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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari

manajemen keorganisasian yang memusatkan perhatian pad unsur manusia. Unsur

manusia (Man) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu khusus untuk mempelajari

bagaimana mengatur suatu bidang ilmu khusus untuk mempelajari bagaimana proses

pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

tertentu dan dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak. MSDM adala suatu

bidang manajemen yang mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam

organisasi atau perusahaan. Fokus yang dipelajari dalam MSDM adalah masalaha

yang terkait dengan tenaga kerja manusia. MSDM adalah pendekatan dalam

mengelola masalah masalah manusia. Agar penelitian Manajemen Sumber Daya

Manusia lebih jelas, maka di bawah ini bebarapa definisi yang dikemukan oleh para

ahli :

Hasibuan (2010:10) berpendapat bahwa MSDM adalah ilmu dan seni

mengatur hubugan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, danmasyarakat”.

Menurut Flippo yang dikutip oleh Hasibuan (2010) berpendapat bahwa :

“Personel Management is the planning, organizing, directing and controlling
of the procurement, development, compensation, integration, maintenance,
and separation of human resources to the end that individual, organizational
and societal objectives are accomplished”.
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Menurut Handoko (2010:4) menjelaskan :

“Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan seleksi, pengembangan,

pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik

tujuan individu maupun organisasi”

Dari definisi diatas dapat dilihat pentingnya peranan manajemen dalam

mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi.

2.1.1 Fungsi – fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2010:12)

1. Perencanaan (planning), Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja

secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan

progam kepegawaian. Progam kepegawaian meliputi pengorganisasian,

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi,

pengintegrasin, pemeliharaan, kedisiplinan, dan  pemberhentian karyawan.

2. Pengorganisasian (organizing), Pengorganisasian adalah kegiatan untuk

mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja,

hubungan kerja, delegasi, wewenang, intregrasi, dan koordinasi dalama bagan

organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan

organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

3. Pengarahan (directing), Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua

karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efktif serta efisien dalam

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar

mengerjakan semua tugasnya dengan baik.
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4. Pengendalian (contolling), Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan

semua karyawan agar mentaati peraturan – peraturan perusahaan dan bekerja

sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpanan atau kesalahan,

diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian

karyawan meliputi kehadiran perbaikan dan penyempurnaan rencana.

Pengendalian karyawan meliputi kehadiean, kedisiplinan, perilaku, kerja

sama, pelaksanaa pekerja, dan menjagsituasi lingkungan pekerjaan.

5. Pengadaan (procurement), Pengadaan adala proses penarikan, seleksi,

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendaptkankaryawan yang sesuai

dengan kebutuan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu

terwujudnya tujuan.

6. Pengembangan (development), Pengembangan adalah proses peningkatan

keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui

pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan nasa kini maupun masa depan.

7. Kompensasi (compensation), Kompensasi adalah pemberian balas jasa

langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada

karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip

kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi

kerjanya, layak diartkan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta

berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal

dan ekseternal konsitensi.

8. Pengintegrasian (integration), Pengintegrasian adalah kegiatan untuk

mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar

tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan

memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil

pekerjaanya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dn sulit dalam

MSDM, karena mempersatuka dua kepentingan yang bertolak belakang.
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9. Pemeliharaan (maintenance), Pemeliharaan adlah kegiatan untuk memelihara

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

tetap mau bekerja sama sampai pension. Pemeliharaan yang baik dilakukan

dengan progam kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar

karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.

10. Kedisiplinan , Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan

kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud

tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk

mentaati perturan – peraturan perusahaan dan norma – norma sosial.

11. Pemberhentian (separation), Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja

seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh

keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pension,

dan sebab – sebab lainnya.

2.2 Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional menurut Danim (2010:8) kepemimpinan

transformasional adalah

“Kemampuan seseorang pemimpin dalam bekerja dengan dan/atau melalui
orang lain untuk mentransformasikan, secara optimal sumber daya organisasi
dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian
yang telah ditetapkan.”

