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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur.

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-

fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ada beberapa definisi tentang manajemen

pada umumnya, walaupun definisi itu beragam bunyinya, tetapi pada pokoknya

unsur-unsur yang ada didalamnya adalah sama diantaranya adalah :

Handoko (2003 : 8) mengatakan bahwa Manajemen adalah

“Proses perencanaan, pengorganisasian, pengaruh dan pengawasan

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan”.

Mulayu S.P. Hasibuan (2002 : 2) mengatakan bahwa Manajemen adalah

“Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia

dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai

suatu tujuan”.

Hasibuan (2010 : 2) mengatakan 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”.

Jadi dapat disimpulkan manajemen adalah proses kegiatan dengan melalui

orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara

berurutan berjalan ke arah suatu tujuan.
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Pengertian dari masing-masing proses tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan disini berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan

mereka sebelum melaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan

pada berbagai metode, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan

atau firasat.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian disini berarti para manajer mengkoordinasikan sumber daya,

sumber daya manusia dan material organisasi. Semakin terkoordinasi dan

terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan

organisasi. Pengkoordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer.

3. Pengarahan

Pengarahan disini berarti bahwa para manajer mengarahkan, memimpin dan

mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri,

tetapi menyelesaikan tugas-tugas melalui orang lain. Mereka juga tidak

sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu

para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik.

4. Pengawasan

Pengawasan disini berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa

organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Bila beberapa bagian organisasi

ada pada jalur yang salah, manajer harus membetulkannya.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
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2. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi,

koorperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya

(man, money, methods, materials, machines, and market, yang

disingkat 6M).

3. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi, yaitu perencanaan

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing),

dan pengendalian (controlling).

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia yang disingkat MSDM adalah suatu

ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga

kerja) yang dimiliki oleh individu secaraefisien dan efektif serta dapat digunakan

secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan

dan masyarakat menjadi maksimal.

Adapun pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia, penulis kutip dari

beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

Mangkunegara (2002 : 2) mengemukakan bahwa

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan
terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,
pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam
rangka mencapai tujuan organisasi”.
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Menurut Hasibuan (2002 : 10) mengemukakan bahwa

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan
masyarakat”.

Dari definisi di atas sangatlah jelas bahwa Manajemen Sumber Daya

Manusia adalah menyangkut ilmu dan seni untuk memperoleh tenaga kerja yang

tepat sesuai denga kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Dari pengertian di atas pula dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab

Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai peranan penting dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua

kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung kepada manusia-

manusia yang mengelola organisasi itu. Oleh karena itu karyawan tersebut harus

dikelola dengan baik sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan

dari organisasi yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa

tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi

sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi yang bersangkutan. Oleh

karena itu sumber daya manusia tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga

berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi.
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2.2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi

manajerial dan fungsi operasional. Melalui kedua fungsi ini, kegiatan Manajemen

Sumber Daya Manusia mengusahakan agar tujuan individual, organisasi maupun

masyarakat dapat tercapai.

Menurut Flippo (2002 : 5), fungsi-fungsi manajemen Manajemen Sumber

Daya Manusia sebagai berikut :

1. Fungsi Manajerial

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan

yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan

segera dilakukan perbaikan.

2. Planning (Perencanaan)

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga

kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

oleh perusahaan.

3. Organizing (Pengorganisasian)

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang

mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik

sehingga dapat terjalin kerja sama satu dengan yang lainnya.
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4. Directing (Pengarahan)

Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing

adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi,

sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahan SDM agar karyawan

bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

5. Controlling (Pengawasan)

Mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan

mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atu kakau perlu

menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat.

6. Procurement (Pengadaan)

Fungsi ini bertujuan untuk memperoleh jumlah dan jenis karyawan

yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam fungsi ini

tercakup penentuan bahan tenaga kerja dan penarikannya, seleksi dan

penempatannya.

