
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kinerja 

Pengertian kata “kinerja” secara umum dirangkum oleh Rivai dan Basri (2005: 

14-16) dari berbagai sumber dan dijabarkan dalam pokok-pokok sebagai berikut: 

1. Kinerja adalah seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan 

pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch, 

Keeps: 1992); 

2. Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri 

pekerja (Griffin: 1987); 

3. Kinerja dipengaruhi oleh tujuan (Mondy, Premeaux: 1993); 

4. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya (Hersey, Blanchard: 1993); 

5. Kinerja merujuk pada pencapaian tujuan pegawai atas tugas yang 

diberikan kepadanya (Casio.1992); 

6. Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik 

yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan 

(Schermerhorn, Hunt dan Osborn: 1991); 
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7. Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk 

melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan 

dengan kinerja sebagai kata benda di mana salah satu entrinya adalah hasil 

dari sesuatu pekerjaan pengertian kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau kelompok orang oleh suatu perusahaan sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya 

pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

tidak bertentangan dengan moral atau etika. (Rival, Basri, 2005: 15-16) 

 

Senada dengan Rival dan Basri (2005: 15-16), Prawirosentono (dalam Lijan 

Poltak Sinambela, 2012: 5) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral dan etika. 

Lijan Poltak Sinambela (2012: 5-6) selanjutnya menjelaskan bahwa kinerja adalah 

tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Lijan Poltak Sinambela juga mengajukan empat elemen yang terkandung dalam 

kinerja:  

1. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi, yang 

berarti bahwa kinerja tersebut adalah "hasil akhir" yang diperoleh secara 

sendiri-sendiri atau berkelompok.  
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2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan 

tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan 

kekuasaan untuk bertindak sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan 

balk. Meskipun demikian orang atau lembaga tersebut tetap harus dalam 

kendali, yakni mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi 

hak dan wewenang, sehingga dia tidak akan menyalahgunakan hak dan 

wewenangnya tersebut.  

3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam 

melaksanakan tugas-tugas individu atau lembaga tentu saja harus 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan  

4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut 

haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum. 

Sebagai kesimpulan dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa 

pengertian kinerja bisa meliputi kinerja suatu kelompok atau organisasi, atau 

kinerja individual. Dalam kasus kinerja organisasi (dimana organisasi tersebut 

bisa berupa perusahaan, instansi pemerintah, lembaga publik non pemerintah, 

LSM, kelompok masyarakat dan lain-lain), maka kinerja organisasi sebenarnya 

ditopang oleh kinerja individual masing-masing anggota organisasi yang secara 

keseluruhan membangun kinerja organisasi. Dalam organisasi pemerintah atau 

perusahaan, para individu anggota organisasi tersebut biasa disebut sebagai 

pegawai atau karyawan, sehingga ketika menyebut “kinerja organisasi individual” 
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di perusahaan atau lembaga pemerintah, maka bisa dikaitkan dengan istilah 

“kinerja pegawai”. 

 

B. Kinerja Pegawai 

Dalam kaitannya dengan produk atau hasil suatu organisasi, sebagai hasil kerja 

dari bagian-bagian atau anggota-anggota organisasi, maka hal tersebut terkait reat 

dengan kinerja anggota organisasi dalam menjalankan tugansya. Berikut ini 

adalah beberapa teori tentang kinerja anggota organisasi yang dalam hal ini adalah 

pegawai badan/organisasi pemerintah (LPMP Lampung). 

Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011: 136) mengemukakan bahwa “kinerja pegawai 

didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian 

tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui 

seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta 

ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan”. 

Mangkunegara (2004:67), yang menyatakan bahwa “kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan”. 

Pendapat lain mengenai definisi kinerja pegawai yang diberikan oleh Veithzal 

Rivai (2005:15), bahwa “Kinerja pegawai adalah kesediaan seseorang atau 
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kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya 

sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan”. 

Dari ketiga pendapat tersebut, dapatlah dirangkum bahwa kinerja pegawai adalah 

kemampuan pegawai dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai 

dengan keterampilan yang dimilikinya untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan organisasi dapat 

berupa perbaikan pelayanan pelanggan, pemenuhan permintaan pasar, 

peningkatan kualitas produk atau jasa, meningkatnya daya saing, dan 

meningkatnya kinerja organisasi. Setiap organisasi, tim, atau individu dapat 

menentukan tujuannya sendiri. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil 

kerja atau prestasi kerja organisasi, dan juga menunjukkan sebagai kinerja atau 

performa organisasi. Hasil kerja organisasi diperoleh dari serangkaian aktivitas 

yang dijalankan organisasi. Aktivitas organisasi dapat berupa pengelolaan sumber 

daya organisasi, termasuk sumber daya manusianya, maupun proses pelaksanaan 

kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.  

Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang kompleks dan terdiri atas beberapa 

variabel yang saling berhubungan. Salah satunya adalah kinerja individu setiap 

anggota organisasi. Donelly, Gibson, dan Ivancevich (dalam Lijan Poltak 

Sinamblea, 2012: 11) mengemukakan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh 
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enam faktor; yaitu (1) Harapan mengenai imbalan, (2) dorongan, (3) kemampuan, 

kebutuhan dan sifat, (4) Persepsi terhadap tugas, (5) imbalan internal dan 

eksternal, dan (6) Persepsi tentang tingkat imbalan dan kepuasan kerja.  

Hersey, Blanchard, dan Johnson (dalam Wibowo, 98-99) menggambarkan 

hubungan antara kinerja dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam 

bentuk Model Satelit. 

 

Menurut Model Satelit, kinerja organisasi diperoleh dari terjadinya integrasi dari 

faktor-faktor pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, proses 

sumber daya manusia, dan struktur. Kinerja dilihat sebagai pencapaian tujuan dan 

tanggung jawab bisnis dan sosial dari perspektif pihak yang mempertimbangkan. 

Faktor pengetahuan meliputi masalah-masalah teknis, administratif, proses 

kemanusiaan dan sistem. Sumber daya non-manusia meliputi peralatan, pabrik, 

lingkungan kerja, teknologi, kapital, dan dana yang dapat dipergunakan. Posisi 

strategis meliputi masalah bisnis atau pasar, kebijakan sosial, sumber daya 

Gambar 1. Model Satelit kinerja 
organisasi oleh Hersey, Blanchard, 
dan Johnson 
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manusia dan perubahan lingkungan. Proses kemanusiaan terdiri dari masalah nilai, 

sikap, norma, dan interaksi. Sementara itu, struktur mencakup masalah organisasi, 

sistem manajemen, sistem informasi, dan fleksibilitas. 

Hersey, Blanchard, dan Johnson kemudian merumuskan adanya tujuh faktor 

mempengaruhi kinerja dan dirumuskan dengan singkatan ACHIEVE. 

• A - Ability (pengetahuan dan keterampilan) 

• C - Clarity (pemahaman dan persepsi peran) 

• H - Help (dukungan organisasi) 

• I - Incentive (motivasi dan kerelaan) 

• E - Evaluation (pembinaan dan umpan balik kinerja) 

• V - Validity (praktik personel yang valid dan syah) 

• E -Environment (kesesuaian dengan lingkungan) 

Pelaksanaan kinerja akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang 

bersumber dari pekerja sendiri maupun yang bersumber dari organisasi. Dari 

pekerja sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau kompetensinya. Sementara itu, 

dari segi organisasi dipengaruhi oleh seberapa baik pemimpin memberdayakan 

pekerjanya; bagaimana mereka memberikan penghargaan pada pekerja; dan 

bagaimana mereka membantu meningkatkan kemampuan kinerja pekerja melalui 

coaching, mentoring, dan counselling. 

Di sisi lain, Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2013: 100), mengemukakan 

faktor-faktor yang tak kasat mata dari sisi sumber daya manusia yang 

mempengaruhi kinerja, yaitu sebagai berikut. 
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1. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang 

dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. 

2. Leadership factors, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan 

dukungan yang dilakukan manajer dan team leader. 

3. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh 

rekan sekerja. 

4. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang 

diberikan organisasi. 

5. Contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan 

dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

 

Pendapat Armstrong dan Baron tentang lima faktor yang mempengaruhi kinerja 

tersebut  diperkuat dan diperjelas oleh pendapat beberapa ahli dalam teori kinerja 

dan sumber daya manusia. Uraiannya adalah sebagai berikut. 

  

1. Personal factors  (faktor pribadi)  

Faktor-faktor pribadi ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi, motivasi 

dan komitmen.  

Wibowo (2013: 324) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan atau 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut. Selanjutnya Wibowo mengaitkan keterampilan dan pengetahuan dengan 
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kompetensi. Wibowo (2013: 324) menyatakan bahwa kompetensi menunjukkan 

keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu 

bidang tertentu seagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan di bidang 

tersebut.  Secara spesifik, Spencer dan Spencer (dalam Wibowo, 2013: 326) 

mendefinisikan pengetahuan  sebagai “informasi yang dimiliki orang dalam 

bidang spesifik”, dan keterampilan sebagai “kemampuan mengerjakan tugas fisik 

atau mental tertentu”.  

Terdapat banyak definisi dan teori tentang motivasi. Berikut ini adalah beberapa 

diantaranya. 

Wibowo (2013: 378 -379) mengutip beberapa pendapat para ahli tentang motivasi 

sebagai berikut: 

1. Robert Heller (1998: 6) menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan 

untuk bertindak.  

2. Jerald Greenberg dan Robert A. Baron (2003: 190) berpendapat bahwa 

motivasi merupakan proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan 

menjaga perilaku manusia menuju pencapaian tujuan. 

