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PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Setiap organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuannya akan dipengaruhi oleh  

beberapa faktor.  Faktor-faktor tersebut adalah alam, modal, tenaga kerja, keahlian 

dan tingkat pendidik0an.  Faktor yang paling penting adalah tenaga kerja atau 

Sumber Daya Manusia (SDM), sebab melalui kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia, o0rganisasi dapat  mencapai tujuannya.  Pada dasarnya organisasi atau 

perusahaan melibatkan beberapa orang dan saling beriteraksi.  Interaksi tersusun 

dalam suatu struktur yang dapat membantu dalam usaha mencapai tujuan 

bersama, dengan demikian perlu adanya pengaturan, pengarahan dan 

pendayagunaan kepada setiap karyawan sebagai tenaga kerja dalam suatu 

organisasi. 

Upanya membangun Kompetensi Sumber Daya Manusia, Fakultas Teknik 

Universitas Lampung sebagai salah satu tujuan untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu bagi masyarakat maka perlu meningkatkan kinerja karyawan

dengan memberi pelayanan administrasi yang baik  kepada mahasiswa, alumni, 

dosen, dan karyawan. Peningkatan pelayanan publik sangat terkait dengan budaya 

internal organisasi pemerintah daerah budaya birokrasi pemerintah daerah secara 

umum selama ini kurang mendukung upaya peningkatan  kualitas pelayanan 

publik.
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Kepemimpinan yang  mempunyai karakter dari dalam diri yang kuat, dengan visi 

misi yang jelas, dan kemampuan atau kompetensi yang tinggi, sehingga hasil yang 

kerja pemimpin dapat terukur, jelas dan terarah. Pimpinan dihadapkan pada 

tantangan bagaimana menggerakkan para pegawainya agar dapat bekerja dengan 

sendirinya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kegiatan 

yang dilakukan Pimpinan adalah dengan memberi motivasi, dengan adanya 

motivasi, pengawai diharapkan dapat bekerja lebih giat, sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya.

Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam memberikan pengarahan kepada 

pegawai apalagi saat-saat sekarang ini di mana semuanya serba terbuka, maka 

kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bisa memberdayakan 

pegawainya. Kepemimpinan yang bisa membutuhkan yang bisa menumbuhkan 

motivasi kerja pegawai adalah kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencapaian 

tujuan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

Kepemimpinan yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri kepada pegawai dalam 

menjalankan tugasnya masing-masing di lingkungan kerja Fakultas Teknik 

Universitas Lampung juga akan mempengaruhi kinerja yang dilaksanakan oleh 

pegawai, sehingga tidak dapat dipisahkan dari usaha pengembangan kinerja 

pegawai. lingkungan kerja yang segar, nyaman, dan memenuhi standart kebutuhan 

layak akan memberikan kontribusi terhadap kenyamanan pegawai dalam 

melakukan tugasnya. Lingkungan kerja nonfisik yang meliputi keramahan sikap 

para pegawai, sikap saling diwaktu perbedaan pendapat dan lain sebagainya 
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adalah syarat wajib untuk terus membina kualitas pemikiran pegawai yang 

akhirnya bisa membina kinerja mereka secara terus-menerus.

Berdasarkan Keputusan Mempan No 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah adalah:

1. Prosedur pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 

diperlukan  untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya);

4. Kedisiplinan petugas pelayanan ,yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku;

5. Tanggung jawab tugas pelayanan , yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan;

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat;

7. Kecepatan pelayanan ,yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
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8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

9. Kesopanan dan keramahan petugas ,yaitu sikap dan prilaku ppetugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 

saling menghargai dan menghormati;

10. Kewajaran biaya pelayanan ,yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

11. Kepastian biaya pelayanan ,yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan

dengan biaya yang telah ditetapkan;

12. Kepastian jadwal pelayanan ,yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 

yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman 

kepada penerimaan pelayanan;

