (1990) memperjelas 

konsep manajemen eksepsi dengan membedakan transaksi korektifnya. Pada 

prilaku manajemen eksepsi aktif, pemimpin secara aktif memonitor kemungkinan 

terjadinya penyimpangan dari standar, kesalahan dan kegagalan pelaksanaan tugas 

serta  mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Prilaku manajemen eksepsi 

pasif lebih bersifat menunggu (pasif) munculnya penyimpangan, kesalahan, dan 

kegagalan, kemudian baru mengambil tindakan yang diperlukan. Prilaku 
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manajemen eksepsi pasif kadang-kadang diperlukan jika pemimpin harus 

mengawasi sejumlah bawahan yang melapor secara langsung kepadanya. 

2.3.3 Indikator Kepemimpinan Transaksional 

Bass (1997:21) menyatakan bahwa indikator kepemimpinan transaksional 

ditunjukan oleh tiga dimensi, yaitu: 

1. Contingent Reward (imbalan kontingen) 

 Kepemimpinan ini merupakan prilaku yang menjelaskan harapan 

bawahan dan imbalan yang didapat apabila bawahan mencapai tingkat 

kinerja yang diharapkan. Imbalan kontingen yang ditunjukkan dalam 

bentuk prilaku pemimpin yang memberitahukan kepada anggota 

organisasi mengenai kegiatan yang harus dilakukan jika ingin memperoleh 

imbalan tertentu, selalu berbicara mengenai rekomendasi dan promosi 

untuk setiap pekerjaan yang dilakukan bawahan dengan baik, menjamin 

bahwa bawahan akan mendapatkan keinginannya sebagai pengganti 

usaha-usaha yang dilakukan, bawahan dapat menegosiasikan apa yang 

akan diperoleh dari usaha yang telah dilakukan serta memberikan 

keinginan bawahan sebagai pengganti atas dukungan yang diberikan 

bawahan kepada organisasi. 

2. Active management by exception (manajemen eksepsi aktif) 

 Kepemimpinan ini merupakan prilaku yang memantau pelaksanaan 

tugas dan masalah yang mungkin muncul serta melakukan tindakan 

perbaikan untuk memelihara kinerja yang telah ada. Dalam hal ini, 

pemimpin menunjukkan adanya aturan dan pengendalian agar bawahan 

terhindar dari kesalahan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas. 

Pemimpin juga selalu memantau gejala penyimpangan, kesalahan anggota 

serta melakukan tindakan perbaikan atau menunjukan sikap korektif yang 

bersifat aktif pada permasalahan dan kinerja anggota. 
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3. Laissez-Faire atau Passive Avoidant 

 Kepemimpinan ini merupakan prilaku yang tidak mengupayakan 

adanya kepemimpinan (no leadership), bereaksi hanya setelah terjadi 

kesalahan dan menghindar mengambil keputusan. Dalam kepemimpinan 

ini, pemimpin memberikan kebebasan penuh pada bawahan untuk 

bertindak, menyediakan materi serta tidak mau berpartisipasi kecuali 

menjawab pertanyaan dan tidak membuat evaluasi atau penilaian. 

Pemimpin cendrung memberikan bawahan melakukan pekerjaan dengan 

cara yang sama setiap waktu. Kepemimpinan ini merupakan gabungan dari 

perilaku kepemimpinan laissez-flare dengan kepemimpinan eksepsi pasif 

serta merupakan dimensi yang paling ekstrim dan tidak efektif. 

2.4. Organisasi 

 Karena sifatnya yang abstrak, maka organisasi dapat didefinisikan secara 

berlainan dalam berbagai literatur. Berikut adalah definisi organisasi yang 

diberikan oleh beberapa ahli dan peneliti: 

- Davis (1951) mendefinisikan organisasi sebagai kelompok manusia yang 

bekerja sama di bawah seorang pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu. 

- Barnard (1938) mendefinisikan organisasi sebagai sekumpulan individu 

yang terkordinasi secara sadar. Sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu 

system yang terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan. 

