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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Manajemen 

Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-

unsur manajemen dapat ditingkatkan. 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

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

mencapai suatu tujuan tertentu.”(Hasibuan 2007:1) 

“Manajemen adalah suatu proses untuk memperoleh kegiatan menyeluruh 

secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain” (Stephen Robbins 

(2005:8)  

Dari definisi tentang manajemen tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa manajemen mempunyai 4 fungsi yaitu terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. 

a) Fungsi Perencanaan  

Perencanaan merupakan aktivitas penentuan tujuan atau sasaran yang akan 

dicapai dan menentukan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

b) Fungsi Pengorganisasian  

Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen dapat diartikan 

sebagai proses yang melibatkan dua orang atau lebih untuk bekerja sama 

dalam cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan.  

c) Fungsi Pengarahan  

Pengarahan meliputi tindakan untuk membimbing dan mengusahakan agar 

semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke 

arah tercapainya tujuan.Fungsi pengarahan yang harus dilakukan oleh 
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setiap manajer meliputi tiga unsur, yaitu pemberian motivasi kepada 

bawahan, kepemimpinan dan pengembangan komunikasi. 

d) Fungsi Pengendalian  

Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan apakah tujuan yang 

telah ditetapkan telah tercapai. 

(Irma Nilasari&Sri Wiludjeng:2006) 

Di dalam ilmu manajemen, ada konsep problem solving yang bisa 

diterapkan di suatu perusahaan yaitu menggunakan pendekatan P-D-C-A sebagai 

proses penyelesaian masalah. Dalam bahasa pengendalian kualitas, P-D-C-A 

dapat diartikan sebagai proses penyelesaian dan pengendalian masalah dengan 

pola runtun dan sistematis. Secara ringkas, proses P-D-C-A dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

 

1. Plan (Rencanakan)  

Merencanakan sasaran dan proses apa yang dibutuhkan untuk menentukan 

hasil yang sesuai dengan spesifikasi tujuan yang ditetapkan. Plan ini harus 

diterjemahkan secara rinci dan per sub-sistem. 

2. Do (Kerjakan)  

Melakukan perencanaan proses yang ditelah ditetapkan sebelumnya. 

Ukuran-ukuran proses ini juga telah ditetapkan dalam tahap plan. Dalam 

konsep Do ini pemimpin harus benar-benar menghindari penundaan. 

 

 

Do 

 

Check Act 

Plan 
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3. Check (Evaluasi) 

Melakukan evaluasi terhadap sasaran dan proses serta melaporkan apa saja 

hasilnya. Pemimpin melihat kembali apa yang sudah bawahan kerjakan, 

sudahkah sesuai dengan standar yang ada atau masih ada kekurangan. 

4. Act (Menindaklanjuti) 

Melakukan evaluasi total terhadap hasil sasaran dan proses 

menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Jika ternyata apa yang telah 

dikerjakan masih ada yang kurang atau belum sempurna, segera 

melakukan action untuk memperbaikinya. Proses act ini sangat penting 

artinya sebelum melangkah lebih jauh ke proses perbaikan selanjutnya. 

 

2.2  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang 

khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi 

perusahaan.Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang 

merupakan tenaga kerja pada perusahaan. 

 “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.” (Drs. Malayu 

S.P. Hasibuan:2007:10) 

 Menurut Edwin B.Flippo, “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, 

individu, karyawan, dan masyarakat.”(Dikutip dari Drs. Malayu S.P 

Hasibuan:2007:11) 

 

 



14 
 

 
 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 2.3  Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil 

tertentu melalui kegiatan tenaga kerja.Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia 

berperan penting dalam manajemen. 

Manajemen Sumber Daya Manusia mengatur dan menetapkan program 

kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarka 

asas the right man in the right place and the right man in the right job. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang. 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 

perkembangan perusahaan pada khususnya. 

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan 

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat tenaga kerja. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertical maupun horizontal. 

10. Mengatur pension, pemberhentian, dan pesangon. 

 

2.4  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

a) Perencanaan  

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya 

tujuan. 
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b) Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi dan koordinasi. 

c) Pengarahan  

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau 

bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya 

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan 

pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya 

dengan baik. 

d) Pengendalian  

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

menaati pearturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. 

e) Pengadaan  

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

f) Pengembangan  

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

g) Kompensasi  

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung 

berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. 

h) Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi 

dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat 

memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaanya. 
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i) Pemeliharaan  

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan. 

j) Kedisiplinan  

Kedisiplinan merupakan fungsi yang terpenting dan kunci terwujudnya 

tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang 

maksimal. 

k) Pemberhentian  

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan.Pemberhentian ini disebabkan oleh keingina karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berkahir, pension, dan sebab-sebab 

lainnya. 

