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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pengertian Manajemen 

Istilah manajemen dalam kehidupan masyarakat dewasa8ini bukanlah 

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

yang berarti mengelolah aktivitas– aktivitas sekelompok orang agar dapat 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

 Manajemen secara umum sering disebut sebagai suatu proses untuk 

menyelasaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung pengertian 

bahwa manajemen merupakan suatu ilmu seni yang mempelajari bagaimana cara 

mencapai tujuan–tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk 

melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. Agar lebih jelas akan 

dikemukakan beberapa definisi mengenai manajemen dari para ahli. 

Menurut Wijayanti (2008:65) mengemukakan bahwa : Manajemen 

adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.  

Menurut Stoner dalam Wijayanti (2008:89) manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  

 

Menurut Schein (2008:47) mengemukakan bahwa : 

Memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya 

manajemen sebagai profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, 

karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan 

prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena 

mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus 

ditentukan suatu kode etik yang kuat. 

 

 Dari definisi yang diterangkan di atas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari fungsi-

fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian kegiatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efisien. 
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2.1.1.  Manajemen SDM 

Dalam era perdagangan bebas dunia abad 21 ini terjadi iklim kompetisi 

yang tinggi disegala bidang yang menuntut perusahaan atau kantor pemerintahan 

untuk bekerja lebih efektif dan efesien. Tingkat kompetisi yang tinggi menuntut 

pula kantor atau perusahaan mengoptimalkan sumber daya manusia yang 

dimilikinya, hal ini disebabkan oleh pengaruh yang kuat dari sumber daya 

manusia terhadap efektifitas dan efesiensi organisasi. Karyawan sebagai sumber 

daya manusia merupakan kunci keberhasilan organisasi. Pengelolaan sumber daya 

manusia yang baik akan mendororng organisasi. Pengelolaan sumber daya 

manusia yang baik akan mendorong organisasi kearah pencapaian. 

 

2.1.2. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen bukan saja hanya mengelola sumber daya manusia tetapi juga 

material, modal dan faktor produksi lainnya. Tetapi bagaimana pun juga, sumber 

daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting yang 

harus dimiliki oleh setiap organisasi, maka konsekuensi dari semua itu adalah 

perlunya pengelolaan sumber daya manusia secara lebih baik agar diperoleh 

sumbangan yang berarti bagi kemajuan organisasi atau. Perusahaan. 

Pengelolaan dan pemanfaatan manajemen diupayakan melalui sumber 

daya manusia. Pengelolaan dan pemanfaatan manajemen ini bukanlah merupakan 

pekerjaan yang mudah karena menyangkut individu–individu yang berbeda dalam 

banyak hal, seperti perbedaan jenis kelamin, latar belakang sosial dan budaya, 

latar belakang pendidikan, dsb. Pengelolaan dan pemanfaatan dari sumber daya 

manusia memerlukan penanganan yang khusus. Untuk perusahaan dengan skala 

kecil biasanya masalah ini ditangani langsung oleh pimpinan perusahaan, tetapi 

jika sudah menyangkut perusahaan menengah dan besar yang memiliki banyak 

karyawan maka penanganan diserahkan kepada suatu departemen khusus yaitu 

departemen sumebr daya manusia.  

Menurut Sofyandi (2013: 6) Manajemen SDM adalah sebagai suatu 

strategi dalam menerapkan fungsi – fungsi manajemen yaitu plannig, 

organizing, leading, & controlling, dalam setiap aktivitas oprasional SDM 

mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, 
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penempatan yang meliputi (promosi, demosi, dan transfer), penilaian 

kinerja, pemberian kompensasi, hingga pemutusan hubungan kerja, yang 

ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi 

terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

 

Menurut  (Handoko 2010:4) “Manajemen sumber daya manusia 

adalah penarikan seleksi, pengembangan,    pemeliharaan, dan penggunaan 

sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan individu maupun 

organisasi”. 

Menurut Dessler (2006:5) “Manajemen sumber daya manusia adalah 

proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada 

karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, 

dan masalah keadilan.” 

 

 Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia berkaitan erat dengan pengelolaan individu-

individu yang terlibat dalam organisasi seperti rekruitmen, penempatan, pelatihan, 

pengembangan dan penggunaan sumber daya manusia, sehingga setiap individu 

ini dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam pencapaian tujuan organisasi.  

 

2.1.3.  Maksud dan Tujuan Manajemen SDM 

 Manajemen SDM mempunyai berbagai maksud dan tujuan yang 

menjelaskan pentingnya manajemen sumber daya manusia dan tujuan yang 

menjelaskan pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuan 

manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber 

daya manusia (karyawan) terhadap organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat 

dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya sangat 

bergantung kepada manusia yang mengelola organisasi tersebut. Oleh sebab itu 

sumber daya manusia harus dikelola sedemikian rupa untuk mengoptimalkan 

kemampuan atau potensi yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan kinerja 

yang lebih baik dan pada akhirnya tujuan organisasi atau perusahaan tersebut 

dapar tercapai. 
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2.1.3.1. Maksud  dari Manajemen SDM 

Menurut Sofyandi (2013: 9-10), maksud dari manajemen itu sendiri 

yaitu meningkatkan kontribusi yang produktif dari karyawan kepada 

organisasi melalui tanggung jawab strategis, etis, dan sosial. Maksud ini 

menuntun proses pembelajaran dan praktek manajemen suber daya manusia 

dalam organisasi. Pembelajaran manajemen sumber daya manusia 

menggambarkan usaha – usaha yang berhubungan dengan sumber daya manusia 

dari manajer pelaksana, dan menunjukkan bagaimana profesionalisme karyawan 

mendukung usaha tersebut. 

 

2.1.3.2. Tujuan dari Manajemen SDM 

Tujuan dari manajemen sumber daya manusia tidak hanya diperlukan 

untuk memberikan gambaran tujuan dari manajemen puncak, tetapi juga 

merupakan penyeimbang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh organisasi yan 

meliputi fungsi fungsi manajemen sumber daya manusia, masyarakat, dan 

karyawan yang dipengaruhi oleh tantangan-tantangan tersebut. 

Tujuan-tujuan sumber daya manusia tersebut menurut Sofyandi (2013: 11-12) 

terdiri dari empat tujuan yaitu : 

1. Tujuan Organisasi 

Ditujukan untuk dapat mengenai keberadaan manajemen sumber daya manusia 

dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun 

secara formal suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat 

membantu manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab 

terhadap kinerja karyawannya. 

2. Tujuan Fungsional 

Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika 

manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat 

kebutuhan organisasi. 
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3. Tujuan Sosial atau Masyarakat 

Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan 

dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak 

negatif terhadap organisasi. 

4. Tujuan Personal atau Pribadi 

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal 

tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. 

Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan harus 

dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak 

dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan 

dapat meninggalkan.organisasi. 