- Lawrence dan Lorsch (1967) menyatakan bahwa organisasi merupakan 

suatu sistem perilaku yang terkait dari orang-orang yang melakukan 

berbagai pekerjaan yang telah terbagi dalam subsistem-subsistem tertentu, 

dimana tiap subsistem melakukan sebagian dari tugas system tersebut, dan 

tiap usaha tersebut diintegrasikan untuk mencapai performansi system 

yang efektif. 
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- Gibson et al. (1987) mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan dapat 

dicapai melalui tindakan individu secara terpisah. 

- Stogdill (1974) mendefinisikan organisasi sebagai suatu system kelakuan 

yang terstruktur yang memberikan aturan-aturan bagi peran manusia yang 

menjadi anggotanya. 

- Daft (1983) berpendapat bahwa organisasi dapat didefinisikan sebagai 

suatu peraturan social dari sekelompok individu (orang), dengan cara 

tertentu sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan 

fungsinya masing-masing, dan sebgai suatu kesatuan mempunyai tujuan 

tertentu, dan juga mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga organisasi 

dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungan nya. 

 Dari beberapa definisi yang dinyatakan tersebut, dapat dirangkum 

pengertian bahwa organisasi merupakan kesatuan sosial dari sekumpulan orang-

orang, yang berinteraksi dan bekerja sama dengan suatu aturan tertentu, 

melakukan aktivitas yang terintegrasi dan terstruktur untuk mencapai tujuan 

tertentu.

2.5. Pengertian Semangat Kerja

 Setiap perusahaan selalu mengharapkan tercapainya tujuan organisasi, 

untuk itu diperlukan peranan dari karyawan. Oleh karenanya, perusahaan 

menghendaki para karyawan memiliki semangat dan gairah tinggi dalam 

melakukan pekerjaan nya karena dengan adanya semangat kerja yang tinggi akan 

mencapai penyelesaian pekerjaan dengan teliti dan cepat, kerusakan dapat 

dikurangi dan absensi dapat diperkecil. Maka sudah selayaknya setiap perusahaan 

selalu berusaha meningkatkan semangat kerja para karyawannya. Sehingga 

dengan demikian dapat menunjang perusahaan dalam mencapai produktivitas 

yang tinggi. 
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 Adapun pengertian semangat kerja menurut pendapat beberapa ahli 

sebagai berikut: 

Menurut pendapat Alex S. Nitisemito (1988:160) mengemukakan bahwa: 

“Semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat, 

sehingga dengan demikian pekerjaan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih 

baik. Sedangkan gairah kerja adalah kesenangan yang mendalam terhadap 

pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu semangat dan gairah kerja sulit 

untuk dipisah-pisahkan”. 

Moekijat (1993: 185) berpendapat bahwa: 

“Dalam situasi perusahaan, pengertian semangat ini  berhubungan 

dengan seorang pegawai terhadap jenis pekerjaan yang dilakukan, temen-

teman kerjanya, martabat dan status majikannya. Semangat adalah 

berhubungan dengan perasaan digabungkan dengan reaksi terhadap waktu 

kerjanya, penghasilan, pengawasan, kebijaksanaan dan praktek-praktek 

kepegawaian dan majukan serta kondisi kerja lainnya”. 

Pendapat Slamet Riadi (1984:229) mengemukakan bahwa: 

“Semangat kerja merupakan kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja, 

menyayangi dan bergaul secara efektif tanpa perselisihan”. 

Sedangkan M. Ridwan (1994:627) mengemukakan bahwa: 

“Semangat kerja adalah sebagai sifat spiritual yang mencerminkan bahwa 

tercapainya tujuan kelompok adalah tepat dalam arti alasan dan juga tujuan 

kelompok”. 