7. Development (Pengembangan)

Setelah pegawai diperoleh, maka tugas selanjutnya adalah

meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kecakapannya melalui

pendidikan dan latihan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan

sebaik mungkin. Karena kegiatan ini menjadi penting sehubungan

dengan perkembangan teknologi dan makin kompleksnya tugas

manajer.
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8. Integration (Integrasi)

Integrasi merupakan suatu tindakan yang menyangkut penyesuaian

keinginan dari para pegawai dengan keinginan organisasi, untuk itu

para manajer perlu memahami sikap dari karyawan untuk

mempertimbangkan dalam pembuatan berbagai kebijaksanaan

organisasi.

9. Maintenance (Pemeliharaan)

Fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan

kondisi-kondisi yang telah ada, yang meliputi pemeliharaan kesehatan

dan keselamatan kerja serta komunikasi dengan pegawai.

10. Separation (Pemutusan Hubungan Kerja)

Merupakan fungsi terakhir, jika pada fungsi operasional yang pertama,

perusahaan berusaha untuk memperoleh/menarik tenaga kerja maka

fungsi terkahir untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawna

diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas, apabila tindakan-

tindakan lain dalam penyempurnaan tugas tidak efektif maka

pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan jalan terakhir setelah

sebelumnya diberi surat peringatan terlebih dahulu, yang pada

akhirnya perusahaan harus mengembalikannya lagi ke kondisi yang

sebaik mungkin.
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Menurut Manullang (2001 : 3) fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya

Manusia terdiri dari beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi Manajerial

a. Perencanaan

Perencanaan berarti menentukan program personalia yang akan

membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Tujuan ini memerlukan partisipasi aktif dari manajer personalia.

b. Pengorganisasian

Jika perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang harus

dijalankan oleh karyawannya, maka manajer personalia harus

membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai

hubungan antara jabatan personalia dan faktor-faktor fisik.

Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan.

c. Pengarahan

Apabila manajer sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai

organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut, fungsi

selanjutnya adalah mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan.

Fungsi itu berarti mengusahakan agar karyawan bekerja sama

secara efektif.
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d. Pengawasan

Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan

dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan.

Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi yang menyangkut

masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana

personalia yang dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan

organisasi fundamental.

2. Fungsi operasional dari :

a. Pengadaan

Pengadaan adalah menyediakan sejumlah tertentu karyawan dan

jenis keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan tersebut menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan

tenaga kerja, proses seleksi dan penempatan kerja.

b. Pengembangan

Pengembangan karyawan yang telah diperoleh dengan malalui

pelatihan dengan tujuan untuk mengembagkan ketrampilan.

c. Pemberian kompensasi

Pemberian kompensasi adalah pemberian penghargaan yang adil

dan layak terhadap para karyawan sesuai dengan sumbangan

mereka dalam mencapai tujuan perusahaan.
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d. Pengintegrasian

Pengintegrasian adalah menyangkut penyesuaian keinginan dari

individu dengan keungan pihak perusahaan dan masyarakat.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah mempertahankan dan meningkatkan kondisi

yang telah ada.

2.1.1 Kepemimpinan

2.1.1.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan secara harfian berasal dari kata pimpin. Kata pimpin

mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur,menuntun dan

juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyaitanggung jawab

baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilanaktivitas kerja dari yang

dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidakmudah dan tidak akan setiap orang

mempunyai kesamaan di dalam menjalankan ke-pemimpinannya.

Menurut Wahjosumidjo (2005: 17) kepemimpinan di terjemahkan

kedalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-

pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan

administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi

pengaruh

Miftah Thoha (2010:9) kepemimpinan adalah kegiatan untuk

memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik
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perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang

sangat penting dalam suatu organisai karena sebagian besar keberhasilan dan

kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi

tersebut.

C. Turney (1992) dalam Martinis Yamin dan Maisah (2010: 74)

mendefinisikan  kepemimpinan sebagai suatu group proses yang dilakukan oleh

seseorang dalam mengelola dan menginspirasikansejumlah pekerjaan untuk

mencapai tujuan organisasi melalui aplikasi teknik-teknik manajemen.

George R. Terry (Miftah Thoha, 2010:5) mengartikan bahwa

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya

diarahkan mencapai tujuan organisasi.

Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan

organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi

untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

A. Dale Timple(2000: 58) mengartikan Kepemimpinan adalah proses

pengaruh sosial di dalam mana manajer mencari keikutsertaan sukarela dari

bawahan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang

dilakukan seorang pemimpin juga menggambarkan arah dan tujuan yang akan

dicapai dari sebuah organisasi. Sehingga dapat dikatakan kepemimpinan sangat

berpengaruh bagi nama besar organisasi.
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Menurut Sudarwan Danim (2004: 56) kepemimpinan adalah setiap

perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan

memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Martinis Yamin dan Maisah (2010: 74) kepemimpinan adalah suatu

proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota

kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan

bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh orang yang

biasa kita sebut sebagai pemimpin. Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang

kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari

pekerjaannya dalam mencapai tujuan.

Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk

mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung

jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan

perusahaan. Pemimpin pertama-tama harus seorang yang  mampu menumbuhkan

dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Secara

sederhana pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan

orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu.

Menurut Kartini Kartono (2003: 48) mengemukakan kepemimpinan

sebagai berikut, Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi situasi

khusus. Sebab dalam satu kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu,

dan punya tujuan serta peralatan khusus, pemimpin kelompok dengan ciri-ciri
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karakteristiknya itu merupakan fungsi dari situasi khusus tadi. Jelas nya sifat-sifat

utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa diterima oleh

kelompoknya, juga bersangkutan, serta cocok-pas dengan situasi dan zamannya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan cara

seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan karakteristik tententu

sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor keberhasilan seorang

pemimpin salah satunya tergantung dengan teknik kepemimpinan yang dilakukan

dalam menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya

timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Dengan kata

lain, efektif atau tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana

kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai

dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut.

2.1.1.2 Teori Kepemimpinan

 Teori Sifat

Teori Sifat Kepemimpinan adalah teori - teori yang mempertimbangkan

berbagai sifat dan karakteristik pribadi yang membedakan para pemimpin dari

mereka yang bukan pemimpin dengan cara berfokus pada berbagai siat dan

karakteristik pribadi.

 Teori Perilaku

Teori Perilaku Kepemimpinan adalah teori -teori yang mengemukakan bahwa

beberapa perilaku tertentu membedakan dari mereka yang bukan pemimpin.
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Para peneliti di Ohio State University berusaha mengidentifikasi dimensi -

dimensi independen dari perilaku pemimpin. Dimulai dengan lebih dari seribu

dimensi menjadi dua kategori yang pada dasarnya menjelaskan sebagian besar

perilaku kepemimpinan sebagaimana dideskripsikan par karyawan. Mereka

menyebut kedua dimensi ini struktur awal dan tenggang rasa.

Struktur awal merujuk pada tingkat sampai mana seorang pemimpin akan

menetapkan dan menyusun perannya dan peran para bawahannya dalam usaha

mencapai tujuan. Sedangkan tenggang rasa dideskripsikan sebagai tingkat sampai

mana seorang pemimpin akan memiliki hubungan profesional yang ditandai oleh

kesalingpercayaan, rasa hormat terhadap ide - ide anak buah, dan rasa hormat

terhadap perasaan - perasaan mereka.

Pada saat yang bersamaan, kelompok dari University of Michigan

menghasilkan dua dimensi perilaku kepemimpinan yang mereka namai

berorientasi karyawan dan berorientasi produksi. Pemimpin yang berorientasi

karyawan menekankan hubungan antarpersonal; mementingkan kabutuhan para

karyawan, dan menerima perbedaan - perbedaan individual di antara para anggota.

Pemimpin yang berorientasi produksi yaitu seorang pemimpin yang menekankan

aspek - aspek teknis atau tugas dari suatu pekerjaan tertentu.

Perbedaan antara teori sifat dengan teori perilaku, dalam penerapannya,

terletak pada asumsi - asumsi pokoknya. Teori sifat berasumsi bahwa pemimpin

dilahirkan, bukan diciptakan. Namun, bila ada perilaku - perilaku tertentu yang

mengidentifikasi pemimpin, kita bisa mengajarkan kepemimpinan. Kita bisa
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merancang beragam program untuk menanamkan pola - pola perilaku ini dalam

diri mereka yang ingin menjadi pemimpin yang efektif.

