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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya adalah mengatur, 

adapun manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 

Manajemen yang tepat akan memudahkan tujuan itu sendiri. Dimana dalam 

manajemen ada suatu proses , karena manajemen terdapat beberapa tahapan untuk 

mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan. Dalam proses mencapai tujuan suatu organisasi pasti menghadapi 

kendala-kendala yang ada, oleh karena itu perusahaan harus menciptakan suatu 

kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh organisasi 

atau perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya definisi menurut para ahli adalah sebagai berikut :  

Menurut Kartono (2008:168) dalam bukunya “Pemimpin dan Kepemimpinan” 

menyatakan sebagai berikut :“Manajemen adalah penyelenggaraan usaha 

penyusunan dan pencapaian hasil yang diinginkan dengan menggunakan upaya-

upaya kelompok, terdiri atas penggunaan bakat-bakat dan sumber daya manusia” 

Sedangkan menurut Terry (2000:3) menyatakan sebagai berikut : “Manajemen 

adalah suatu proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

penggorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 

mengarahkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.” 

Sedangkan menurut Komarudin (2011:9) sebagai berikut :“Manajemen adalah ilmu 

dan seni pengaturan dalam pemanfaatan sumber daya organisasi agar tujuan 

tercapai dengan efektif dan efisien”. 

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah 

suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia yang ada yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta sumber daya 

lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. 
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2.2   Manajemen Sumber Daya Manusia 

       Semakin berkembangnya kegiatan manusia dalam organisasi diperlukan suatu 

manajemen yang khusus dalam pemanfaatan sumber daya nya untuk bekerja secara 

efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang bisa disebut 

manajemen personalia atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Tanpa adanya 

sumber daya manusia maka kegiatan perusahaan tidak akan berjalan sebagaimana 

mestinya, meskipun pada zaman sekarang semua terintegrasi dengan mesin, bahkan 

di beberapa negara sudah ada yang menggantikan peranan manusia sebagai salah 

satu tenaga yang sangat penting di organisasi.  

       Namun peranan manusia tidak bisa diganti begitu saja oleh mesin, karena 

manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh mesin. Maka 

muncul suatu ilmu mengenai manajemen sumber daya manusia yang menitik 

beratkan pengkajiannya pada pengelolaan manusia sebagai sumber daya serta 

berupaya mengkoordinasikan persoalan-persoalan agar dapat menjalankan peran 

serta mengkoordinasikan secara baik. 

Untuk lebih jelasnya definisi menurut para ahli adalah sebagai berikut :  

Menurut Rivai (2008:1) dalam buku “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi” 

menyatakan bahwa : “Manajemen sumeber daya manusia adalah salah satu bidang 

dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan” 

Sedangkan menurut Marwansyah (2010:3) sebagai berikut : “Manajemen sumber 

daya manusia dapat diartikan sebagai pendaya gunaan sumber daya manusia dalam 

organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya 

manusia, perencananaan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan 

kesejahteraan, dan hubungan industrial.” 

Sedangkan menurut Gary Dessler (2010:4) menyatakan :“manajemen sumber daya 

manusia sebagai kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau 

aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, 

pengadaan karyawan atau rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi, dan 

penilaian prestasi kerja karyawan. 
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 Dari beberapa definsi diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia adalah sebagai pendaya gunaan manusia dalam organisasi, yang 

dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, perencananaan 

pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, dan hubungan 

industrial 

 

2.2.1 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Gary Dessler (2010:4) mengklasifikasikan ruang lingkup Manajemen 

Sumber Daya Manusia menjadi  dua fungsi pokok yaitu sebagai berikut :  

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan 

Menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan 

bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Untuk seorang manajer personalia 

perencanaan berarti menetapkan terlebih dahulu program personalia yang akan 

membantu tujuan perusahaan. 

b. Pengorganisasian 

mengadakan pembagian tugas atau struktur hubungan antara pekerjaan 

pengelompokan tenaga kerja sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat 

digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

c. Pengarahan 

setelah perencanaan dan penggorganisasian telah ditetapkan, maka fungsi ini 

adalah sebagai pelaksanaanya seperti menunjukan dan memberitahukan 

kesalahan karyawan, melatih memikirkan suatu pernagsang, hadiah atau 

sanksi kepada karyawan sesuai dengan prestasi kerja yang mereka raih.\ 

 

d. pengendalian 
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tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajer untuk melakukan pengamatan, 

penelitian, sertra penilitian, serta penilaian dari pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi yang sedang atau telah berjalan untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan 

Merupakan usaha untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan menurut 

jumlah dan mutu atau keahlian tertentu dengan cara mencari asal sumber 

tenaga kerja yang dibutuhkan, melaksanakan proses seleksi dan 

memanfaatkan tenaga kerja yang dibutuhkan, melaksanakan proses seleksi 

dan memanfaatkan tenaga kerja atas prinsip penyesuaian antara kebutuhan dan 

penyediaan tenaga kerja. 