Soekidjo Notoatmodjo (2009: 114) mengutip pendapat para ahli tentang motivasi 

sebagai berikut: 

1. Menurut Terry G (1986), motivasi adalah keinginan yang terdapat pada 

diri seorang individu yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan. 

2. Stoner (1992) mendefinisikan motivasi sebagai suatu hal yang 

menyebabkan dan yang mendukung tindakan atau perilaku seseorang. 
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3. Dalam konteks organisasi, Flippo (1984) merumuskan bahwa motivasi 

adalah suatu arahan pegawai dalam suatu organisasi agar mau bekerja 

sama dalam mencapai keberhasilan organisasi. 

4. Knootz (1972) merumuskan bahwa motivasi mengacu pada dorongan dan 

usaha untuk memuaskan kebutuhan atau tujuan. 

5. 5. Hasibuan (1995) merumuskan bahwa motivasi adalah suatu perangsang 

keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang.  

 

Riduan (2013: 34) mengutip pendapat Sedarmayanti (2000: 104) yang 

menyatakan bahwa “Motivasi sebagai keseluruhan proses pemberian motif kerja 

kepada para bawahan sedemikan rupa sehingga mereka mau bekerja dengan 

ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.” 

Selanjutanya Riduan (2013: 34-35) juga mengutip pendapat Hasibuan (2000: 163) 

yang menyatakan bahwa teori motivasi mempunyai sub variabel yaitu: Motif, 

Harapan dan Insentif, dengan pengertian sebagai berikut: 

a) Motif (motive) adalah suatu perangsang keinginan (want) dan daya 

penggerak kemauan bekerja seseorang. Setiap motif mempunyai tujuan 

tertentu yang ingin dicapai.  

b) Harapan (Expectancy) adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi 

karena perilaku untuk tercapainya tujuan.  

c) Insentif (incentive) yaitu memotivasi (merangsang) bawahan dengan 

memberikan hadiah (imbalan) kepada mereka yang berprestasi di atas 
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prestasi standar. Dengan demikian semangat kerja bawahan akan 

meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik 

saja. 

 

Dari berbagai pendapat yang hampir serupa, motivasi bisa disimpulkan sebagai 

suatu daya penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Stoner, sebagaimana dikutip oleh Soekidjo Notoatmodjo (2009: 125), menguatkan 

juga pendapat Armstrong dan Baron tentang personal factors (faktor-faktor 

pribadi) yang mempengaruhi kinerja, dengan menyatakan bahwa “kinerja seorang 

karyawan atau tenaga kerja dipengaruhi oleh motivasi, kemampuan, dan faktor 

persepsi”.  

Komitmen individu yang kuat terhadap organisasi akan memundahkan pimpinan 

untuk menggerakkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Spencer dan Spencer (dalam Sudarmanto, 2009: 102), komitmen 

organisasi adalah kemampuan individu dan kemauan untuk meyeleraskan 

perilakunya dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi dan bertindak 

untuk tujuan atau kebutuhan organisasi. Neale dan Morthcraft (dalam 

Sudarmanto, 2009: 102) menambahkan bahwa komitmen terhadap organisasi 

mencakup tiga hal: yakni (1) kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai 

organisasi, (2) kemauan kuat dan sungguh-sungguh terhadap tujuan dan nilai 

orgnisasi, dan (3) keinginan kuat untuk terus menerus selalu menjadi anggota 
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organisasi. Meyer dan Alen (dalam Sudarmanto 2009: 102) menyatakan bahwa 

komitmen terhadap organisasi ada tiga macam, yaitu: 

1. Komitmen afektif, yang merupakan komitmen yang emnimbulkan 

perasaan memiliki dan terlibat dalam organisasi. 

2. Komitmen continuance (keberlanjutan), yang merupakan komitmen atdas 

biaya atau resiko yang harus ditanggung apabila seseorang keluar dari 

organisasi. 

3. Komitmen normatif, yakni komitmen yang menimbulkan 

keinginan/perasaan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi.  

Dari berbagai definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa komitmen organisasi 

merupakan kompetensi individu dalam mengikatkan dirinya terhadap nilai dan 

tujuan organisasi. Dengan demikian, keterikatan individu terhadap nilai dan tujuan 

organisasi akan mendorong individu, dengan kata lain memotivasi, individu untuk 

selalu menyelaraskan diri dengan tujuan dan kepentingan organisasi. 

 

2. Leadership factors  (faktor kepemimpinan)  

Faktor kepemimpinan ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan 

dukungan yang dilakukan manajer dan team leader. Kepemimpinan merupakan 

salah satu dimensi kompetensi yang sangat menentukan terhadap kinerja atau 

keberhasilan organisasi.  
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Keberhasilan maupun kegagalan dari suatu organisasi, apakah perusahaan, 

lembaga pemerintah, rumah sakit, ataupun organisasi sosial lainnya, akan selalu 

dikaitkan dengan pemimpin dari organisasi dimaksud. Kepemimpinan juga 

berhubungan dengan kinerja pegawai. Dengan kata lain, kepemimpinan 

merupakan unsur kunci dalam menentukan efektivitas maupun tingkat 

produktivitas suatu organisasi. Banyak definisi kepemimpinan yang dikemukakan 

para ahli, beberapa diantarnya dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Ordway Tead (dalam Kartini Kartono, 1994:49) Kepemimpinan adalah 

kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

2. George R. Terry (dalam Kartini Kartono, 1994:49) Kepemimpinan adalah 

kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai 

tujuan-tujuan kelompok. 

