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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Pengertian Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengatur. Manajemen 

merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan seseorang atau 

perusahaan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen juga dikatakan sebagai ilmu 

dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Manajemen terdiri dari 6 unsur yaitu: men, money, method, material, 

machine dan market. Unsur men (manusia) sebagai sumber daya dalam organisasi 

semakin diyakini dalam kepentingannya, sehingga makin mendorong 

perkembangan ilmu tentang bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia 

tersebut agar mencapai kondisi yang optimal, dengan bidang ilmu yang 

berkembang tersebut adalah manajemen sumber daya manusia 

 Pengertian manajemen banyak dikemukakan oleh para ahli dengan 

berbagai definisi yang mempunyai ragam penekanan yang berbeda. Hal ini 

disebabkan karena manajemen merupakan cabang ilmu sosial, sehingga batasan 

yang diberikan sangat tergantung pada sudut pandang para pembuat definisi 

tersebut menurut Drs.H Malayu S.P Hasibuan (2011:2) dalam bukunya yang 

berjudul  “ Manajemen Sumber Daya Manusia” mendefinisikan bahwa  

Manajemen adalah : 

“Ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya    

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan tertentu”. 

Menurut Manullang (2012:05) pengertian manajemen adalah : 

“Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan 

sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.” 
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Menurut G.R Terry yang dikutip oleh Hasibuan (2011:2)  dalam 

bukunya Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah  manajemen adalah : 

“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, 

actuating and controlling performed to determine and accomplish stated 

objective by the use human being and ather resources.” 

”(Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.)” 

 

Dari definisi diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen 

adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengarahan, dan 

pengawasan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi yang menggunakan sumber 

daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

 

2.2  Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu 

perusahaan, karena suatu aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu 

menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing di pasar serta penggunaan 

sumber daya lainnya seperti money, material, machine, dan sebagainya baru dapat 

terlaksana apabila ada unsur manusia semua itu dikarenakan manusia merupakan 

faktor penting dari seluruh proses administrasi dan manajemen. Unsur men 

(manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut 

manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan 

terjemahan dari man power management. Manajemen yang mengatur unsur 

manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen 

personalia (personnel management). Persamaan dan perbedaan antara MSDM 

dengan manajemen personalia yaitu : 

 Persamaan MSDM dengan manajemen personalia adalah keduanya 

merupakan ilmu yang mengatur unsur manusia dalam suatu organisasi, agar 

mendukung terwujudnya tujuan.. 
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 Perbedaan MSDM dengan manajemen personalia :  

1. MSDM dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji 

secara mikro.  

2.  MSDM menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama 

organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Manajemen personalia 

menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi, jadi harus 

dimanfaatkan secara produktif.  

3.  MSDM pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen 

personalia pendekatannya secara klasik. 

 MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari 

hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM 

adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, 

fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan 

tenaga kerja manusia saja.  

 Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya 

tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan 

meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat- alat canggih 

yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif 

karyawan tidak diikutsertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, 

karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan, dan latar belakang 

yang heterogen yang dibawa kedalam organisasi. Karyawan tidak dapat di atur 

dan dikuasai sepenuhnya seperti mengatur mesin, modal, atau gedung.sedemikian 

rupa sehingga terwujud tujuan perusahaan, kepuasan karyawan, dan masyarakat. 

 MSDM adalah bagian dari manajemen. Oleh karena itu teori-teori 

manajemen umum menjadi pembahasnya mengenai pengaturan peranan manusia 

dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Pengaturan ini meliputi masalah 

perencanaan (human resource planning), pengorganisasian, pengerahan, 

pengendalian , pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.  
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 Jelasnya MSDM mengatur tenaga kerja manusia sedemikian rupa sehingga 

terwujud kepuasan karyawan, dan masyarakat. 

 Agar pengertian MSDM ini lebih jelas, di bawah ini dirumuskan dan 

dikutip definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian manajemen sumber 

daya manusia menurut Hasibuan (2012) adalah :  

 “Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat”. 

 Fungsi-fungsi MSDM terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Tujuannya ialah agar 

perusahaan mendapatkan rentabilitas laba yang lebih besar dari persentase tingkat 

bunga bank. Karyawan bertujuan mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya. 

Masyarakat bertujuan memperoleh barang atau jasa yang baik dengan harga yang 

wajar dan selalu tersedia di pasar, sedang pemerintah selalu berharap 

mendapatkan pajak. 

 Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Flippo yang dikutip 

oleh Hasibuan (2011:11) adalah :  

“Personnel management is the planning, organizing, directing and 

controlling of the procurement, compensation, integration, maintenance, 

and separation of human resources to that individual, organization and 

societal objectives are accomplished”.  

 “(Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian 

karyawan, dengan maksud tertujunya tujuan perusahaan, individu, 

karyawan, dan masyarakat)”. 

 

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Mangkunegara 

(2011:2) adalah :  

“Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai 

berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat” 
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Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut B. Miner dan G. 

Miner yang dikutip oleh Hasibuan (2011:11) adalah :  

“Personnel management may be defined as the process of developing, 

applying and evaluating policies, procedures, methods, and programs 

relating to the individual in the organization”.  

“(Manajemen personalia didefinisikan sebagi suatu proses 

pengembangan, menerapkan, dan menilai kebijakan-kebijakan, 

prosedur-prosedur, metode-metode, dan program-program yang 

berhubungan dengan individu karyawan dalam organisasi)”. 

Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa MSDM itu adalah suatu proses  

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian 

karyawan, dengan maksud tertujunya tujuan perusahaan. 

 

2.2.1 Komponen MSDM 

Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, 

dan pemimpin.  

1. Pengusaha 

 Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk 

memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung 

pada laba yang dicapai perusahaan tersebut.  

2.   Karyawan  

Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa 

keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan 

aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. 

Lalu siapakah sebenarnya yang disebut karyawan itu? Karyawan adalah penjual 

jasa (pikiran dan tenaganya) dan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Mereka wajib dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan 

yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi sesuai dengan perjanjian. 

Posisi karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan atas karyawan oprasional dan 

karyawan manajerial (pimpinan) : 
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a. Karyawan Oprasional  

Karyawan oprasional adalah setiap orang secara langsung harus mengerjakan 

sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan.  

b. Karyawan Manajerial  

Karyawan manajerial adalah setiap orang yang berhak memerintah 

bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai 

dengan perintah. Mereka mencapai tujuannya melalui kegiatankegiatan orang 

lain. Karyawan manajerial ini dibedakan atas manajer lini dan manajer staf.  