b. Pengembangan 

Merupakan proses peningkatan kemampuan dan keterampilan, baik 

kemampuan manajerial maupun maupun kemampuan teknis operasional, 

sebab penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan dijalankan dengan baik 

belum tentu menjamin bahwa mereka dapat menjalankan pekerjaanya di 

tempat yang baru dengan sebaik mungkin. Untuk itu diperlukan 

pengembangan karyawan baru dengan sebaik mungkin. Untuk itu diperlukan 

pengembangan karyawan baru dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. 

c. Kompensasi 

Kompensasi ini diartikan dengan pemberian imbalan atau penghargaan yang 

adil dan layak dari piihak perusahaan terhadap para karyawannya atas prestasi 

yang telah diberikan oleh karyawan. Kompensasi ini dapat berupa upah, gaji, 

insentif, tunjangan-tunjangan, sarana-sarana lain yang dapat memberikan 

kepuasan pada karyawan. 

d. Integrasi 
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Yaitu usaha mempengaruhi para karyawan sedemikian rupa sehingga segala 

tindakan-tindakan mereka dapat diarahkan pada tujuan menguntungkan 

perusahaan, pekerjaan dan rekan sekerja. 

e. Pemeliharaan 

Fungsi ini mempermasalahkan bagaimana memelihara para karyawan 

sehingga nyaman dan mampu bekerja dengan baik di perusahaan. 

Pemeliharaan karyawan yang baik akan memberikan hal yang baik, salah 

satunya adalah tingkat perputaran tenaga kerja yang rendah. Hal ini yang perlu 

diperhatikan perusahaan kondisi fisik dan sikap karyawan. 

f. Pemutusan 

Merupakan kegiatan perusahaan untuk mengembalikan tenaga kerja kedalam 

masyarakat setelah membaktikan tenaganya dalam perusahaan diantaranya 

dengan : pemensiunan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan 

hormat, pemecatan penggantian tenaga kerja. Biasanya pemutusan hubungan 

kerja ini terjadi karena lanjut usia atau suda melampaui batas kerja yang 

diizinkan oleh perusahaan , perusahaan sudah tidak memerlukan karyawan itu 

lagi, perusahaan sudah tidak puas dengan prestasi kerja, atau karyawan 

mengajukan permohonan pengunduran diri dari perusahaan. 

 

2.3 Kepemimpinan 

2.3.1 Pengertian Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan  

 Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan suatu faktor yang 

penting dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, dengan 

kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan dengan lancar dan 

karyawan bersemangat dalam melaksanakan tugasnya. Definisi kepemimpinan 

menurut para ahli adalah sebagai berikut : 

Menurut Kartono (2008:57) dalam bukunya “Pemimpin dan Kepemimpinan” 

menyatakan sebagai berikut :“Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi 
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orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.” 

Sedangkan menurut Supardo (2006:1) menyatakan sebagai berikut 

:“Kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks dimana seorang 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu misi,tugas, atau suatu sasaran, 

dan mengarahkan organisasi dengan cara yang membuatnya lebih kohesif dan 

masuk akal. 

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron dalam Nawawi (2006:28) menyatakan 

bahwa :“Kepemimpinan adalah suatu proses dimana seorang pemimpin 

mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasinya” 

 Dari beberapa definisi-defnisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk 

mempengaruhi individu-individu maupun yang ada dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 

2.3.2  Syarat-syarat Kepemimpinan  

Menurut Kartono (2008:36) Kosepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu 

harus selalu  dikatikan dengan tiga hal penting, yaitu : 

a. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang 

kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk 

berbuat sesuatu. 

b. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu 

mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin dan 

bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertnetu. 

c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuataan dan kecakapan atau 

keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan 

anggota biasa. 

Kartono (2008:37) menuliskan kemampuan kepemimpinan dan syarat yang 

harus dimiliki, adalah :  

1. Kemandirian, bershasrat memajukan diri sendiri. 

2. Besar rasa ingin tahu, dan cepat tertarik pada manusia dan benda-benda. 
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3. Multi terampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam, 

4. Memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, suka berkawan. 

5. Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna 

6. Mudah menyesuaikan diri adaptasinya tinggi. 

7. Sabar namun ulet, serta tidak “mendek” berhenti. 

8. Waspada, peka, jujur, optimis, berani, gigih, ulet, realistis. 

9. Komunikatif, serta pandai berbicara atau berpidato. 

10. Berjiwa wiraswasta 

11. Sehat jasmaninya dinamis, sanggup dan suka menerima tugas berat, serta 

berani mengambil resiko 

12. Tajam firasatnya dan adil pertimbangannya 

13. Berpengatahuan luas dan haus akan ilmu pengetahuannya. 

14. Memiliki motivasi yang tinggi dan menyadari target atau tujuan hidupnya 

Yang ingin dicapai, dibimbing oleh idelaisme yang tinggi. 