 

2.1.4.   Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Manajemen sumber daya manusia berperan dalam melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen dalam segala bidang yang menyangkut peranan tenaga kerja 

yang ikut dalam setiap aktivitas perusahaan agar dapat melaksanakan tugasnya 

secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan individu, organisasi dan 

masyarakat.  

 Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut 

Hasibuan (2008:21) adalah sebagai berikut :  

1. Perencanaan (Human Resources Planning)  

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.  

2. Pengorganisasian (Organizing)  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan 

menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, wewenang, integrasi, dan 

koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan secara efektif.  
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3. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja 

sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan 

menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.  

4. Pengendalian (Controlling)  

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Pengendalian 

karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaan 

pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.  

5. Pengadaan (Procurement) 

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

untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.  

6. Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan 

dan pelatihan yang harus diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 

masa kini maupun masa depan.  

7. Kompensasi (Compensation)  

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung 

(indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan 

kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan 

sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan 

primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan 

berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.  

8. Pengintegrasian (Integration)  

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan 

dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling 

menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi 

kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 
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9. Pemeliharaan (Maintenance)  

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, 

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

pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan 

berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada 

internal dan eksternal konsistensi.  

10. Kedisiplinan  

Kedisiplinan merupakan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit 

terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran 

untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.  

11. Pemberhentian (Separation)  

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. 

Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, 

kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya.    

Dari uraian tersebut kita dapat mengetahui secara jelas pengertian fungsi 

manajemen sumber daya manusia, dimana seluruh kegiatan melakukan fungsi 

manajemen umber daya manusia tersebut untuk mewujudkan sasaran pokok. 

Manajemen sumber daya manusia yaitu mendayagunakan secara optimal sumber 

daya manusia di dalam organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia tidak hanya memperhatikan 

kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan para karyawan dan 

tuntutan masyarakat luas. Peranan manajemen sumber daya Manusia adalah untuk 

mampertemukan ketiga kekuasaan utama, adalah perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat untuk menuju tercapainya efektivitas organisasi. 

Dengan demikian seorang manajer sumber daya manusia dituntut untuk 

mampu mengelola sumber daya manusia yang bermutu. Dan agar mampu untuk 

mengelola sumber daya yang dimiliki, seorang manajer sumber daya manusia, 

merupakan tugas utama yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan  

seluruh aktifitas pengelolaan sumber daya manusia. 
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2.2. Pemimpin  

  Perkataan pemimpin atau leadear mempunyai macam-macam 

pengertian dari para ahli. Berikut ini terdapat beberapa definisi tentang 

pemimpin yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya : 

   Menurut Robbins (2010), pemimpin adalah orang yang mampu 

mempengaruhi orang lain dan memiliki wewenang manajerial. 

 Menurut Kartono (2010), pemimpin adalah seorang pribadi yang 

memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di 

satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-

sama  melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau 

beberapa tujuan. 

 Menurut Fairchild dalam Kartono (2010), pemimpin adalah seorang 

yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan 

mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang 

lain atau melalui kekuasaan dan posisi. 

    Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan 

untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

2.2.1.  Sifat-Sifat Pemimpin  

Upaya untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin itu antara lain 

dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu 

perilakunya, yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. 

Menurut Tead dalam Kartono (2010) sifat-sifat pemimpin terdiri dari : 

1. Energi jasmaniah dan mental 

Hampir semua pribadi pemimpin memiliki tenaga jasmani dan rohani yang luar 

biasa yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan atau tenaga yang istimewa 

yang tampaknya seperti tidak akan pernah habis. Hal ini ditambah dengan 

kekuatan-kekuatan mental berupa semangat juang, motivasi kerja, kesabaran, 

ketahanan batin dan kemauan yang luar biasa untuk mengatasai semua 

permasalahan yang dihadapi. 

2. Kesadaran akan tujuan dan arah  

Ia memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran dan kegunaan dari semua 

perilaku yang dikerjakan, dia tahu persis kemana arah yang akan ditujunya, serta 
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pasti memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi kelompok yang 

dipimpinnya. 

3. Antusiasme  

Pekerjaan yang dilakukan dan tujuan yang akan dicapai itu harus sehat, berarti, 

bernilai, memberikan harapan-harapan yang menyenangkan, memberikan sukses 

dan menimbulkan semangat kerja. Semua ini dapat membangkitkan antusiasme, 

optimisme, dan semangat besar pada pribadi pemimpin maupun para anggota 

kelompok. 

4. Keramahan dan Kecintaan (friendliness amd affection) 

Kasih sayang dan dedikasi pemimpin dapat menjadi tenaga penggerak yang 

positif untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan bagi semua pihak. 

Keramah tamahan itu mempunyai sifat mempengaruhi orang lain juga membuka 

setiap hati yang masih tertutup untuk menanggapi keramahan tersebut. 

5. Integritas ( keutuhan, kejujuran dan ketulusan hati) 

Pemimpin itu harus bersifat terbuka, merasa utuh bersatu, sejiwa dan seperasaan 

dengan bawahannya bahkan merasa senasib dan sepenanggungan dalam satu 

perjuangan yang sama. 

6. Penguasaan Teknis 

Setiap pemimpin harus memiliki satu atau beberapa kemahiran teknis tertentu, 

agar ia mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya. 

7. Ketegasan dalam mengambil keputusan 

Pemimpin yang berhasil itu pasti dapat mengambil keputusan secara tepat, tegas 

dan cepat sebagai hasil dari kearifan dan pengalamannya. Selanjutnya ia mampu 

meyakinkan para anggotanya akan kebenaran keputusannya. 

8. Kecerdasan (Intelligence) 

Kecerdasan yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin itu merupakan kemampuan 

untuk melihat dan memahami dengan baik, mengerti sebab dan akibat kejadian, 

menemukan hal-hal yang krusial dan cepat menemukan cara penyelesaiannya 

dalam waktu singkat. 
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9. Keterampilan mengajar (teaching skill) 

Pemimpin yang baik itu adalah seorang guru yang mampu menuntun, mendidik, 

mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu. 

10. Kepercayaan (Faith) 

Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya sealu didukung kepercayaan 

bawahannya. Yaitu kepercayaan bahwa anggota pasti dipimpin dengan baik, 

dipengaruhi secara positif, dan diarahkan sasaran-sasaran yang benar. 

 

2.3.   Kepemimpinan 

Kata “memimpin” menurut Wahjosumidjo (2010: 104). mempunyai arti 

memberikan bimbingan, menuntun, mengarahkan, dan berjalan di depan 

(precede). Pemimpin berperilaku untuk membantu organisasi dengan kemampuan 

maksimal dalam mencapai tujuan Pemimpin tidak berdiri sendiri di samping, 

melainkan mereka memberikan dorongan dan memacu (to prod), berdiri di depan 

yang memberikan kemudahan untuk kemajuan serta memberikan inspirasi 

organisasi dalam mencapai tujuan. 

