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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Istilah manajemen dalam kehidupan masyarakat dewasa ini bukanlah 

merupakan istilah atau masalah baru. Manajemen berasal dari kata “to manage” 

yang berarti mengelola aktivitas-aktivitas sekelompok orang agar dapat mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan perusahaan atau organisasi. 

Manajemen secara umum sering juga disebut sebagai suatu proses untuk 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung pengertian 

bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana 

cara mencapai tujuan-tujuan oranganisasi melalui pengaturan orang lain untuk 

melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. 

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Oey Liang Lee 

(2010:16) adalah : 

“Seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan 

tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas 

yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya 

dengan nilai-nilai estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, 

mempengaruhi, mengawasi, mengorganisasikan semua komponen 

yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan yang 

dimaksudkan.” 

 

Sedangkan menurut Hasibuan (20013:1) adalah : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien.” 

 

2.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen sering kali diartikan sebagai tugas-tugas manajer. 

Berikut klarifikasi fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol (2010 :179): 



6 
 

“Manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, 

mengorganisasi, mengoordinasi, dan mengendalikan. Dan biasa juga 

dengan: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian”.  

 

Inilah tujuan fungsi manajemen menurut Henry Frayol (2010 : 180) :  

1. Fungsi perencanaan 

Meliputi tugas-tugas menyusun rencana kegiatan kedepan dari suatu 

organisasi, yang meliputi rencana jangka panjang,menengah, pendek, 

rencana kegiatan serta menetapkan target yang hendak dicapai. 

Pengorganisasian (Organizing) 

Merupakan proses penyusunan kelompok yang terdiri dari beberapa 

aktivitas dan personalitas menjadi satu kesatuan yang harmonis guna 

ditunjukan ke  arah pencapaian tujuan. 

2. Fungsi pengorganisasian 

Meliputi tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, 

bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melopor kepada siapa, 

dimana keputusan harus diambil. 

3. Fungsi kepemimpinan 

karena suatu organisasi terdiri dari orang-orang adalah tugas seorang 

manajer untuk mengarahkan dan mengoordinasikan orang-orang ini. Saat 

mereka mengarahkan, memotivasi, memilih saluran komunikasi yang 

efektif atau memecahkan konflik antar anggota semuanya ini adalah fungsi 

kepemimpinan seorang manajer.  

4. Fungsi pengendalian 

setelah tujuan-tujuan ditentukan, rencana di tuangkan, pengaturan struktual 

digambarkan, dan orang-orang dipekerjakan, dilatih, di motivasi masih ada 

kemungkinan bahwa ada sesuatu yang keliru untuk memastikan semua 

urusan berjalan sebagai mana mestinya seorang manajer harus memantau 

kinerja organisasi”. 

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana 

didalam proses tersebut dilakukan melalui fungsi-fungsi manajerial, 

dikoordinasikan dengan sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber 
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daya lainnya seperti mesin dan modal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen bukan saja mengolah sumber daya manusia, tetapi juga 

material, modal dan faktor produksi lainnya. Sumber daya manusia merupakan 

salah satu faktor produksi lainnya. Sumber daya manusia merupakan salah satu 

konsekuensi dari semua itu adalah perlunya pengelolaan sumber daya manusia 

secara baik agar bermanfaat untuk kemajuan organisasi atau perusahaan. 

Agar lebih memahami dan memperjelas pengertian manajemen sumber 

daya manusia dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian manajemen sumber 

daya manusia.  

Menurut Marwansyah (2010:3), mengemukakan definisi Manajemen 

Sumber Daya Manusia sebagai berikut : 

“Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai 

pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang 

dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, 

perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan 

kesejahteraan, dan hubungan idustrial”. 

 

Adapun menurut Bohlander dan Snell (2010:4), mendefinisikan 

Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai berikut : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu yang 

mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam 

perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan 

para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu 

pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan 

memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dan bekerja”. 

 

Sedangkan menurut  Hasibuan (2010 : 10) mengemukakan definisi 

Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai berikut : 

“Manajemen personalia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan 

dan peranan sumber agar efektif dan efisien membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”. 
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Dari definisi-definisi diatas kita dapat menekankan pada kenyataan bahwa 

yang utama sekali kita kelola adalah sumber daya manusia bukan sumber daya 

yang lainnya. Keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh 

kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia. 

Pengelolaan manajemen sumber daya manusia tidaklah semudah 

pengelolaan manajemen lainnya, karena faktor produksi manusia khusus menitik 

beratkan perhatiannya kepada faktor produksi manusia yang memiliki akal, 

perasaan dan juga mempunyai berbagai tujuan. Berhasil tidaknya suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuan sebagian besar tergantung pada manusianya. 