 

2.5  Pengertian Kepemimpinan  

 Kepemimpinan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi 

orang-orang agar supaya bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. 

Dapat juga kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk mengajak orang lain untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan dengan penuh semangat. Secara umum maka dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain atau 

sekelompok individu untuk saling bekerja sama, tidak saling menjatuhkan dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. 

 Pemimpin diperlukan untuk menentukan tujuan, mengalokasikan sumber 

daya yang langka, memfokuskan perhatian pada tujuan-tujuan perusahaan, 

mengkoordinasikan perubahan, membina kontak antar pribadi dengan 

pengikutnya, menetapkan arah yang benar atau yang paling baik bila kegagalan 

terjadi. 

 Bahasan mengenai pemimpin dan kepemimpinan pada umumnya 

menjelaskan bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, gaya dan 

sifat yang sesuai dengan kepemimpinan serta syarat-syarat apa yang perlu dimiliki 

oleh seorang pemimpin yang baik. Selain itu banyak pula contoh mengenai 
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pemimpin dan kepemimpinan yang baik sehingga mempunyai daya tarik 

tersendiri untuk mempelajarinya. Meskipun demikian masih tetap sulit untuk 

menirunya sehingga dalam praktek hanya beberapa pemimpin saja yang dapat 

menerapkan kepemimpinan dengan baik dan dapat menerapkan kepemimpinan 

denga baik dan dapat membawa para pengikutnya kepada keadaan yang 

diinginkan. 

 Menurut Jacobs & Jacques, 1990:281 “Kepemimpinan adalah sebuah 

proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan 

yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan 

untuk mencapai sasaran” (dikutip dari Herman Sofyandi & Iwa Garniwa 

2007:174) 

 Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly yang diterjemahkan oleh 

Wahid (2000:263) menyatakan: “Kepemimpinan adalah suatu usaha untuk 

mempengaruhi orang atau perorangan (interpersonal), lewat proses 

komunikasi untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan.”  

 Menurut Bernadine R. dan Susilo Suparjo (2006:1) menyatakan: 

“Kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks dimana seseorang 

mempengaruhi oranglain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau suatu 

sasaran dan mengarahkan organisasi dengan cara yang membuatnya lebih 

kohesif dan lebih masuk akal.” 

 Banyak bahasan dan penelitian awal mengenai kepemimpinan terpusatkan 

pada pengidentifikasian intelektual, emosi, fisik, dan sifat pribadi lainnya dari 

pemimpin yang efektif.Pendekatan teori sifat ini mengasumsikan bahwa sejumlah 

sifat individu dari pemimpin yang efektif dapat ditemukan. Teori sifat 

kepemimpinan adalah teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik 

khas (fisik,mental,kepribadian) yang diasosiasikan dengan keberhasilan 

kepemimpinan. Mengandalkan pada penelitian yang menghubungkan berbagai 

sifat dengan kriteria sukses tertentu. 

Dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan suatu faktor yang 

menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu organisasi, dengan kepemimpinan 
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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 oleh pemimpin sudah tepat.  

 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, 

kreatifitas, partisipasi, dan loyalitas para bawahannya untuk menyelesaikan tugas-

tugasnya. 

 Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pada 

umumnya kepemimpinan adalah suatu proses dimana seseorang mempengaruhi 

orang lain atau kelompok dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Melihat definisi-definisi diatas yang menjadi faktor utama kepemimpinan adalah 

pemimpin itu sendiri, oleh karena itu pemimpin harus memperhatikan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai pemimpin.  

 “Fungsi kepemimpinan adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 

tugas dan pemeliharaan kelompok yang harus dijalankan oleh pemimpin, 

atau orang lain, agar kelompok dapat bekerja secara efektif” (Stoner, 1999) 

 Fungsi kepemimpinan selalu berhubungan langsung dengan situasi sosial 

dalam kehidupan organisasi masing-masing. Dalam membuat keputusan, 

pimpinan harus memperhatikan keadaan sosial organisasinya, sehingga keputusan 

itu akan dirasakan sebagai keputusan bersama dan akan menjadi tanggung jawab 

bersama termasuk dalam pelaksanaannya. 

 Kemampuan pimpinan dapat dilihat dari bagaimana pimpinan 

mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang dapat dilihat dari 

tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Kecuali itu dapat juga dilihat dari 

bagaimana dukungan dari seluruh bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas 
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pokok organisasi yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan dan 

kebijikan pimpinan.  

 Secara umum seorang pimpinan sebaiknya memenuhi beberapa cirri 

berikut ini :  

1) Mempunyai pendidikan umum yang luas.  