1. Manajer lini  

Manajer lini adalah seorang pemimpin yang mempunyai wewenang lini 

(line authority), berhak dan bertanggung jawab langsung merealisasi tujuan 

perusahaan. 

2. Manajer staf 

Manajer staf adalah pemimpin yang mempunyai wewenang staf (staff 

authorirty) yang hanya berhak memberikan sasaran dan pelayanan untuk 

memperlancar penyelesaian tugas-tugas manajemen lini 

. 

2.2.2 Pelaksanaan dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Fungsi manajemen sumber daya manusia merupakan dasar dari 

pelaksanaan proses manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien 

dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Hasibuan (2011:21) fungsi-fungsi 

Manajemen Sumber Daya Manusia, meliputi : 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien 

agar seusai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya 

tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. 

Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian karyawan. Program 
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kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrase, dan koordinasi dalam bagian organisasi. 

c.   Pengarahan 

Pengarahan adalah kegiatan mengendalikan 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 

peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila 

terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan 

penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, 

kedisiplinan, perilaku, kerjasama. Pelaksanaan pekerjaan dan menjaga 

situasi lingkungan pekerjaan. 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan 

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

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

b. Pengembangan 

Pengembangan adalah peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual 

dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa kini 

maupun masa depan. 

c. Kompensasi 
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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 dapat memenuhi kebutuhan primernya serta 

berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal 

dan eksternal konsistensi. 

d. Pengintegrasian 

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 pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan 

hal yang penting dalam MSDM, Karena mempersatukan dua kepentingan 

yang bertolak belakang. 

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meninkatkan kondisi 

fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama 

sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program 

kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta 

berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 

f. Pemberhentian 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang-Undang NO.12 tahun 1964. 

Dari uraian mengenai fungsi-fungsi manajemen Sumber Daya Manusia di 

atas, dapat dijadikan suatu tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan menunjang 

satu sama lain. 

 

2.2.3 Peranan MSDM 

 Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil 

tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti sumber daya manusia 
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berperan penting dan dominan dalam manajemen. MSDM 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 berdasarkan job description, job specification, 

job requirement, dan job evaluation 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan 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 buruh.  

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

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.  

10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Peranan MSDM diakui 

sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan, tetapi untuk memimpin unsur 

manusia ini sangat sulit dan rumit. 

 

2.2.4 Tantangan Eksternal MSDM 

 Setiap keputusan pemanfaatan SDM perlu memperhitungkan lingkungan 

eksternal, melahirkan tantangan baru, menekankan tingkat penyesuaian tenaga 

kerja pada eselon rendah yang disebabkan mereka merasa tidak dapat berbuat apa-

apa (incapacitated) karena kompetensinya tidak menerima wawasan baru. 

Lingkungan eksternal: perubahan teknologi, ketentuan pemerintah, sosial budaya, 

pasar tenaga kerja, kondisi perekonomian dan kegiatan mitra pesaing. Hal-Hal 

yang perlu dilakukan manajemen personalia adalah : 
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a. Monitor Lingkungan adalah pengamatan cermat dan terus menerus terhadap 

perubahan yang terjadi. Mencari infomasi dan data yang tepat, berhubungan 

dengan perubahan, menganalisis informasi dan mengidentifikasi berbagai 

perubahan. 

b. Mengevaluasi Dampak Perubahan. Kegitan evaluasi setiap perubahan 

lingkungan, terhadap dampaknya pada organisasi secara langsung dan tidak 

langsung saat ini, jangka panjang dan diagnosis terhadap kegiatan personalia 

ke depan untuk tindakan antisipatif. 

c. Mengambil Tindakan yang Proaktif. Tindakan mengambil inisiatif, 

menyusun kegiatan personalia yang tepat sebagai persiapan adanya perubahan 

lingkungan. 

d. Mencari Umpan Balik Yang Tepat. Tindakan ini menemukan setiap 

informasi yang digunakan untuk mendorong organisasi kea rah yang lebih 

baik, untuk memanfaatkan peluang dari perubahan. 

 

2.3  Pengawasan 

 Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat 

dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi 

apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Rahardjo Adisasmita (2011:142)  

yang mengatakan bahwa pengawasan adalah :  

“proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”  

 Menurut Djamaluddin Tanjung dan Supardan yang dikutip oleh 

Rahardjo Adisasmita (2011:142) “Pengawasan adalah:  

“salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan 

kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan.” 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mc. Farland seperti yang 

dikutip R.Adisasmita (2011:143) sebagai berikut:  
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“Control is the process by which an executive gets the performance of 

his subordinate to correspond as closely as posible to chosen plans, 

orders, objectives, or policies.  

(Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui 

apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 

bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau 

kebijaksanaan yang telah ditentukan).”  

Pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut 

dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk 

melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, 

tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Dari pengertian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengawasan 

adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan 

kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk 

menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil 

tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya 

manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai 

tujuan. 

 

2.3.1 Fungsi Pengawasan 

 Terdapat banyak fungsi pengawasan yang telah berkembang dari tahun ke  

tahun. Suatu tinjauan dari berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi 

pengawasan bukanlah suatu fungsi yang mudah dilaksanakan. 

 Pengawasan terutama merupakan seorang staf yang fungsi utamanya adalah 

mengembangkan suatu organisasi dan sistem perkiraan, kebijaksanaan, catatan 

dan prosedur yang akan menyediakan data yang dapat dianalisa dan 

diinterpretasikan oleh para pemimpin fungsional dalam mengambil keputusan 

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Pengawasan terutama merupakan seorang staf yang fungsi utamanya adalah 

mengembangkan suatu organisasi dan sistem perkiraan, kebijaksanaan, catatan 

dan prosedur yang akan menyediakan data yang dapat dianalisa dan 

diinterpretasikan oleh para pemimpin fungsional dalam mengambil keputusan 

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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 Terlepas dari teknik mana yang dianggap paling tepat untuk digunakan, 

manfaat terpenting dari pengawasan menurut Sondang P. Siagian yang dikutip 

Rahardjo Adisasmita, 2011 adalah sebagai berikut : 

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dimana 

organisasi itu ada. 

2. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana 

dengan efektif dan efisien. 

3. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam 

penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional. 

4. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja 

yang memuaskan. 

5. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar 

tidak terus berlanjut. 

 

2.3.2  Teknik-Teknik pengawasan 

 Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggara berbagai kegiatan 

operasional sesuai dengan atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, 

manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. 

  Berbagai teknik pengawasan yang dapat dilakukan menurut Sondang P. 

Siagian yang dikutip oleh Rahardjo Adisasmita, 2011 adalah sebagai berikut : 

1. Pengamatan langsung atau observasi. 

2. Melalui Laporan baik Lisan maupun Tulisan. 

3. Melalui Penggunaan Kuesioner. 

4. Wawancara. 

Dari poin-poin yang tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa teknik ini  sangat 

berakibat dalam implementasi strategi dengan efektif dan efisien. Dikatakan 

demikian karena dengan pengamatan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, 

seperti perolehan informasi “on-the-spot” bukan hanya tentang jalannya 

pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi juga dengan demikian 

manajemen dapat segera meluruskan tindakan para pelaksana. Disamping itu 
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dengan pengamatan langsung, para bawahan merasa diperhatikan oleh 

pemimpinnya. 

 Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seseorang bawahan 

kepada atasannya merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi, akan tetapi 

merupakan keharusan. Dalam rangka pelaksanaan strategi, laporan yang 

disampaikan oleh seorang bawahan kepada atasannya harus memenuhi beberapa 

persyaratan, seperti  penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung 

pada kebiasaan yang berlaku pada organisasi. 

Penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan 

operasional untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi 

dilapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional. 

Apabila diperlukan, wawancara dengan penyelenggara kegiatan operasional 

pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan, baik melalui wawancara 

terstruktur, tidak terstruktur dan kombinasi diantara keduanya. 

 

2.3.2 Kualifikasi Pengawasan 

  Kualifikasi Pengawasan yang efektif menurut Koontz dan O’Donnel  yang 

dikutip oleh Arifian Kuncoro (2001 : 21) adalah sebagai berikut : 

1. Dasar teknis yang sangat baik dalam akuntansi dan akuntansi biaya disertai 

suatu pengertian dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip 

akuntansi. 

2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian dan 

pengendalian. 

3. Pemahaman yang mendalam mengenai organisasi, termasuk teknologi, 

kebijaksanaan, tujuan, sejarah dan lingkungannya. 

4. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkat manajemen dan 

suatu pemahaman dasar terhadap masalah fungsional lainnya. 

5. Kemampuan untuk menyatakan ide dengan jelas, secara tertulis ataupun dalam 

penyajian yang informatif. 

6. Kemampuan untuk menggerakkan orang lain untuk mencapai tindakan dan 

hasil yang positif.  
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Seorang Pengawas diharuskan memiliki kemampuan teknis dan dapat 

merencanakan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya serta dapat 

mengawasi dan menggerakkan para stafnya, tetapi dia juga harus memiliki 

integritas dan kemampuan untuk berkomunikasi, harus jujur, wajar dan tulus 

dalam menghadapi siapa saja yang berhadapan dengannya. 

 

2.4  Gaya Kepemimpinan 

 Dalam suatu organisasi kepemimpinan (leadership) merupakan suatu 

faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu organisasi, dengan 

kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan karyawan 

bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja, dan 

proses manajemen suatu perusahaan akan baik jika tipe, cara, atau gaya 

kepemimpinan yang diterapkan pemimpinannya baik.  

Menurut Kartono (2008:57), Kepemimpinan adalah : 

“Kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja 

sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

Sedangkan menurut Veithzal Rivai & Deddy Mulyadi (2011: 42) Gaya 

kepemimpinan merupakan : 

“Sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi 

bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan 

bahwa gaya kepemimpianan adalah pola perilaku dan strategi yang 

dikuasi dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.” 

 

Menurut Ranupandojo dan Husnan (1995:224) gaya kepemimpinan 

adalah : 

 “sebagai pola tingkahlaku yang dirancang untuk mengintegrasikan 

tujuan organisasi dengan tujuan individuguna mencapai suatu tujuan 

tertentu.” 

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan merupakan suatu sikap atau perilaku yang dimiliki seorang atasan 

untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat bersama – sama bekerja demi 

mencapai tujuan perusahaan. Apabila gayakepemimpinan baik, maka proses 
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manajemen akan berjalan lancar dan karyawan bergairah melaksanakan 

tugastugasnya. 

 

2.4.1 Teori Gaya Kepemimpinan 

 Menurut Nilasari dan Wiludjeng (2006:74), mengenai teori 

kepemimpinan terdiri atas empat teori, sebagai berikut:  

1. The Great Man Theory (Teori Sifat)  

Teori ini berusaha mengidentifikasikan karakteristik seorang pemimpin. 

Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang bisa berhasil manjadi seorang 

pemimpin karena mereka memang dilahirkan untuk menjadi seorang 

pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai 

pemimpin. Keith Davis merumuskan ada 4 sifat umum yang 

mempengaruhi kesuksesan kepemimpinan dalam organisasi, yaitu:  

a. Intelegensia 

b. Kematangan sosial  

c. Motivasi diri 

d. Hubungan pribadi 

2. Behavirol Theory (Teori Perilaku)  

A. Teori Tannenbaum dan Warren H Schmidt  

Kedua orang akademis tersebut mencoba menjelaskan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat 

dijelaskan melalui titik ekstreem yaitu fokus pada atasan (pemimpin) dan 

fokus pada bawahan. Menurut kedua orang ini gaya kepemimpinan akan 

ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manajer, faktor karyawan, 

dan faktor situasi.  

B. Studi Ohio State University Studi ini menyimpulkan bahwa ada dua 

kategori perilaku pemimpin yaitu:  

1) Consideration, diartikan sebagai tingkat dimana pemimpin peduli 

dan mendukung bawahan. Para pemimpin dengan gaya ini 

cenderung memiliki hubungan dengan bawahan yang mencerminkan 
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perasaan saling percaya, dan mereka menghormati ide dan perasaan 

bawahannya.  

2) Initiating Structure, diartikan sebagai tingkat dimana pemimpin 

membuat struktur pekerjaannya sendiri dan pekerjaan bawahannya. 

Pemimpin dengan gaya ini cenderung mengarahkan pekerjaan 

kelompok melalui kegiatan perencanaan, pembelian tugas-tugas, 

penjadwalan, dan penetapan deadline. 