3. K. Hemphill (dalam M. Thoha, 1996:227) Kepemimpinan adalah suatu 

inisiatif untuk bertidak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten 

dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama.  

4. Prof. Kimball Young (dalam Kartini Kartono, 1994:50), Kepemimpinan 

adalah bentuk dominasi didasari kemauan pribadi yang sanggup 

mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, berdasarkan 

akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian 

khusus yang tepat bagi situasi khusus. 
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5. Sudarmanto (2009: 133) menyatakan bahwa “esensi pokok kepemimpinan 

adalah cara untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan 

organisasi”. 

6. Armstrong (dalam Sudarmanto, 2009: 133) menyatakan bahwa 

“kepemimpinan adalah proses memberi inspirasi kepada semua karyawan 

agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

Kepemipinan adalah cara mengajak karyawan agar bertindak benar, 

mencapai komitmen, dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan.” 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka bisa dipahami bahwa dalam organisasi dan 

kepemimpinan anggota organisasi haruslah ada unsur kepemimpinan. Hadari 

Nawawi (1995:15) lebih jauh menjabarkan unsur-unsur kepemimpinan sebagai 

berikut: 

1. Adanya seseorang yang berfungsi memimpin, yang disebut pemimpin. 

2. Adanya orang lain yang dipimpin. 

3. Adanya kegiatan menggerakkan orang lain, yang dilakukan dengan 

mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. 

4. Adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara 

sistematis maupun bersifat sukarela. 

5. Berlangsung berupa proses di dalam kelompok atau organisasi, baik besar 

maupun kecil, dengan banyak maupun sedikit orang yang dipimpin. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa 

kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, 
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menggerakkan, dan mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok untuk 

mencapai tujuan kelompok dalam situasi tertentu.  

Kepemimpinan merupakan seni, karena pendekatan setiap orang dalam memimpin 

orang bisa berbeda-beda tergantung karakteristik pemimpin. Cara mempengaruhi 

orang lain agar menjadi efektif adalah berbeda-beda dari satu pemimpin dengan 

yang lainnya.    

Dalam teori jalur tujuan  (Path Goal Theory) yang dikembangkan oleh  

Robert House (dalam Robbins, 2006: 448) menyatakan bahwa tugas pemimpin 

adalah mendampingi pengikut dalam meraih sasaran mereka dan memberikan 

pengarahan dan dukungan yang perlu untuk menjamin sasaran mereka selaras 

dengan sasaran keseluruhan organisasi. Kepemimpinan yang berlaku secara 

universal menghasilkan tingkat kinerja dan kepuasan bawahan yang tinggi.    

Dalam situasi yang berbeda mensyaratkan gaya kepemimpinan yaitu  

karakteristik personal dan kekuatan lingkungan. Teori ini juga menggambarkan  

bagaimana persepsi harapan dipengaruhi oleh hubungan kontijensi diantara empat  

gaya  kepemimpinan  dan  berbagai  sikap  dan  perilaku  karyawan.  Perilaku  

pemimpin memberikan motivasi sampai tingkat (1) mengurangi halangan jalan  

yang mengganggu pencapaian tujuan, (2) memberikan panduan dan dukungan  

yang dibutuhkan oleh  para karyawan, dan (3) mengaitkan penghargaan yang  

berarti terhadap pencapaian tujuan.  

Selain itu Robert House percaya bahwa pemimpin dapat menunjukkan lebih dari 



25 

 

 

 

satu gaya kepemimpinan, dan mengidentifikasikan empat gaya kepemimpinan, 

yaitu:  

a. Kepemimpinan Direktif 
 

Dimana pemimpin memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan dari 

mereka, memberitahukan jadwal kerja yang harus diselesaikan dan standar 

kerja,   serta   memberikan   bimbingan   secara   spesifik   tentang   cara-cara 

menyelesaikan  tugas  tersebut,  termasuk  di  dalamnya  aspek  perencanaan, 

organisasi,   koordinasi   dan   pengawasan.   Karakteristik   pribadi   bawahan 

mempengaruhi  gaya  kepemimpinan   yang   efektif.   Jika   bawahan   merasa 

mempunyai kemampuan yang tidak baik, kepemimpinan instrumental (direktif) 

akan lebih sesuai. Sebaliknya apabila bawahan merasa mempunyai kemampuan 

yang baik, gaya direktif akan dirasakan berlebihan, bawahan akan cenderung 

memusuhi.  