Menurut Robbins & Judge (dalam Sriwidadi dan Charlie, 2011) 

menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok guna mencapai sebuah visi atau serangkaian tujuan yang 

ditetapkan.  

Menurut Rivai dan Mulyadi (dalam Sriwidadi dan Charlie, 2011), 

kepemimpinan adalah sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-

aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. 

Menurut Tead dalam Kartono (2011:49), kepemimpinan adalah kegiatan 

mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerjasama untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

Menurut Koontz dan Donnel yang dimaksud kepemimpinan secara 

umum, merupakan pengaruh, seni atau proses mempengaruhi sekelompok orang, 

sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan 

kelompok.  
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Menurut E.Mulyasa dapat diartikan sebagai kegiatan untuk 

mempengaruhi orang-orang yang diarahkan untuk pencapaian tujuan bersama atau 

organisasi (Sobri dkk, 2009:72). 

Sedangkan menurut Sutarto (2006: 8) “Kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu”. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain dan memotivasi 

individu-individu supaya bekerjasama dibawah pimpinannya sebagai suatu tim 

untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. 

 

2.3.1.  Gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan yang baik adalah suatu gaya yang dapat 

memaksimumkan produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan mudah 

menyesuaikan dengan segala situasi yang berkembang dan ada disekitar kita. 

Berikut ini definisi dari gaya kepemimpinan menurut para ahli : 

Menurut Rivai (2010), gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang 

digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi 

tercapai 

Menurut Robbins (2010), gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan 

seseorang untuk  mempengaruhi  kelompok menuju tercapainya sasaran. 

Menurut Thoha (dalam Sriwidadi dan Charlie, 2011), gaya kepemimpinan 

adalah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi 

bawahan agar mau melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang 

diharapkan agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian gaya kepemimpinan dapat diambil 

kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh 

seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan 

organisasi.  
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2.3.2. Macam-Macam Gaya Kepemimpinan 

Macam-macam gaya kepemimpinan menurut  Robbins (2012) terdiri dari : 

1. Gaya Otokratis  

Gaya otokratis menggambarkan pemimpin yang biasanya cenderung memusatkan 

wewenang, mendiktekan metode kerja, membuat keputusan unilateral, dan 

membatasi partisipasi karyawan. 

2. Gaya Demokratis  

Gaya Demokratis menggambarkan pemimpin yang cenderung melibatkan 

karyawan dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, mendorong 

partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kerja, dan menggunakan 

umpan balik sebagai peluang untuk melatih karyawan. 

3. Gaya Laissez Faire 

Dalam gaya laisezz faire, pemimpin yang secara keseluruhan memberikan 

karyawannya kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan 

pekerjaan dengan cara yang menurut karyawannya paling sesuai. 

 

Menurut White & Harbani (2008) gaya kepemimpinan terdiri dari 3 macam 

yaitu : 

1. Gaya kepemimpinan Otokratis  

Dalam tipe ini, pemimpin menentukan sendiri “policy” dan dalam rencana untuk 

kelompoknya, membuat keputusan-keputusan sendiri namun mendapatkan 

tanggung jawab penuh. Bawahan harus patuh dan mengikuti perintahnya, jadi 

pemimpin tersebut menetukan atau mendiktekan aktivitas dari anggotanya. 

Pemimpin otokratis biasanya merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka 

inginkan dan cenderung mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam 

bentuk perintah-perintah langsung kepada bawahan. Dalam kepemimpinan 

otokrasi terjadi adanya keketatan dalam pengawasan, sehingga sukar bagi 

bawahan dalam memuaskan kebutuhan egoistisnya. 

 Kebaikan dari gaya kepemimpinan adalah : 

a. Keputusan dapat diambil secara tepat. 
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b. Tipe ini baik digunakan pada bawahan yang kurang disiplin, kurang inisiatif, 

bergantung pada atasan dan kurang kecakapan. 

c. Pemusatan kekuasaan, tanggung jawab serta membuat keputusan terletak pada 

satu orang yaitu pemimpin. 

 Kelemahannya adalah : 

a. Dengan tidak diikutsertakannya bawahan dalam mengambil keputusan atau 

tindakan maka bawahan tersebut tidak dapat belajar mengenai hal tersebut. 

b. Kurang mendorong inisiatif bawahan dan dapat mematikan inisiatif bawahannya 

tersebut. 

c. Dapat menimbulkan rasa tidak puas dan tertekan. 

d. Bawahan kurang mampu menerima tanggung jawab dan tergantung pada atasan 

saja. 

 

2. Gaya kepemimpinan Demokrasi (Demokratis) 

Dalam gaya ini pemimpin sering mengadakan konsultasi dengan mengikuti 

bawahannya dan aktif dalam menentukan rencana kerja yang berhubungan dengan 

kelompok. Disini pemimpin seperti moderator atau koordinator dan tidak 

memegang peranan seperti pada kepemimpinan otoriter. Partisipan digunakan 

dalam kondisi yang tepat akan menjadikan hal yang efektif. Maksudnya supaya 

dapat memberikan kesempatan  pada bawahannya untuk mengisi atau 

memperoleh kebutuhan egoistisnya dan memotivasi bawahan dalam 

menyelesaikan tugasnya untuk meningkatkan produktivitasnya pada pemimpin 

demokratis, sering mendorong bawahan untuk ikut ambil bagian dalam hal tujuan-

tujuan dan metode-metode serta menyokong ide-ide dan saran-saran. Disini 

pemimpin mencoba mengutamakan “human relation” (hubungan antar manusia) 

yang baik dan mengerjakan secara lancar. 

 Kebaikan dari gaya kepemimpinan ini adalah : 

a. Memberikan kebebasan lebih besar kepada kelompok untuk megadakan kontrol 

terhadap supervisor. 

b.Merasa lebih bertanggungjawab dalam menjalankan pekerjaan.  
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c. Produktivitas lebih tinggi dari apa yang diinginkan manajemen dengan catatan 

bila situasi memungkinkan. 

d.Lebih matang dan bertanggung jawab terhadap status dan pangkat yang lebih 

tinggi. 

 Kelemahannya adalah : 

a. Harus banyak membutuhkan koordinasi dan komunikasi. 

b.Membutuhkan waktu yang relatif lama dalam mengambil keputusan. 

c. Memberikan persyaratan tingkat “skilled” (kepandaian) yang relatif tinggi bagi 

pimpinan. 

d.Diperlukan adanya toleransi yang besar pada kedua belah pihak karena dapat 

menimbulkan perselisihan. 

3. Gaya kepemimpinan Laissez Faire 

Yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas. Pendekatan ini bukan berarti tidak 

adanya sama sekali pimpinan. Gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas disajikan 

kepada kelompok yang biasanya menentukan teknik-teknik mereka sendiri guna 

mencapai tujuan tersebut dalam rangka  mencapai sasaran-sasaran dan kebijakan 

organisasi. Kepemimpinan pada tipe ini melaksanakan perannya atas dasar 

aktivitas kelompok dan pimpinan kurang mengadakan pengontrolan terhadap 

bawahannya. Pada tipe ini pemimpin akan meletakkan  tanggung jawab keputusan 

sepenuhnya kepada para bawahannya, pemimpin akan sedikit saja atau hampir 

tidak sama sekali memberikan pengarahan. Pemimpin pada gaya ini sifatnya 

positif dan seolah-olah tidak mampu memberikan pengaruh kepada bawahannya. 