15. Punya imajinasi yang tinggi, daya kombinasi, dan daya inovasi. 

Dari uraian di atas dapat disumpulkan bahwa pemimpin yang ideal adalah 

pemimpin yang berpengetahuan luas, adil, jujur, optimis,  gigih, ulet, bijaksana, 

mampu memotivasi diri sendiri, memiliki hubungan baik dengan bawahan, 

dimana semua ini dapat dari pengembangan kepribadiannya sehingga seorang 

pemimpin memiliki nilai tambah tersendiri dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai seorang pemimpin. 

 

2.3.3 Gaya-gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard (2004:114) adalah 

sebagai berikut :“Gaya kepemimpinan terdiri dari kombinasi perilaku tugas dan 

perilaku hubungan. Perilaku tugas dimaksudkan sebagai kadar upaya pemimpin 

mengorganisasikan dan menetapkan peranan anggota kelompok (pengikut) ; 

menjelaskan aktivitas setiap anggota serta kapan, dimana, dan bagaimana cara 

menyelesaikannnya ; dicirikan dengan upaya menetapkan pola organisasi, saluran 

komunikasi dan cara penyelesaian pekerjaan secara rinci dengan para anggota 

kelompok mereka (pengikut) dengan membuka lebar saluran komunikasi dan 
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menyediakan dukungan dukungan sosio-emosional, psiokologis, dan pemudahan 

perilaku.” 

Sedangkan menurut Daniel Goleman (2006:63) sebagai berikut :“gaya 

kepemimpinan adalah suatu norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada 

saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia 

lihat”.  

 Kebanyakan orang menganggap gaya kepemimpinan merupakan tipe 

kepemimpinan. Hal ini antara lain dinyatakan oleh Siagian (2002) sebagai berikut 

: “gaya kepemimpinan seseorang adalah identik dengan tipe kepemimpinan orang 

yang bersangkutan.” Artinya, untuk kepentingan pembahasan, istilah tipe dan 

gaya kepemimpinan dipandang sebagai sinonim. Secara relatif ada tiga mcam 

gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu otokratis, demokratis dan laissez-faire, 

yang semuanya mempunyai kelemahan-kelemahan dan kelebihan. 

 Ada tiga macam gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu otokratis, 

demokratis, laissez-faire. Kebanyakan manajer menggunakan ketiganya pada 

suatu waktu, tetapi gaya yang paling sering digunakan sebagai pemimpin yang 

otokratis, demokratis, atau laissez-faire. Menurut White dan Lippit dalam 

Reksohadiprodjo dan Handoko (2003:298) mengemukakan tiga tipe 

kepemimpinan, antara lain : 

1. Gaya Kepemimpinan Otokratis  

Dalam gaya otokratis, pengambilan keputusan adalah hak prerogatif dari 

pemimpin. semuanya langsung dilakukan dan ditentukan oleh pemimpin 

itu sendiri, tanpa masukan dari siapapun. 

a. Semua penentuan kebijaksanaan dilakukan oleh pemimpin 

b. Teknik-teknik dan langkah-langkah diatur oleh atasan setiap waktu, 

sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti untuk 

tingkat yang luas 

c. Pemimpin biasanya mendikte tugas kerja bagian dan kerja bersama 

setiap anggota. 
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d. Pemimpin cenderung menjadi “pribadi dalam pujian dan kecamannya 

terhadap kerja setiap anggota, mengambil jarak dari partisipasi 

kelompok aktif kecuali bila menunjukan keahliannya. 

2. Gaya kepemimpinan Demokratis  

Gaya demokratis mengarah ke pengembangan kepercayaan dan loyalitas 

para bawaham kepada pimpinan, karena pemimpin membawa mereka ke 

dalam pertimbangan penuh, menggunakan keterampilan dan pengetahuan 

mereka dan menngambil masukan mereka, sebelum tiba pada suatu 

keputusan. gaya demokratis bekerja dengan sangat baik dimana pemimpin 

baru saja bergabung dalam organisasi. 

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 teknis, pemimpin 

menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih. 

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

pembagaian tugas ditentukan oleh kelompok 

d. Pemimpin yang obyektif atau “fack-mainded” dalam pujian dan 

kecamannya dan mencoba dan mencoba menjadi seorang anggota 

kelompok biasa dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak 

pekerjaan. 