House dan Mitchell (dalam Yukl, 2010: 257) menyatakan bahwa direktif leadership 

itu memberitahukan kepada para bawahan apa yang diharapkan dari mereka, 

memberi pedoman yang spesifik, meminta para bawahan untuk mengikuti 

peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur, mengatur waktu dan mengkoordinaasi 

pekerjaan mereka.  

Pegawai  yang mengerjakan tugas-tugas sulit tetapi karena kurang motivasi 

mereka tidak mau menerima situasi yang ambigu ini dengan mengatur 

aktivitas-aktivitas mereka sendiri.  Fungsi pimpinan dalam situasi ini adalah 
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memberikan struktur tugas dengan  merencanakan,  mengorganisir,  

mengkoordinasi,  mengarahkan,  dan mengontrol kerja anak buahnya.   Sikap 

direktif yang demikian diperkirakan akan membuahkan hasil-hasil yang positif.  

 

b. Kepemimpinan Suportif 

 
Kepemimpinan suportif menunjukkan keramahan seorang pemimpin,  

mudah ditemui daan menunjukkan sikap memperhatikan bawahannya (House dan  

Mitchell  dalam Yukl, 2010: 258).    

Kepemimpinan suportif, menggambarkan situasi dimana pegawai  

yang memiliki kebutuhan tinggi untuk berkembang mengerjakan tugas-tugas yang  

mudah, sederhana, dan rutin. Individu seperti ini mengharapkan pekerjaan sebagai  

sumber pemuasan kebutuhan, tetapi kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Reaksi  

yang mungkin timbul adalah perasaan kecewa dan frustasi. Bukti-bukti penelitian  

oleh  House&Mitchell (dalam  Yukl, 2010: 258)  dengan  kuat  menunjukkan 

bahwa pegawai yang mengerjakan tugas-tugas yang kurang memuaskan seperti ini 

cenderung memberikan respon positif terhadap sikap pimpinan yang suportif.  

 

c. Kepemimpinan Partisipatif 

 
Kepemimpinan dimana mengharapkan saran-saran dan ide mereka  

sebelum  mengambil  suatu  keputusan  (House  dan  Mitchell  dalam  Yukl  

2010: 257).  Kepemimpinan partisipatif digambarkan sebagai pemimpin yang 
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lebih banyak mengkonsultasikan dan mendiskusikan masalahan pada bawahan 

sebelum membuat keputusan.  Perilaku pemimpin yang muncul termasuk 

menanyakan opini dan saran dari bawahan, mendorong partisipasi dalam 

pembuatan keputusan, dan banyak berdiskusi dengan bawahan di tempat kerja. 

Bawahan yang memiliki lokus kendali internal (mereka yang yakin dapat 

mengendalikan nasibnya sendiri) akan lebih puas atas kepemimpinan partisipatif 

(Robbins, 2006: 449). 

 

d. Kepemimpinan Orientasi Prestasi 

 
Kepemimpinan dimana pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan 

mengharapkan bawahan untuk berprestasi dalam pencapaian tujuan tersebut 

(Safaria, 2006: 78).  Tingkah laku individu bawahan didorong oleh need of 

archievement atau kebutuhan berprestasi.  Kepemimpinan yang berorientasi 

kepada prestasi (achievement) dihipotesakan akan meningkatkan usaha dan 

kepuasan bila pekerjaan tersebut tidak terstruktur (misalnya kompleks dan tidak 

diulang-ulang) dengan meningkatkan rasa percaya diri dan harapan akan 

menyelesaikan sebuah tugas dan tujuan yang menantang (Yulk, 2010: 259).  

 

3. Team factors (faktor tim) 

Organisasi merupakan kumpulan orang yang terikat oleh aturan main dan etika 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam oranisasi terdapat 
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pengelompokan tugas dan fungsi, bagian, seksi, atau bisa juga disebut sebagai 

kelompok-kelompok kerja. Masing-masing kelompok kerja tersebut mempunyai 

pimpinan dan beberapa anggota di bawahnya yang bekerja sama untuk 

melaksanakan tugas, sasaran dan tujuan kelompok kerja tersebut dalam kerangka 

besar pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian kerjasama dan dukungan 

antar anggota di dalam kelompok kerja sangat diperlukan. 

Sudarmanto(2009: 145) menyatakan bahwa “ dalam organisasi modern, kerjasama 

antar satuan kerja atau antar orang-peroangan mutlak diperlukan.” Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa “kerjasama lebih merujuk kepada upaya menyelsaikan tugas 

dalam rangka mencapai tujuan oleh antar orang-perorangan atau antar satuan kerja 

dimana masing-masing memiliki ketugasan yang dilakukan secara sinergis”.  

Kelompok kerja atau tim kerja menurut Kreitner (dalam Sudarmanto, 2009: 147) 

adalah kelompok kecil dengan keterampilan saling melengkapi yang memegang 

tanggung jawab secara bersama/timbal balik untuk tujuan, sasaran, dan 

pendekatan bersama. 