Menurut O’Leary (2011:19) kepemimpinan transformasional adalah

“Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seseorang manajer bila ia ingin
suatu kelompok melebarkan batas dan memiliki kinerja melampaui status quo
atau mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru.
kepemimpinan transformasional pada prinsipnya memotivasi bawahan untuk
berbuat lebih baik dari apa yang bisa dilakukan, dengan kata lain dapat
meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang akan
berpengaruh terhadap peningkatan kinerja.”



13

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan

transformasional yang mencakup upaya perubahan terhadap bawahan untuk berbuat

lebih positif atau lebih baik dari apa yang biasa dikerjakan yang berpengaruh

terhadap peningkatan kinerja.

2.2.1 Karakteristik kepemimpinan transformasional

Menurut Avolio (2011:26) adalah sebagai berikut:

1. Idealized influence (or charismatic influence), mempunyai makna bahwa

seorang pemimpin transformasional harus kharisma yang mampu “menyihir”

bawahan untuk bereaksi mengikuti pimpinan. Dalam bentuk konkrit, kharisma

ini ditunjukan melalui perilaku pemahaman terhadap visi dan misi organisasi,

mempunyai pendirian yang kukuh, komitmen dan konsisten terhadap setiap

keputusan yang telah diambil, dan menghargai bawahan. Dengan kata lain,

pemimpin transformasional menjadi role model yang dikagumi, dihargai, dan

diikuti oleh bawahannya.

2. Inspirational motivation, berarti karakter seorang pemimpin yang mampu

menerapkan standar yang tinngi akan tetapi sekaligus mampu mendorong

bawahan untuk mencapai standar tersebut. Karakter seperti ini mampu

membangkitkan optimisme dan antusiasme yang tinggi dari pawa bawahan.

Dengan kata lain, pemimpin transformasional senantiasa memberikan

inspirasi dan memotivasi bawahannya.

3. Intellectual stimulation, karakter seorang pemimpin transformasional yang

mampu mendorong bawahannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan

cermat dan rasional. Selain itu, karakter ini mendorong para bawahan untuk

menemukan cara baru yang lbih efektif dalam menyelesaikan masalah.

Dengan kata lain, pemimpin transformasional mampu mendorong

(menstimulasi) bawahan untuk selalu kreatif dan inovatif.
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4. Individualized consideration, berarti karakter seorang pemimpin yang mampu

memahami perbedaan individual para bawahannya. Dalam hal ini, pemimpin

transformasional mau dan mampu untuk mendengar aspirasi, mendidik, dan

melatih bawahan. Selain itu, seorang pemimpin transformasional mampu

melihat potensi prestasi dan kebutuhan berkembang para bawahan serta

memfasilitasinya. Dengan kata lain, pemimpin transformasional mampu

memahami dan menghargai bawahan berdasarkan kebutuhan bawahan dan

memperhatikan keinginan berprestas dan berkembang para bawahan

2.2.2 Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Transformasional

Paradigma baru dari kepemimpinan transformasional mengangkat tujuh

prinsip untuk menciptakan kepemimpinan transformasional yang sinergis

sebagaimana pernyataan Rees (2013:25) di bawah ini  :

1. Simplifikasi, keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan sebuah visi

yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama. Kemampuan serta

keterampilan dalam mengungkapkan visi secara jelas, praktis dan tentu saja

transformasional yang dapat menjawab “Kemana kita akan melangkah?”

menjadi hal pertama yang penting untuk kita implementasikan.

2. Motivasi, Kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap orang yang

terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal kedua yang perlu kita

lakukan. Pada saat pemimpin transformasional dapat menciptakan suatu

sinergitas di dalam organisasi, berarti seharusnya dia dapat pula

mengoptimalkan, memotivasi dan memberi energi kepada setiap pengikutnya.