Oleh karena itu tenaga kerja ini harus mendapatkan perhatian khusus dan 

merupakan sasaran dari manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan, 

mengembangkan, memelihara dan memanfaatkan karyawan sesuai dengan fungsi 

atau tujuan perusahaan. 

 

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 Umar (2012:3) Fungsi MSDM: fungsi 

manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian), 

fungsi operasional (pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja), fungsi ketiga adalah kedudukan 

MSDM dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.  

Sedangkan Pribadi (2012:27) fungsi esensial MSDM adalah memastikan agar 

organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan memiliki SDM yang 

dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara kualitas, 

kompeten, dan menghasilkan kinerja yang efektif hingga superior pada jabatan 

dan peranan masing-maisng serta berkontribusi optimal dalam memajukan 

organisasi. Fungsi MSDM yaitu: rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen 

kinerja, perencanaan suksesi, kompensasi, serta pelatihan dan pengembangan. 

Para rekruter melakukan rekrutmen dan seleksi untuk mengidentifikasi orang-
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orang yang mempunyai kompetensi yang diisyaratkan berbagai jabatan. 

Perencanaan suksesi (promosi) dilaksanakan dengan membandingkan 

kompetensi-kompetensi yang dimiliki manajer dan karyawan dengan kompetensi 

yang dituntut jabatan-jabatan di level yang lebih tinggi. Program kompensasi 

mengadopsi unsur-unsursistem penggajian berdasarkan kompetensi untuk 

mendorong para manajer dan karyawan mengembangkan kompetensi yang 

disyaratkan. Sistem penilaian kinerja mengevaluasi kompetensi para karyawan 

setidaknya setahun sekali. 

 

2.2.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sadili Samsudin (2010:30) menyatakan ada empat tujuan manajemen 

sumber daya manusia adalah: 

1. Tujuan Sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi 

atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap 

kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak 

negatifnya. 

2. Tujuan Organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu 

organisasi mencapai tujuannya. 

3. Tujuan Fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi 

departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

4. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau 

perusahaan yang hendak di capai melalui aktivitasnya melalui organisasi.   

 

2.3  Kerangka  Pemikiran Dan Hipotesis 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Sumber Daya Manusia memegang 

peranan yang sangat penting dalam setiap perusahaan dalam usahanya mencapai 

tujuan perusahaan, akan tetapi semua itu tidak akan selalu berjalan dengan lancar, 

seringkali setiap perusahaan mengalami masalah menyangkut sumber daya 

manusia yang diantaranya tentang rendahnya motivasi kerja karyawan. Salah satu 
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penyebab dari rendahnya motivasi kerja karyawan diakibatkan dari pengaruh 

kepemimpinan dari seorang pemimpin. 

Berbagai definisi kepemimpinan dikemukakan oleh para ahli, di bawah ini 

beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli. 

Menurut B.H Raven yang dikutip oleh Supardo (2006:4) dalam bukunya 

“Kepemimpinan Dasar-dasar dan Pengembangannya”, menyatakan bahwa: 

“Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi antara seorang 

pemimpin dan pengikutnya untuk mencapai tujuan kelompok, 

organisasi, dan masyarakat”. 

Sedangkan menurut Howard H. Hoyt dalam bukunya “Aspect of Modern 

Public Administration” yang dikutip oleh Kartono (2008:57) dalam bukunya 

“Pemimpin dan Kepemimpinan”, menyatakan bahwa : 

“Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku 

manusia, dan kemampuan untuk membimbing orang”. 

Dari pengertian yang telah disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang 

(baik dalam organisasi atau tidak) untuk mempengaruhi orang-orang yang ada 

dalam lingkungan sekitarnya, agar mereka bersedia bekerja untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. 

 

Beberapa kepemimpinan menurut Hasibuan (2007:170): 

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. 
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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 agak 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 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 kepemimpinan 

yang cocok untuk segala situasi, maka penampilan pemimpin yang efektf dari 
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perusahaan harus menyesuaikan tipe kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. 

Pengertian situasi mencakup kemampuan bawahan, tuntutan pekerjaan, tujuan 

organisasi. Kepemimpinan yang demikian yang sangat baik untuk diterapkan agar 

motivasi kerja karyawan tinggi. 

Hasibuan (2007;95) memberikan definisi motivasi sebagai berikut : 

“Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan”. 

 

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa motivasi adalah keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan guna mencapai sasaran kepuasaan. Kita menerima motivasi sebagai suatu 

pengaruh terhadap tingkah laku dan apabila kita menerima dengan paham, bahwa 

bagian yang terbesar dalam pengaruh ini, terhadap tingkah laku manusia adalah 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. 