Yang dimaksud dengan pendidikan dalam hal ini bukan pendidikan 

formal yang diakhiri dengan suatu gelar, tetapi bahwa seorang pimpinan 

yang baik harus seorang yang “generalist” yang baik pula sehingga ia akan 

mampu mengembangkan kemampuan manajerial yang mendalam. 

2) Kemampuan berkembang secara mental  

Seorang yang secara mental sudah tidak dapat berkembang lagi, 

maka dapat diibaratkan orang itu telah mengalami proses menuju ke 

kematian, artinya apa yang dilakukan dan dipikirkan stagnasi, pimpinan 

yang secara mental tidak berkembang lagi identik dengan sebuah system 

yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga bagaimanapun 

lingkungannya, ia akan tetap seperti itu. 

3) Ingin Tahu  

Seorang pimpinan harus secara sadar bahwa lingkungan, apakah itu 

perarturan, perekonomian, politik, teknologi, budaya akan mengalami 

perubahan. Perubahan-perubahan tersebut seyogyanya mendapat 

perhatian, karena perhatian itu merupakan bagian dari kepemimpinan, 

sehingga pimpinan akan menjadi lebih inovatif dan kreatif. Dan pada 

umumnya pimpinan seperti itu merasa tidak puas terhadap apa yang telah 

dihasilkan. 

4) Mempunyai kemampuan analitis 

Pimpinan harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa situasi 

yag didapati secara teliti, cermat, matang, mantap dan komprehensif, agar 

mendapatkan kesuksesan dalam mencapai tujuan organisasi yang 

dipimpinnya. Lebih-lebih dimasa yang serba tidak pasti seperti ini, 

kemampuan seseorang untuk menganalisa lingkungannya menjadi penting, 

sehingga keputusan yang diambil aka lebih berkualitas. 
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5) Memiliki Daya Ingat Yang Kuat  

Pimpinan pada masa modern seperti ini akan dihadapkan pada 

maraknya informasi. Pimpinan harus mampu mendapatkan informasi 

tersebut dengan baik. Sesuai dengan perkembangannya, informasi yang 

dihadapi pimpinan seringkali dalam volume yang sangat besar dan dengan 

kecepatan yang tinggi. Pimpinan tidak 100% akan menyerahkan hal itu 

pada computer begitu saja, oleh karenanya pimpinan sebagai manusia 

harus mengolah informasi dengan volume besar dan kecepatan tinggi. Hal 

ini akan dapat terlaksana jika pimpinan mempunyai daya ingat yang baik.  

6) Kapabilitas Integratif  

Berkembangnya bidang spesialisasi yang semakin beraneka ragam, 

kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan fungsi-fungsi yang 

semakin komplek diperlukan kapabilitas yang integratis, yaitu kemampuan 

pimpinan yang mencakup berbagai aspek sangat penting. Dengan 

kapabilitias integrative pimpinan akan mampu menggerakan organisasi 

sebagai suatu kesatuan yang utuh kearah pencapaian tujuan.  

7) Keterampilan Berkomunikasi  

Pimpinan harus mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun 

tertulis, khususnya jika pimpinan sedang memberikan perintah (intruksi), 

petunjuk, pedoman, nasehat dan lain sebagainya. Komunikasi dapat secara 

vertical maupun secara horizontal, yaitu komunikasi dengan atasan, 

komunikasi dengan sesama pimpinan maupun komunikasi dengan 

bawahannya. 

8) Rasionalitas dan obyektivitas  

Sikap rasional dan obyektif harus ditanamkan dalam diri pimpinan, 

sebab tidak mungkin seorang pimpinan akan bertindak secara emosional 

dan subyektif. Hal seperti ini dapat mempengaruhi kualitas dari keputusan 

yang diambil. 
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9) Pragmatis  

Keputusan yang diambil selalu dapat dilaksanakan dengan baik 

oleh bawahannya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada 

serta bidang masing-masing. 

10) Sense Of Urgency 

Seorang pimpinan harus mampu membuat skala prioritas atas 

beberapa kegiatan, sehingga mampu mengarahkan sumber daya yang ada 

secara optimal. 

11) Sense Of Timing  

Pimpinan harus dapat mengatur waktu, kapan waktu yang tepat 

atau tidak tepat dalam melakukan suatu tindakan, yang jika dikaitkan 

dengan tugas dan pekerjaan, hal ini menjadi sangat penting.  

12) Sense Of Cohesiveness 

Seorang pimpinan harus menciptakan agar dirinya menyatu dengan 

bawahan, kolega setingkat dan atasan. Hal ini sangat penting jika dikaitkan 

dengan pengembangan kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkornasi 

tindakan.  