C. Studi The University of Michigan Study 

Ini menyimpulkan bahwa para manajer dapat dibedakan berdasarkan dua 

dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu:  

1) Relationship Oriented, diartikan sebagai perilaku yang bersikap 

bersahabat pada bawahan, mengakui prestasi bawahan, dan 

memperhatikan kesejahteraan karyawan.  

2) Task Oriented, diartikan sebagai perilaku manajer yang menetapkan 

standar kerja yang tinggi, menentukan metode kerja yang harus 

dilakukan, dan mengawasi karyawan dengan ketat.  

D. Managerial Grid  

Managerial grid atau kisi-kisi manajemen yang dikembangkan oleh Robert 

Blake dan Jane S. Mouton mendorong manajer untuk memiliki dua 

kualitas kepemimpinan sekaligus yaitu orientasi pada tugas/produksi dan 

orientasi pada hubungan/orang.  

3. Contingensy Theory (Teori Situasi)  

Pendekatan ini berpendapat bahwa tidak ada satu tipe kepemimpinan yang 

efektif untuk diterapkan di segala situasi. Teori yang menggunakan 

pendekatan kontingensi akan dibahas berikut ini:  

A. Model Kepemimpinan Hersey  

Teori ini mengembangkan model kepemimpinan dimana efektivitas 

kepemimpinan tergantung dari kesiapan bawahan. Kesiapan tersebut 

mencakup kemauan untuk mencapai prestasi, untuk menerima tanggung 

jawab, kemampuan mengerjakan tugas, dan pengalaman bawahan. 

Variabel-variabel tersebut akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. 
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Menurut model ini manajer atau pimpinan harus secara konstan 

mengevaluasi kondisi karyawan. Kemudian setelah kondisi karyawan 

diketahui manajer menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar sesuai 

dengan kondisi tersebut. Dengan demikian gaya kepemimpinan ini akan 

efektif karena sesuai dengan situasi karyawan.  

B. Model Fiedler  

Teori ini mendasarkan pada pendapat bahwa seseorang menjadi pemimpin 

tidak hanya karena karakteristik individu mereka tetapi juga karena 

beberapa variable situasi dan interaksi antara pemimpin dengan bawahan. 

Fiedler menjelaskan tiga dimensi yang menjelaskan situasi kepemimpinan 

yang efektif. Ketiga dimensi tersebut adalah :  

1) Power Position (Kekuasaan posisi) 

 Dimensi ini menjelaskan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin, 

seperti kaehlian atau kepribadian, yang mampu membuat bawahan 

mengikuti kemauan pemimpin. Pemimpin yang mempunyai 

kekuasaan dari posisinya yang jelas dan besar dapat memperoleh 

kepatuhan bawahan yang lebih besar.  

2) Task Structure (Struktur pekerjaan)  

Dimensi ini menjelaskan sejauh mana pekerjaan dapat dirinci atau 

dijelaskan dan membuat bawahan bertanggung jawab untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Jika struktur pekerjaan jelas 

maka pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah, bawahan dapat 

diserahi tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut lebih 

baik. 

3) Leader Member Relation (Hubungan antara pemimpin-bawahan) 

Hal ini berhubungan dengan antara bawahan-pimpinan, misalnya 

tingkat loyalitas, kepercayaan, dan rasa hormat karyawan terhadap 

pemimpinnya. Hubungan ini dapat diklasifikasikan “baik” atau 

“buruk”. Dari kombinasi ketiga variabel ini dapat ditentukan 

apakah situasi yang dihadapi oleh pemimpin menguntungkan atau 

tidak menguntungkan.  
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C. Teori Jalur-Tujuan (Path Goal Theory)  

Teori ini menyatakan bahwa fungsi utama seorang pemimpin adalah untuk 

membuat tujuan bersama dengan bawahannya, membantu mereka 

menemukan jalur (path) yang paling tepat dalam mencapai tujuan tersebut, 

dan mengatasi hambatan-hambatan yang timbul.  

D. Vroom dan Yetton 

Teori dari Vroom dan Yetton mengkritik teori path goal karena gagal 

memperhitungkan situasi dimana keterlibatan bawahan diperlukan. Model 

ini memperkenalkan lima gaya kepemimpinan yang mencerminkan garis 

kontinum dari pendekatan otoriter sampai ke pendekatan partisipatif. 

Sehingga teori ini memperoleh dukungan empiris yang lebih baik 

dibandingkan dengan model kepemimpinan situasional lainnya. 

4. Teori-teori Kepemimpinan Kontemporer  

Perkembangan penelitian dan teori kepemimpinan berkembang menuju 

banyak arah. Beberapa perkembangan baru akan dibahas dalam bagian ini. 

A. Kepemimpinan Transformasional atau Karismatik 

Teori ini dikembangkan oleh Bernard M Bass. Ia membedakan 

kepemimpinan transaksional (transactional leadership). Pemimpin 

transaksional menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar 

mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri atau organisasi, dan 

membantu karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan 

tugas tersebut. Sedangkan, pemimpin transformasional memotivasi 

bawahan untuk mengerjakan lebih dari yang diharapkan. Sehingga 

pemimpin harus mampu membuat bawahan menyadari perspektif yang 

lebih luas. Tipe kepemimpinan seperti hal tersebut dapat dimasukkan 

kedalam tipe pemimpin yang transaksional, tetapi agar lebih efektif 

seorang pemimpin tidak hanya menjalankan kepemimpinan dengan 

“biasa” tetapi harus lebih dari yang biasa.  

B. Teori Kepemimpinan Psikoanalisa 

 Teori ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan Psikoanalitis. 

Sigmund Freud menjelaskan bahwa seseorang berperilaku karena ingin 
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memenuhi kebutuhan bawah sadarnya. Menurut teori ini perilaku manusia 

sangat kompleks. Sehingga penampilan dari luar tidak dapat dijadikan 

pegangan. Untuk itu perlu dianalisa kembali teori-teori alam 

tentangmanusia yang paling dasar untuk memahami perilaku manusia atau 

pemimpin yang sangat kompleks.  

C. Teori Kepemimpinan Romantis  

Teori ini memandang bahwa pemimpin itu “ada” dan diperlukan untuk 

membantu mencapai kebutuhannya. Jika bawahan sudah tidak 

mempercayai pemimpinnya, maka efektivitas kepemimpinannya hilang, 

tidak peduli dengan tindakan pemimpin tersebut. Jika bawahan sudah 

dapat mengorganisasikan sendiri maka pemimpin tidak diperlukan lagi. 