 Kebaikan dari gaya kepemimpinan ini : 

a. Ada kemungkinan bawahan dapat mengembangkan kemampuannya, daya 

kreativitasnya untuk memikirkan dan memecahkan persoalan serta 

mengembangkan rasa tanggung jawab. 

b. Bawahan lebih bebas untuk menunjukkan persoalan yang ia anggap penting dan 

tidak bergantung pada atasan sehingga proses yang lebih cepat. 

 Kelemahannya adalah : 

a. Bila bawahan terlalu bebas tanpa pengawasan, ada kemungkinan terjadi 

penyimpangan dari peraturan yang berlaku dari bawahan serta dapat 
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mengakibatkan salah tindak dan memakan banyak waktu bila bawahan kurang 

pengalaman. 

b. Pemimpin sering sibuk sendiri dengan tugas-tugas dan terpisah dari bawahan. 

Beberapa tidak membuat tujuan tanpa suatu peraturan tertentu. 

c. Kelompok dapat mengkambing hitamkan sesuatu, kurang stabil, frustasi, dan 

merasa kurang aman. 

 

2.3.3.  Fungsi Kepemimpinan 

Menurut Kartono (2010), fungsi seorang pemimpin terdiri dari : 

1.  Memandu  

2.  Menuntun  

3. Membimbing  

4. Memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja. 

5. Mengemudikan organisasi. 

6. Menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik. 

7. Memberikan supervise/pengawasan yang efisien. 

8. Membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan 

ketentuan waktu dan perencanaan. 

 

2.3.4. Teori-Teori Kepemimpinan 

Adapun teori kepemimpinan menurut Terry dalam  Kartono (2010) 

“Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal itu” adalah 

sebagai berikut : 

1.  Teori Otokratis       

Menurut teori ini gaya kepemimpinan didasarkan atas perintah-perintah dan 

paksaan. Pemimpin melakukan pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan 

berlangsung secara efisien. Kepemimpinannya berorientasi pada tugasnya masing-

masing sesuai dengan yang ada pada struktur organisasi dalam perusahaan 

tersebut. Pemimpin ini hanya berperan sebagai pemain tunggal dan sangat ingin 

menguasai situasi, sikapnya selalu jauh dari bawahan sebab menganggap dirinya 

sebagai seseorang yang sangat istimewa dibandingkan dengan bawahannya. 
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2. Teori Psikologis       

Pada teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin berfungsi untuk 

memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi terbaik, untuk merangsang 

bawahannya agar siap untuk bekerjasama dengannya dalam pelaksanaan kegiatan 

perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan ataupun tujuan individu 

bawahannya tersebut. 

3. Teori Sosiologis 

Dalam teori ini gaya kepemimpinan dianggap sebagai cara untuk melancarkan 

interaksi sosial dalam perusahaan dan digunakan sebagai salah satu cara untuk 

menyelesaikan konflik antar anggota dalam perusahaan. Pemimpin menetapkan 

tujuan-tujuan dengan menyertakan bawahan dalam pengambilan keputusan 

terakhir. Dan diharapkan pemimpin dapat mengambil tindakan-tindakan positif 

apabila ada kepincangan dan penyimpangan dalam organisasi. 

4. Teori Suportif 

Menurut teori ini, semua bawahan harus mempunyai semangat yang besar dalam 

melaksanakan setiap pekerjaannya dan pemimpin akan membimbing dan 

mengarahkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pemimpin harus 

menciptakan suasana yang menyenangkan dalam lingkungan kerja yang akan 

membuat para karyawannya mempunyai keinginan untuk bekerja secara 

maksimal. 

5. Teori Laissez Faire 

Dalam teori ini menjelaskan bahwa pemimpin tidak mampu mengurus 

perusahaanya dengan baik tetapi dia menyerahkan setiap pekerjaan kepada 

bawahan. Dalam hal ini pemimpin hanya sebagai simbol/ tanda saja dan dia tidak 

memiliki keterampilan teknis. Maka semua hal itu mengakibatkan tidak adanya 

kewibawaan dari pemimpin tersebut serta tidak mampu mengontrol dan 

mengkoordinasikan setiap pekerjannya. 

6. Teori Kelakuan Pribadi 

Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin itu selalu berkelakuan kurang 

lebih sama, yaitu ia tidak melakukan tindakan-tindakan yang identik sama dalam 

setiap situasi yang dihadapi. Dengan kata lain, dia harus mampu bersikap fleksibel 
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dan bijaksana karena dia harus mampu mengambil langkah yang paling tepat 

untuk suatu masalah. 

7. Teori Sifat Orang-Orang Besar 

Sudah banyak yang dilakukan orang untuk mengidentifikasikan sifat-sifat unggul 

dan kualitas superior serta unik yang diharapkan ada pada seorang pemimpin 

untuk meramalkan kesuksesan kepemimpinannya. Ada beberapa ciri-ciri unggul 

yang diharapkan akan dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu memiliki intelegensi 

tinggi, banyak inisiatif, energik, punya kedewasaan emosional, memiliki daya 

persuasif, keterampilan komunikatif, percaya diri, peka, kreatif, mau memberikan 

partisipasi sosial yang tinggi dan lain-lain. 

8. Teori Situasi 

Menurut teori ini harus terdapat fleksibilitas yang tinggi pada pemimpin untuk 

menyesuaikan diri terhadap tuntutan situasi yang terjadi, lingkungan sekitar dan 

zamannya. Faktor lingkungan dapat dijadikan tantangan untuk diatasi. Maka 

pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah-masalah aktual yang sedang 

terjadi pada masa itu. Sebab setiap masalah ataupun kejadian-kejadian tersebut 

bisa memunculkan satu tipe pemimpin yang baik. 

9. Teori Humanistik/Populastik 

Menurut teori ini adalah merealisir kebebasan manusia dan memenuhi kebutuhan 

insani, yang dicapai melalui interaksi antara pemimpin dan bawahan. Untuk hal 

itu perlu adanya organisasi yang baik dan pemimpin yang baik yang mau 

memperhatikan kepentingan dan kebutuhan bawahannya. 

 

2.3.5. Indikator-indikator Gaya Kepemimpinan 

Dikemukakan oleh Hasibuan (2008:170) sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan Otoriter  

Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar 

mutlak tetap berada pada pimpinan atau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi 

wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri 

oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran,ide, dan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 
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2. Gaya kepemimpinan Partisipatif  

Kepemimpinan Partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan 

dengan persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, 

dan partisipatif para bawahan. Pemimin memotivasi bawahan agar merasa ikut 

memiliki perusahaan. 