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kerjasama antara orang atau antar 

kelompok/tim kerja sangat diperlukan dalam suatu organisasi, atau sub-sub bagian 

di dalamnya. Ini mengindikasikan keharusan dukungan antar orang dalam 

organisasi kepada rekan kerjanya secara timbal balik, supaya tujuan organisasi 

tercapai.  Dukungan rekan kerja atau atasan dalam suatu organisasi juga berkaitan 

erat dengan pembangunan motivasi, penghargaan, sehingga lebih jauh akan 
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berkontribusi kepada terbangunnya komitmen individu terhadap organisasi dan 

tujuan organisasi. 

 

                     

4. System factors (faktor sistem) 

Faktor sistem ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan 

organisasi. Harus dipahami disini bahwa sistem kerja dan fasilitas yang diberikan 

oleh organisasi adalah dalam rangka pembentukan atau membangun kinerja. Ini 

berbeda dengan sistem pelaksanaan pekerjaan atau jenis pekerjaan yang 

dilakukan, karena hal tersebut bersifat normatif, dimana setiap pegawai dalam 

suatu organisasi dituntut memiliki kompetensi, keterampilan, dan komitmen 

individu terhadap organisasi dan tujuan organisasi, sebagaimana dijelaskan dalam 

personal factors (faktor-faktor pribadi) yang mempengaruhi kinerja. 

Sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi ini lebih bisa difahami dalam 

istilah sistem penghargaan atau di sebut juga dengan kompensasi atas prestasi 

kerja yang dicapai pegawai secara individu ataupun secara tim unit 

kerja/kelompok kerja, dimana di dalam penghargaan tersebut termasuk pemberian 

fasilitas dan dukungan organisasi terhadap pegawai. 

Soekidjo Notoatmodjo (2009: 142) mendefinisikan kompensasi sebagai “segala 

sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja dan pengabdian 

mereka”. Sementara itu, Sudarmanto (2009: 192) menyimpulkan dari berbagai 

literatur bahwa “penghargaan (reward) memiliki pemahaman 
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penghargaan/imbalan yang dibeirkan organisasi kepada anggotanya, baik yang 

sifatnya materi finansial, materi non-finansial, maupun psikis atau non-materi. 

Wujud penghargaan bisa berupa; gaji pokok/upah dasar, gaji variabel, 

insentif/perangsang, uang jasa prestasi (bonus), kesempatan karir/promosi, 

liburan, pensiunan.”  

Wibowo (2013: 348) mendefinisikan kompensasi sebagai “jumlah paket yang 

ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga 

kerjanya”. Wibowo (2013: 348) juga mengutip pendapat Werther dan Davis yang 

mendefinisikan kompensasi “sebagai apa yang diterima pekerja sebagai tukaran 

atas kontribusinya kepada organisasi”. Pernyataan paling penting dari pendapat 

Werther dan Davis (dalam Wibowo, 2013: 348) adalah bahwa “di dalam 

kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan 

kinerja. Dengan kompensasi, kepada pekerja diberikan penghargaan berdasarkan 

kinerja dan bukan berdasarkan senioritas atau jumlah jam kerja.” 

Jelaslah bahwa sistem penghargaan kerja bertujuan untuk membangun dan 

mempertahankan kinerja. Ini diperjelas lagi dengan pendapat Werther dan Davis 

(dalam Wibowo, 2013: 350-351), bahwa tujuan kompensasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Memperoleh personel berkualitas. Kompensasi perlu ditetapkan cukup 

tinggi untuk mampu menarik pelamar. Tingkat pembayaran harus tanggap 

terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja karena 

harus bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja. 
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b. Mempertahankan karyawan yang ada. Pekerja dapat keluar apabila tingkat 

kompensasi tidak kompetitif terhadap organisasi lain, dengan akibat 

perputaran tenaga kerja tinggi. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan 

mana yang lebih baik dan menguntungkan antara meningkatkan 

kompensasi dengan mencari pekerja baru dengan konsekuensi harus 

melatih kembali pekerja baru. 

c. Memastikan keadilan. Manajemen kompensasi berusaha keras menjaga 

keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal memerlukan bahwa 

pembayaran dihubungkan dengan nilai relatif pekerjaan sehingga 

pekerjaan yang sama mendapatkan pembayaran sama. Keadilan eksternal 

berarti membayar pekerja sebesar apa yang diterima pekerja yang 

setingkat oleh perusahaan lain. 

d. Menghargai perilaku yang diinginkan. Pembayaran harus memperkuat 

perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk perilaku di 

masa depan. Rencana kompensasi yang efektif menghargai kinerja, 

loyalitas, keahlian, dan tanggung jawab. 