Praktisnya dapat saja berupa tugas atau pekerjaan yang betul-betul menantang

serta memberikan peluang bagi mereka pula untuk terlibat dalam suatu proses

kreatif baik dalam hal memberikan usulan ataupun mengambil keputusan

dalam pemecahan masalah, sehingga hal ini pula akan memberikan nilai

tambah bagi mereka sendiri.
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3. Fasilitasi, dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi

“pembelajaran” yang terjadi di dalam organisasi secara kelembagaan,

kelompok, ataupun individual. Hal ini akan berdampak pada semakin

bertambahnya modal intektual dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.

4. Inovasi, yaitu kemampuan untuk secara berani dan bertanggung jawab

melakukan suatu perubahan bilamana diperlukan dan menjadi suatu tuntutan

dengan perubahan yang terjadi. Dalam suatu organisasi yang efektif dan

efisien, setiap orang yang terlibat perlu mengantisipasi perubahan dan

seharusnya pula mereka tidak takut akan perubahan tersebut. Dalam kasus

tertentu, pemimpin transformasional harus sigap merespon perubahan tanpa

mengorbankan rasa percaya dan tim kerja yang sudah dibangun.

5. Mobilitas, yaitu pengerahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi

dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalamnya dalam mencapai visi

dan tujuan. Pemimpin transformasional akan selalu mengupayakan pengikut

yang penuh dengan tanggung jawab.

6. Siap Siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka

sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif.

7. Tekad, yaitu tekad bulat untuk selalu sampai pada akhir, tekad bulat untuk

menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Untuk ini tentu perlu pula

didukung oleh pengembangan disiplin spiritualitas, emosi, dan fisik serta

komitmen.

2.3 Motivasi

Motivasi berasal dari kata Motivation, yang artinya dorongan daya batin,

sedangkan to motivate artinya mendorong untuk berprilaku atau berusaha. Motivasi

dalam manajemen, lebih menitikberatkan pada bagaimana caranya mengarahkan daya

dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya Motivasi karena Motivasi

adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia,
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supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimasl. Motivasi

semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk

dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan.Perusahaan

tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, cakap dan terampil tetapi yang

terpenting mereka memiliki keinginan untuk bekerja dengan giat dan mencapai hasil

kerja yang baik.

Handoko (2010:89) mengatakan bahwa pengertian motivasi adalah sebagai

berikut :

“Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna

mencapai tujuan.”

Rivai (2011:22), mengatakan bahwa Motivasi adalah sebagai berikut :

”Suatu keahlian dalam mengarahkan karyawan dan perusahaan agar mau

bekerja secara berhasil, sehingga keinginan karyawan dan tujuan perusahaan

sekaligus tercapai.”

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa motivasi

merupakan suatu penggerak untuk karyawan melakukan pekerjaan dalam hal nya

mencapai tujuan organisasi.

2.3.1 Tujuan Motivasi

Tujuan Motivasi menurut Hasibuan (2010:77) : mengatakan bahwa pengertian

motivasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Moral dan kepuasan Kerja Karyawan

2. Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan
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5. mengefektifkan pengadaan karyawan

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik

7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan

8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku

2.3.2 Jenis-jenis Motivasi

Hasibuan (2010:78), mengatakan bahwa jenis-jenis motivasi adalah sebagai

berikut :

1. Motivasi Positif (Insentif Positif), Motivasi Positif adalah Manajer

memotivasi (merangsang) bawahan dengan memberikan hadiah kepada

mereka yang berprestasi di atas prestasi standar.

2. Motivasi Negatif (Insentif Negatif), Motivasi Negatif adalah Manajer

memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman.

Dengan motivasi negatif ini semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek

akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang

dapat berakibat kurang baik.

2.3.3 Metode Motivasi

Hasibuan (2010:79), mengatakan bahwa ada dua metode motivasi adalah

sebagai berikut ;

1. Motivasi Langsung (Direct Motivation), Motivasi langsung adalah motivasi

(materiil dan Non Materiil) yang diberikan secara langsung kepada setiap

individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya, jadi

sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus dan

bintang jasa.
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2. Motivasi Tidak Langsung (Indirect Motivation), Motivasi Tidak langsung

adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang

mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para

karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya ruangan

kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi dan sejenisnya.