3. Gaya kepemimpinan Delegatif 

Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang 

kepada bawahan dengan lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mngambil 

keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. 

 

2.4.  Motivasi Kerja 

2.4.1. Pengertian Motivasi 

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan 

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

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena motivasi 

adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, 

supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi 

semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk 

dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. 

Perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan mampu, cakap dan 

terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk 

mencapai hasil kerja yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan karyawan tidak 

ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja giat. 

Untuk mempermudah pemahaman motivasi kerja, dibawah ini 

dikemukakan pengertian motif dan motivasi menurut para ahli, adalah sebagai 

berikut: 

Menurut Mangkunegara (2011:93) bahwa motivasi dapat pula diartikan 

sebagai energy untuk membangkitkan dorongan dalam diri.  

Menurut Shane dan Glinow (2010:132) dalam Wibowo (2013: 110) 

memberikan definisi motivasi sebagai kekuatan dalam diri orang yang 
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mempengaruhi arah (direction), intensitas (intensity) dan kekuatan (persistence) 

perilaku sukarela. Pekerja yang termotivasi berkeinginan menggunakan tingkat 

usaha tertentu (persistence), untuk sejumlah waktu tertentu (intensity), terhadap 

tujuan tertentu (direction). Motivasi merupakan salah satu dari empat pendorong 

penting perilaku dan kinerja individual. 

Sedangkan menurut Colquitt, LePine dan Wesson (2001: 179) dalam 

Wibowo (2013:111) memberikan definisi motivasi sebagai kekuatan energik yang 

dimulai baik dari dalam maupun luar pekerja, dimulai dari arah usaha yang 

nerkaitan dengan pekerjaan dan mempertimbangkan arah, intensitas, dan 

ketekunannya. Motivasi adalah pertimbangan kritis karena kinerja yang efektif 

sering memerlukan baik kemampuan dan motivasi tingkat tinggi. 

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

dorongan atau kekuatan yang muncul dari dalam dri seseorang untuk melakuakan 

tujuan tertentu, yang mempengaruhi ketekunanya dalam mencapai tujuan tersebut. 

 

2.4.2. Tujuan Motivasi 

Pada hakekatnya pemberian motivasi kepada pegawai tersenut mempunyai 

tujuan yang dapat meningkatkan berbagai hal, menurut Hasibuan (2008:77) 

tujuan pemberian motivasi kepada karyawan adalah untuk : 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

3. Mempertahankan kestabilan kerja karyawan. 

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

7. Meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi karyawan. 

8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

10. Meningkatkan efesiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 
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2.4.3. Model-model Motivasi 

Model motivasi menurut Rival (2011:122) terdiri dari 3, yaitu: 

1. Model tradisional 

Model ini mengemukakan bahwa  untuk memotivasi bawahan agar gairah 

kerjanya meningkat dilakukan dengan sistem insentif, yaitu dengan memberikan 

insentif (berupa; uang/barang) kepada karyawan yang berprestasi baik. Semakin 

banyak produk yang dihasilkan semakin besar pula balas jasanya. 

2. Model hubungan manusia 

Model ini mengemukakan bahwa motivasi bawahan agar mempunyai 

semangat kerja adalah dengan mengakui kebutuhan social mereka dan membuat 

mereka merasa berguna. Karyawan mempunyai kebebasan dalam membuat 

keputusan dan kreatifitas dalam menjalankan pekerjaannya. 

3. Model sumber daya manusia 

Model ini mengatakan bahwa karyawan mempunyai motivasi yang beraneka 

ragam , bukan hanya uang dan kepuasan saja tetapi juga kebutuhan akan 

pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Artinya karyawan cenderung memperoleh 

kepuasan dari prestasi yang baik. Jadi karyawan termotivasi oleh rasa tanggung 

jawab yang luas untuk membuat keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi  

menurut model ini untuk memotivasi bawahan harus dilakukan dengan 

memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas bagi mereka untuk 

mengambil keputusan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi gairah kerja 

seseorang akan meningkat jika mereka diberi kepercayaan dan kesempatan untuk 

membuktikan kemampuannya. 

 

2.4.4. Metode Motivasi 

Menurut Hasibuan (2008:79) metode motivasi yang dapat dijadikan acuan 

oleh perusahaan dalam memotivasi karyawan ada 2 yaitu: 

1. Motivasi langsung (direct motivation) 

Motivasi langsung, adalah motivasi material dan non material yang diberikan 

secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan serta 

kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, thr, dan bonus. 
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2. Motivasi tidak langsung (indirect motivation) 

Motivasi tidak langsung merupakan motivasi yang diberikan hanya berupa 

fasilitas-fasilitas yang mendukung dan menunjang gairah kerja atau kelancaran 

tugas sehingga para karyawan merasa betah dan bersemangat dalam melakukan 

pekerjaannya. Misalnya ruang kerja yang nyaman, fasilitas yang memadai, mesin-

mesin yang baik dan suasana kerja yang nyaman. 

2.4.5. Alat Motivasi 

Menurut Hasibuan (2008:149-150) alat-alat motivasi (daya perangsang) yang 

diberikan kepada bawahan bisa berupa: 

1. Material incentive 

Adalah motivasi yang bersifat material sebagai imbalan prestasi yang 

diberikan kepada karyawan. Yang termasuk material incentives adalah yang 

berupa uang dan barang. 

2. Non material incentive 

Adalah motivasi (daya perangsang) yang tidak berbentuk materi, seperti 

penempatan yang tepat, pekerjaan yang terjamin, piagam penghargaan, bintang 

jasa, perlakuan yang nyaman dan lain-lain. 

 

2.4.6. Jenis-Jenis Motivasi 

Didalam memotivasi kerja karyawan, pemimpin haruslah mengetahui tentang 

sebab dan akibat dari adanya proses memotivasi kerja karyawan. Dibawah ini 

adalah dua jenis motivasi menurut Hasibuan (2008:78), yaitu: 

1. Motivasi positif (positive incentive) 

Manajer memotivasi (merangsang bawahan) dengan memberikan imbalan 

kepada mereka yang berprestasi diatas prestasi standar. Dengan motivasi positif, 

semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang 

menerima yang baik-baik saja. 

2. Motivasi negatif (negative incentive) 

Manajer memotivasi bawahan dengan standar tertentu yang harus dicapai, jika 

mereka tidak dapat mencapai standar maka mereka akan mendapat hukuman. 

Dengan motivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek 



30 
 

 
 

akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang 

dapat berakibat kurang baik. 

 

2.4.7. Teori Motivasi 

Pada dasarnya proses motivasi dapat digambarkan jika seseorang tidak puas 

mengakibatkan ketegangan, yang pada akhirnya akan mencari kepuasan yang 

menurut ukurannya sendiri sudah sesuai dan harus terpenuhi. Beberapa teori 

motivasi menurut Hasibuan (2008:153-165), yaitu: 

1. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Dalam teori hierarki ini, maslow berpendapat yang diinginkan seseorang itu 

berjenjang artinya bila kebutuhan pertama telah terpenuhi maka kebutuhan kedua 

akan muncul dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan yang kelima. 