e. Mengawasi biaya. Sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi 

memelihara dan mempertahankan pekerja pada biaya yang wajar. Tanpa 

manajemen kompensasi yang efektif, pekerja dapat dibayar terlalu tinggi 

atau terlalu rendah. 

f. Mematuhi peraturan. Sistem upah dan gaji yang baik mempertimbangkan 

tantangan legal yang dikeluarkan pemerintah dan memastikan pemenuhan 

pekerja. 
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g. Memfasilitasi saling pengertian. Sistem manajemen kompensasi harus 

mudah dipahami oleh spesialis sumber daya manusia, manajer operasi, dan 

pekerja. Dengan demikian, terbuka saling pengertian dan menghindari 

kesalahan persepsi. 

h. Efisiensi administratif selanjutnya. Program upah dan gaji harus dirancang 

dapat dikelola secara efisien, meskipun tujuan ini merupakan per-

timbangan sekunder. 

 

 

5. Contextual/situational factors (faktor konteks/situasi) 

Contextual/situational factors (faktor konteks/situasi) ditunjukkan oleh tingginya 

tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Fariz Ramanda 

Putra (2013: 7) mengungkapkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai. Nitisemito (Nitisemito, 1992:25) mendefinisikan bahwa 

“lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan”. 

Selanjutnya menurut Sedarmayati (2001:1) “lingkungan kerja merupakan 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya 

dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok”. 

Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Kesesuaian 
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lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama lebih jauh 

lagi lingkungan-lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja 

dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan 

sistem kerja yang efisien (Sedarmayanti, 2001:12). 

Menurut Bambang Kusriyanto (1991:122), lingkungan kerja merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Seorang pegawai yang 

bekerja di lingkungan kerja yang mendukung dia untuk bekerja secara optimal 

akan menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang pegawai bekerja 

dalam lingkungan kerja yang tidak memadai dan tidak mendukung untuk bekerja 

secara optimal akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi malas, cepat 

lelah sehingga kinerja pegawai tersebut akan rendah. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai pada saat bekerja, baik 

berbentuk fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat 

mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. 

Sedarmayanti (2001: 21) secara garis besar membagi lingkungan kerja menjadi 

dua yakni: 

a. Lingkungan Kerja Fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan 

berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: (1) 

Lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan pegawai seperti 
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pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya; dan (2) lingkungan perantara atau 

lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan kerja yang 

mempengaruhi kondisi manusia misalnya temperatur, kelembaban, 

sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik, bau tidak 

sedap, warna dan lain-lain. 

b. Lingkungan Kerja Non Fisik. Lingkungan kerja non fisik adalah semua 

keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik 

hubungan dengan atasan, maupun hubungan dengan sesama rekan kerja 

ataupun hubungan dengan bawahan. 

Lingkungan kerja bermanfaat dan berhubungan dengan kinerja karyawan. Ishak 

dan Tanjung (2003) menjelaskan bahwa manfaat lingkungan kerja adalah 

menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang 

termotivasi adalah pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat, yang artinya 

pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang 

ditentukan. Prestasi kerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan, dan 

tidak akan menimbulkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juangnya 

akan tinggi. 

Merangkum berbagai pendapat di atas tentang faktor situasional yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja, maka bisa disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja erat kaitannya dengan kinerja pegawai. 
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D.  Indikator Kinerja  

Kinerja adalah sesuatu yang seharusnya dapat dikuantitatifkan, sehingga dapat 

diukur. Pengukuran kinerja ini penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja 

individu atau organisasi secara keseluruhan dalam mencapai tujuan-tujuan 

individual atau organisasi. Individu atau organisasi bisa dikatakan berhasil dalam 

mencapai tujuannya apabila ditunjukkan dengan kinerja yang tinggi. Kinerja bisa 

diukur dengan menggunakan indikator-indikator kinerja.  

Indikator kinerja menurut Sudarmanto (2009: 11) adalah aspek-aspek yang 

menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Berikut ini adalah beberapa pendapat 

tentang indikator kinerja. 

Wibowo (2013: 102-104) mengadopsi pendapat Hersey, Blanchard, dan Johnson 

dalam menjelaskan bahwa terdapat tujuh indikator kinerja; yaitu (1) tujuan, (2) 

standar, (3) umpan balik, (4) Alat atau sarana, (5) kompetensi, (6) motif, dan (7) 

peluang.  

Penjelasannya adalah sebagai berikut. Tujuan menunjukkan kearah mana kinerja 

harus dilakukan, baik oleh organisasi maupun anggota organisasi secara 

individual ataupun secara berkelompok. Standar merupakan ukuran apakah tujuan 

yang diinginkan bisa dicapai atau tidak. Tanpa standar maka sulit diketahui kapan 

suatu tujuan bisa dicapai. Kinerja seseorang atau organisasi dikatakan berhasil 

apabila standar yang telah ditentukan telah dipenuhi. Umpan balik – umpan balik 

memberikan masukan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja dan 
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pencapaian tujuan. Umpan balik diperlukan untuk proses evaluasi  dan perbaikan. 