Berdasarkan bukti yang ada, teori perilaku, seperti halnya teori sifat,

memberi kita tambahan pemahaman mengenai kepemimpinan yang efektif. Para

pemimpin yang memiliki sifat - sifat tertentu, dan yang menampilkan perilaku

tenggang rasa dan disiplin dalam kerja , memang lebih efektif.

2.1.2 Gaya Kepemimpinan

2.1.2.1 Pengertian Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu

perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang mengangkut

kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk

suatu pola atau bentuk tertentu.

Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya kepemimpinan harus

terlebih dahulu memahami siapa bawahan yang dipimpinnya, mengerti kekuatan

dan kelemahan bawahannya, dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan

kekuatan bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki.

Menurut Husnan (2002) gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku

yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
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Selanjutnya menurut Hasibuan (2007) gaya kepemimpinan adalah suatu

cara pimpinan untuk mempengaruhi bawahannya, agar mereka mau bekerja sama

dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan definisi-definisi para ahli tersebut, maka penulis dapat

menarik kesimpulan bahwa secara garis besar gaya kepemimpinan adalah suatu

pola tingkah laku yang digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi perilaku

orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2.2 Sifat-sifat Kepemimpinan

Menurut Husnan (1997) mengemukakan lima sifat kepemimpinan adalah

sebagai berikut :

1. Keinginan untuk menerima tanggung jawab

Seorang pemimpin menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan, berarti

dia bersedia untuk bertanggung jawab kepada pimpinannya terhadap apa yang

dilakukan bawahannya. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya,

mengatasi tekanan kelompok informal, bahkan kalau perlu juga dari

organisasi buruh.

2. Kemampuan untuk “perceptive”

Perception (persepsi) menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau

menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Pemimpin haruslah mengenal

tujuan perusahaannya sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu

mencapai tujuan tersebut.

3. Kemampuan untuk bersikap obyektif
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Obyeksitas adalah kemampuan untuk melihat secara rasional, dan tidak bias.

Obyeksitas merupakan perluasan dari kemampuan “perceptive”. Obyeksitas

membantu pimpinan untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan

pribadi yang mengaburkan realitas.

4. Kemampuan untuk menentukan prioritas

Pemimpin haruslah memiliki kemampuan untuk memilih/menentukan mana

yang penting dan mana yang tidak. Kemampuan ini sangat diperlukan karena

pada kenyataannya masalah-masalah yang harus dipecahkan bukanlah datang

satu per satu, tetapi bersamaan dan berkaitan antara satu dengan yang lain.

5. Kemampuan untuk berkomunikasi

Pemimpin adalah orang yang bekerja dengan bantuan orang lain. Karena itu

pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu

dikuasai.

2.4 Konsep Dasar Motivasi

2.4.1 Pengertian Motivasi

Motivasi adalah suatu sugesti atau dorongan yang muncul karena

diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari diri sendiri, dorongan

tersebut bermaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari yang

sebelumnya. Motivasi juga bisa diartikan sebagai sebuah alasan yang mendasari

sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.
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Berikut pengertian Motivasi dari beberapa ahli, antara lain:

“Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri (pribadi)

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk

mencapai tujuan”. (Mr. Donald : 1950).

“Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif
menjadi perbuatan / tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan
mencapai tujuan / keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang
mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai
tujuan”. (Drs. Moh. Uzer Usman : 2000)

“Motivasi adalah kekuatan tersembunyi di dalam diri kita yang

mendorong kita untuk berkelakuan dan bertindak dengan cara yang

khas”. (Davies, Ivor K : 1986)

“Motivasi adalah usaha – usaha untuk menyediakan kondisi – kondisi

sehingga anak itu mau melakukan sesuatu”. (Prof. Drs. Nasution :

1995)

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan motivasi sebagai “proses

yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk

mencapai suatu tujuan”.