Menurut Maslow yang dikutip oleh Hasibuan (2007:105), bahwa 

motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, kebutuhan akan 

keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri 

dan kebutuhan perwujudan diri. Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut 

diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengetahui tingkat motivasi kerja 

pada karyawan, yaitu 

1. Kebutuhan fisiologis, adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Yang 

termasuk kedalam kebutuhan ini adalah kebutuhan makan, minum, 

perumahan, udara dan lain sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

ini merangsang seseorang berperilaku atau bekerja giat. 

2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan, adalah kebutuhan akan kebebasan dari 

ancaman yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

3. Kebutuhan sosial, adalah kebutuhan sosial, teman, afiliasi, interaksi, dicintai 

dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan 

masyarakat lingkungannya. Pada dasarnya manusia normal tidak akan mau 
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hidup  menyendiri seorang diri ditempat terpencil. Ia selalu membutuhkan 

kehidupan berkelompok, karena manusia adalah makhluk sosial. 

4. Kebutuhan akan penghargaan atau prestise, adalah kebutuhan akan 

penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan prestise dari karyawan dan 

masyarakat lingkungannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja karyawan timbul karena 

adanya beberapa faktor yang memuaskan karyawan. Faktor tersebut antara lain 

kebutuhan karyawan seperti kompensasi, upah atau penghargaan yang diberikan 

pimpinan. Dengan demikian apabila kepemimpinan yang dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dan dapat memberikan kepuasan bagi karyawan maka motivasi kerja 

akan meningkat. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menarik hipotesis “Apabila pemimpin 

menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai maka motivasi kerja karyawan 

akan meningkat”. 

  

2.4 Kepemimpinan 

2.4.1 Pengertian 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. 
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Menurut Alfian (2009:65), dalam bukunya “Menjadi Pemimpin Politik: 

Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan”, menyatakan bahwa : 

“Kepemimpinan adalah pusat kehendak yang menggerakkan aneka 

aktivitas, perubahan, dan perkembangan kelompok (organisasi).”. 

Sedangkan menurut Anoraga yang dikutip oleh Edy Sutisna 

(2011:214) menyatakan bahwa: 

“Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak 

lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung 

dengan maksud untuk menggerakan orang-orang agar dengan penuh 

pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak 

pimpinan itu”. 

 

Dan Menurut Dwiwibawa dan Riyanto (2012:7), mendefinisikan: 

“Kepemimpinan seni untuk membuat orang lain mengikuti kehendak 

kita, untuk meyakinkan orang lain, atau dengan kata lain adalah 

proses untuk mempengaruhi”. 

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 dari pada 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. 

 

2.4.2 Syarat-syarat Kepemimpinan 

Menurut Dahlan (2012:23), berikut adalah karakteristik kepemimpinan yang 

baik: 

 mencontohkan 

 bertanggungjawab 
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 memiliki integritas 

 melayani 

 visioner 

 memberi inspirasi 

 simpatik dan berempati 

Menurut Dwiwibawa dan Riyanto (2012:13) karakter dalam 

kepemimpinan adalah sebagai berikut: 

 rasa tanggung jawab 

 mementingkan penyelesaian tugas 

 semangat 

 kemauan keras 

 mengambil resiko 

 kepercayaan diri 

 orisinalitas 

 kapasitas untuk menangani tekanan 

 kapasitas untuk mempengaruhi 

 kapasitas mengelola organisasi 

Teori yang dikemukakan Moeljono (2012:24) bahwa kepemimpinan 

mempunyai 12 karakter kepemimpinan yang unggul, yaitu: 

 kebersendirian 

 melakukan tugas sesuai posisi 

 hasto broto: tangguh, berani, hadir di mana saja, keseimbangan, 

pengendalian dir, melindungi di saat krisis, memberi daya hidup, memberi 

pedoman 

 pemanfaatan dua hemisfer otak 

 wawasan 

 kematangan 

 komunikasi 

 interaksi 

 posisi 
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 titik pusat keseimbangan 

 memiliki visi, nilai, dan keberanian 

 etika dan hukum 

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. 

 

2.4.3 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 menurut M. 