Teori ini mencoba menyeimbangkan antara sisi atasan dengan sisi 

bawahan, sehingga porsi keduanya menjadi kurang lebih seimbang. 

 

2.4.2 Macam – macam Gaya Kepemimpinan 

Menurut Susilo Martoyo (dalam Regina, 2013) gaya kepemimpinan 

terbagi beberapa gaya, diantaranya :  

1. Gaya Kepemimpinan Direktif Otokratif  

Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada 

pemimpin dalam otoritasnya, sedangkan kebebasan bawahan sangat 

dibatasi. Pemimpin merupakan pusat komando dan perintah terhadap 

bawahan/karyawan.  

2. Gaya Kepemimpinan Persuasif  

Pemimpin melaksanakan kekuasaanya terutama dalam pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah. Masukan-masukan dari bawahan di 

tampung, bawahan mempunyai kebebasan untuk mengemukakan 

pendapatnya. Bawahan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan 

dalam diskusi walaupun suaranya sangat minim.  

3. Gaya Kepemimpinan Konsultatif  

Dalam gaya ini bawahan diberi kebebasan yang luas dalam 

mengemukakan pendapatnya. Pemimpin hanya mengemukakan rancangan 
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yang bersifat sementara, dan kemudian ditawarkan kepada bawahan, yang 

memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan usulan bawahan. Melalui 

cara ini pemimpin bisa menilai keefektifan bawahan dalam memberikan 

ide-ide/gagasannya yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah 

keputusan manajemen perusahaan.  

4. Gaya Kepemimpinan Partisipatif  

Dalam gaya kepemimpinan ini bawahan diberi kebebasan yang 

seluasluasnya untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam hal ini 

pemimpin dan bawahan merupakan sebuah team yang harus bekerjasama. 

Pemimpin tidak turun langsung tapi mendelegasikan kepada staff 

seniornya. Pemimpin memberikan kebebasan bertindak tetapi dalam batas 

tertentu, meski bawahan sangat dominan tapi tanggung jawab tetap berada 

ditangan pemimpin.  

5. Gaya Kepemimpinan Musyawarah  

Gaya kepemimpinan ini berdasarkan kebersamaan yang diwujudkan dalam 

bentuk kekeluargaan dan gotong royong. Kegiatan pemimpin didasari rasa 

tolong menolong dan saling membantu serta tetap berpegang teguh pada 

efesiensi dan efektif. Pengambilan keputusan oleh pemimpin berdasarkan 

prosedur penentuan masalah, pengumpulan data, penganalisisan, dan 

mengambil kesimpulan.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan 

yang cocok untuk segala situasi, maka penampilan pemimpin yang efektf dari 

perusahaan harus menyesuaikan tipe kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. 

Pengertian situasi mencakup kemampuan bawahan, tuntutan pekerjaan, tujuan 

organisasi. Gaya kepemimpinan yang demikian yang sangat baik untuk diterapkan 

agar motivasi kerja karyawan tinggi. 

 

 

2.4.3 Indikator Gaya Kepemimpinan 

 Indikator gaya kepemimpinan menurut Stoner yang dialih bahasakan oleh 

Alexander Sindoro dalam (Regina, 2013;15):ini dapat dijelaskan dibawah ini:  
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1. Otokratis  

a.  Semua penentuan kebijaksanaan dilakukan oleh pemimpin. 

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

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

untuk tingkat yang luas.  

c.  Pemimpin biasanya mendikte tugas kerja bagian dan kerja bersama setiap 

anggota.  

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

terhadap kerja setiap anggota; mengambil jarak dari partisipasi kelompok 

aktif kecuali bila menunjukkan keahliannya.  

2. Demokratis  

a.  Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil 

dengan dorongan dan bantuan dari kelompok.  

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

kelompok dibuat dan bila dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis, pemimpin 

menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih.  

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

pembagian tugas ditentukan oleh kelompok.  

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

kecamannya dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa dalam 

jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan.  

3. Laissez faire  

a. Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu, dengan 

partisipasi minimal dari pemimpin.  

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

membuat orang selalu siap bila dia akan memberikan informasi pada saat 

ditanya. Dia tidak mengambil bagian dalam diskusi kerja.  

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

d.  Kadang-kadang memberi komentar sponsor terhadap kegiatan anggota atau 

pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian. 
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2.4.4 Jenis-Jenis Gaya Kepemimpinan 

Menurut Donni dan Suwatno (2011:157-158), kepemimpinan dibagi 

menjadi empat jenis kepemimpinan yaitu :  

1.  Kepemimpinan Transaksional  

Kepemimpinn ini berfokus pada transaksi antar pribadi, antara manajemen dan 

karyawan, dua karakteristik yang melandasi kepemimpinan transaksional yaitu  

a. Para pemimpin menggunakan penghargaan kontigensi untuk memotivasi 

para karyawan.  

b. Para pemimpin melaksanakan tindakan korektif hanya ketika para 

bawahan gagal mencapai tujuan kinerja.  

2. Kepemimpinan Kharismatik  

Kepemimpinan ini menekankan prilaku pemimpin yang simbolis, pesanpesan 

mengenai visi dan memberikan inspirasi, komunikasi non verbal, daya tarik 

terhadap nilai-nilai ideologis, stimulasi intelektual terhadap para pengikut oleh 

pimpinan, penampilan kepercayaan diri sendiri dan untuk kinerja yang 

melampaui panggilan tugas.  

3. Kepemimpinan Visioner 

Kepemimpinan ini merupakan kemampuan untuk menciptakan dan 

mengartikulasikan suatu visi yang realitas, dapat dipercaya, atraktif dengan 

masa depan suatu organisasi atau unit organisasi yang terus tumbuh dan 

mengikat.  

4. Kepemimpinan Tim  

Menjadi pemimpin efektif harus mempelajari keterampilan seperti kesabaran 

untuk membagi informasi, percaya pada orang lain, menghentikan otoritas 

dan memahami kapan harus melakukan intervensi. 

Gaya kepemimpinan manajemen merupakan cara yang dilakukan oleh seorang 

pemimpin dalam memimpin bawahannya yaitu bertujuan untuk mempengaruhi 

anggota atau bawahannya dalam mencapai suatu tujuan. 
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2.5 Kinerja 

 Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak 

memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. 

Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot 

sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius.  