Samsudin (2005) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud
dengan motivasi sebagai “proses mempengaruhi atau mendorong dari
luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau
melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan”.

Mangkunegara (2005,61) menyatakan bahwa “Motivasi terbentuk
dari sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di
perusahaan (situation). Motivasi merupakan kondisi atau energi yang
menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk
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mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang
pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat
motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal”.

Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan (driving force)

dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dan

memperahankan kehidupan.

2.4.2 Tujuan Motivasi

Adapun tujuan dan manfaat dari motivasi menurut Dr. Sowatno

(2001:147), diantaranya sebagai berikut :

1 Mendorong gairah dan semangat kerja

2 Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai

3 Meningkatkan produktifitas kerja pegawai

4 Mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai perusahaan

5 Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai

6 Mengefektifan pengadaan pegawai

7 Menciptakan hubungan kerja dan suasana yang baik

8 Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi pegawai

9 Meningkatkan kesejahteraan pegawai

10 Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya

11 Menigkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku, dan

sebagainya.
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2.4.3 Faktor-Faktor yang berperan dalam Motivasi

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kelompok

(teamwork) dalam bekerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tujuan

Visi, misi dan tujuan yang jelas akan membantu team dalam bekerja.

Namun hal tersebut belum cukup jika visi., misi dan tujuan yang

ditetapkan tidak sejalan dengan kebutuhan dan tujuan para anggota.

2. Tantangan

Manusia dikarunia mekanisme pertahanan diri yang di sebut "fight

atau flight syndrome". Ketika dihadapkan pada suatu tantangan, secara

naluri manusia akan melakukan suatu tindakan untuk menghadapi

tantangan tersebut (fight) atau menghindar (flight). Dalam banyak

kasus tantangan yang ada merupakan suatu rangsangan untuk

mencapai kesuksesan. Dengan kata lain tantangan tersebut justru

merupakan motivator.

Namun demikian tidak semua pekerjaan selalu menghadirkan

tantangan. Sebuah team tidak selamanya akan menghadapi suatu

tantangan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya memberikan

suatu tugas atau pekerjaan yang menantang dalam interval. Salah satu

criteria yang dapat dipakai sebagai acuan apakah suatu tugas memiliki

tantangan adalah tingkat kesulitan dari tugas tersebut. Jika terlalu sulit,

mungkin dapat dianggap sebagai hal yang mustahil dilaksanakan,
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maka team bisa saja menyerah sebelum mulai mengerjakannya.

Sebaliknya, jika terlalu mudah maka team juga akan malas untuk

mengerjakannya karena dianggap tidak akan menimbulkan

kebanggaan bagi yang melakukannya.

3. Keakraban

Team yang sukses biasanya ditandai dengan sikap akraban satu sama

lain, setia kawan, dan merasa senasib sepenanggungan. Para anggota

team saling menyukai dan berusaha keras untuk mengembangankan

dan memelihara hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal

menjadi sangat penting karena hal ini akan merupakan dasar

terciptanya keterbukaan dan komunikasi langsung serta dukungan

antara sesama anggota team.

4. Tanggung jawab

Secara umum, setiap orang akan terstimulasi ketika diberi suatu

tanggungjawab. Tanggungjawab mengimplikasikan adanya suatu

otoritas untuk membuat perubahan atau mengambil suatu keputusan.

Team yang diberi tanggungjawab dan otoritas yang proporsional

cenderung akan memiliki motivasi kerja yag tinggi.

5. Kesempatan untuk maju

Setiap orang akan melakukan banyak cara untuk dapat

mengembangkan diri, mempelajari konsep dan ketrampilan baru, serta

melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Jika dalam sebuah
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team setiap anggota merasa bahwa team tersebut dapat memberikan

peluang bagi mereka untuk melakukan hal-hal tersebut di atas maka

akan tercipta motivasi dan komitment yang tinggi. Hal ini penting

mengingat bahwa perkembangan pribadi memberikan nilai tambah

bagi individu dalam meningkatkan harga diri.