S. P. Hasibuan (Edisi Revisi 2011), terdapat 3 gaya kepemimpinan yaitu : 

a. Kepemimpinan Otoritas, adalah jika kekuasaan atau wewenang 

sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau 

pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan 

keputusan dari kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pimpinan, 

bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide dan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

b.  Kepemimpinan Partisipatif, adalah apabila dalam kepemimpinannya 

dilakukan dengan cara persuasiv, menciptakan kerjasama yang serasi, 

menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan. Pimpinan 

memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. 

c. Kepemimpinan Delegatif, adalah seorang pemimpin mendelegasikan 

wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap, dengan demikian 

bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas 

atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak 
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peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan 

pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. 

Sedangkan Menurut House Robbins yang dikutip oleh Donni dan 

Suwatno (2011:158), gaya kepemimpinan dapat dibagi menjadi empat yaitu : 

a.   Kepemimpinan Direktif 

Kepemimpinan ini membuat bawahan agar tahu apa yang diharapkan 

pimpinan dari mereka, menjadwalkan kerja untuk dilakikan, dan 

memberi bimbingan khusus mengenai bagemana menyelesaikan  

tugas. 

b.  Kepemimpinan yang Mendukung 

Kepemimpinan ini bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan 

kebutuhan bawahan. 

c. Kepemimpinan Partisipatif 

Kepemimpinan ini berkonsultasi dengan bawahan dan menggunakan 

saran mereka sebelum mengambil keputusan. 

b. Kepemimpnan Berorientasi pada Prestasi 

Kepemimpinan ini menetapkan tujuan yang menantang dan 

mengharapkan bawahan untuk berprestasi pada tingkat tertinggi 

mereka. 

 Secara relatif ada tiga macam gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu 

otokrasi, demokratis dan laissez-faire. Kebanyakan manajer menggunakan 

ketiganya pada suatu waktu, tetapi gaya yang paling sering digunakan akan dapat 

dipakai untuk membedakan seorang manajer sebagai pemimpin yang otokratis, 

demokratis atau leissez-faire. 

 Ketiga macam gaya kepemimpinan ini dapat dijelaskan dibawah ini: 

1. Otokratis 

a. Semua penentuan kebijaksanaan dilakukan oleh pemimpin. 

b. Teknik-teknik dan langkah-langkah kegiatan didikte oleh atasan setiap 

waktu, sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti 

untuk tingkat yang luas. 
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c. Pemimpin biasanya mendikte tugas kerja bagian dan kerja bersama setiap 

anggota. 

d. Pemimpin cenderung menjadi “pribadi” dalam pujian dan kecamannya 

terhadap kerja setiap anggota; mengambil jarak dari partisipasi kelompok 

aktif  kecuali bila menunjukkan keahliannya. 

2. Demokratis 

a. Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan 

diambil dengan dorongan dan bantuan dari kelompok. 

b. Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan 

kelompok dibuat dan bila dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis, pemimpin 

menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih. 

c. Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan 

pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. 

d. Pemimpin adalah obyektif atau “fact-minded” dalam pujian dan 

kecamannya dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa 

dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan. 

3. Laissez faire 

a. Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu, dengan 

partisipasi minimal dari pemimpin. 

b. Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang 

membuat orang selalu siap bila dia akan memberikan informasi pada saat 

ditanya.Dia tidak mengambil bagian dalam diskusi kerja. 

c. Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas. 

d. Kadang-kadang memberi komentar sponsor terhadap kegiatan anggota 

atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu 

kejadian. 

 Terdapat enam gaya kepemimpinan yang dikutip dari buku Kepemimpinan 

yang mendatangkan hasil yang ditulis oleh Daniel Goleman (2006;20) adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Koersif (Coersive Style) 
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 Yaitu pemimpin yang menuntu perintahnya dipenuhi sesegera mungkin. 

Kebijakan ekstrim dibuat oleh pemimpin tanpa adanya fleksibilitas kepada 

bawahan. 

 Gaya kepemimpinan koersif akan mendatangkan hasil yang maksimal 

ketika organisasi dalam situasi krisis dan menuntut perbaikan secepatnya. 

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan koersif yaitu: 

a. Kebijakan selalu ditentukan oleh pemimpin 

b. Tidak ada inisiatif atau ide-ide kreatif dari bawahan 

c. Pemimpin menetapkan kontrol yang ketat dan standar yang tinggi 

2. Kepemimpinan Otoritatif (Authoritative Style) 

 Yaitu pemimpin yang menggerakkan orang menuju suatu visi, pemimpin 

yang menggunakan gaya otoritatif akan memberikan motivasi kepada 

bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Gaya kepemimpinan otoritatif akan mendatangkan hasil yang maksimal 

ketika sebuah organisasi tidak memiliki tujuan yang jelas atau target yang pasti 

baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. 

 Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan otoritatif yaitu: 

a. Pemimpin hanya memberikan tujuan akhir yang harus dicapai 

b. Memberikan kebebasan kepada bawahan untuk berinisiatif dan 

memberikan ide-ide baru 

c. Memiliki visi yang jelas dan keberanian untuk bertindak 

d. Memiliki kharisma dan percaya diri yang tinggi 

e. Pandai memberi motivasi kepada bawahan 

3. Kepemimpinan Afiliatif (Affiliative Style) 

Yaitu pemimpin yang menilai individu dan emosi bawahan sebagai hal 

yang lebih penting dari tugas dan tujuan. Pemimpin afiliatif berusaha menciptakan 

keharmonisan antara pemimpin dan bawahan dan mengatur organisasi dengan 

membangun ikatan emosional yang kuat sehingga mendapatkan kesetiaan yang 

tinggi dari bawahan. 
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Gaya kepemimpinan afiliatif akan mendatangkan hasil yang maksimal 

pada sebuah perusahaan yang baru berdiri dimana pemimpin sedang berusaha 

untuk membangun kerjasama tim. 

Adapun ciri-ciri kepemimpinan afiliatif yaitu: 

a. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 

b. Fleksibel dan meningkatkan inovasi 

c. Jarang memberikan arahan kepada bawahan 

d. Memungkinkan kinerja buruk tidak terkoreksi 

e. Cenderung memberikan toleransi yang berlebihan 

4. Kepemimpinan Demokratis (Democratic Leadership) 

Yaitu pemimpin yang membangun rasa hormat dan tanggung jawab 

dengan mendengarkan pendapat orang lain. Pemimpin demokratis menetapkan 

kebijakan melalui konsensus dengan mengikutsertakan partisipasi bawahan. 

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis yaitu: 

a. Menghargai pendapat bawahan 

b. Fleksibel dan memberikan kebebasan kepada bawahan berinisiatif dan 

memberikan ide baru 

c. Tujuan yang dicapai realistis dan berdasarkan kesepakatan bersama 

d. Memungkinkan terjadinya pertemuan-pertemuan secara terus menerus 

e. Melakukan pemungutan suara sebagai jalan akhir untuk mendapatkan 

keputusan. 

5. Kepemimpinan Pacesetting (Pacesetting Leadership) 

Yaitu pemimpin yang ambisius yang menuntut keberhasilan dan 

kesempurnaan dari tugas yang diberikan kepada bawahannya. Pemimpin dengan 

gaya ini memiliki tujuan yang jelas dan memberikan arahan yang jelas mengenai 

hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan pacesetting yaitu: 

a. Pemimpin menetapkan standar kinerja yang tinggi 

b. Memberi contoh dan melakukan perbaikan terus-menerus 

c. Tugas terhadap bawahan yang memiliki kinerja tidak baik. 

d. Memberikan arahan secara terperinci dan fleksibel. 
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e. Tidak ada inisiatif dari bawahan. 

6. Kepemimpinan Coaching (Coaching Leadership) 

 Yaitu pemimpin yang bertindak sebagai seorang penasehat bagi bawahan. 

Pemimpin coaching membantu para bawahannya untuk menemukan kekuatan dan 

kelemahan mereka dan membantu bawahan untuk membuat konsep dari aspirasi 

pribadi dan karir bawahan. 

Adapun ciri-ciri kepemimpinan coaching yaitu: 

a. Pemimpin menghargai gagasan bawahan. 

b. Pemimpin memberi nasehat kepada bawahan mengenai tugas yang 

harus dilaksanakan. 

c. Bersedia untuk mentolerir kegagalan jangka pendek jika kegagalan itu 

dapat meningkatkan cara kerja bawahan dalam jangka panjang. 

d. Terbuka terhadap aspirasi atau kritik dari bawahan. 

e. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberikan pelatihan 

secara pribadi kepada bawahan. 

Pemimpin yang akan memberikan hasil terbaik tidak tergantung pada satu 

gaya kepemimpinan. Para pimpinan menggunakan hampir semua gaya dalam 

takaran yang berbeda tergantung pada situasi dan kondisi. 

 

2.4.4 Tipe Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan manajemen merupakan perwujudan cara tingkah laku 

yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam memimpin bawahannya yaitu 

bertujuan untuk mempengaruhi anggota atau bawahannya dalam mencapai suatu 

tujuan tertentu. 

Berikut adalah Gaya Kepemimpinan yang dikemukakan oleh  Hasibuan 

(2013:170) sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan Otoriter 

Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagai 

besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau pimpinan itu manganut 

sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan 

hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan 
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untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Karakteristik dari kepemimpinan Otoriter, yaitu : 

1. Bawahan hanya bertugas sebagai pelaksanaan keputusan yang telah 

ditetapkan pemimpin. 