13) Sense Of Relevance  

Segala tindakan atau keputusan yang diambil harus sesuai atau 

relevan dengan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi yang 

dipimpinnya.  

14) Kesederhanaan  

Biasanya bawahan akan meladeni sikap-sikap yag dikembangkan 

oleh pimpinannya. Dengan demikian pimpinan harus menunjukan 

kesederhanaan dan kewajaran dalam cara hidup, cara bekerja serta 

bertindak. Semua itu dilakukan dengan tidak berbelit-belit sehingga 

mudah diikuti arahnya.  

15) Keberanian  

Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi, ia perlu 

memiliki keberanian yang semakin tinggi dalam mengambil keputusan dan 

melaksanakan tugas pokoknya.  
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16) Kemampuan Mendengar  

Seorang pimpinan harus mampu dan mau mendengarkan berbagai 

pendapat atau saran atau usulan dan bahkan kritik yang disimpulkan oleh 

bawahannya. 

17) Ketegasan  

Pimpinan harus memiliki tingkat ketegasan yang tinggi dalam 

menghadapi situasi yang semakin tidak pasti dalam rangka upaya 

menamin stabilitas organisasi meskipun dihadapkan pada berbagai resiko 

yang tidak dapat dihindarkan. 

Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari 

seorang pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur 

seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk 

mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan 

kinerja pegawai yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai 

berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan 

tujuan organisasi. 

 

2.5.1  Dasar Kekuasaan Pemimpin  

 Sebagai seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab nya perlu memiliki dasar kekuasaan atas kepemimpinannya tersebut. Pada 

umumnya kekuasaan berhubungan dengan posisi atau jabatan. Kekuasaan ini 

merupakan dasar bagi pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. 

 Dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi melalui sejumlah peran 

atau tugas, pemimpin memerlukan kekuasaan (power) dan pengaruh (influence). 

Menurut Marwansyah dan Mukaram dalam bukunya Manajemen Sumber 

Daya Manusia (1999:168) :  

“Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain. Kekuasaan berkaitan erat dengan kepemimpinan. Kekuasaan 
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digunakan oleh para pemimpin sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan 

kelompok” 

 Menurut Robbins yang dikutip dari Marwansyah dan Mukaram 

(2005:169) 

“Basis kekuasaan sebagai sesuatu yang dikendalikan oleh pemegang 

kekuasaan, yang memngkinkan mereka untuk memanipulasi perilaku orang 

lain, sementara sumber kekuasaan adalah  how power holders come to 

control the basis of power”  

Ada empat basis kekuasaan pemimpin menurut Robbins, yaitu : 

1. Coercive Power, adalah kekuasaan yang didasarkan atas kekuatan. 

Seseorang beraksi terhadap kekuasaan jenis ini karena takut akan akibat-

akibat negative yang akan menimpa jika ia tidak menurut atau tidak patuh. 

2. Reward Power, orang patuh atau tunduk pada keinginan orang lain karena 

kepatuhan ini akan mendatangkan manfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, 

seseorang yand dapat membagi-bagikan imbalan yang dinilai berharga 

oleh orang lain, akan memiliki kekuasaan atas orang lain ini. 

3. Persuasive Power, adalah kemampuan untuk mengalokasikan dan 

memanipilasikan imbalan yang berbentuk simbolis. 

4. Knowlodge Power, atau akses terhadap informasi, adalah kemampuan 

untuk mengendalikan informasi yang unik dan berharga. Bila seseorang 

dalam sebuah kelompok atau organiasi mengontrol unik, dan bila 

informasi ini dibutuhkan untuk membuat keputusan, orang ini kita 

katakana memiliki knowlodge-based power. 

 Berdasarkan penelitian Fleishman yang dilakukan di The Ohio 

State University yang dikutip dari buku Marwansyah dan Mukaram 

(1999:172) Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua kategori 

perilaku pemimpin yakni :  
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1. Consideration  

Didefinisikan sebagai derajat yang menunjukan sejauh mana pemimpin 

memberikan perhatian terhadap bawahan dan bertindak dengan cara yang 

bersahabat dan membantu. Para pemimpin dengan gaya ini cenderung 

memiliki hubungan dengan bawahan yang dicirikan dengan sikap yang 

saling percaya, dan mereka menunjukan rasa hormat kepada gagasan dan 

perasaan bawahan mereka  

2. Initiating Structure  

Didefinisikan sebagai derajat yang menunjukan sejauh mana pemimpin 

mengorganisasikan dan menatap pekerjaannya dan pekerjaan bawahan 

mereka. Para pemimpin dengan gaya ini cenderung mengarahkan 

pekerjaan kelompok melalui kegiatan perencanaan, pemberian tugas-tugas, 

penjadwalan, dan penetapan tenggang waktu (deadline) 

 Didalam sifat kepribadian seperti kesiagaan, keaslian, integritas 

pribadi, dan percaya diri diasosiasikan dengan kepemimpinan yang efektif. 

 Keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai oleh pemimpin 

adalah: 

1. Mendengarkan dan komunikasi lisan  

2. Adaptabilitas dan tanggapan kreatif terhdap kegagalan dan 

halangan  

3. Manajemen pribadi, kepercayaan diri, motivasi untuk bekerja 

meraih sasaran, keinginan mengembangkan karier, dan bangga 

dengan prerstasi yang dicapai.  

4. Efektivitas kelompok dan antarpribadi, kerjasama dalam kelompok, 

keterampilan membandingkan perbedaan pendapat 

5. Efektivitas dalam perusahaan, keinginan memberi kontribusi, 

potensi kepemimpinan. 

6. Pemimpin diharuskan mempunyai kecakapan untuk 

mengembangkan karyawan. Dengan cara: 

a. Mengakui dan menghargai kekuatan, keberhasilan, dan 

perkembangan orang lain 
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b. Menawarkan umpanbalik yang bermanfaat dan 

mengidentifikasi kebutuhan orang lain untuk berkembang 

c. Menjadi mentor, memberikan pelatihan pada waktu yang 

tepat, dan penugasan-penugasan yang menantang serta 

memaksakan dikerahkannya keterampilan seseorang 

Dalam kepemimpinan komunikasi dengan karyawan sangat penting 

terdapat cara-cara komunikasi untuk pemimpin adalah: 

a. Efektif dalam memberi dan menerima, menyertakan isyarat 

emosi dalam pesan-pesan mereka 

b. Menghadapi masalah-masalah sulit tanpa ditunda 

c. Mendengarkan dengan baik, berusaha saling memahami, dan 

bersedia berbagi informasi secara utuh 

d. Menggalakan komunikasi terbuka dan tetap bersedia menerima 

kabar buruk dan kabar baik 

 

2.6 Pengertian Kompetensi Sosial  

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu membawa 

bawahannya dengan berhasil mencapai tujuan perusahaan. Memimpin di dalam 

perusahaan merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi.  

Kompetensi Sosial adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan 

dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang 

lain yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat 

kerja yang terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri motivasi 

internal serta kapasitas pengetahuan konseptual.  

 Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pemimpin sebagai bagian 

dari pegawai untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi 

komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan 

pegawai, dan sesama pemimpin. Setiap pemimpin harus mempunyai pengetahuan 

yang luas dan pemimpin harus memiliki kepribadian yang mencerminkan sebagai 

pemimpin, menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan 



26 
 

 
 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

antar individu, memiliki keterampilan membina kelompok, dan menyelesaikan 

tugas bersama kelompok. 

 Bila pemimpin memiliki kompetensi sosial, maka hal ini akan diteladani 

oleh para pegawai perusahaan. Sebab selain kecerdasan intelektual, emosional dan 

spiritual, pegawai perlu diperkenalkan dengan kecerdasan sosial, agar mereka 

memiliki hati nurani, rasa perduli, empati dan simpati kepada sesama pegawai. 

Karena dari hati seseorang akan muncul kecerdasan sosial dan emosional. 

 Dari uraian dan contoh diatas dapat disimpulkan bahwa kopetensi sosial 

adalah kemampuan seseorang berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan 

memberi kepada orang lain.   

Kriteria kinerja kepemimpinan terkait kompetensi sosial yang dilakukan 

adalah:  

1. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jemis 

kelamin, agama, ras kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial 

ekonomi. 

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pemimpin. 

3. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

Kompetensi sosial ini mengacu pada keterampilan yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan dan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan 

menunjukan pertimbangan, kepedulian dan menghormati orang lain. 

Pemimpin harus menjadi pendengar yang baik, memberikan kesempatan 

bagi orang lain untuk memberi masukan, dan menyampaikan pemahaman 

poin-poin penting yang dikomunikasikan. Interaksi dengan orang lain 

didasarkan pada rasa hormat dan apresiasi bahwa orang dengan berbagai 

macam latar belakang dan sudut pandang berbeda merupakan nilai tambah 

bagi organisasi. Melalui persuasi dan ketegasan dari atasan, bawahan akan 

mendapatkan dukungan untuk ide-ide dan inisiatif, pengaruh efektif dari 

rekan-rekan dan atasan. Kompetensi ini terdiri dari dua keterampilan :  
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a. Berkomunikasi untuk mempengaruhi  

Berkomunikasi melalui teknik yang efektif seperti mendengarkan aktif 

dan penafsiran isyarat non verbal. Mengambil pandangan bawahan, 

rekan dan bawahan, memilih pesan yag sesuai dan media pengiriman, 

membujuk, mempengaruhi dan bekerja sama secara efektif dengan 

kemampuan untuk meyakinkan orang terhadap individu yang diberi 

perintah. 