6. Kepemimpinan

Tidak dapat dipungkiri bahwa leadership merupakan faktor yang

berperan penting dalam mendapatkan komitment dari anggota

team. Leader berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif

bagi team untuk bekerja dengan tenang dan harmonis. Seorang

leader yang baik juga dapat memahami 6 faktor yang dapat

menimbulkan motivasi seperti yang disebutkan diatas.

2.4.4 Prinsip-Prinsip Motivasi

Prinsip Motivasi adalah perpaduan antara keinginan dan energi untuk

mencapai tujuan tertentu. Memengaruhi motivasi seseorang berarti membuat

orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Karena fungsi utama dari

kepemimpinan adalah untuk memimpin, maka kemampuan untuk memengaruhi

orang adalah hal yang penting.

Menurut Nursalam (2008), terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi

kerja pegawai yaitu:
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a. Prinsip partisipatif

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut

berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin.

b. Prinsip komunikasi

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan

usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih

mudah dimotivasi kerjanya.

c. Prinsip mengakui andil bawahan

Pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai andil didalam

usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih

mudah dimotivasi kerjanya.

d. Prinsip pendelegasian wewenang

Pemimpin akan memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai

bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap

pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat yang bersangkutan menjadi

termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin.

e. Prinsip memberi perhatian

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai

bawahannya, sehingga bawahan akan termotivasi bekerja sesuai dengan

harapan pemimpin.
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2.4.5 Metode Motivasi

Ada dua metode motivasi yaitu motivasi langsung dan metivasi tidak

langsung.

a. Motivasi langsung (Direct motivation)

Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan nonmateriil) yang

diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi

kegutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian,

penghargaan, tunjangn, dan bonus.

b. Motivasi tidak langsung (indirect motivation)

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan merupakan

fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah

seseorang/kelancaran tugas sehingga seseorang betah dan bersemangat

melakukan pekerjaannya (Malayu, 2005:149).

2.4.6 Jenis Motivasi

Ada dua jenis Motivasi yaitu:

1. Motivasi Intrinsik.

Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada

paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri.
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2. Motivasi Ekstrinsik.

Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat dari pengaruh luar individu,

karena ajakan, paksaan atau suruhan dari orang lain, sehingga seseorang

akan melakukan sesuatu.

Hati adalah sumber Inspirasi dan motivasi, kemudian akan muncul sebagai

visi yang mendorong seseorang berbuat/bertindak, untuk mencapai visi tersebut.

Untuk mencapai visi dari sebuah motivasi harus ada keyakinan bahwa apa yang

diinginkan dapat dicapai, oleh karena itu harus dapat menghilangkan rasa takut,

cemas, dan tidak percaya diri yang akan dapat melemahkan motivasi itu snediri.

2.5 Konsep Dasar Kinerja Karyawan

2.5.1 Pengertian kinerja

Kinerja Karyawan adalah “Suatu hasil yang dicapai seseorang oleh

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya menurut

Hasibuan (1997;105)

Kinerja adalah “perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya

dalam perusahaan”. (Veizal Rivai, 2004).

Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu “hasil kerja yang dicapai seseorang

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. (Maluyu, 2001).
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2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kinerja

Menurut Gibson (1987, dalam Ilyas 2001) ada tiga faktor (variabel) yang

mempengaruhi kinerja seseorang yaitu:

a. Faktor Individu

Terdiri dari kemampuan dan keterampilan, latar belakang dan

demografis. Variabel kemampuan dan keterampilan merupakan faktor

utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu, variable

demografis mempunyai efek tidak langsung pada perilaku dan kinerja

individu.

b. Faktor Psikologi

Terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi.

Variabel ini dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja

sebelumnya dan variabel demografis. Variabel seperti persepsi, sikap,

kepribadian dan belajar merupakan hal yang kompleks dan sulit diukur.

Terkait dengan identitas diri apabila individu sudah mempunyai kualitas

terhadap bidang pekerjaannya dan telah berada pada lingkungan pekerjaan

yang sesuai maka kinerja atau produktivitasnya serta loyalitas terhadap

pekerjaan tersebut akan dapat ditampilkan secara maksimal. Pada keadaan

ini biasanya individu tidak bekerja semata-mata untuk mencari nafkah

tetapi termasuk di dalamnya bagaimana mengaktualisasikan diri melalui

pekerjaannya sehingga dapat menimbulkan kepuasan secara pribadi.
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c. Faktor Organisasi

Berefek tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja individu

terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain

pekerjaan.