 Dari pendapat ahli tersebut diatas, peniti menyimpulkan bahwa apa yang 

dimaksud dengan semangat kerja adalah kondisi pisikologis seseorang dalam hal 

ini tenaga kerja, yang dipengaruhi oleh keinginan atau motif tersebut tidak dapat 

terpenuhi, maka dapat menurunkan semangat kerja karyawan, dan sebaliknya jika 
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kebutuhan tersebut dapat terpenuhi maka dapat meningkatkan semangat kerja 

karyawan. Berikut beberapa unsur yang diharapkan dapat dimiliki oleh masing-

masing karyawan: 

1. Kerjasama 

Dalam hal ini, pengertian kerjasama adalah bekerjasama untuk mencapai 

suatu tujuan yang sama pula. Sehingga dalam menjalankan tugas 

karyawan haruslah mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri atas 

kemampuan serta kecakapan yang dimiliki didalam mencapai tujuan dari 

perusahaan. 

2. Semangat Kerja 

Semangat kerja harus dimiliki oleh karyawan dalam arti tenaga kerja 

tersebut harus selalu dapat menunjukan suatu peningkatan/ prestasi kerja. 

Untuk dapat menunjukan prestasinya dituntut adanya suatu semangat kerja 

yang tinggi. Apabila kedua unsur tersebut telah dimiliki oleh masing-

masing karyawan, maka tujuan perusahaan yang telah ditetapkan akan 

lebih mudah dicapai. Dapat dikatakan bahwa semangat kerja yang tinggi 

pastilah akan membuat rasa puas terhadap karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Sebaliknya semangat kerja dikatakan rendah apabila 

karyawan merasa tidak puasa atas hasil kerja yang dilaksanakan dan 

syarat-syarat kerja yang ada, yang menyebabkan kurangnya perhatian dari 

para karyawan. 

2.5.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Semangat Kerja 

 Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat meningkatkan semangat 

kerja semaksimal mungkin dalam batas-batas kemampuan perusahaan. 
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Pendapat Jusup Irianto (1994:2) mengemukakan bahwa: 

“Beberapa peristiwa yang nyangkut aspek ketenaga kerjaan seringkali 

mencuat dipermukaan karena para pengelola organisisasi perusahaan masih 

mempunyai pandangan ortodhok, dengan tidak mau memahami tuntutan 

pekerjaan yang bersifat manusiawi”. 

 Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa perusahaan seharusnya berusaha 

meningkatkan semangat kerja karyawannya. Bila ini diabaikan, dikhawatirkan 

karyawan menyatakan ketidakpuasannya dengan membolos kerja. Adapun faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi semangat kerja yaitu: 

1. Kebutuhan individu 

 Mengkaji masalah semangat kerja merupakan upaya untuk 

,mengerti, memahami, dan mencari kebutuhan dan keinginan manusia 

dalam organisasi. Beberapa teori yang membahas tentang semangat kerja 

salah satunya disajikan oleh Abraham Maslow dan teori Hirarki 

Kebutuhan. Menurut Abraham Maslow seperti dikutip oleh Indrawijaya 

(1989:27), yang berbunyi: 

... individu akan memiliki semangat kerja tinggi apabila individu tersebut 

dapat memenuhi kebutuhannya pada saat itu. Teori Hirarki kebutuhan 

hendaknya bertitik tolak pada tiga asumsi pokok yaitu: 

a. Manusia adalah makhluk yang selalu berkeinginan, dan pada 

dasarnya keinginan mereka selalu tidak terpenuhi seluruhnya. 

b. Kebutuhan dan keinginan yang telah terpenuhi tidak akan menjadi 

pendorong lagi. 

c. Kebutuhan manusia tersusun menurut Hirarki pentingnya. Agar 

lebih jelas lagi, Hirarki kebutuhan secara sederhana sebagai 

berikut: 
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1. Faali (Fisiologi), kebutuhan ragawi seperti kebutuhan 

makan, minum dan sebagainya. 

2. Keamanan, kebutuhan akan merasa aman dan keselamatan 

dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. 