- Strategi  

Membangun dan mengembangkan saluran untuk dua arah 

komunikasi, memanfaatkan berbagai media untuk menyampaikan 

komunikasi berdampak pada semua tingkat di dalam dan di luar 

organisasi, diberikannya pengaruh melalui hubungan yang 

dibangun melalui dialog.  

- Organisasi  

Mencari umpan balik secara proaktif pada berbagai isu-isu, 

berkomunikasi visi bersma yang jelas dan konsisten, meyakinkan 

orang lain dengan menggunakan alasan dan melibatkan orang lain 

dalam diskusi terbuka, melakukan negoisasi aktif dengan orang 

lain untuk mencapai hasil yang diterima. 

- Langsung  

Praktek aktif mendengarkan dan isyarat non verbal untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik. 

b. Efektivitas interpersonal 

Responsif terhadap kebutuhan orang lain, empati dengan ke 

khawatiran bawahan, mendorong dan menginspirasi bawahan. 

- Strategi  

Menunjukan sensitivitas ketika berhadapan dengan budaya yang 

berbeda tanpa mengorbankan kebutuhan organisasi, membangun 

jaringan mencapai kuat dan luas di organisasi dan budaya. 
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- Organisasi  

Mengantisipasi kebutuhan orang lain dan secara proaktif bawahan 

di tingkat organisasi, mengembangakn jaringan kontak yang kuat 

dengan mempromosikan manfaat dari saling mendukung. 

- Langsung  

Menyediakan dukungan dan membantu mereka yang sedang dalam 

kesulitan dan kemitraan membangun dengan mendirikan hubungan 

dan hubungan kerja yang baik.  

 

2.7  Pengertian Kompetensi Emosional  

Kompetensi Emosional adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan 

dan kemampuan untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif 

dan moralis sehingga pola emosinya relatif stabil dalam menghadapi 

permasalahan di tempat kerja, yang dibentuk dari sinergi antara watak, kosep diri 

motivasi internal serta kapasitas pengetahuan emosional. 

Kompetensi emosional membantu untuk mengatur emosi seseorang dan 

kualitas emosi dalam berhubungan dengan sesama. Hampir tidak mungkin untuk 

memiliki kompetensi moral yang baik tanpa kompetensi emosional yang baik. 

Kompetensi emosional memberi kesempatan pada seseorang untuk 

mengerti emosi yang dimiliki oleh seseorang, khususnya dalam hal melakukan 

sesuatu yang benar. Kompetensi emosi juga menolong kita untuk memahami dan 

merespon kecerdasan untuk emosi terhadap orang lain. Kemampuan untuk 

merespon pada emosional orang lain tersebut sangat diperlukan sehingga 

menciptakan lingkungan kerja yang positif dimana seseorang merasa cukup aman 

untuk melakukan moral yang benar.  

 Pada kebanyakan pemimpin yang sukses, mereka meluangkan mayoritas 

waktu mereka dengan sejajar. Namun seluruh waktu pengalaman pemimpin ketika 

hal tersebut sulit untuk tetap sejajar. Ketidaksejajaran moral tidak selalu terjadi 

karena kita kekurangan kemampuan moral atau emosional. Biasa hal tersebut 

dikarenakan virus moral atau gangguan emosional yang akhirnya mengganggu 
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kemampuan kita untuk menggunakan kompetensi moral dan emosional 

kesuksesan. 

“Kecerdasan emosi adalah kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan 

perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan 

mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan 

orang lain. “(Daniel Goleman 2002:512) 

Menurut Goleman, khusus pada orang-orang yang murni hanya memiliki 

kecerdasan akademis tinggi, mereka cenderung memiliki rasa gelisah yang tidak 

beralasan, terlalu kritis, rewel, cenderung menarik diri, terkesan dingin dan 

cenderung sulit mengekspresikan kekesalan san kemarahannya secara tepat. Bila 

didukung dengan rendahnya taraf kecerdasan emosionalnya, maka orang-orang 

seperti ini sering menjadi sumber masalah. Karena sfat-sifat diatas, bila seseorang 

memiliki IQ tinggi namun taraf kecerdasan emosional nya rendah maka 

cenderung akan terlihat sebagai orang yang keras kepala, sulit bergaul, mudah 

frustasi, tidak mudah percaya kepada orang lain, tidak peka dengan kondisi 

lingkungan dan cenderung putus asa bila mengalami stress. Kondisi sebaliknya, 

dialami oleh orang-orang yang memiliki taraf IQ rata-rata namun memiliki 

kecedarsan emosional yang tinggi. Hal ini dikarenakan orang yang ber-IQ tinggi 

gagal menjadi pemimpin, sementara orang yang IQ-nya sedang-sedang justru bisa 

menjadi pemimpin yang baik dibandingkan pemimpin dengan kecerdasan 

emosional yang mencakup keterampilan menghadapi tekanan, mengenali dan 

mengekspresikan emosi, keteguhan hati, empati, serta keterampilan berhubungan 

dengan orang lain. 