Menurut Mangkunegara (2000), ada beberapa faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja antara lain :

a. Faktor kemampuan secara psikologis (ability) pegawai yang terdiri

dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan).

Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang

sesuai dengan keahliannya.

b. Faktor motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam

menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang

menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap

mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi

kerja maksimal.

2.6 Hubungan Antar Variabel

2.6.1 Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi

Kepemimpinan pemimpin yang diperlihatkan dan diterapkan ke dalam

suatu gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor dalam peningkatan

motivasi pegawai, karena pada dasarnya sebagai tulang punggung pengembangan

organisasi dalam mendorong, dan mempengaruhi semangat kerja yang baik
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kepada bawahan. Untuk itu pemimpin perlu memikirkan dan memperlihatkan

gaya kepemimpinan yang tepat dalam penerapannya.

Gaya kepemimpinan ialah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering

diterapkan pemimpin, dengan menyatukan tujuan organisasi dengan tujuan

individu atau pegawai, dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah

menjadi komitmen bersama.

Suranta (2002); Rachmawati, Warella, dan Hidayat (2006); Kusumawati

(2008); Baihaqi (2010) telah meneliti gaya kepemimpinan terhadap motivasi,

kemudian menyatakan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif

dan signifikan terhadap motivasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti

mengajukan hipotesis sebagai berikut:

2.7.1 Hubungan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai

Motivasi merupakan variabel penting, yang dimana motivasi perlu

mendapat perhatian yang besar pula bagi organisasi dalam peningkatan kinerja

pegawai nya. Motivasi kerja adalah dorongan atau semangat yang timbul dalam

diri seseorang atau pegawai untuk melakukan sesuatu atau bekerja, karena adanya

rangsangan dari luar baik itu dari atasan dan lingkungan kerja, serta adanya dasar

untuk memenuhi kebutuhan dan rasa puas, serta memenuhi tanggung jawab atas

tugas - tugas yang diberikan dan dilakukan dalam organisasi.

Beberapa peneliti telah menguji hubungan antara motivasi dengan kinerja

pegawai, antara lain Cahyono dan Suharto (2005); Rachmawati, Warella, dan
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Hidayat (2006); Masrukhin dan Waridin (2006); Analisa (2011), bahwa

motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

2.8.1 Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai

Gaya Kepemimpinan merupakan suatu cara yang dimiliki oleh seseorang

dalam mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan untuk bekerja sama dan

berdaya upaya dengan penuh semangat dan keyakinan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan

maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung

pada efektivitas kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang

bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam

suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan

organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama

terlihat dalam kinerja para pegawainya (Siagian, 2004).

Pemimpin yang terdapat pada organisasi harus memiliki kelebihan-

kelebihan dibandingkan dengan bawahannya, yaitu pegawai yang terdapat di

organisasi yang bersangkutan, sehingga dapat menunjukkan kepada bawahannya

untuk bergerak, bergiat, berdaya upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan. Akan tetapi hanya mengerahkan seluruh pegawai saja tidak

cukup, sehingga perlu adanya suatu dorongan agar para pegawainya mempunyai

minat yang besar terhadap pekerjaanya. Atas dasar inilah selama perhatian

pemimpin diarahkan kepada bawahannya, maka kinerja pegawainya akan tinggi.
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2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.7.1 Kerangka Pemikiran

Teknologi yang berkembang pesat saat ini mendorong perusahaan untuk

semakin kompetitif dan memiliki kegagalan. Salah satu faktor keunggulan

tersebut adalah sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan

sumberdaya yang berbeda dengan faktor-faktor produksi lainnya, karena manusia

memiliki pikiran, perasaan, status, kebutuhan, keinginan, dan latar belakang yang

berbeda. Oleh karena itu diperlukan proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan

sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu

tujuan tertentu. (Hasibuan, 2010).