Menurut Mangkunegara (2011) kinerja adalah : 

 “Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya”.  

Definisi Kinerja menurut Hasibuan (2012) Kinerja adalah :  

“Suatu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya” 

 Moeheriono (2009:61) mengutip perkataan Robbins, menyebut bahwa 

kinerja : 

“Sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), motivasi 

atau motivation (M), dan kesempatan atau opportunity (O), atau 

Performance merupakan fungsi dari Motivation, Ability dan Opportunity 

atau jika dirumuskan menjadi P= f(MxAxO). Jika organisasi 

menghendaki karyawannya berprestasi yang optimal, seharusnyalah 

manajemen memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk 

melakukan pekerjaan secara optimal pula. Untuk meningkatkan 

motivasi kerja karyawan, manajemen bisa merancang agar 

karyawannya dapat memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja, 

melalui pemberian kompensasi yang layak dan memberikan imbalan 

yang memadai atas prestasi kerja yang diperoleh karyawannya.”  

 Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan kerja karyawannya, 

manajemen dapat meningkatkan kemampuan kerja karyawannya melalui 

pendidikan atau pelatihan yang relevan dengan bidang tugasnya. Agar upaya 

manajemen dapat optimal untuk meningkatkan kinerja karyawannya, manajemen 

dapat merancang iklim organisasi pada suasana yang menyenankan bagi 

karyawannya, sehingga karyawan dapat bekerja bukan hanya semata-mata 

berharap imbalan dari organisasinya melainkan bekerja dengan penuh komitmen . 

Pengertian kinerja atau performance menurut Moeheriono (2009:60) 

“merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 
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suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencaan 

strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika 

individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau 

standar keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan dalam pengukuran, 

maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin 

dapat diketahui bila tidak ada tolok ukur keberhasilannya.” 

 Selanjutnya Moeheriono menyebut bahwa arti kinerja sebenarnya berasal 

dari kata-kata job performance dan disebut actual performance atau prestasi kerja 

atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai. Namun semuanya mempunyai 

beberapa kesamaan arti dan makna dari pengertian suatu proses penilaian tentang 

kemauan pekerjaan terhadap tujuan dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi 

serta efektifivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan 

pengukuran kinerja (performance measurement) mempunyai pengertian suatu 

proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam 

pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termsuk 

informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

 Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun 

kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami 

atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk 

berprestasi 

 

2.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

 Motif berprestasi adalah dorongan dalam diri karyawan untuk melakukan 

suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi 

kerja (kinerja) dengan predikat teruji. Motif berprestasi yang perlu dimiliki 

karyawan harus ditimbulkan dari dalam diri sendiri selain dari lingkungan kerja. 

Hal ini karena motif berprestasi yang ditimbulkan dari dalam diri sendiri akan 

membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja ikut menunjang 

maka mencapai kinerja yang akan lebih mudah. Menurut Kaswan (2011) yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan meliputi :  
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Tabel 2.1 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
Karakteristik Orang  

- Kemampuan dan Keterampilan  

- Sikap dan Motivasi  

Input   
- Memahami kebutuhan untuk berprestasi  

- Sumber daya (peralatan, dsb)  

- Gangguan dari tuntutan kerja yang lain  

- Kesempatan berprestasi  

Output  
- Standar untuk menentukan keberhasilan kinerja 

Konsekuensi   
- Konsekuensi positif/Insentif berprestasi  

- Tidak banyak konsekuensi negatif untuk berprestasi  

Umpan Balik  
- Umpan balik yang sering dan spesifik tentang bagaimana pekerjaan  itu dilakukan 

Sumber : Kaswan (2011) 

 

2.5.2 Indikator Kinerja Karyawan 

 Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang 

menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut 

Mitchel dalam buku Sedarmayanti (2011:319) indikator kinerja karyawan 

adalah sebagai berikut:  

 1. Kualitas Kerja (Quality Of Work)  

Adalah kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan 

kesiapannya yang tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan 

kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan secara sistematis sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin berkembang pesat.  

 2. Kehadiran dan ketepatan waktu (Promptness)  

Yaitu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan 

dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk 

selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang 

lain.   
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3. Inisiatif (Initiative)  

Yaitu mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Bawahan atau pegawai dapat 

melaksanakan tugas tanpa harus bergantung terus menerus kepada atasan.  

4. Kemampuan (Capability)  

Yaitu diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, 

ternyata yang dapat diintervensi atau diterapi melalui pendidikan dan latihan 

adalah faktor kemampuan yang dapat dikembangkan.  

5. Komunikasi (Communication)  

Merupakan interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk 

mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. Komunikasi akan menimbulkan kerjasama yang lebih baik dan akan 

terjadi hubungan-hubungan yang semakin harmonis diantara para pegawai 

dan para atasan, yang juga dapat menimbulkan perasaan senasib 

sepenanggungan. 

 

2.5.3 Pengertian Penilaian Kinerja 

 Istilah penilaian kinerja (performance appraisal) dan evaluasi kinerja 

(performance evaluation) dapat digunakan secara bersamaan atau bergantian 

karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Penilaian kinerja 

digunakan perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya atau mengevaluasi 

hasil pekerjaan karyawan.  

 Penilaian kinerja diartikan pula sebagai sebuah mekanisme yang baik untuk 

mengendalikan karyawan. Penilaian prestasi adalah merupakan hasil kerja 

karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya. Penilaian kinerja yang dilakukan 

dengan benar akan bermanfaat bagi karyawan, manajer departeman SDM dan 

akhirnya bagi perusahaan itu sendiri.  

 Sasaran yang menjadi objek dalam penilaian kinerja adalah kecakapan, 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang 

dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan 

secar berkala. Kinerja merupakan hasil kerja konkret yang dapat diamati dan 
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dapat diukur. Dari pengertian diatas terdapat perbedaan yang mendasar tentang 

penilaian kinerja. Ada pengertian yang mengatakan memposisikan karyawan pada 

pihak subordinate dan dikendalikan, sebaliknya ada pemahaman bahwa karyawan 

dianggap sebagai faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif.  

Sedangkan pada pengertian bahwa karyawan diposisikan sebagia aset utama 

perusahaan, karyawan harus dipelihara dengan baik dan diberi kesempatan untuk 

berkembang. Instrument penilalian kinerja dapat digunakan untuk meriview 

kinerja, peringkat kinerja, penilaian kinerja, penilaian karyawan dan sekaligus 

evaluasi karyawan sehingga dapat diketahui mana karyawan yang mampu 

melksanakan pekerjaan secara baik, efesien, efektif dan produktif sesuai dengan 

tujuan perusahaan. 