2.3.4 Proses Motivasi

Hasibuan (2010:81), mengatakan bahwa proses motivasi adalah sebagai

berikut :

1. Tujuan, Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan

organisasi. Baru kemudian para karyawan dimotivasi kearah tujuan.

2. Mengetahui kepentingan, hal yang penting dalam proses motivasi adalah

mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut

kepntingan pimpinan atau perusahaan saja.

3. Komunikasi efektif, Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang

baik dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan

diperolehnya dan syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya insentif

tersebut diperolehnya.

4. Integrasi tujuan, Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan organisasi

dan tujuan kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah needscomplex

yaitu untuk memperoleh laba serta perluasan perusahaan. Sedangkan tujuan

individu karyawan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi, tujuan

organisasi dan tujuan karyawan harus disatukan dan untuk itu penting adanya

penyesuaian motivasi.

5. Fasilitas, Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada

organisasi dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran

pelaksanaan pekerjaan. Seperti memberikan bantuan kendaraan kepada

salesman.
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2.3.5 Prinsip-prinsip Dalam Motivasi Kerja

Mangkunegara (2012:55), mengatakan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam

memotivasi kerja karyawan adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Partisipasi, Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan

kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai

oleh pemimpin.

2. Prinsip Komunikasi, Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang

berhubungan dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas,

pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya.

3. Prinsip Pengakui Andil Bawahan, Pemimpin mengakui bahwa bawahan

(pegawai) mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan

pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya.

4. Prinsip Pendelegasian Wewewnang, Pemimpin yang memberikan otoritas

atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat

mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat

pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang

diharapkan oleh pemimpin.

5. Prinsip Memberi Perhatian, Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa

yang diinginkan pegawai bawahan, akan memotivasi pegawai bekrja apa yang

diharapkan oleh pemimpin.
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2.3.6 Teori-teori Motivasi

Rivai (2011:28), mengatakan bahwa terdapat beberapa teori motivasi adalah

sebagai berikut :

1. Hierarki Teori Kebutuhan (Hierarchical of Needs Theory), Menurut

Abraham Maslow bahwa pada setiap diri manusia itu terdiri atas lima

kebutuhan yaitu Kebutuhan Fisik terdiri dari kebutuhan akan perumahan,

makanan, minuman, dan kesehatan. Kebutuhan rasa aman dalam dunia kerja,

pegawai menginginkan adanya jaminan sosial tenaga kerja, pensiun,

perlengkapan keselamatan kerja, dan kepastian dalam status kepegawaian.

Kebutuhan sosial, kebutuhan ini berkaitan dengan menjadi bagian dari orang

lain, dicintai orang lain, dan mencintai orang lain. Kebutuhan pengakuan,

kebutuhan yang berkaitan tidak hanya menjadi bagian dari orang lain.

Sedangkan kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk

menggunakan kemampuan, skill, dan potensi.

Gambar 2.2

Hierarki Kebutuhan Maslow

Semakin ke atas kebutuhan seseorang semakin sedikit jumlah atau kuantitas

manusia yang memiliki kriteria kebutuhannya.
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2. Teori Kebutuhan McClelland’s (McClelland’s Theory of Needs),

McClelland theory of needs memfokuskan kepada tiga hal, yaitu:

a. Kebutuhan dalam mencapai kesuksesan: kemampuan untuk mencapai

hubungan kepada standar perusahaan yang telah ditentukan juga

perjuangan karyawan untuk menuju keberhasilan.

b. Kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja: kebutuhan untuk

membuat orang berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana

didalam tugasnya masing-masing

c. Kebutuhan untuk berafiliasi: hasrat untuk bersahabat dan mengenal

lebih dekat rekan kerja.

3. Teori X dan Y Mc. Gregor, Teori X dan Y, Douglas McGregor yang

dikutip oleh Hasibuan (2011:65) mengajukan dua pandangan yang berbeda

tentang manusia, negatif dengan tanda label x dan positif dengan tanda label

y.

a. Teori X (negatif) merumuskan asumsi-asumsi sebagai berikut : Rata-

rata karyawan malas dan tidak suka bekerja. Umumnya karyawan tidak

berambisi mencapai prestasi yang optimal dan selalu menghindari

tanggung jawabnya dengan cara mengkambinghitamkan orang lain.

Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah, dan diawasi dalam

melaksanakan pekerjaannya. Karyawan lebih mementingkan diri

sendiri dan tidak memperdulikan tujuan organisasi.

b. Sedangkan Teori Y (positif) memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut :

Rata-rata karyawan rajin dan menganggap sesungguhnya bekerja,

sama wajarnya dengan bermain-main dan beristirahat. Pekerjaan tidak

perlu dihindari dan dipaksakan, bahkan banyak karyawan tidak betah

dan merasa kesal tidak bekerja. Lazimnya karyawan dapat memikul

tanggung jawab dan berambisi untuk maju dengan mencapai prestasi
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kerja yang optimal. Karyawan selalu berusaha mencapai sasaran

organisasi dan mengambangkan dirinya untuk mencapai sasran itu.

Organisasi seharusnya memungkinkan karyawan mewujudkan

potenisnya sendiri dengan memberikan sumbangan pada tercapainya

sasaran perusahaan.

4. ERG Theory (Existence, Relatedness, Growth Theory)

Teori ini dikemukakan oleh Clayton Alderfer yang dikutip oleh

Mangkunegara (2012:15), yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan teori dari

Abraham Maslow. Teori ini mengemukakan bahwa ada tiga kelompok kebutuhan

manusia, yaitu:

a. Existence needs, kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari

eksistensi pegawai, seperti makan, minum, pakaian, bernapas, gaji,

keamanan kondisi kerja, fringe benefits.

b. Relatedness needs, kebutuhan interpersonal, yaitu kepuasan dalam

berinteraksi dalam lingkungan kerja.

c. Growth needs, kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan

pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan

pegawai.

2.3.7 Model-model Motivasi

Veithzal Rivai (2011:122), mengatakan bahwa model-model motivasi adalah

sebagai berikut :

1. Model Tradisional, Model tradisional ini digunakan untuk memberikan

dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil,

para menajer menggunkan sistem upah insentif, semakin banyak mereka

menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, semakin besar

penghasilan mereka.
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2. Model Hubungan Manusiawi, Model hubungan tradisional yaitu para manajer

dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan

sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna,

sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Para karyawan diberi lebih

banyak waktu kebebasan  untuk mengambil keputusan dalam menjalankan

pekerjaannya.

3. Model Sumber Daya Manusia, Model Sumber Daya Manusia yaitu karyawan

mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan hanya motivasi

karena uang ataupn keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk

berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Tugas manajer dalam model

ini, bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja tetapi juga

untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan

organisasi dan anggotanya, dimana setiap karyawan menyumbangkan sesuai

dengan kepentingan dan kemampuannya masing-masing.

2.3.8 Pengukuran Motivasi

Pengukuran motivasi menurut Sastrohadiwiryo (2012:33), Kekuatan motivasi

tenaga kerja untuk bekerja secara langsung tercermin sebagai upaya seberapa jauh

karyawan bekerja keras. Upaya ini mungkin menghasilkan hasil kerja yang baik atau

sebaliknya, karena ada dua faktor yang harus benar jika upaya itu akan diubah

menjadi kinerja.

1. Tenaga kerja harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan

tugasnya dengan baik. Tanpa kemampuan dan upaya yang tinggi, tidak

mungkin menghasilkan kinerja yang baik.

2. Persepsi tenaga kerja yang bersangkutan tentang bagaimana upayanya dapat

diubah sebaik-baiknya menjadi kinerja. Diasumsikan bahwa persepsi tersebut

dipelajari individu dari pengalaman sebelumnya pada situasi yang sama.

“persepsi bagaimana harus dikerjakan”, ini jelas sangat berbeda mengenai
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kecermatannya jika terdapat persepsi yang salah, kinerja akan rendah

meskipun upaya dn motivasi mungkin tinggi.