2.7.1 Unsur-unsur Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence) 

 Adapun unsur-unsur kecakapan dalam EQ menurut Goleman yang dikutip 

menurut Masaong (2011 :71) sebagaimana yang di adopsi dari model yang 

dikembangkan oleh Salovey dan Mayer, mempunyai cakupan lima kemampuan 

dasar berikut, yaitu :  
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a. Mengendalikan Dorongan Hati  

Merupakan karakteristik emosi untuk menunda kesenangan sesaat untuk 

mendaptkan hasil yang lebih baik. Hal ini sering juga disebut “ menahan 

diri “. Orang yang cerdas secara emosi tidak memakai prinsip “ harus 

memiliki segalanya saat itu juga. Mengendalikan dorongan hati merupakan 

salahsatu seni bersabar dan menukar rasa sakit atau kesulitan saat ini 

dengan kesenangan yang jauh lebih besar dimasa yang akan datang. 

Kecerdasan emosi penuh dengan perhitungan.  

b. Mengelola Suasana Hati  

Merupakan kemampuan emosional yang meliputi kecakapan untuk tetap 

tenang dalam suasana apapun, menghilangkan gelisahan yang timbul, 

mengatasi kesedihan atau berdamai dengan sesuatu yang menjengkelkan. 

Orang yang cerdas secara emosi tidak berada dibawah kekuasaan emosi. 

Mereka akan cepat kembali bersemangat  apapun situasi yang menghadang 

dan tahu cara menenangkan diri. Mengelola suasana hati bukan berrarti 

menekan perasaan. Salah satu ekspresi emosi yang bisa timbul bagi setiap 

orang adalah marah. Menurut Aristoteles, marah itu mudah. Tetapi untuk 

marah kepada orang yang tepat, tingkat yang tepat, waktu, tujuan dan 

dengan cara yang tepat, hanya bisa di lakukan oleh orang-orang yang 

cerdas secara emosi. Ketiga hal tersebut diatas, merupakan kemampuan 

untuk memahami dan mengelola emosi-emosi diri sendiri yang harus 

dimiliki oleh orang-orang yang dikatakan cerdas secara emosi.  

c. Kemampuan Sosial 

Memiliki perhatian mendasar terhadap orang lain. Orang yang 

mempunyai kemampuan sosial dapat bergaul dengan siapa saja, 

menyenangkan dan tenggang rasa terhadap orang lain yang berbeda 

dengan dirinya. Tingkah laku seperti itu memerlukan harga diri yang 

tinggi, yaitu: menerima diri sendiri apa adanya, tidak perlu membuktikan 

apapun, bahagia dan puas pada diri sendiri apapun keadaanya. 

Kemampuan sosial erat hubungannya dengan keterampilan menjalin 

hubungan dengan orang lain. Orang yang cerdas secara emosi mampu 
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menjalin hubungan sosial dengan siapa saja. Orang-orang yang berada di 

sekitar mereka dan merasa bahwa hubungan ini berharga dan 

menyenangkan. Ini berarti kedua belah pihak dapat menjadi diri mereka 

sendiri. Orang-orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi bisa membuat 

orang lain merasa tentram dan nyaman berada di dekatnya. Mereka 

menebar kehangatan dan keterbukaan atau transparansi dengan cara yang 

tepat.  

Di dalam kompetensi emosional pemimpin harus memperhatikan 

ketika perusahaan sudah efektif atau adanya kemunduran dalam kinerja. 

Diantaranya pemimpin harus memperhatikan :  

a. Kesadaran diri emosi : mampu membaca suasana emosi dan 

dampaknya pada kinerja  

b. Semangat meraih prestasi : mencari lingkungan yang menyediakan 

data penting dan peluang untuk perusahaan  

c. Adaptabilitas : keluwesan dalam menghadapi tantangan atau rintangan  

d. Pengendalian diri : bekerja tetap efektif kendati dibawah tekanan 

ketimbang mudah panik, marah. 

e. Integritas : sikap dapat diandalkan yang melahirkan kepercayaan  

f. Optimisme : ketangguhan dalam menghadapi kemunduran  

g. Empati : memahami perasaan dan perespektif orang lain. 

h. Memanfaatkan keragaman : memanfaatkan perbedaan sebagai peluang  

i. Kesadaran politik : memahami kecenderungan ekonomi, politik, sosial 

yang sedang berlangsung 

j. Membina ikatan : kekuatan hubungan pribadi antara orang-orang 

saling berjauhan dan antara bagian-bagian dalam perusahaan. 