3. Gaya Kepemimpinan Laissez-faire  

Dalam hal ini, para bawahan diberikan kebebasan mutlak oleh pemimpin 

untuk menentukan tujuan mereka sendiri dan cara-cara untuk 

mencapainnya. Gaya ini sedikit didasarkan pada prinsip interfensi. Hal ini 

dapat menjadi sukses besar jika bawahan berpengalaman dan terampil, 

namun bisa menjadi boomerang jika mereka tidak dapat percaya. 

a. Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu, dengan 

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

membuat orang selalu siap bila akan memberikan informasi pada saat 

ditanya. Dia tidak mengambil bagian dalam diskusi kerja.’ 

c. Sama sekali tidak ada pertisipasi dari pemimpin dalam penentuan 

tugas. Penerapan gaya kepemimpinan laissez-faire dapat 

mendatangkan keuntungan antara lain para anggota atau bawahan akan 

dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Tetapi kepemimpinan 

jenis ini membawa kerugian bagi organisasi antara lain berupa 

kekacauan setiap karyawan bekerja menurut selera masing-masing. 

Dalam situasi tenang dan dalam mengahadapi masalah-masalah yang 

memerlukan pemikiran bersama antara pimpinan dan bawahan, dengan sendirinya 

akan dipergunakan tipe kepemimpinan demokrasi. Sebaliknya dalam situasi 

darurat dimana diperlukan langkah-langkah yang cepat dengan sendirinya akan 

menuntut dilaksanakannya kepemimpinan otokrasi. Jadi kadang-kadang suatu saat 

pemimpin memberikan pengarahan atau perintah yang kokoh. Tetapi pada saat 

yang lain memberikan saran. Oleh karena itu  tidak ada tipe atau gaya 

kepemimpinan yang lebih baik, semua terganutng pada situasi dan lingkungannya. 

 

2.3.4 Beberapa Teori Kepemimpinan 

Menurut Marwansyah dan Mukaram (2002:172) perilaku kepemimpinan 

dikelompokan kedalam 2 dimensi , yaitu sebagai berikut : 

1. Struktur (initiating Structure) 

Struktur diartikan sebagai derajat yang menunjukan sejauh mana 

pemimpin mengorganisasikan dan menata pekerjaannya dan pekerjan 

bawahan mereka. Para pemimpin dengan gaya ini cenderung mengarahkan 

pekerjaan kelompok melalui kegiatan perncanaan pemebrian tugas-tugas, 

penjadwalan, menetapkan standar kerja yang jelas, mengecam pekerjaan yang 

buruk, meminta bawahannya untuk mengikuti prosedur standar, dan 

sebagainya. 
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2. Perhatian 

Perhatian dapat diartikan sebagai derajat yang menunjukan sejauh mana 

pemimpin membrikan perhatian terhadap bawahnnya yang bertindak dengan 

cara yang bersahabat dan membantu. Para pemimpin dengan gaya ini 

cenderung memiliki hubungan dengan bawahan yang dicirikan oleh sikap 

saling percaya dan saling menghormati terhadap yang berhubungan kaitan 

masalah karyawan diperusahaan dalam keadaan menjalankan tugasnya 

didalam perusahaan. 

Walaupun penekanan utama dalam studi kepemimpinan dari universitas 

ohio ini adalah pada perilaku yang diamati, namun demikian staf peneliti 

mengembangkan pula kuesioner pendapat pimpinan atau Leader Opinion 

Questionare (LOQ) dalam mengumpulkan data mengenai persepsi diri dari 

pemimpin-pemimpin tentang gaya kepemimpinan. Jika LBDQ  diisi oleh 

bawahan, pengawas, atau kolega, sedangkan LOQ diisi oleh pemimpin sendiri.  

 Didalan perilaku pemimpin, tim universitas Ohio ini menemukan bahwa 

kedua perilaku struktur dan perilaku perhatian tersebut sangat berbeda dan 

terpisah satu sama lain. Nilai yang tinggi pada satu dimensi tidaklah mesti diikuti 

rendahnya nilai dimensi lain perilaku yang dirancang pada sumbu yang terpisah. 

Empat segi yang dikembangkan untuk menunjukan bermacam kombinasi dari 

struktur (perilaku tugas) dengan memperhatikan (perilaku hubungan, seperti yang 

tergambar dibawah ini sebagai berikut :  
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Rendah                Perhatian     Tinggi 

Gambar 2.1 

Gambar segi empat kepemimpinan dari universitas ohio 

      Sumber : Miftah Thoha (2003:282) 

 Kedua dimensi terbseut terpisah dan berbeda satu sama lain. Seseorang 

yang mendapatkan nilai tertinggi pada suatu dimensi yang lainnya juga tinggi. 

Pendekatan terhadap salah satu dimensi tidak harus berarti melemahkan dimensi 

yang lainnya. Dengan demikian tingkah laku seorang pemimpin dapat dikatakan 

sebagai suatu kombinasi dari kedua dimensi tersebut membentuk empat tingkah 

laku gaya kepemimpinan sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan struktur tinggi dan perhatian rendah (K1), yaitu 

pencapaian target kerja tinggi dan hubungan personal rendah. 