Alat atau sarana merupakan sumber daya pembantu yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, pencapaian tujuan akan sulit diwujudkan. 

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang 

diberikan kepadanya, dan ini menjadi syarat utama dalam kinerja. Kompetensi 

memungkinkan orang atau kelompok orang dalam organisasi untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan. Motif 

merupakan alasan dan pendorong bagi individu dalam organisasi untuk 

melakukan sesuatu. Organisasi perlu memberikan insentif atau dukungan materi 

atau non materi kepada infividu dalam organisasi supaya individu tersebut 

memiliki menghasilkan kinerja yang baik. Peluang – para individu dalam 

organisasi perlu mendapat kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. 

Wanprestasi bisa disebabkan oleh dua faktor, yakni ketersediaan waktu (atau 

adanya peluang) dan kemampuan untuk memenuhi syarat yang diperlukan untuk 

mencapai prestasi.   

Bernardin (dalam Sudarmanto, 2009: 12-13) menyampaikan ada 6 kriteria dasar 

atau dimensi untuk mengukur kinerja, yaitu; 

a. Quality (kualitas) terkait dengan proses atau hasil mendekati 

sempurna/ideal dalam memenuhi maksud atau tujuan. 

b. Quantity (kuantitas) terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang 

dihasilkan. 
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c. Timeliness (ketepatan waktu) terkait dengan waktu yang diperlukan dalam 

menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk. 

d. Cost-effectiveness (efektifitas biaya) terkait dengan tingkat penggunaan 

sumber-sumber organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam 

mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam 

penggunaan sumber-sumber organisasi. 

e. Need for supervision (kebutuhan akan pengawasan) terkait dengan 

kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsifungsi 

pekerjaan tanpa asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan. 

f. Interpersonal impact (dampak antar pribadi) terkait dengan kemampuan 

individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan 

kerja sama di antara sesama pekerja dan anak buah. 

Hampir senada dengan Bernardin, Jerry Harbour (dalam Sudarmanto, 2009: 13) 

dalam buku The Basics of Performance Measurement, merekomendasikan 

pengukuran kinerja dengan 6 aspek, yaitu: 

a. Produktivitas: kemampuan dalam menghasilkan produk barang dan jasa. 

b. Kualitas: pemroduksian barang dan jasa yang dihasil kan memenuhi 

standar kualitas. 

c. Ketepatan waktu (timeliness): waktu yang diperlukan dalam menghasilkan 

produk barang dan jasa tersebut.  

d. Putaran waktu: waktu yang dibutuhkan dalam setiap proses perubahan 

barang dan jasa tersebut kernudian sampai kepada pengguna/konsumen. 
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e. Penggunaan sumber daya: sumber daya yang diperlukan dalam 

menghasilkan produk barang dan jasa tersebut. 

f. Biaya: biaya yang diperlukan. 

Senada dengan beberapa pendapat di atas, Wibowo (2013: 235-237) 

menggolongkan ukuran kinerja menjadi: produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, 

cycle time (siklus waktu), pemanfaatan sumber daya, dan biaya. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah alur berfikir peneliti dalam penelitian ini, sebagai 

kerangka untuk melaksanakan penelitian. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, 

peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Armstrong dan Baron (dalam 

Wibowo, 2013: 100) tentang lima faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. 

Lima faktor tersebut menjadi variabel bebas (X1, X2, X3, X4, dan X5) yang akan 

dianalisa hubungannya dengan kinerja pegawai LPMP Lampung sebagai variabel 

terikat (Y), dimana kinerja pegawai LPMP Lampung diukur dengan menggunakan 

teori Bernardin (dalam Sudarmanto, 2009: 12-13) tentang enam kriteria dasar atau 

dimensi untuk mengukur kinerja pegawai.  

Variabel bebas adalah sebagai berikut:  

X1= personal factors 
X2= leadership factors 
X3= team factors 
X4= system factors 
X5= contextual/situational factors 
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Variabel terikat adalah kinerja karyawan (Y) dengan kriteria yang diukur adalah 

kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas biaya, kebutuhan akan 

pengawasan, dan dampak antar pribadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesa 

Hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H1: Personal factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Ho: Personal factors tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

2. H2: Leadership factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Ho: Leadership factors tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

3. H3: Team factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

X1 

X2 

Y X3 

X4 

X5 
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Ho: Team factors tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

4. H4: System factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Ho: System factors tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

5. H5: Contextual/Situational factors berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Ho: Contextual/Situational factors tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

6. H6: Personal factors, leadership factors, team factors system factors, dan 

contextual/situational factors secara bersama-sama mempengaruhi kinerja 

pegawai. 

Ho: Personal factosr, leadership factors, team factors, system factors, dan 

contextual/situational factors secara bersama-sama tidak mempengaruhi 

kinerja pegawai. 

 