2.3.9 Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi

Menurut Djamarah (2012:27), motivasi dipengaruhi dua hal jenis yaitu

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.

1. Motivasi Intrinsik Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-

motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar,

karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan

sesuatu. Motivasi intrinsik datang dari hati sanubari umumnya karena

kesadaran, misalnya ibu mau melakukan mobilisasi dini karena ibu tersebut

sadar bahwa dengan melakukan mobilisasi dini maka akan membantu

mempercepat proses penyembuhan ibu pasca operasi.

2. Motivasi Ekstrinsik Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi

intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi

karena adanya perangsang atau pengaruh dari orang lain sehingga seseorang

berbuat sesuatu

2.4 Kinerja Karyawan

Pengertian Kinerja menurut Mangkunegara (2012:145) Kinerja merupakan

“Tingkat pencapaian hasil ataas pelaksanaan tugas tertentu. Dalam konteks
pengembangan sumber daya manusia kinerja seorang karyawan dalam sebuah
perusahaan sangat dibutuhkan untuk mencapai prestasi kerja bagi karyawan
itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan.”

Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual performance (prestasi

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
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Berdasarkan defenisi diatas bahwa kinerja merupakan suatu konsep yang

strategis dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara pihak manajemen

dengan para karyawan untuk mencapai kinerja yang baik, unsur yang paling dominan

adalah sumber daya manusia, walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik dan

rapi tetapi apabila orang atau personil yang melaksanakan tidak berkualitas dengan

tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, maka perencanaan yang telah disusun

tersebut akan sia-sia.

2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja menurut

Mangkunegara (2012:147) adalah Faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi

(motivation).

1. Faktor Kemampuan Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan

potensi (IQ) dan kemampuan realita, artinya karyawan yang memiliki IQ yang

rata-rata (IQ 110-120) dengan memadai untuk jabatannya dan terampil dalam

mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai

kinerja yang diharapkan oleh karena itu karyawan perlu ditempatkan pada

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

2. Faktor Motivasi Motivasi terbentuk dari sikap (Attitude) seorang karyawan

dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang

menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi

(tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri

pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. (Sikap

mental yang siap secara psikofik) artinya, seorang karyawan harus siap

mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang

akan dicapai, mampu memanfaatkan dalam mencapai situasi kerja.
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Kinerja dipengaruhi oleh faktor intrinsik yaitu personal individu dan faktor

ekstrinsik yaitu kepemimpinan, sistem, tim, situasional, dan konflik. Sjafri (2011:22)

Uraian rincian faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan (skill),

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh tiap

individu karyawan.

2. Faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan tem leader dalam

memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan kerja kepada

karyawan.

3. Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan

dan keeratan anggota tim.

4. Faktor Sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang

diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam

organisasi.

5. Faktor Situasional, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan

internal.

6. Konflik, meliputi konflik dalam diri individu/konflik peran, konflik antar

individu, konflik antar kelompok/organisasi

2.4.2 Indikator Kinerja Karyawan

Kinerja  secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat

kinerja. Pengukuran tersebut berarti memberi kesempatan untuk mengetahui tingkat

kinerja. Memudahkan pengkajian kinerja, lebih lanjut Mitchel dalam buku

Sedarmayanti (2011:12) mengemukakan indikator-indikator kinerja yaitu  Kualitas

Kerja (Quality of work), Ketetapan Waktu (Pomptnees), Inisiatif (Initiative),

Kemampuan (Capability). lebih sepesifik Madgopes dalam Natapriatna (2008)

menyebutkan tujuh indikator kinerja karyawan,
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1. Produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan selama bertugas pada suatu

program studi dari waktu ke waktu, dapat dilihat dari banyaknya capaian yang

dapat direalisasikan karyawan atas program kerja dari program studi yang

telah disusun bersama warga kampus.

2. Kualitas kerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selama

bertugas pada program studi tertentu.