3. Sosial, kebutuhan untuk diterima teman sejawat termasuk 

golongan dan diterima masyarakat. 

4. Penghargaan, kebutuhan akan penghargaan, status, gelar, 

promosi, pujian dan jamuan anugrah. 

5. Aktualisasi diri, kebutuhan untuk menunjukan perasaan-

perasaan, presatasi, melaksanakan tujuan penting dan lain-

lain.  

 Dari ketiga pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa mengetahui 

kebutuhan individu/ karyawan sangatlah penting bagi para manajer untuk 

memiliki pengertian tentang kebutuhan-kebutuhan yang biasanya paling 

penting bagi para bawahan dan hendaknya akan memudahkan upaya-

upaya untuk memberi semangat kerja bagi mereka. Jadi pemimpin 

perusahaan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan dengan 

memberikan kebutuhan karyawan tersebut secara proporsional. Adapun 

kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud meliputi sandang, pangan, tempat 

tinggal, mengingat pada dasarnya seseorang bekerja untuk memenuhinya. 

2. Harapan Individu 

 Dalam teori penghargaan para ahli mengemukakan bahwa orang 

berprilaku dalam cara tertentu karena mengaharapkan hasil-hasil tertentu 

dalam prilaku tersebut. Istilah harapan oleh Gibson (2001) yang dikutip 

oleh Jusuf Irianto (2001:243) dinyatakan sebagai: “Suatu tindakan 

tertentu diikuti hasil tertentu”. 
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Sedangkan menurut Hersey dan Blanchard (1998) yang dikutip oleh 

Irianto (2001:27) memberikan pengertian sebagai berikut:  

“Harapan adalah persepsi atas kemungkinan pemenuhan kebutuhan 

tertentu dari seseorang berdasarkan atas pengalaman masa lampau”. 

Individu dipengaruhi kelakuannya oleh dua sumber yang besar, yaitu 

sumber-sumber harapan yang berkenaan dengan peranannya yang antara 

lain tuntutan formal dari pihak pekerjaan yang terperinci dalam tugas yang 

seharusnya dilakukan. Dalam tuntutan informal yang dituntut oleh 

kelompok yang ditemui individu yang ditemui dilingkungan kerjanya. 

 Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa seseorang 

mengharapkan sesuatu yang diinginkan, maka sesorang tersebut akan 

menilai kemampuan yang dimiliki, dalam hal ini adalah potensi yang 

dimiliki harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada daya-daya 

harapan secara formal dan informal yang kedua-duanya menuntut 

kelakuan tertentu dari individu. Sebagai akibat dari tuntutan ini individu 

berusaha untuk menyusun suatu struktur dalam sutuasi sosial yang ia 

hadapi dan untuk mendefinisikan peranannya dalam struktur tersebut. 

3. Perlakuan Adil 

 Setiap orang yang berbeda dalam suatu organisasi menghendaki 

adanya perlakuan adil dari atasan ataupun mendapatkan adanya perlakuan 

sama diantara kelompok. Hasibuan (2002:164) berpendapat bahwa: 

“individu-individu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan 

mereka dengan masukan/ keluaran orang-orang lain dan kemudian 

merespons untuk menghapus setiap ketidakadilan.” 

Sedangkan menurut P. Gibson (2001:796) yang dikutip oleh irianto 

(2001:249), dalam perlakuan adil ada empat ukuran penting yaitu: 
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a. Orang, individu yang merasakan adil atau tidak adil. 

b. Perbandingan dengan orang lain: setiap individu atau kelompok 

yang digunakan oleh seseorang suatu pembanding rasio masukan 

dan hasil. 

c. Masukan: Karakteristik individual yang dibawa seseorang kedalam 

pekerjaan, hal ini mungkin diraih seperti keberhasilan (keahlian, 

pengalaman, belajar) ataupun karakteristik bawaan (umur, jenis 

kelamin dan ras). 

d. Perolehan (income); apa yang diterima seseorang dari pekerjaan 

(penghargaan, tunjangan dan upah). 

 Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

adil adalah membandingkan usaha yang telah dilakukan individu dengan 

imbalan yang diperolehnya, sama pula yang diterima olang lain dalam 

situasi kerja yang sama. Dalam perlakuan adil ini terdapat perbandingan 

gaji dengan orang segolongan, perbandingan beban tugas dan kemampuan, 

perbandingan yang diberikan dan yang diterima serta perbandingan yang 

tidak dibedakan dalam pekerjaan. 

4. Kejelasan Tujuan 

 Tujuan merupakan obyek dari suatu tindakan yang diperlukan, 

untuk merumuskan agar lebih jelas arah yang akan dijadikan sasaran. 

Dalam menetapkan tujuan, metode yang dipergunakan serta sifat-sifat 

tujuan itu perlu untuk diperhatikan. Misalkan mengenai alat-alat kerja 

yang harus jelas, untuk itu perlu mengetahui sifat dan tujuan yang antara 

lain meliputi rincian tujuan, hambatan, dan intensitas tujuan. 

 Setiap tujuan yang telah diterapkan memberikan gambaran bagi 

setiap individu yang akan melaksanakan pekerjaannya. Sebenarnya tujuan 

yang terperinci secara jelas akan memberikan semangat individu yang 
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akan melaksanakannya. Adapun pengertian nilai dari tujuan yang telah 

dituliskan oleh ahli riset yang bernama Gary Lantham dan James 

kemudian dikutip oleh Manullang (1998:157) sebagai berikut:

 “Penetapan suatu tujuan spesifik dan menantang menjurus 

kepada suatu peningkatan presentasi karena tujuan tersebut 

membuat lebih jelas bagi individu tentang apa yang harus dikerjakan. 

Hal tersebut pada gilirannya dapat memberikan pada pekerja rasa 

prestasi, pengakuan, komitmen, dalam hal ini dapat membandingkan 

seberapa baik ia telah bekerja diwaktu lampau, dan dalam berapa 

hal, seberapa baik ia melakukan pekerjaannya dibandingkan dengan 

pekerjaan lainnya”. 

 Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan 

merupakan tingkat pemahaman seseorang terhadap fungsi dan pekerjaan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kejelasan ini, tujuan 

yang terperinci akan dapat: 

1. Meningkatnya produktivitas. 

2. Memberikan pengertian dan pemahaman. 

3. Membandingkan kemampuan kemajuan yang dicapai. 

4. Membandingkan kemajuannya sendiri dengan kemajuan orang 

lain. 

2.5.2 Indikator Semangat Kerja 

Semangat kerja adalah perasaan seorang individu terhadap pekerjaan dan 

organisasinya. Jika semangat rendah, kemungkinan partisipasi hanya akan terbatas 

pada apa yang diperintahkan. Sebaliknya, adanya semangat tinggi mencerminkan 

bahwa individu akan berpartisipasi dengan antusias dan penuh komitmen. 

Indikator semangat kerja yang diadopsi dari Mangkunegara (2001) sebagai 

berikut: 
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1. Sikap/sisi Pandang Terhadap Pekerjaan  

- Bekerja adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. 

2. Kerajinan Bekerja  

- Keikutsertaan dalam setiap dalam setiap kegiatan. 

3. Persiapan Bertugas  

- Mempersiapkan sebuah tugas sebelum mulai mengerjakannya 

adalah penting agar berhasil. 

4. Orientasi Kerja  

- Dalam melakukan tugas atau suatu pekerjaan selalu berorientasi 

pada keberhasilan. 

5. Tuntutan Keberhasilan 

- Ketika bekerja tuntutan untuk berhasil mengerjakannya tinggi. 

6. Target Kerja 

- Bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

7. Keseriusan Dalam Bekerja 

- Berusaha untuk mencurahkan perhatian terhadap tugas-tugas atau 

perintah yang diberikan oleh pemimpin. 