Kebutuhan yang tersusun dalam suatu jenjang adalah sebagai berikut: 

a. Physiological Needs (Kebutuhan Fisik dan Biologis) 

Yaitu kebutuhan untuk mepertahankan hidup, yang termasuk ke dalam kebutuhan 

iini adalah kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, berpakaian baik, dan 

lainnya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini merangsang seseorang 

berperilaku atau bekerja giat.  

b. Safety and Security Needs (Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan) 

Kebutuhan akan merasa aman, terbebas dari ancaman yakni dari ancaman 

kecelakaan dan keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang termasuk 

dalam kebutuhan ini adalah keamanan harta dan jiwa ditempat kerja. 

c. Affiliation or Acceptance Needs (Kebutuhan Sosial) 

Kebutuhan bersosialisasi atau bergaul, tempat interaksi, merasa dicintai, dan 

diterima dalam pergaulan kelompok kerja dan masyarakat di lingkungannya, 

karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri, maka ia hidup 

berkelompok. 

d. Esteem or Status Needs (Kebutuhan akan Penghargaan) 

Kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan dan penghargaan dari karyawan 

lain, atasan dan masyarakat. Semakin tinggi kedudukan seseorang maka semakin 

tinggi pula penghargaannya. 
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e. Self Actualization (Aktualisasi Diri) 

Kebutuhan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan 

potensi untuk mencapai prestasi kerja yang memuaskan.  

2. Teori Dua Faktor Herzberg 

Teori Herzberg ini berhubungan dengan kepuasan kerja, yang mempengaruhi 

seseorang dalam bekerja, ada dua kondisi yang mempengaruhi seseorang dalam 

pekerjaannya: 

a. Maintenance Factors (Faktor Pemeliharaan atau Higienis) 

Adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia 

yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini menurut 

Herzberg merupakan kebutuhan yang berlangsung terus menerus, karena 

kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah terpenuhi. Faktor-faktor 

pemeliharaan ini meliputi balas jasa, kondisi kerja fisik, kepastian pekerjaan, 

mobil dinas, kestabilan kerja, hubungan antar pribadi (atasan dan bawahan), dan 

macam-macam tunjangan lainnya. Faktor-faktor pemeliharaan ini perlu mendapat 

perhatian yang wajar dari pimpinan agar kepuasan dan kegairahan bekerja 

bawahan dapat ditingkatkan.  

b. Motivation Factors (Faktor Motivasi) 

Adalah faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang yaitu 

perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan.  

Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang 

secara langsung berkaitan dengan pekerjaan. Kebutuhan ini meliputi serangkaian 

kondisi intrinsik, kepuasan kerja yang diperoleh dalam pekerjaan akan mendorong 

motivasi yang kuat, yang dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. Faktor-

faktor tersebut meliputi prestasi (achievement), pengakuan (recognition), 

pekerjaan itu sendiri (the work it self), tanggung jawab (responsibility), kemajuan 

(advancement), dan pengembangan potensi individu (possibiliy of growth). 

3. Teori Kebutuhan Clelland 

Teori yang dikemukakan oleh Clelland memberi kontribusi bagi pemahaman 

motivasi dengan mengidentifikasi tiga jenis kebutuhan, yaitu: 
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a. Kebutuhan akan kekuasaan 

Orang yang memiliki kebutuhan yang tinggi untuk berkuasa menaruh perhatian 

besar untuk dapat mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Ego manusia 

yang ingin lebih berkuasa dari manusia lainnya sehingga menimbulkan 

persaingan. Persaingan ini oleh manajer ditumbuhkan oleh manajer secara sehat 

dalam memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi untuk bekerja lebih 

giat.  

b. Kebutuhan akan afiliasi 

Orang yang memiliki kebutuhan tinggi untuk barafiliasi biasanya memperoleh 

kesenangan dari kasih sayang dan cenderung menghindari kekecewaan, berusaha 

membina hubungan yang menyenangkan.  

c. Kebutuhan akan prestasi 

Orang yang mempunyai kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi akan 

berkeinginan besar untuk berhasil sehingga ia terdorong untuk mengembangkan 

kreativitasnya dan mengarahkan kemampuan demi menapai prestasi kerja yang 

maksimal  

 

2.4.8. Indikator-Indikator Motivasi Kerja 

Menurut Maslow dalam Hasibuan (2008), menjelaskan bahwa motivasi 

kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan dan 

keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan 

aktualisasi diri.Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut diturunkan menjadi 

indikator- indikator untuk mengetahui motivasi kerja karyawan, yaitu : 

1. Fisioligis atau kebutuhan fisik, ditunjukan dengan pemberian gaji yang layak 

kepada pegawai, pemberian bonus, uang makan, uang transportasi, fasilitas 

perumahan dan lain sebagainya. 

2. Keamanan, ditunjukan dengan fasilitas keamanan dan keselamatan kerja yang 

diantaranya seperti adanya jaminan sosial tenaga kerja, dana pension, tunjangan 

kesehatan, asuransi kesehatan, dan perlengkapan keselamatan kerja. 
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3. Sosial, ditunjukan dengan melakukan interaksi dengan orang lain yang 

diantaranya dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis, kebutuhan untuk 

diterima dalam kelompok dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. 

4. Penghargaan, ditunjukan dengan pengakuan dan penghargaan berdasarkan 

kemampuan, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh karyawan lain 

dan pimpinan terhadap prestasi kerjanya. 

5. Aktualisasi diri, ditunjukan dengan sifat pekerjaan yang menarik dan menantang, 

dimana karyawan tersebut akan mengerahkan kecakapannya, kemampuan, 

keterlampilan, dan potensinya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan 

oleh perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

 

2.5. Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2012:145), mengemukakan bahwa: “ Kinerja 

merupakan tingkat pencapaian hasil ata pelaksanaan tugas teretentu. Dalam 

konteks pengembangan sumber daya manusia kinerja seorang karyawan dalam 

sebuah perusahaan sangat dibutuhkan unuk mencapai prestasi keja bag karyawan 

itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan”. 

Menurut Suwanto dan Priansa (2011:196), mendefinisikan kinerja 

sebagai berikut: “Kinerja atau prestasi kerja merupakan hal yang dicapai seseorng 

menurut ukuran yang berlaku, dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan 

pekerjaan serta perilaku dan tindakannya”. 

Menurut Prawirosentono (2008:2) “Kinerja atau dalam bahas inggris 

adalah performance” yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika.  