3. Banyaknya inisiatif karyawan dalam mencari strategi untuk merealisasikan

program kerja yang dicanangkan oleh program studi tertentu.

4. Kerja sama dengan karyawan, karyawan dan masyarakat dalam merencanakan

dan melaksanakan tujuan program studi.

5. Keberhasilan karyawan dalam setiap kegiatan program studi terutama dalam

mencari solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapinya selama

melaksanakan tugasnya.

6. Kemampuan karyawan dalam mengatasi tekanan dan intervensi dari pihak

luar dan atasan,

7. Kemampuan karyawan dalam membangkitkan dan mengelola motivasi yang

ada dalam dirinya dan lingkungannnya.

2.5 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja

Cavazotte (2013:45) yang menyatakan bahwa :

“The results suggest that perceived transformational leadership is associated

with higher levels of task  performance and helping behaviors”.

Paracha (2012: 32) menyatakan bahwa

“Hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja merupakan suatu hal yang
pasti dan disadari oleh kedua belah pihak, baik dari pemimpin maupun
karyawan. Tugas utama setiap organisasi sendiri adalah untuk meningkatkan
kinerja karyawan”
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2.6 Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja

Linz dalam Harshanti  (2011:21)  menemukan bahwa

“Ada  hubungan  positif  antara motivasi  intrinsik  dan kinerja  sebaik
hubungan  motivasi  intrinsik dengan  kepuasan  kerja.  Ini sangat  penting
bagi perusahaan  di  lingkungan bisnis yang sangat kompetitif pada masa kini
yang pada hakekanya karyawan yang  termotivasi  akan  melaksanakan
tugasnya  dengan lebih  baik,  dan  oleh karena  itu,  mereka  akan  menjadi
lebih produktif,  dan  akan menjadi  loyal kepada  perusahaan karena  tidak
merasakan suatu  tekanan  apa  pun yang memotivasi mereka untuk pindah ke
perusahaan lain.”

Mcclelland dalam mangkunegara (2011:104) yang menyatakan bahwa

“Ada hubungan positif antara motivasi kerja dengan pencapaian prestasi kerja
atau kinerja, dimana jika seorang manajer atau pimpinan yang mempunyai
motivasi kerja tinggi cenderung memiliki prestasi kerja atau kinerja yang
tinggi, dan sebaliknya mereka yang prestasi kerjanya rendah dimungkinkan
karena motivasi kerjanya rendah, sehingga dengan adanya penerapan atau
pemberian motivasi yang benar akan meningkatkan kinerja karyawan itu
sendiri.”

2.7 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berkaitan dengan Transformasioanal Leadership dilakukan

oleh Natsir (2006) dengan judul “ Kepemimpinan Transformasional dan

Kharismatik terhadap Perilaku Kerja dan Kinerja Karyawan: Studi Kasus”.

Kesimpulan pembahasan yang diperoleh tentang Pengaruh Kepemimpinan

Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan bahwa kepemimpinan

transformasional ke kinerja karyawan memiliki arah negative dengan nilai

koefisien -0,64. Jalur tersebut signifikan yang terlihat dari nilai t-hitung (-

2,204) lebih besar dari t-tabel (1,67). Hasil ini menunjukkan ada pengaruh

langsung negative dan signifikan dari kepemimpinan transformasional

terhadap kinerja karyawan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anikmah (2008) dengan judul “Pengaruh

Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja



29

Karyawan (Survey Pada PT. Jati Agung Arsitama Grogol Sukoharjo)”, dalam

kesimpulannya menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Jati Agung Arsitama. Hal

ini terbukti dari hasil uji t memperoleh t-hitung sebesar 4,223 diterima tarraf

signifikansi 5%.

3. Hasil penelitian Ma’rifah 2. (2005) yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja

dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pekerja Sosial pada Unit

Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur”, mengemukakan bahwa

motivasi kerja mempengaruhi kinerja pekerja sosial dimana pengaruh

motivasi kerja terhadap kinerja pekerja sosial adalah positif. Ini berarti

semakin besar motivasi kerja pekerja sosial maka kinerjanya akan semakin

baik.