 

2.5.4 Tujuan Penilaian Kinerja 

 Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan 

tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat 

pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi 

keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau 

tujuan tercapai. Perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua 

alasan pokok, yaitu:  

1. Manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadapa kinerja karyawan pada 

masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM di masa 

yang akan datang. 

2. Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawannya 

memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, mengembangkan kemampuan 

dan keterampilan untuk perkembangan karier dan mempertahankan kualitas 

hubungan antar manajer yang bersangkutan dengan karyawannya. 

 

Selain itu penilaian kinerja dapat digunakan untuk :  

1. Mengetahui pengembangan, yang meliputi :  

- Identifikasi kebutuhan pelatihan  

- Umpan balik kinerja  
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- Menetukkan transfer dan penugasan  

- Identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan 

2. Pengambilan keputusan administrative, yang meliputi :  

- Keputusan untuk menentukkan gaji, promosi, mempertahankan atau 

memberhentikan karyawan  

- Pengakuan kinerja karyawan  

- Pemutusan hubungan kerja  

- Mengidentifikasi yang buruk 

3. Keperluan perusahaan, yang meliputi :  

- Perencanaan SDM  

-  Menentukkan kebutuhan pelatihan  

-  Evaluasi pencapaian tujuan perusahaan  

-  Informasi untuk identifikasi tujuan  

-  Evaluasi terhadap sistem SDM  

-  Penguatan terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan.  

4.Dokumentasi, yang meliputi :  

- Kriteria untuk validasi penelitian  

- Dokumentasi keputusan-keputusan tentang SDM  

- Membantu memenuhi persyaratan hokum 

 

2.5.5  Metode Penilaian Kinerja 

Dalam menilai kinerja para pegawai/karyawan, metode ini menggunakan 

standar absolute, yaitu dengan cara mengevaluasi pegawai dengan mengkaitkan 

dan mempertimbangkan beberapa faktor tertentu. Yang termasuk dalam metode 

penilaian Standar absolut antara lain ; 

a. Skala Grafik 

 Metode ini mulai diperkenalkan pada tahun 1920-an. Pada metode ini, 

penilai menentukan dimensi kinerja yang akan dinilai. Penilaian dilakukan 

pada beberapa faktor yang meliputi; kuantitas hasil kerja, kualitas hasil 

kerja, kepribadian, kehadiran, loyalitas, kesetiaan,inisiatif,dll. Kemudian 

penilai memilih salah satu dari 5 pilihan. Angka 5 untuk yang terbaik, 4 
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untuk yang baik, 3 untuk yang sedang, 2 untuk yang buruk dan angka 1 

untuk yang terburuk. Setelah itu penilai menjumlahkan nilai yang 

dihasilkan. Karyawan dengan nilai yang tertinggi merupakan karyawan 

dengan kinerja yang terbaik dan karyawan dengan nilai yang terendah 

merupakan karyawan dengan kinerja terburuk. 

b. Metode Kejadian Kritis (critical incident) 

Kejadian kritis merupakan kondisi dimana seorang manajer /supervisor 

/pimpinan melakukan pencatatan terhadap setiap tindakan keseharian 

karyawan yang memberikan dampak positif maupun negatif secara 

signifikan terhadap efektivitas sebuah bagian/departemen sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan kinerja seorang karyawan. Misalnya 

mengenai inisiatif, kehadiran, kepribadian, kerjasama,dll. 

c. Skala Penilaian berdasarkan Perilaku (Behavioraly Anchored 

RatingScales) 

Metode ini merupakan penggabungan antara metode pendekatan kejadian 

kritis dengan skala grafik. Dari penggabungan dua metode ini menghasilkan 

penilaian yang lebih efisien baik bagi karyawan maupun manajer. Bagi 

karyawan yaitu lebih mudah untuk pedoman memperbaiki kinerjanya, 

sedang untuk manajer untuk lebih mudah memberikan umpan balik. 

Metode BARS memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :  

- Menilai kinerja dengan perilaku spesifik, bukan berdasar sifat-sifat 

umum. 

- Menghilangkan ukuran-ukuran angka dan volume yang berpotensi 

menyesatkan dan tidak segera ditafsirkan. 

-  Mengurangi bias dan kesalahan penilai dengan mengaitkan nilai 

(rating) dengan contoh-contoh perilaku spesifik.. 

-  Meminimalkan kekurangcermatan, subyektivitas, dan 

ketidakberhasilan evaluator dalam mengidentifikasikan fungsi-fungsi 

penting sebuah jabatan atau pekerjaan. 

Langkah pertma yang harus dilakukan dalam metode ini adalah 

mengumpulkan data tentang perilaku untuk masing-masing katagori jabatan. 
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Kejadian-kejadian kritis dan data yang terkumpul akan menjadi pertimbangan 

untuk konstribusi dalam kinerjanya. 

Metode ini memiliki 2 jenis didalamnya yaitu ; 

1. Skala Harapan Perilaku (Behavior Expectation Scale/BES) 

BES merupakan uraian yang membantu penilai untuk menetapkan 

perilaku karyawan ke dalam kategori baik,sedang ataupun buruk. 

 Langkah-langkah utamanya antara lain; 

- Mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan perilaku 

baik,sedang ataupun buruk pada setiap kategori pekerjaan. 

- Setiap peristiwa yang terjadi dikelompokkan kedalam kategori atau 

dimensi kinerja keseluruhan yang besar. 

- Setiap dimensi yang dihasilkan disusun secara acak dan para anggota 

kelompok diminta untuk membaginya kedalam dimensi-dimensi 

khusus. Dimensi yang tidak memperoleh persetujuan 75% atau lebih 

dibuang, karena terlalu subjektif. 

- Klarifikasi kepada kelompok kedua yang terdiri dari karyawan. Jika 

tidak ada 75% persetujuan, maka dibuang. 

- Setiap ukuran yang tetap digunakan sebagai dimensi, diberi peringkat 

sesuai dengan keinginannya dan dibentuk suatu skala. 