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggaran pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi karena 

tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi, 

bahkan untuk beradaptasi dengan perubahan yang sering terjadi didalam maupun 

diluar organisasi. Setiap pemimpin dapat memberikan pengaruh terhadap 

bawahannya, misalnya terhadap kepuasan kinerja, motivasi, kerja pada pegawai.
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Disadari bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang terbaik yang berlaku 

universal untuk segala situasi dan lingkungan ,maka pendekatan situasional atau 

kontingensi dalam memilih model kepemimpinan yang efektif menjadi alternatif 

jawaban terbaik. Pemimpin transformational cenderung untuk 

mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi secara lebih jelas sehingga 

bawahan dapat mengidentifikasi dan cenderung menimbulkan pengaruh yang kuat 

pada pengikut, memberikan motivasi pada bawahannya serta merangsang 

kreativitas untuk berkinerja lebih baik dami tercapainya tujuan organisasi. 

Kepemimpinan transaksional cenderung memberikan arahan kepada bawahan hal-

hal terperinci, menjelaskan perilaku yang diharapkan ,serta memberikan imbalan 

dan hukuman atas kinerja yang tidak baik. Dengan memberikan motivasi yang 

cukup besar kepada para pegawai akan membantu meningkatkan semangat kerja 

yang tinggi sehinga Fakultas Teknik Universitas Lampung  mampu menciptakan 

kualitas kerja pada lingkungan kerja yang baik.

Cara-cara dengan pola-pola tertentu yang diterapkan oleh pemimpin sehingga para 

pegawai mampu menerima arahan. Bagi pegawai seorang pemimpin akan selalu 

menjadi contoh dan teladan dalam bekerja , karena pemimpin memiliki tugas 

sebagai fasilitator internal dengan menjalankan fungsi kontrolnya yang terarah 

kepada setiap bawahannya karena sebenarnya hubungan manusia satu dan yang 

lainnya bersifat simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang saling membutuhkan 

dikedua belah pihak. Pemimpin membutuhkan bawahan untuk dapat membantu 

tugas-tugas dari pemimpin,begitu juga sebaliknya bawahan membutuhkan sosok 

seorang yang dapat menjadi panutan di tempat kerja dan hanya intruksi dari 

pemimpin para bawahan dapat melakukan kinerjanya.
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Ciri-ciri kepimimpinan yang sukses dalam organisasi yakni mempunyai 

kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan 

mendorong pegawai untuk berprestasi, serta mempunyai sikap hubungan 

manusiawi yang terjaga (Davis, Keith, 2002: 246). Akan tetapi dalam dalam usaha 

untuk memperoleh dukungan para pegawai seorang pemimpin perlu 

memperhatikan paling sedikit dua hal, yaitu loyalitas pegawai kepada pemimpin 

yang bersangkutan mungkin diperoleh apabila pemimpin tersebut loyal juga 

kepada pegawainya, dan pengembangan karirnya harus juga berakibat pada 

pengembangan karir para pegawai tersebut. Sebuah perkantoran bisa memiliki 

prespektif tersendiri dalam menghadapi realitas pekerjaan dan  mereka bisa 

menentukan sikap dalam menghadapi masalahnya. 

Perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya motivasi. Adanya

motivasi karyawan dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya tujuan 

organisasi, hal tersebut dikarenakan dengan adanya motivasi karyawan yang 

positif dan melekat pada setiap karyawan akan berpengaruh pada kinerja 

karyawan. motivasi adalah suatu proses yang diawali oleh adanya kebutuhan, lalu 

kebutuhan tersebut mendorong untuk melakukan serangkaian kegiatan yang 

mengarah ketercapainya tujuan tertentu (Munandar 2001).

Menurut Hasibuan (2000;  150), setiap pegawai yang bekerja mempunyai 

dorongan untuk bekerja, baik dorongan positif maupun dorongan negatif.  