2. Gaya kepemimpinan struktur tinggi dan perhatian tinggi (k2), yaitu 

pencapaian target kerja tinggi dan hubungan personal tinggi. 
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3. Gaya kepemimpinan struktur rendah dan pehatian tinggi (k3), yaitu 

pencapaian target kerja rendah dan hubungan personal tinggi. 

4. Gaya kepemimpinan struktur rendah dan perhatian rendah (k4), yaitu 

pencapaian target kerja rendah dan hubungan personal rendah. 

 

2.4     Motivasi Kerja 

2.4.1  Pengertian Motivasi Kerja 

    Pemimpin adalah orang-orang yang mencapai tujuan-tujuan melalui orang 

lain, yakni para bawahan. Berhubungan dengan hal itu, menjadi suatu kewajiban dari 

setiap pemimpin agar para bawahannya berprestasi. Terutama disebabkan oleh 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 lain-lain diluar dirinya. 

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

diluar diri seseorang itu turut mempengaruhinya, pemimpin harus memilih berbagai 

saran atau alat yang sesuai dengan orang lain. Motivasi mempersoalkan bagaimana 

menggunakan daya dan potensi bawahan agar bekerja secara produktif dan berhasil 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Definisi Motivasi menurut Rivai (2010:837) : “Motivasi adalah serangkaian sikap 

dan nilai-nilai yang mempengaruhi untuk mencapai hasil yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu.” 

Sedangkan menurut Sunyoto (2012:11) :“Motivasi merupakan sebuah dorongan yang 

tumbuh dalam diri seseorang. Baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya 

untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua 

kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya guna mencapai tujuan organisasi.”  

Sedangkan menurut Iskandar (2008:71) sebagai berikut :“Kekuatan yang dinamik 

yang mendorong seseorang untuk berprestasi. Motivasi sering diberi batasan sebagai 

dorongan untuk mengurangi tekanan yang disebabkan oleh kebutuhan yang belum 
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terpenuhi jika seorang manajer dapat memenuhi seluruh kebutuhan tenaga kerjanya, 

maka mereka tidak termotivasi lagi bertindak.”   

 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

merupakan proses pemberian dorongan kepada karyawan atau karyawan sehingga 

mereka bersedia bekerja dengan seluruh kemampuan yang dimiliki sehingga tujuan 

individu maupun organisasi dapat tercapai. 

 

2.4.2 Sumber Motivasi 

 Terdapat 2 jenis sumber motivasi menurut Suwatno (2011:175-176) yaitu 

sebagai berikut : 

a. Motivasi Intrinsik 

 Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi 

aktif atau berfrungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itulah sebabnya motivasi 

intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas 

dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak 

berkait dengan aktivitas belajarnya. Faktor individual yang biasanya mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu adalah minat, sikap positif, dan kebutuhan. Jenis 

motivasi ini timbul dari dalam individu sendir tanpa ada paksaan dorongan orang lain, 

teteapi atas dasar kemauan sendiri. Motivasi pada dasarnya memang sudah ada di 

dalam diri setiap orang, seperti asal kata motivasi yaitu motif yang berarti daya 

penggerak untuk melakukan sesuati. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

 Motivasi Ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk 

motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari 

luar yang tidak berkaitan dengan dirinya. Ada dua faktor yang membuat karyawan 

merasa puas terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan kepuasan tersebut akan 

mendorong mereka untuk bekerja lebih baik, keuda faktor tersebut antara lain adalah  

motivator dan faktor kesehatan kerja. Jenis motivasi ekstrinsik ini timbul sebagai 

akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau 
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paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian seseorang mau 

melaksanakan sesuatu tindakan contohnya belajar. Bagi seseorang dengan motivasi 

intrinsik yang lemah, misalnya kurang rasa ingin tahunya, maka motivasi jenis kedua 

ini perlu diberikan. 

 

 2.4.3  Jenis-Jenis dan Alat-alat Motivasi 

  Menurut Wiludjeng (2007:162) jenis motivasi dapat dibedakan menjadi 

beberapa kelompok : 

a. Motivasi positif, adalah merupakan dorongan terhadap karyawan yang 

berupa hadiah, pujian , insentif, piagam dan lainnya yang sejenis 

b. Motivasi negatif, adalah dorongan terhadap karyawan atau bawahan yang 

biasanya berupa ancaman, hukuman ataupun sanksi-sanksi. 

Dalam prakteknya, keuda jenis motivasi tersebut sering digunakan oleh pimpinan 

organisasi atau perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan seimbang supaya dapat 

meningkatkan semangat kerja karyawan. 