Menurut Simamora dalam Nurhayati (2008: 7) “Kinerja karyawan 

adalah tingkat dimana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan 

pekerjaan”. 
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Menurut Prawirosentono (2008: 2) “Kinerja atau dalam bahasa inggris 

adalah performance”, yaitu: Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan adalah kemampuan mencapai persyaratan- persyaratan pekerjaan, 

dimana suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak 

melampui batas waktu yang disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan 

moral maupun etika perusahaan. Dengan demikian kinerja karyawan dapat 

memberikan kontribusi bagi perusahaan tersebut. 

 

2.5.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

  Menurut Mangkunegara (2012:147), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja individu tenaga kerja yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi. 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). 

Artiya, karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang 

diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang 

sesuai dengan keahliannya. 

2. Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri karyawan yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi 

mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja 

secara maksimal. (sikap mental yang siap secara psikofik) artinya, seorang 

karyawan harus siap mental, mampu secara fisik , memahami tujuan utama dan 
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target kerja yang akan dicapai , mampu memnafaaykan dalam mencapai situasi 

kerja. 

 

2.5.2. Standar Kinerja Karyawan 

Menurut Wirawan (2009: 67) “Standar kinerja adalah target, sasaran, 

tujuan upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan 

pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan semua tenaga, pikiran, ketrampilan, 

pengetahuan, dan waktu kerjanya untuk mencapai apa yang ditentukan oleh 

standar kinerja”. 

Menurut Notoatmodjo (2003: 143) “Untuk mencapai tujuan kinerja 

karyawan maka dapat dinilai dari tiga hal, meliputi: penilaian harus mempunyai 

hubungan dengan pekerjaan, adanya standar pelaksanaan kerja, praktis (mudah 

dipahami atau dimengerti karyawan atau penilai)”. 

Menurut Prawirosentono (2008: 27), kinerja dapat dinilai atau diukur 

dengan beberapa indikator yaitu: 

1. Efektifitas 

Efektifitas yaitu bila tujuan kelompok dapat dicapai dengan kebutuhan yang 

direncanakan 

2. Tanggung jawab 

Merupakan bagian yang tak terpisahkan atau sebagai akibat kepemilikan 

wewenang. 

3. Disiplin 

Yaitu taat pada hukum dan aturan yang belaku. Disiplin karyawan adalah ketaatan 

karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan 

perusahaan dimana dia bekerja. 

4. Inisiatif 

Berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk suatu ide yang berkaitan 

tujuan perusahaan. Sifat inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan 

perusahaan dan atasan yang baik. Dengan perkataan lain inisiatif karyawan 

merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja 

karyawan. 



36 
 

 
 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa banyak kriteria kinerja, 

maka peneliti menggunakan kriteria kinerja menurut Suyadi Prawirosentono yang 

meliputi: efektifitas, tanggung jawab, disiplin dan inisiatif. Berbagai macam jenis 

pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tentunya membutuhkan kriteria yang 

jelas, karena masing-masing pekerjaan tentunya mempunyai standar yang 

berbeda-beda tentang pencapaian hasilnya. 

Seperti telah dijelaskan bahwa yang memegang peranan penting dalam 

suatu organisasi tergantung pada kinerja pegawainya. Agar pegawai dapat bekerja 

sesuai yang diharapkan, maka dalam diri seorang pegawai harus ditumbuhkan 

motivasi bekerja untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan. Apabila semangat 

kerja menjadi tinggi maka semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan 

lebih cepat dan tepat selesai. Pekerjaan yang dengan cepat dan tepat selesai adalah 

merupakan suatu prestasi kerja yang baik. 

 

2.5.3. Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Hasibuan (2008:89), tujuan dan kegunaan penilaian kinerja karyawan 

yaitu: 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, 

pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa.  

2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam 

pekerjaannya.  

3.  Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan didalam 

perusahaan. 

4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, 

metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan 

kerja 

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang 

berada dalam organisasi. 

6. Sebagai alat untuk mendapatkan performance kerja yang baik. 
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7. Sebagai alat pendorong atau untuk membiasakan para atasan untuk 

mengobservasikan perilaku bawahan supaya diketahui minat dan kebutuhan-

kebutuhan bawahannya. 

8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan di masa 

lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

9. Sebagai kriteria didalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan. 

10. Sebagai alat untuk mengidentifkasi kelemahan-kelemahan karyawan dan dengan 

demikin bisa sebagai bahan pertimbangan karyawan. 

11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan 

12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan. 

 

2.5.4.   Indikator-indikator Kinerja  

Menurut Robbins (2012) indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara 

individu ada lima indikator, yaitu (kajianpustaka, 2014, para 12) : 

1. Kualitas  

Kualitas kinerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilakn serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas  

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam  istilah  seperti 

unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan Waktu  

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimmalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas lain. 

4. Efektifitas  

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan 

hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

5. Kemandirian  
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Merupakan tingkat seorang karyawan yanng nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat 

dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan 

tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

 

2.6. Penelitan Sebelumnya  

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literature berkaitan 

diantaranya meupakan hasil studi penelitian dari penelitian sebelumnya mengenai 

gaya kepemimpinan, motivasi dan kinerja karyawan. 

 

Tabel 2.1 

Jurnal Nasional 

No Peneliti Judul Variabel dan 

Metode yang 

digunakan  

Hasil & Kesimpulan  

1 Bryan 

Johannes 

Tampi 

(2014) 

 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

dan Motivasi 

terhada Kinrja 

Karyawan paa 

PT. Bank 

Negara 

Indonesia, Tbk 

(Regional Sales 

Manado) 

Variabel 

Independen 

yaitu Gaya 

Kepemimpinan, 

motivasi  

 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

Pegawai 

Metode yang 

digunakan 

Analisis 

Regresi 

Berganda. 

Berdasarkan pngujian 

hipotesis menggunakan 

uji T bahwa gaya 

kepemimpinan dan 

motivasi terdapat 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hasil 

penelitian secara simultan 

dengan menggunakan uji 

F, menunjukkan bahwa 

semua variable bebas 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Nilai R 

Square sebesar 0,637 yang 

dapat diartikan bahwa 

pengarh variabel X (Gaya 

kepemimpinan dan 

Motivasi) terhadap 

variabel Y (Kinerja 
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karyawan) adalah sebesar 

63,7%. 

2 M. Kiswanto 

 

( 2010) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan 

dan komunikasi 

terhadap kinerja 

karyawan 

Kaltim Pos 

Samarinda 

 

Variabel 

Independen 

yaitu 

Kepemimpinan, 

Komunikasi  

 

Variabel 

Dependen 

Kinerja 

Karyawan 

Kaltim Pos 

Samarinda  

  

Metode yang 

digunakan  

analisis statistik 

deskriptif dan 

inferensial, 

khususnya 

regresi 

berganda. 

 

Hasil analisis 

menunjukkan 

kepemimpinan dan 

komunikasi berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan, dan 

komunikasi mempunyai 

pengaruh dominan 

terhadap 

kinerja karyawan. 

 

3.  Ruyatnasih 

Anwar  

(2013) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap Kinerja 

Karyawan pada 

bagian operator 

SPBU PT Mitra 

Buana Jaya 

Lestari 

Karawang. 