Namun pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam

perusahaan tersebut akan sangat dipengaruhi berbagai macam faktor baik itu

berasal dari sistem, kelompok, ataupun individu yang ada dalam perusahaan

tersebut. Salah satunya adalah faktor gaya kepemimpinan. Menurut Benjamin

dan Flyinn (2006) (dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007)

Dalam organisasi kepemimpinan sangat dibutuhkan, seperti seorang atasan

dan bawahan dari dalam organisasi, membutuhkan pemimpin sehubungan dengan

tugas dan kepetingan masing-masing. pemimpin sebagai figur untuk

menyampaikan tugas melalui peraturan dan instruksi kepada bawahannya.

Tanpa adanya pemimpin yang efektif, maka kerjasama pun menjadi tidak

optimal dan tidak dapat mencapai sasaranya. Ada berbagai cara yang dilakukan

oleh organisasi untuk meningkatkan dan mengembangkan prestasi karyawan,
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salah satu nya gaya kepemimpinan yang digunakan pemimpin yang ada .dalam

organisasi.

Menurut Husnan (2002)

“gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk

mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk

mencapai suatu tujuan tertentu”.

Gaya kepemimpinan menurut Hasibuan (2007) adalah

“gaya kepemimpinan adalah suatu cara pimpinan untuk

mempengaruhi bawahannya, agar mereka mau bekerja sama dan

bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.”

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami

fenomena kepemimpinan pada organisasi Koperasi, khususnya tentang pengaruh

gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawainya. Terdapat berbagai

faktor yang mempengaruhi gaya Kepemimpinan yang diterapkan seorang

pemimpin dalam suatu organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya

kepemimpinan yang diterapkan digolongkan dalam tiga kategori yaitu: faktor

karakteristik pemimpin, faktor karakteristik pegawai dan faktor situasi. Gaya

kepemimpinan yang digunakan seorang pemimpin memiliki pengaruh terhadap

motivasi dan kinerja pegawai.

Untuk kepentingan penelitian ini, kinerja pegawai dipandang sebagai hasil

kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi
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sesuai wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Ukuran-ukuran kinerja pegawai ini meliputi kualitas kerja, dan kuantitas kerja.

Kinerja pegawai selain dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang

diterapkan oleh pemimpinnya, juga dipengaruhi oleh karakteristik pegawai yang

bersangkutan serta situasi yang terdapat pada lingkup organisasi. Kinerja pegawai

akan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi.

Pemimpin yang baik dapat melancarkan kinerja karyawan sehingga tidak

terjadi kesalahfahaman baik antar karyawan maupun dengan pimpinan, akan

tetapi tidak hanya pemimpin saja yang dapat melancarkan kinerja karyawan

motivasi pun perlu diberikan, hal ini dapat menyebabkan terganggunya proses

pencapaian tujuan dalam perusahaan, tetapi akan berbeda jika motivasi diberikan

secara menarik, maka setiap karyawan akan merasa lebih dihargai dan termotivasi

untuk lebih giat lagi da dalam semua pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga target

yang di teratapkan dan dituju oleh perusahaan dalam rangka tujuan perusahaan

dapat terealisasikan dengan sangat optimal. Dengan dilaksanakannya motivasi

yang tepat terhadap karyawan makan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada

karyawan tersebut.

Kinerja atau prestasi kerja yang baik merupakan sesuatu yang diharapkan

perusahaan dari karyawannya dalam rangka melaksanakan kinerja perusahaannya

sehingga tujuan utama dari perusahaan dapat terwujud dan juga tercapai.
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2.7.2 Hipotesis

Sesuai  dengan  perumusan  masalah  diatas  yang  didasarkan  pada

penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

adalah ;

a. Hipotesis 1

Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap motivasi dan

kinerja karyawan di koperasi mitra husada

b. Hipotesis 2

Gaya kepemimpinan pada koperasi mitra husada berpengaruh positif

terhadap Kinerja karyawan.

c. Hipotesis 3

Motivasi karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada

koperasi mitra husada.