8. Sifat Penasaran 

- Melakukan suatu tugas dengan baik namun tidak dapat mencapai 

sasaran, dan memutuskan untuk tidak menyerah dan tetap berusaha 

mencobanya. 

9. Sifat Ambisi 

- Mencapai kedudukan atau posisi tugas dalam kehidupan 

bermasyarakat suatu hal yang sangat penting. 

10. Kepercayaan Diri 

- Mengerjakan sesuatu tugas tanpa lelah dalam waktu singkat. 

2.6. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional terhadap Semangat Kerja 

 Menurut Robbin (1996:62) pola hubungan pemimpin dan bawahan dalam 

kepemimpinan transaksional dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pemimpin mengetahui keinginan bawahan dan berusaha menjelaskan 

bahwa bawahan akan memperoleh apa yang dinginkan apabil kinerja 

mereka memenuhi harapan. 

2. Pemimpin memberikan atau menukar usaha-usaha yang dilakukan 

bawahan dengan imbalan atau janji untuk mendapat imbalan. 

3. Pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi bawahan selama 

kepentingan pribadi tersebut sepadan dengan nilai pekerjaan yang telah 

dilakukan bawahan. 

 Sedangkan menurut Bass (1985) seorang pemimpin yang menggunakan 

gaya kepemimpinan transaksional membantu karyawannya dalam meningkatkan 

semangat kerja untuk  mencapai hasil yang diinginkan dengan dua cara, yaitu: 

1. Seorang pemimpin mengenali apa yang harus dilakukan bawahan untuk 

mencapai hasil yang sudah direncanakan setelah itu pemimpin 

mengklarifikasikan peran bawahannya kemudian bawahan akan merasa 

percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan perannya. 

2. Pemimpin mengklarifikasi bagaimana pemenuhan kebutuhan dari 

bawahan akan tertukar dengan penetapan peran untuk mencapai hasil yang 

sudah disepakati. 

  Setiap manusia dihadapkan oleh kebutuhan hidup yang amat beragam 

dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu untuk memenuhi 

kebutuhannya maka manusia akan bekerja. Akan tetapi didalam usaha setiap 

individu untuk memenuhi kebutuhannya tidak akan semudah yang diperkirakan 

akan tetapi harus mendapatkan dukungan-dukungan dari beberapa faktor yang 

ada, misalnya faktor semangat kerja karyawan dan gaya kepemimpinan yang ada 

dalam perusahaan tempat individu tersebut bekerja. 

 Faktor semangat kerja karyawan tersebut di atas sangat berpengaruh 

dikarenakan setiap individu dalam usaha memenuhi kebutuhannya memerlukan 
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semangat kerja yang tinggi karena apabila setiap individu bekerja tanpa ada motif 

dan tujuan yang jelas maka mustahil individu tersebut akan bekerja dan 

memperoleh hasil yang memuaskan. Selain daripada itu, untuk menimbulkan 

semangat kerja yang tinggi, dibutuhkan suatu tindakan yang dapat menumbuhkan 

semangat kerja karyawan pada suatu perusahaan. Dan tindakan tersebut berasal 

dari pemimpin atau yang biasa disebut dengan gaya kepemimpinan transaksional.   

 Gaya kepemimpinan transaksional sangatlah berpengaruh  terhadap 

semangat kerja karyawan, karena didalam semangat kerja karyawan untuk 

memenuhi kebutuhannya  sangat membutuhkan dukungan dari seorang pemimpin, 

karena itu setiap pemimpin harus mengetahui secara jelas tentang apa yang 

dibutuhkan oleh karyawan dan perusahaan agar mereka bisa bekerjasama secara 

efektif. Dan selain daripada itu karyawan juga harus mengetahui tentang apa yang 

diinginkan oleh pemimpin dan perusahaan agar tercapainya tujuan bersama, yaitu 

tujuan karyawan dalam memenuhi kebutuhannya dan tujuan perusahaan. 