Variabel 

Independen 

adalah Gaya 

Kepemimpinan 

 

Variabel 

Dependen yaitu 

Kinerja 

Karyawan 

 

Metode yang 

Gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan 

signifikan (α=5%) 

terhadap Kinerja 

Karyawan di PT Mitra 

Buana Jaya Lestari 

dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,505. Sumbangan 

pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan sisanya 
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digunakan 

Analisis 

Regresi 

Sederhana. 

dipengaruhi ileh 

faktorfaktor lain yang 

tidak diteliti. 

 

 

 

Tabel 2.2 

Jurnal  Internasional 

No Peneliti Judul  Variabel dan 

Metode yang 

digunakan 

Hasil dan Kesimpulan  

1.  Bizhan 

Shafie, Saeid 

Baghersalimi, 

dan Vhid 

Barghi 

(2013) 

The Relatonship 

Leadership style 

and employee 

performance 

 Variabel 

independennya 

adalah 

Leadership 

style  

 

Variabel 

depennya 

yaitu 

Employee 

Performance  

 

Metode yang 

digunakan 

Analisis 

Korelasi. 

The result showe that 

development-oriented and 

pragmatic-oriented 

leadership style has a 

positive impact on 

employee performance and 

leadership style and 

noninterference is a 

negative impact. 

2.  Qaisar Abbas 

dan Sara 

Yaqoob  

(2009) 

Effect of 

Leadership 

Development on 

Employe 

Performance in 

Pakistan 

Variabel 

independennya 

adalah Effect 

of Leadership 

Development 

 

Variabel 

dependennya 

All relationship between 

the dependent and 

independent variables are 

positively and significantly 

correlated. The most 

significantly correlated 

and strong relationship of 

all the variables of 

leadership development is 
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yaitu Employe 

Performance 

 

Metode yang 

digunakan 

Analisis 

Regresi dan 

Analisis 

Korelasi 

training and development. 

 

The entire six  hypotheses 

established to conduct the 

study are accepted and are 

positively related to 

employee performance. 

Training and development 

has strongest impact 

among all the variables of 

leadership. 

3.  Turang et al 

(2015) 

Influence of 

Leadership Style, 

Motivation and 

Workd Dicipline 

on Employee 

Performance in 

PT Dayana Cipta  

Variabel 

Independent 

adalah 

Leadership 

Style,  

 

Variabel 

dependent 

yaitu 

Motivation  

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda  

Leadership Style, 

Motivation and Workd 

have  a positive influence 

on employee performance 

simultaneously. 

 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul  Variabel dan 

Metode yang 

digunakan 

Hasil dan Kesimpulan  

1.  Siregar, 

Hengki 

Trisno 

( 2015) 

Pengaruh Gaya 

Kepeimpinan 

Transfromasional 

motivasi 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

Variabel 

independentnya 

adalah gaya 

kepemimpinan  

 

Terdapat pengaruh postifi 

dan siniikan antara gaya 

kepemimpinan 

transformasional dan 

motivasi terhadap kinerja 
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PT. Dua Titik 

Advrtama 

Bandung. 

Variabel 

dependennya 

yaitu motivasi  

 

Metode yang 

digunakan adalah 

Analisis 

Berganda.  

karyawan. 

2.  Putri, 

Rheza 

Medio 

(2015)  

Pengaruh Gaya 

Kepeimpinan 

dan Motivasi 

terhadap Disiplin 

Kerja karyawan 

pada PT. Joong 

Food Kabupaten 

Sumedang. 

Variabel 

independentnya 

adalah gaya 

kepemimpinan  

 

Variabel 

dependennya 

yaitu motivasi  

 

Metode yang 

digunakan adalah 

Analisis Regresi 

Linier Berganda. 

 

 Motivasi memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel disiplin 

kerja karyawan. 

3.  Permana, 

Lita 

Veronica  

(2016) 

Pengaruh gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap  

Kinerja 

Karyawan  di 

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten 

Sukabumi. 

Variabel 

independentnya 

adalah gaya 

kepemimpinan  

 

Variabel 

dependennya 

yaitu Kinerja 

Karyawan 

 

Gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan.  
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Metode yang 

digunakan adalah 

Analisis Regresi 

Sederhana. 

 

2.7. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja  

Menurut Thoha (dalam Sriwidadi dan Charlie, 2011), gaya 

kepemimpinan adalah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi bawahan agar mau melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai 

dengan yang diharapkan agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

Sedangkan menurut Robbins (2012), gaya kepemimpinan adalah cara yang 

digunakan seseorang untuk  mempengaruhi  kelompok menuju tercapainya 

sasaran. Gaya kepemimpinan mampu meningkatkan kinerja karyawan seperti 

pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2013) yang menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan (α=5%) terhadap Kinerja 

Karyawan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dan penelitian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara gaya kepeimpinan dan kinerja memiliki 

keterkaitan dimana gaya kepeimpinan yang diberikan kepada karyawan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

2.8. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja  

Menurut Mangkunegara (2011:93) bahwa motivasi dapat pula diartikan 

sebagai energy untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Sedangkan menurut 

Shane dan Glinow (2010:132) dalam Wibowo (2013: 110) memberikan definisi 

motivasi sebagai kekuatan dalam diri orang yang mempengaruhi arah (direction), 

intensitas (intensity) dan kekuatan (persistence) perilaku sukarela. Pekerja yang 

termotivasi berkeinginan menggunakan tingkat usaha tertentu (persistence), untuk 

sejumlah waktu tertentu (intensity), terhadap tujuan tertentu (direction). Motivasi 

merupakan salah satu dari empat pendorong penting perilaku dan kinerja 

individual. Motivasi mampu meningkatkan kinerja karyawan seperti pada 
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penelitian yang dilakukan oleh Tampi (2014) yang menyatakan bahwa motivasi 

terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dan penelitian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara motivasi dan kinerja memiliki keterkaitan 

dimana kinerja seseorang akan meningkat jika seseorang tersebut memiliki 

motivasi untuk bekerja. 

 

2.9. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.9.1. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hubungan antar variabel serta penelitian sebelumnya maka 

dibuatlah kerangka penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

Gaya 

Kepemimpinan (X1) 

1. Otoriter 

2. Partisipatif 

3. Delegatif  

Hasibuan (2008:170) 
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2.9.2 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka rumusan hipotesis yang merupakan 

jawaban sementara dari penelitian ini adalah: “Terdapat Pengaruh yang Signifikan 

Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi secara simultan terhadap Kinerja 

Karyawan”. 

 

Kinerja (Y) 

Kualitas  

Kuantitas  

Ketepatan waktu  

Efektifitas  

Kemandirian  

Robbins (2012) 

Motivasi Kerja (X2) 

1. Fisiologis 

2. Keamanan 

3. Sosial 

4. Penghargaan 

5. Aktualisasi Diri 

Maslow dalam 

Hasibuan (2008) 