 

2. Skala Pengamatan Perilaku (Behavior Observtion Scale/BOS) 

Metode ini sangat mirip dengan BARS atau dengan Skala standar 

campuran. Perbedaan ini adalah bahwa BOS menilai kinerja pelayanan 

karyawan dengan cara megamati seberapa sering mereka melakukan 

kejadian-kejadian kritis (critical incidents) serta frerkuensi kejadian-

kejadian tersebut. Nilai diperoleh tiap pelaku dengan memberi angka 

kepada penilaian frekuensi secara keseluruhan. 
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2.6 Pengaruh Pengawasan, Gaya kepemimpinan terhadap Kinerja 

2.6.1 Pengaruh Pengawasan Terhadap kinerja 

 Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen perusahaan 

(corporation) sangat diperlukan untuk mencegah berbagai kendala pelaksanaan 

setiap kegiatan organisasi di lingkungan oerusahaan atau badan usaha baik milik 

pemerintah maupun swasta. Efek yang diharapkan dari dilaksanakannya fungsi 

pengawasan adalah meningkatnya kinerja perusahaan dan prestasi kerja 

karyawan. 

 Berangkat dari deskripsi tersebut oleh Rahardjo Adisasmita (2011:142)  

yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya 

dengan kinerja yang memuaskan. 

 

2.6.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 

 Gaya kepemimpinan pada dasarnya menekankan untuk menghargai tujuan 

individu sehingga nantinya para individu akan memiliki keyakinan bahwa kinerja 

aktual akan melampaui harapan kinerja mereka. Seorang pemimpin harus 

menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang 

pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuannya (Waridin dan Bambang Guritno, 2005). Suranta (2002) dan 

Tampubolon (2007) menyatakan bahwa faktor kepemimpinan juga berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang erat dan pengaruh antara faktor kepemimpinan 

dan faktor kinerja karyawan. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

1. 

Pengaruh 

Pengawas 

Internal 

terhadap 

Kinerja dinas 

pertanian 

Semarang 

X1 : Pengawas    internal 

Y  : Kinerja       

Metode Deskriptif Hubungan pengawasan internal 

dengan kinerja sangat kuat 

berdasarkan koofisien determinasi 

sebesar 73% dan sisanya 

dipengaruhi faktor lainnya yang 

tidak diteliti 

2. 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Lingkungan 
Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Hotel 

Muria 

Semarang 

X1 : Motivasi 

X2 : Lingkungan kerja 

Y  : Kinerja 

Metode analisis 

deskripsi 

persentase dan 
regresi linier 

berganda 

Lingkungan kerja memiliki 

pengaruh terhadap kinerja 

karyawan dengan kontribusi sebesar 
8,88%. Motivasi dan lingkungan 

kerja secara bersama-sama 

memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan dengan kontribusi 37,6%. 

Saran yang dapat diberikan dalam 

penelitian ini adalah pada indikator 

kebutuhan rasa aman yaitu belum 

adanya jaminan masa depan yang 

lebih baik dari perusahaan. 

3. 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja Terhadap 
Kinerja Kerja 

Pegawai 

BAPPEDA 

X  : Lingkungan kerja 

Y  : Kinerja 

Skala Likert, 

yaitu metode yang 

menggunakan 
distribusi respon. 

Hasil penelitian diperoleh koefisien 

Durbin-Watson bernilai 0,801 yang 

menunjukan bahwa  
lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja  

pegawai Kantor BAPPEDA.  

Koefisien regresi (x) sebesar 0.717, 

artinya jika  

hubungan lingkungan kerja 

mengalami kenaikkan  

maka kinerja akan mengalami 

peningkatan 0,717.  

4. 

Influence of 

Work Behavior, 

Work 

Environment 

and Motivation 
In Clove 

Cigarette 

Factories In 

Kudus, 

Indonesia 

X1  : Work behavior 

X2  : Work environment 

Y   : Motivation 

Multiple 

Regression 

The work environment significantly 

influence the job performance of 

cigarette rollers in Kudus District, 

Central Java Province 

5. 

motivation, 

physical work 

environment, 

leadership, job 

satisfaction 

X1  : Motivation 

X2 : Physical work 

environtment leadership 

Y   : Job satisfaction 

Regresi linear The results show that these 

variables have positive and 

significant affect, both 

simultaneously and partially on job 

satisfaction. Besides motivation is 

the dominant variable affecting job 
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No. 
Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

satisfaction .the analysis the results, 

then the company should pay more 

attention to employee comfort 

6. 

Matching 

Creativity 

Requirements 

and the Work 

Environment: 

Effects on 

Satisfaction and 

Intentions to 

Leave 

X1 : Matching Creativity 

Requirements 

X2 : Work Environment 

Y : Satisfaction and 

Intentions to Leave 

Regression 

analyses  

In a survey of 2,200 individuals, the 

authors examined the degree to 

which work environments are 

structured to complement the 

creative requirements of jobs. 

Regression analyses indicated that 

proximal job characteristics were 

more strongly associated with a 

combined objective and perceptual 

measure of job-required creativity 
than were distal organizational 

characteristics. Furthermore, 

higher job satisfaction and lower 

intentions to leave were found for 

individuals whose work 

environments complemented the 

creative requirements of their jobs. 

Sumber : Peneliti 2015 

 

 

2.8  Kerangka Penelitian 

Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam 

memimpin para pengikutnya, perilaku para pemimpin itu disebut dengan gaya 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk 

mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau 

kepribadian. Seorang pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu 

program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota-anggota 

kelompok dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu, sehingga 

kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, 

memotivasi dan pengawasan yang mengkordinasikan terhadap kinerja karyawan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. 
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Tabel 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.9  Hipotesis 

Berdasarkan Kerangka Pemikiran di atas maka peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut :  

Hipotesis 1 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan terhadap kinerja. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan terhadap kinerja. 

 

PENGAWASAN (X1)  

1. Observasi 

2. Laporan lisan atau tulisan 

3. Penggunaan kuesioner 

4. Wawancara 

 

Rahardjo Adisasmita (2011) 

 

 

 

 

KINERJA (Y) 

1.  Kuantitas dan Kualitas kerja 

2. Kehadiran dan ketepatan  

waktu 

3.  Inisiatif  

4.  Kemampuan 

5.  Komunikasi 

 

Sedarmayanti (2011:39) 
Gaya Kepemimpinan (X2) 

1.   Sifat 

2.   Kebiasaan 

3.   Tempramen 

4.   Watak 

5.   Kepribadian 

 

KartiniKartono (2008:34) 
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Hipotesis 2 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja. 

Hipotesis 3 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja. 
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