4. Penelitian Theodora (2007) yang berjudul “Hubungan antara Komitmen

Organisasi dan Kinerja Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa

Gading dan Sunter,” menemukan hasil 3. Yuliani (2010) dalam penelitiannya

“Pengaruh Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja”

bahkan menggabungkan variabel motivasi dan variabel komitmen dalam

melihat pengaruhnya terhadap kinerja yang adanya hubungan antara

komitmen organisasi dengan kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kelapa Gading dan Sunter Jakarta Utara, secara umum komitmen

organisasi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading dan

Sunter tergolong baik, demikian juga dengan kinerja pegawai tergolong baik.

Universitas Sumatera Utara

5. dilakukan di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta dan

menemukan, bahwa motivasi, komitmen organisasional berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja karyawan Balai Latihan Pendidikan Tekik

(BLPT) Yogyakarta. Variasi perubahan kinerja karyawan (Y) cukup dapat

dijelaskan oleh variabel motivasi, komitmen organisasional dan kompetensi
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2.8 Kerangka Penelitian

Kinerja merupakan hal penting di dalam organisasi dikarenakan menurut

Mangkunegara (2012:145) Kinerja merupakan

“Tingkat pencapaian hasil ataas pelaksanaan tugas tertentu. Dalam konteks
pengembangan sumber daya manusia kinerja seorang karyawan dalam sebuah
perusahaan sangat dibutuhkan untuk mencapai prestasi kerja bagi karyawan
itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan.”

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan menurut

Sjafri (2011:22) Uraian rincian faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan (skill),

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh tiap

individu karyawan.

2. Faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan tem leader dalam

memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan kerja kepada

karyawan.

3. Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan

dan keeratan anggota tim.

4. Faktor Sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang

diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam

organisasi.

5. Faktor Situasional, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan

internal.

6. Konflik, meliputi konflik dalam diri individu/konflik peran, konflik antar

individu, konflik antar kelompok/organisasi
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Pada PT. Dua Titik Advertama yang diduga mempengaruhi kinerja adalah

gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi sebagaimana pernyataan Paracha

(2012: 32) menyatakan bahwa

“Hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja merupakan suatu hal yang
pasti dan disadari oleh kedua belah pihak, baik dari pemimpin maupun
karyawan. Tugas utama setiap organisasi sendiri adalah untuk meningkatkan
kinerja karyawan”

Selain itu Linz dalam Harshanti  (2011:21)  menemukan bahwa

“Ada  hubungan  positif  antara motivasi  intrinsik  dan  kinerja  sebaik
hubungan  motivasi  intrinsik dengan  kepuasan  kerja.  Ini sangat  penting
bagi perusahaan  di  lingkungan bisnis yang sangat kompetitif pada masa kini
yang pada hakekanya karyawan yang  termotivasi akan  melaksanakan
tugasnya  dengan lebih  baik,  dan  oleh karena  itu,  mereka  akan  menjadi
lebih produktif,  dan  akan menjadi  loyal kepada  perusahaan karena  tidak
merasakan suatu  tekanan  apa  pun yang memotivasi mereka untuk pindah ke
perusahaan lain.”

Berdasarkan pemaparan pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan

transformasional dan motivasi terhadap kinerja, serta melihat penelitian terdahulu

maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :
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Gambar 2.2

Kerangka Penelitian

Gaya Kepemimpinan
Transformasional

 Idealized Influence

 Inspirational

Motivation

 Intellectual

Stimulation

 Individualized

Consideration

Avolio  (2011:26)

Motivasi

 Kebutuhan Fisik
 Kebutuhan Rasa

Aman
 Jaminan Sosial
 Kebutuhan Sosial
 Aktualisasi Diri

Rivai (2011:28)
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H3
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2.9 Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran, maka dirumuskan hipotesis

sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan

transformasional terhadap kinerja karyawan di PT. Dua Titik Advertama

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja

karyawan di PT. Dua Titik Advertama

H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan

transformasional dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT. Dua Titik

Advertama