2. Pemimpin menganggap dirinya orang yang paling berkuasa, paling 

pintar, dan paling cakap. 

3. Pengarahan bawahan dilakukan dengan memberikan intruksi atau 

perintah, hukuman, serta pengawasan dilakukan secara ketat. 

2. Kepemimpinan Partisipatif 

Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya 

dilakukan dengan cara persuasif, menciptkan kerja sama yang serasi, 

menumbuhkan loyalitas, dan partisipatif para bawahan. Pemimpin 

memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. 

Karakteristik dari Kepemimpinan Partisipatif, yaitu : 

1. Bawahan harus berpartisipasi dalam memberikan saran, ide, dan 

pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan 

2. Keputusan tetap dilakukan pimpinan dengan mempertimbangkan 

saran atau ide yang diberikan bawahannya. 

3. Pemimpin menganut sistem manajemen terbuka (open 

management) dan disentralisasi 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 : 

1. Pimpinan menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan 

pekerjaan kepada bawahan. 



23 
 

2. Pimpinan tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang 

pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan itu dan hanya sedikit melakukan 

kontak mata dengan bawahannya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan 

yang cocok untuk segala situasi, maka penampilan pemimpin yang efektif 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. 

 

2.4.5 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 

Hasibuan (2013:175) : 

1. Gaya Otoratif 

Gaya otoratif ditetapkan 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. 

2. 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. 

3. Gaya Fasilitatif 

Merupakan upaya kooperatif yaitu manajer dan pengikut bekerjasama 

mencapai keputusan bersama. Dalam hal ini, pemimpin secara efektif 
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memiliki komitmen terhadap diri sendiri untuk berbagi dalam proses 

pengambilan keputusan. Gaya merupakan cara yang sempurna manakala 

berhadapan dengan pengikut yang mampu, tetapi belum yakin akan 

dirinya. 

4. Gaya Delegatif 

Digunakan terhadap pengikut yang memiliki pengalaman dan informasi 

yang diperlakukan untuk keputusan atau rekomendasi yang layak. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila pemimpin mampu 

dengan tangkas, cerdas, cepat dan arif dan bijaksana mengambil keputusan yang 

tepat, maka organisasi atau perusahaan bisa berfungsi secara efektif dan efisien. 

 

2.4.6 Beberapa Teori Kepemimpinan 

 Menurut Alfian (2012:66) teori pembawaan tak lepas dari klaim darah 

biru yang relevan dalam model kepemimpinan dinasti, yaitu bahwa pemimpin 

adalah urusan keturunan, bukan hak sembarang orang. Dalam tradisi 

kepemimpinan tradisional, tradisi pemimpin yang diturunkan melekaterat. Suksesi 

raja selalu dikaitkan dengan faktor legitimasi keturunan. 

 teori berfokus yang pada pemimpin versus yang berfokus pada pengkikut 

 teori deskriptif versus perspektif. Teori deskriptif menjelaskan proses, 

aktivitas, dan perilaku pemimpin. Sedangkan teori perspektif menjelaskan 

apa yang harus dilakukan pemimpin agarefektif 

 teori universal versus kontijensi. Teori universal menjelaskan berbagai 

aspek yang dapat diterapkan pada segala macam situasi. Sedangkan teori 

kontijensi membahas berbagai aspek kepemimpinan yang dapat diterapkan 

dalam situasi tertentu, tetapi tidak dalam situasi yang lain.Teori kontijensi 

bisa bersifat deskriptif atau predeskriptif. Teori kontijensi yang deskriptif 

membahas mengapa pemimpin berperilaku berbeda dalam setiap situasi. 

Sedangkan teori kontijensi yang prespektif menjelaskan perilaku yang 

paling efektif dalam setiap situasi. 
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2.5 Motivasi Kerja 

2.5.1 Pengertian Motivasi Kerja 

 Manajer atau pemimpin adalah orang-orang yang mencapai hasil-hasil 

melalui orang lain, yaitu para bawahan. Berhubung dengan hal itu, menjadi 

kewajiban dari setiap pemimpin agar para bawahannya berprestasi.  Prestasi 

bawahan, terutama disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: kemampuan dan daya 

dorong. Kemampuan seseorang ditentukan oleh kualifikasi yang dimilikinya  

antara lain oleh pendidikan, pengalaman dan sifat-sifat pribadi sedangkan daya 

dorong dipengaruhi oleh sesuatu yang ada dalam diri seseorang dan hal-hal lain 

diluar dirinya. 