 

2.8  Pengertian Produktivitas  

Produktivitas adalah tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-

barang atau jasa-jasa: “produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik 

terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang” 
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“Prodktivitas berarti kemampuan yang menghasilkan sesuatu. Sedangkan 

kerja berarti kegiatan melakukan sesuatu yang dilakkan untuk mencari 

nafkah mata pencaharian.”(Poerwadarminta, 1984 : 70).  

Dalam doktrin pada Konferensi Oslo, 1984, tercantum definisi umum 

produktivitas semesta, yaitu : 

“Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang menyediakan 

lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia, dengan menggunakan 

sumber-sumber riil yang semakin sedikit” 

Produktivitas juga diartikan sebagai  : 

a. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil. 

b. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang 

dinyatakan dalam satu-satuan unit umum. (Drs. Muchdarsyah 

Sinungan:2003:12) 

“Secara teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang 

dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). 

Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang 

dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu.” (Riyanto, 1986 : 22) 

 

2.8.1  Faktor-faktor Determinan Produktivitas 

a) Knowlodge  

b) Skills 

c) Abilities 

d) Attitudes 

e) Behaviors  

Dari pekerja yang ada didalam organisasi sehingga banyak program-

program perbaikan produktivitas meletakan hal-hal tersebut sebagai 

asumsi-asumsi dasarnya. 

Menurut Klinger & Nanbaldian dikutip oleh DR. Faustino Cardoso 

Gomes, M.Si.(2003:160) menyatakan bahwa produktivitas merupakan 
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fungsi perkalian dari usaha pegawai, yang didukung dengan motivasi yang 

tinggi, dengan kemampuan pegawai, yang diperoleh melalui latihan-

latihan. Produktivitas yang meningkat, berarti performansi yang baik, akan 

menjadi feedback bagi usaha, atauutnya. motivasi pekerja pada tahap beri 

 

2.8.2  Pengertian Produktivitas Kerja  

Produktivitas kerja adalah suatu kemampuan untuk melakukan kegiatan 

yang menghasilkan suatu produk atau hasil kerja sesuai dengan mutu yang 

ditetapkan dalam  waktu yang lebih singkat dari seorang tenaga kerja. 

“Pengertian produktivitas kerja pada dasarnya mencakup sikap mental yang 

selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan di hari ini lebih baik dari 

hari kemarin dan hari esok lebih baik dari ini” (Sinungan, 1985:12)  

“Produktivitas kerja adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu kerja 

yang lebih banyak daripada ukuran biasa yang telah umum.” (The Liang 

Gie, 1981:3) 

Menurut Prof.DR.Sondang P.Siagian,M.P.A (1982:15) :”Produktivitas 

kerja adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar – besarnya dari 

sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang 

optimal,kalau mungkin yang maksimal” 

Dari pengertian diatas dapat disimplkan bahwa produktivitas kerja adalah 

kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang 

digunakan, seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu 

menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam waktu singkat 

atau tepat. 

2.8.3  Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja  

a) Pendidikan  

b) Keterampilan  



34 
 

 
 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

c) Sikap dan Etika Kerja  

d) Tingkat Penghasilan  

e) Jaminan Sosial 

f) Tingkat Sosial dan Iklim Kerja  

g) Motivasi  

h) Gizi dan Kesehatan  

i) Hubungan Individu  

j) Teknologi  

k) Produksi  

 

2.8.4  Pengukuran Produktivitas Kerja  

Pengukuran produktivitas kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan 

mendorong efisiensi produksi. Manfaat lain adalah ntuk menentukan target dan 

kegunaan, praktisnya sebagai standar dalam pembayaran upah karyawan. Untuk 

mengukur suatu produktivitas dapat digunakan dua jenis ukuran jam-jam kerja 

yang harus digunakan untuk bekerja.  

Ada dua macam alat pengukuran produktivitas, yaitu :  

1. Physical Productivity, yaitu produktivitassecara kuantitatif seperti ukuran 

(size), panjang, berat, banyaknya unit, waktu dan biaya tenaga kerja. 

2. Value Prooductivity, yaitu ukuran produktivitas dengan menggunakan 

nilai uang yang dinyatakan dalam rupiah, yen, dollar dan seterusnya.  

(Ravianto, 1986 : 21) 

 