Dorongan atau motivasi yang positif merupakan harapan akan pemenuhan 

kebutuhan atau kepuasan. Motivasi negatif yang berupa hukuman atau denda yang 

menimbulkan rasa takut dalam diri pegawai.  Motivasi pegawai bekerja 
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dipengaruhi oleh dorongan dari dalam diri maupun dari luar diri pegawai 

diharapkan pegawai dapat bekerja yang baik dan mempunyai harapan 

terpenuhinya kebutuhan dan diperlukannya Sumber Daya Manusia yang 

mempunyai etos kerja tinggi, terlatih dan terampil, sebuah organisasi dapat 

melakukan pelatihan, pendidikan bagi sumber daya manusianya.  Hanya saja 

untuk menghasilkan kinerja dan prestasi kerja yang tinggi seorang karyawan tidak 

hanya perlu memiliki keinginan dan kegairahan untuk berprestasi tinggi karena 

berkembang tidaknya suatu organisasi baik oganisasi pemerintahan maupun 

swasta sangat ditentukan oleh anggota personil dari organisasi itu sendiri.

Suatu Organisasi yang ingin berkembang harus mampu memanfaatkan Sumber 

Daya Manusia secara optimal, dikarenakan karyawan merupakan penggerak 

organisasi sehingga setiap karyawan harus memiliki motivasi dalam bekerja untuk 

mencapai suatu keberhasilan dan tujuan tertentu. Sumber daya manusia 

memegang peranan penting dalam organisasi, oleh karena itu organisasi perlu 

memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan serta tuntutan karyawannya, apabila 

organisasi dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan tersebut, maka 

dapat meningkatkan motivasi serta kemampuan yang dimiliki karyawan secara 

optimal.

Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan 

(Robbins 2001). Bila karyawan termotivasi, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk 

mewujudkan apa yang diinginkannya, motivasi akan memberikan inspirasi, 

dorongan, semangat kerja bagi karyawan sehingga terjalin hubungan kerja yang 
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baik antara karyawan dan pimpinan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai 

secara maksimal. Motivasi  merupakan faktor penting dalam melakukan 

pekerjaan, apabila karyawan memiliki motivasi yang tinggi maka ia akan bekerja 

dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. Karyawan yang memiliki motivasi 

tinggi, umumnya ditunjukkan dengan semangat kerja serta ketahanan menghadapi 

hambatan kerja, namun pada kenyataannya masih banyak karyawan yang 

memiliki motivasi  yang rendah. Motivasi kerja yang rendah akan berdampak 

pada semangat kerja yang rendah sehingga pada akhirnya akan mengurangi 

optimalisasi kinerja yang rendah. Pada dasarnya setiap instansi pemerintah 

maupun swasta, bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap dan 

terampil tetapi yang terpenting mau bekerja giat dan berkeinginan mencapai hasil 

kerja yang optimal.

Menurut Barry Cushway (2002 : 1998), kinerja adalah menilai bagaimana 

seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.  

Penilaian kinerja mempunyai tujuan untuk memotivasi para karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang dihasilkan dan bagaimana 

seseorang diharapakan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang 

dibebankan kepadanya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja ,antara lain: motivasi, 

kepemimpinan ,lingkungan kerja ,insentif ,budaya kerja, komunikasi, jabatan 

,pemberian gizi pegawai pelatihan ,dan masih banyak yang lainnya. Bagi 

organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik, tentu saja kinerja pegawai 
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itu dapat dilihat dari bagaimana organisasi tersebut dalam memberikan layanan 

terhadap publik sebagai suatu petunjuk atau direktif, yang memiliki suatu 

prosedur pasti atau terstandarisasi, tanpa kehilangan keefektifannya. setiap sistem 

manajemen yang mempunyai kualitas yang baik dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja Tenaga Kependidikan. Fakultas Teknik Universitas Lampung juga dapat 

digunakan untuk menilai Fakultas Teknik Universitas Lampung di mata 

masyarakat berupa: responsivitas; menggambarkan kemampuan organisasi publik 

dalam mencapai tujuan, responsibilitas; kegiatan organisasi publik yang sesuai 

prinsip adminmistrasi yang benar dan akuntabilitas kinerja; seberapa besar 

kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejak berdiri Fakultas Teknik yang dituangkan dalam S.K. Mendikbud no 