 Menurut Wiludjeng (2007:161-162) alat motivasi yang diberikan kepada bawahan 

atau karyawan dapat berupa : 

a.   Material, merupakan motivasi yang bersifat material sebagai imbalan 

prestasi yang diberikannya, dan hal ini dapat diberikan berupa upah, gaji, 

barang-barang dan lainnya. 

b.   Non Material , Merupakan motivasi yang tidak berbentuk materi. Yang 

termasuk non material adalah promosi, diberikan kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan, pujian , sertifikat, piagam, dan lainnya. 

 

2.4.4 Pandangan tentang motivasi  

Pandangan motivasi yang umum digunakan menurut Suwatno (2011:172-

173): 

1. Model tradisional 

Model ini mengisyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan-  

pekerjaan harus dilakukan dan digunakannya sistem pengupahan insentif 



22 
 

untuk memotivasi para pekerja. Lebih banyak lagi berproduksi, lebih banyak 

menerima penghasilan. Model ini menganggap bahwa pekerja pada dasarnya 

malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud uang. Dalam 

banyak situasi pendekatan ini cukup efektif. Sejalan dengan meningkatnya 

efisiensi, karyawan yang dibutuhkan untuk tugas tertentu dapat dikurangi. 

Lebih lanjut manajer mengurangi besarnya upah insentif pemutusan hubungan 

kerja menjadi biasa dan pekerja akan mencari keamanan atau jaminan kerja 

daripada kenaikan upah kecil dan sementara. 

2. Model hubungan manusiawi 

Banyak praktik manajemen merasakan bahwa pendekatan tradisional tidak 

memadai. Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya 

menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjanya adalah 

juga penting dan bahwa kebosanan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan 

adalah faktor-faktor pengurangan motivasi. Mayo dan lain-lainnya juga 

percaya bahwa manajer dapat memotivasi bawahan melalui pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan 

penting . sebagai hasilnya, para karyawan diberi berbagai kebebasan untuk 

membuat keputusan senidiri dalam pekerjaanya. Perhatian yang lebih besar 

diarahkan pada kelompok-kelompok kerja organisasi informal. Lebih banyak 

informasi disediakan untuk karyawan tentang perhatian manajer dan operasi 

organisasi. 

3. Model SDM 

Para teoritis seperti Mc. Gregor dan Maslow dan para peneliti seprti Argyris 

dan Likert, melontarkan kritik kepada hubungan manusia. Dan 

mengemukakan pendekatan yang lebih “sophisticated” untuk memanfaatkan 

karyawan. Model ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh 

banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan 

tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang 

berarti. Mereka beralasan bahwa kebanyakan orang telah dimotivasi untuk 

melakukan pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak dapat menyenangkan. 
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Mereka mengemukakan bahwa para karyawan lebih menyukai pemenuhan 

kepuasan dari suatu suatu prestasi kerja yang baik. Jadi para karyawan dapat 

diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan-

keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas. 

 

2.4.5 Teori-teori Motivasi 

Menurut Suwatno (2011:177-182) mengemukakan beberapa teori motivasi, 

antara lain :  

1. Hierarki Teori Kebutuhan (Abraham Maslow) 

Teori motivasi Maslow dinamakan “A theory of human Motivation”. Teori ini 

mengikuti teori jamak, yakni seseorang berperilaku/bekerja karena adanya 

dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Abraham Maslow 

berpendapat kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang artinya bila 

kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan 

menjadi yang utama. Selanjutnya jika kebutuhan tingkat kedua telah 

terpenuhi, maka muuncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai 

tingkat kebutuha kelima. 

a. Kebutuhan Fisiologis, seperti : kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. 

b. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan ancaman, 

bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup, tidak dalam arti fisik semata 

akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual. 

c. Kebutuhan sosial, yakni kebutuhan untuk merasa memiliki yaitu 

kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan 

kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. 

d. Kebutuhan akan Harga Diri atau pengakuan, yaitu kebutuhan untuk 

dihormati dan dihargai oleh orang lain. 
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e. Kebutuhan aktualisasi diri atau penyataan diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat, 

dengan mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian dan kritik terhadap 

sesuatu. 

2. Teori Kebutuhan Berprestasi 

Dari McCelland dikenal dengan teori kebutuhan untuk mencapai prestasi yang 

menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan 

seseorang akan prestas. Menurut Mc Celland karakteristik orang yang 

berprestasi tinggi memiliki tiga ciri umum yaitu : a) sebuah prefensi untuk 

mengerjakan tugas-tugas dengan deraja kesulitan moderat; b) menyukai 

situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka 

sendiri, dan bukan karena faktor-faktor lain seperti kemujuran misalnya dan c) 

menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka, 

dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. 