 Daya dorong yang ada dalam diri seseorang sering disebut motif. Daya 

dorong diluar diri seseorang, harus ditimbulkan pimpinan dan agar hal-hal di luar 

diri seseorang itu turut mempengaruhinya, pemimpin harus memilih berbagai 

sarana atau alat yang sesuai dengan orang lain. 

 Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi 

bawahan agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

Pengertian Motivasi menurut Irianto (2012:53): 

“Sesuatu yang menggerakkan atau mendorong seseorang atau 

kelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. 

Sedangkan definisi motivasi menurut Poniman et al (2010:42) : 

 “Faktor yang memberikan harapan, yaitu kerja keras dalam 

mencapai prestasi diharapkan dengan prestasi dapat memberikan 

hasil demi kepentingan aktivitas yang dilakukan.“ 

Menurut Sharifah (2009:26) yaitu : 

“Mencapai kejayaan dalam wujud sumberinspirasi demi mencapai 

tujuan dengan menunjukkan sikap, kepercayaan, dan upaya dari diri 

sendiri yang seterusnya dapat menentukan tingkat pencapaian dan 

prestasi dalam hidup”.  
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Menurut Stewart (2012:9), sebagai berikut : 

 “Hal yang mendorong seseorang melakukan sesuatu dan 

mengeluarkan seluruh usaha dan energinya untuk itu. Sifat dan 

intensitas motivasi setiap orang berbeda-beda tergantung pada 

berbagai pengaruh yang ada pasa suatu waktu tertentu”. 

 Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah suatu dorongan yang timbul dalam diri seseorang di dalam usaha 

memenuhi kebutuhannya baik secara riil maupun materiil, dan menyalurkan 

perilaku individu tersebut kearah pencapaian suatu tujuan. 

 

2.5.2 Tujuan Motivasi Kerja 

 Pada hakekatnya pemberian motivasi kepada pegawai tersebut mempunyai 

tujuan yang dapat meningkatkan berbagai hal, menurut Santoso (2012:101) 

Kebanyakan karyawan hanya bekerja dimotivasi oleh tujuan memperoleh 

penghasilan uang semata. Mereka melakukan pekerjaan hanya dinilai dari 

keuntungan uang yang diperolehnya. 

Menurut Clements (2012:25) Ada banyak insentif kehidupan yang 

mendorong orang. Satu hal diantaranya adalah bahwa umumnya kita didorong 

oleh kombinasi kompleks berbagai insentif. Oleh karena itu, kita masing-masing 

berbeda dalam kombinasi ini. Beberpa tujuan dalam motivasi kerja diantaranya: 

 uang dan kekayaan materi 

 ketenangan spiritual 

 pengetahuan 

 kekuasaan 

 kesenangan/kebahagiaan 

 kesuksesan 

 kesehatan 

 kemahsyuran 

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa di dalam setiap 

perusahaan diperlukan motivasi kerja yang tinggi dari para karyawannya. Apabila 
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tidak terdapatnya motivasi kerja yang tinggi dari para karyawannya dalam suatu 

perusahaan, maka akanlah sulit perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya. 

 

2.5.3 Jenis-jenis Motivasi Kerja 

Menurut M. Fuad (2012:98) Apabila para pekerja menyukai 

pekerjaannya, menganggap tugas mereka penuh tantangan, dan menyukai 

lingkungan kerja secara umum, maka biasanya mereka akan berusaha maksimal 

untuk melaksanakan pekerjaan dengan bersemangat dan penuh dedikasi. Untuk 

maksud tersebut ada dua jenis motivasi yang dapat ditanamkan, yaitu: 

1. Motivasi positif: yaitu proses mempengaruhi orang lain dengan 

memberikan tambahan tingkat kepuasan tertentu, misalnya memberikan 

promosi, tambahan penghasilan, menciptakan kondisi kerja yang nyaman, 

dan sebagainya.  

2. Motivasi negatif:  

yaitu proses mempengaruhi orang lain dengan memberikan ancaman atau 

mendorong seseorang untuk melakukan dengan terpaksa. Misalnya 

memberikan ancaman dengan penurunan pangkat, pemotongan gaji, atau 

dipecat dari jabatannya.  

 Pimpinan dapat mengkombinasikan penggunaan motivasi positof maupun 

negatif dalam memberikan dorongan kepada bawahan. Dalam hal ini, proporsi 

tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan konsisi yang dihadapi. Berdasarkan 

hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa setiap karyawan akan 

termotivasi diakibatkan adanya unsur positif dan negatif dari pemimpin. Menurut 

saya, untuk memotivasi karyawan, seorang pemimpin haruslah menimbulkan 

dampak positif, misalnya menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab kepada 

perusahaan oleh setiap karyawannya. 

 

2.5.4 Teori Motivasi Kerja 

Menurut Hasan, A (2011:109) Berikut adalah beberapa diantaranya: 

 Teori Insentif. Yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang akan 

bergerak atau mengambil tindakan karena ada insentif yang akan dia 
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dapatkan. Misalnya, Anda mau bekerja dari pada sampai sore karena Anda 

tahu bahwa Anda akan mendapatkan intensif berupa gaji. Jika Anda tahu 

akan mendapatkan penghargaan, maka Anda pun akan bekerja lebih giat 

lagi. Yang dimaksud insentif bisa tangible atau intangible. Seringkali 

sebuah pengakuan dan penghargaan, menjadi sebuah motivasi yang besar. 

 Dorongan Bilogis. Maaf, yang dimaksud bukan hanya masalah seksual 

saja. Termasuk didalamnya dorongan makan dan minum. Saat ada sebuah 

pemicu atau rangsangan, tubuh kita akan bereaksi. Sebagai contoh, saat 

kita sedang haus, kita akan lebih haus lagi saat melihat segelas sirup 

dingin kesukaan Anda. Perut kita akan menjadi lapar saat mencipum bau 

masakan favorit Anda. Bisa dikatakan ini adalah dorongan fitrah atau 

bawaan kita sejak lahir untuk mempertahankan hidup dan 

keberlangsungan hidup. 

 Teori Hirarki Kebutuhan Teori ini dikenalkan oleh Maslow sehingga kita 

mengenal hirarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyajikan alasan lebih 

lengkap dan bertingkat. Mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan 

kemanan, kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan penghargaan, 

sampai kebutuhan akan aktualisasi diri. 

 Takut Kehilangan vs Kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa apda 

dasarnya ada dua faktor yang memotivasi manusia, yaitu takut kehilangan 

dan demi kempuasan (terpenuhinya kebutuhan). Takut kehilangan adalah 

adalah ketakutan akan kehilangan yang sudah dimiliki. Misalnya 

seseorang yang termotivasi berangkat kerja karena takut kehilangan gaji. 

Ada juga orang yang giat bekerja demi menjawab sebuah tantangan, dan 

ini termasuk faktor kepuasan. Konon, faktor takut kehilangan lebih kuat 

dibanding meraih kepuasan, meskipun pada sebagian orang terjadi 

sebaliknya. 

Kejelasan Tujuan Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita 

memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini muncul bahwa seseorang akan 

memiliki motivasi yang tinggi jika dia memiliki tujuan yang jelas. Sehingga 
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muncullah apa yang disebut dengan Goal Setting (penetapan tujuan) Hasan, A. 

(2011). Teori dan Prinsip Motivasi di Tempat Kerja. PTS Professional. 

 

2.6    Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja 

Gaya Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap motivasi 

sebab keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain untuk 

mencapai suatu tujuan tergantung pada bagaimana pemimpin itu menciptakan 

motivasi di dalam diri setiap karyawan (Kartono, 2008). Pemimpin berusaha 

mempengaruhi atau memotivasi bawahannya agar dapat bekerja sesuai  dengan 

tujuan yang diharapkan pemimpin.Motivasi kerja yang tinggi dapat didukung oleh 

gaya kepemimpinan yang tepat, sehingga gaya kepemimpinan yang kurang tepat 

dalam penerapannya akan kurang memotivasi bawahannya dalam melakukan 

aktivitasnya-aktivitasnya. 

Tugas seorang pimpinan yang utama dalam perusahaan memberikan 

sumbangan yang besar berupa tenaga dan pikiran terhadap perusahaannya agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai. Tidak setiap orang dapat melaksanakan gaya 

kepemimpinan dengan baik, karena tugas-tugas dalam strategi kepemimpinan 

menuntut suatu tanggung jawab yang besar. 

Selain daripada itu, untuk menimbulkan motivasi kerja yang tinggi, 

dibutuhkan suatu tindakan yang dapat menumbuhkan motivasi kerja karyawan 

pada suatu perusahaan. Dan tindakan tersebut berasal dari pemimpin atau yang 

biasa disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan sangatlah 

berpengaruh  terhadap motivasi kerja karyawan, karena didalam motivasi 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. Sehingga jelas disini, bahwa peranan 

seorang pimpinan sangat besar dalam mengatur bawahan dan pekerjaan agar 
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setiap karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan benar-benar menunjukan 

usaha-usaha ke arah peningkatan motivasi kerja. 

Jadi, pada garis besarnya dapat kita simpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

dapat meningkatkan motivasi. 