3. Teori Clyton Alderfer (Teori “ERG”) 

Dalam teori Aldefer merupakan huruf-huruf pertama dari tiga istilah yaitu; E 

= Existence (kebutuhan akan eksistensi), R = Relatedness (kebutuhan untuk 

berhubungan dengan pihak lain, dan G = Growth ( Kebutuhan akan 

pertumbuhan). Toeri Alderfer memiliki pandangan yang didasarakan kepada 

sifat pragmatism oleh manusia. Artinya, karena menyadari keterbatasannya 

seseorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi obyektif yang dihadapinya 

dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin 

dicapainya. 

4. Teori Herzberg 

Teori yang dikembangkan oleh Herzberg dikenal dengan Model Dua Faktor 

dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. 

Menurut teori ini yang dimaksudkan faktor motivasional adalah hal-hal yang 

mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik yang berarti bersumber dari 

dalam diri seseorang dalam kehidupan seseorang. 
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5. Teori Keadilan 

Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk 

menghilangkan kesenjangan anatar usaha yang dibuat bagi kepentingan 

organisasi dengan imbalan yang diterimanya tidak memadai. Empat hal 

sebagai pembanding yaitu :  

a. Harapannya tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima 

berdasarkan kualifikasi pribadi, seperti pendidikan, keterampilan, sifat, 

pekerjaan dan pengalamannya. 

b. Imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang kualifikasi 

dan sifat pekerjaannya relatif sama dengan yang bersangkutan sendiri. 

c. Imbalan yang diterima oleh karyawan lain di organisasi lain di kawasan 

yang sama serta melakukan keigatan sejenis; 

d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis 

imbalan yang merupakan hak para karyawan. 

6. Teori penetapan tujuan 

Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan-penetapan tujuan 

memiliki empat macam mekanisme motivasional yakni a) tujuan-tujuan 

mengarahkan perhatian; b) tujuan-tujuan mengatur upaya; c) menunjang 

strategi-strategi dan rencana-rencana kegiata. 

7. Teori Victor H. Vroom (Teori Harapan) 

Di kalangan ilmuwan dan para praktisi manajemen sumber daya manusia teori 

harapan ini mempunyai daya tarik tersendiri karena penekanan tentang 

pentingnya bagian kekaryawanan membantu para karyawan dalam 

menentukan hal-hal yang diinginkannya serta menunjukan cara-cara yang 

paling tepat untuk mewujudkan bahwa para karyawan tidak selalu mengetahui 

secara pasti apa yang diinginkannya apalagi cara untuk memperolehnnya. 

8. Teori Penguatan dan Modifikasi Perilaku 

Penting untuk diperhatikan bahwa agar cara-cara yang digunakan untuk 

memodifikasi perilaku tetap memperhitungkan harkat dan martabat manusia 
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yang selalu diakui dan dihormati, cara-cara tersebut ditempuh dengan gaya 

yang manusiawi pula. 

9. Teori Kaitan Imbalan dengan Prestasi 

Menurut model ini motivasi seorang indivdu sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk pada faktor 

internal adalah : persepsi seseorang mengenai diri sendiri; harga diri; harapan 

pribadi. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi motivasi seseorang, antara 

lain ialah; jenis dan sifat pekerjaan; kelompok kerja dimana seseorang 

bergabung; organisasi tempat bekerja. 

2.5 Korelasi Model Gaya Kepemimpinan dalam peningkatan Motivasi 

 Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap motivasi, 

karena keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakan orang lain untuk 

mencapai suatu tujuan tergantung pada bagaimana pemimpin itu menciptakan 

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

memepengaruhi 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 tugas-

tugasnya.  

 Tugas seorang pimpinan yang utama adalah memberikan sumbangan yang 

besar berupa tenaga dan pikiran agar tujuan organisasi tercapai, namun tidak setiap 

orang melaksanakan gaya kepemimpinan dengan baik, karena tugas-tugas dalam 

strategi kepemimpinan suatu tanggung jawab yang besar. Untuk meningkatkan 

motivasi kerja yang tinggi dibutuhkan suatu tindakan yang dapat menumbuhkan 

motivasi kerja dan tindakan tersebut berasal dari gaya kepemimpinan , karena 

didalam motivasi kerja karyawan untuk memenuhi kebutuhannya sangat 

membutuhkan sosok pemimpin, karena itu setiap pemimpin harus mengetahui 

secara jelas tentang apa yang dibutuhkan oleh karyawan dan organisasi agar mereka 

dapat bekerjasama secara efektif. 



27 
 

 Selain itu karyawan juga harus mengetahui tentang apa yang diinginkan 

oleh pimpinan dan orgnisasi dan juga menyelaraskan tujuan-tujuan bersama , 

sehingga jelas bahwa peranan seorang pimpinan sangat besar dalam mengatur 

bawahan dan pekerjaan agar setiap karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan 

benar-benar menunjukan usaha-usaha ke arah peningkatan motivasi kerja. Dapat 

disimpulkan bahwa model gaya kepemimpinan dapat meningkatkan motivasi kerja. 

 

2.6     Penelitian Terdahulu 

          Penelitian – penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk 

melakukan penelitian. Penelitian – penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah 

Gaya Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja dan beberapa penelitian lain yang 

masih memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Dengan ini penulis 

melihat hasil penelitian terdahulu yang diambil dari 3 jurnal berbeda, dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Meotode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Agus 

Purwoko, 

Tetra 

Hidayati, 

Robiansyah 

(2013) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpina 

Dan Disiplin 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan pada 

PT.TRI 

MANDIRI 

SELARAS 

X1=Gaya 

Kepemimpinan 

X2=Disiplin 

Kerja 

Y= Kinerja 

Deskriptif Hasil pengujian 

hipotesis 

menunjukan 

bahwa gaya 

kepemimpinan 

dan disiplin kerja 

memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 
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SAMARINDA signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

PT. Tri Mandiri 

Selaras Samarinda 

2 Olyvia 

Yancomala 

(2014) 

Hubungan 

Gaya 

Kepemimpinan 

Dengan 

Motivasi Kerja 

Pegawai di 

Dinas Pemuda 

Dan Olahraga 

Provinsi 

Sumatera Barat 

X1=Gaya 

Kepemimpinan 

Y=Motivasi 

Kerja 

Deskriptif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa gaya 

kepemimpinan 

dan motivasi kerja 

pegawai di kantor 

Dinas Pemuda 

dan Olahraga 

Provinsi Sumatera 

Barat berada pada 

kategori “cukup 

baik”, dan 

terdapat hubungan 

yang berarti 

antara gaya 

kepemimpinan 

dengan motivasi 

kerja pegawai, 

3 Fachri 

Azhar 

(2009) 

Hubungan 

Antara Gaya 

Kepemimpinan 

Dengan 

Motivasi Kerja 

Karyawan 

Dalam 

X1= Gaya 

Kepemimpinan 

Y = Motivasi 

Kerja  

Deskriptif Berdasarkan hasil 

penelitian 

hubungan antara 

gaya 

kepemimpinan 

dan motivasi 

karyawan. 
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Organisasi 

Perusahaan 

(Kasus PT 

Indofarma Tbk. 

Cikarang, 

Kabupaten 

Bekasi Provinsi 

Jawa Barat) 

Hasilnya 

menunjukkan 

bahwa gaya 

kepemimpinan 

konsultatif 

cenderung 

menghasilkan 

motivasi antara 

karyawan. 

Penerapan direktif 

kepemimpinan, 

partisipatif, dan 

gaya delegasi juga 

cenderung 

menghasilkan 

motivasi tinggi di 

berbeda 

 

 

2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 ` Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam seluruh kegiatan 

diperusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam upayanya mencapai 

tujuan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang di 

rencanakan. Seringkali organisasi mengalami hambatan dari dalam yaitu sumber 

daya manusia yang diantaranya kurang tingginya motivasi kerja karyawan. Salah 

satu penyebab tinggi dan rendahnya motivasi kerja karyawan adalah gaya 

kepemimpinanan pada seorang pemimpin. 

 Beberpa definisi tentang kepemimpinan telah banyak dikemukakan oleh para 

ahli dalam berbagai referensi mereka. Menurut B.H Raven yang dikutip oleh 

Supardo (2006:4) yaitu : “Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi antara 
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seseorang pemimpin  dan pengikutnya untuk mencapai tujuan kelompok, 

organisasi, dan masyarakat”. 

 Sedangkan menurut Kartono (2008:57) yaitu :“Kepemimpinan adalah seni 

untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, dan kemampun untuk membimbing 

orang” 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan 

merupakan kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan ilmu, 

pengetahuan dan pengalamannya untuk mempengaruhi orang-orang yang berada 

di lingkungan agar bersedia bekerja untuk mencapai tujuan. 

Menurut Sugiyono (2004:70) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

 Berdasarkan uraian tersebut, penulis menarik hipotesis “Apabila pemimpin 

menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai maka motivasi kerja karyawan akan 

meningkat.” 
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Gambar 2.2 

Model Kerangka Pemikiran 

 

Gaya Kepemimpinan 

Variabel (X) 

Indikator-indikator : 

 

1. Otokratis 

2. Demokratis 
3. Laissez-faire 

 

 

 

Sumber: 

Reksohadiprodjo dan 

Handoko (2003:298) 

Motivasi Kerja  

Variabel  (Y) 

Indikator-indikator : 

1. Kebutuhan 

Fisiologis 
2. Rasa Aman 
3. Sosial 

4. Harga Diri 
5. Aktualisasi Diri 

 

Sumber: Suwatno 

(2011:177-182) 

 