035/KPTS/0/1991, tanggal 6 Juni 1991. Telah dipimpin beberapa Dekan :

Tabel 1 : Nama-nama Pejabat Dekan Fakultas Teknik Unila  1990-sekarang

No Dekan Masa Jabatan

1 Prof. Dr. Margono Slamet 1990
2 Ir. Siti Sujalmi. M.T 1990 s.d 1994
3 Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc. 1994  s.d 1997
4 Ir. Kartini Sulistyo, M.T. 1997  s.d 2001
5 Ir.Ansyori Djausal, M.T. 2001 s.d. 2005
6 Ir. Maryanto, M.T. 2005 s.d. 2009
7 Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. 5-12-2009 s.d. 2013

Sumber : Fakultas Teknik Unila

Fakultas Teknik Universitas Lampung yang dipimpin oleh Dekan dan dibantu 

oleh Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium, dan Kepala Bagian 

(Kabag), Sub-Bagian Keuangan dan Kepegawaian, Sub Bagian Kemahasiswaan, 

Sub-Bagian Umum Perlengkapan, dan Sub Akademik. 

Tabel 2 : Civitas Akademika Fakultas Teknik Unila 2011-2012
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No Civitas Akademika Jumlah

1 Tenaga Pendidik 175
2 Tenaga Kependidikan 80

3 Mahasiswa 1638

Sumber : Buku Panduan Penyelengaraan Program Sarjana dan Diploma 
Fakultas   Teknik s.d. September 2011

Kegiatan di Fakultas Teknik Universitas Lampung merupakan proses kegiatan 

akademik, Tenaga Kependidikan harus memberikan pelayanan yang baik kepada 

mahasiswa dan Pendidik (civitas akademika), oleh sebab itu kinerja tenaga 

kependidikan juga harus ditingkatkan agar penyelenggaraan mutu pendidikan 

dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mengambil judul penelitian ”Pengaruh 

Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Fakultas 

Teknik Universitas Lampung.

1.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka  dirumuskan permasalahan :     

1. Apakah kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap  kinerja tenaga kependidikan Fakultas Teknik Universitas Lampung?

2. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan

Fakultas Teknik Universitas Lampung?

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan Fakultas  

Teknik Universitas Lampung?
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1.3. Tujuan dan Penggunaan Penelitian

1.3.1.  Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja tenaga 

kependidikan FakultasTeknik Universitas Lampung.

2. Mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pada tenaga 

kependidikan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

3. Mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja tenaga kependidikan

Fakultas Teknik Universitas   Lampung.

1.3.2.   Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi :

A. Fakultas Teknik Universitas Lampung

Menjadi landasan untuk meningkatkan kiner ja tenaga kependidikan 

Fakultas Teknik dalam  membantu Pimpinan Fakultas agar Fakultas 

Teknik tercapai Visi dan Misi yaitu  “Fakultas Teknik 10 terbaik Nasional 

Berbasis Riset Terpadu  tahun 2025”

B. Bagi masyarakat secara umum

Sumbangan pustaka ilmiah dalam bidang Kepemimpinan dan Kinerja 

Karyawan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan 

Kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan dan sebagai 

sarana belajar untuk memahami permasalahan yang sedang diteliti oleh 

Penulis sehingga kinerja dapat lebih ditingkatkan
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1.4.  Kerangka Pemikiran

1.4.1 Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja

Pimpinan suatu organisasi (manajer) biasanya selalu menginginkan agar setiap 

anggota organisasi (pegawai) bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan, disisi lain setiap anggota organisasi (pegawai) 

yang ada dalam organisasi tersebut juga memiliki tujuan dan sasaran pribadi 

masing masing yang sering asimetris dengan tujuan dan sasaran organisasi. Dalam 

upaya memadukan kedua hal tesebut diatas merupakan tugas seorang pimpinan  

organisasi untuk menyelaraskannya.Pemimpin memberi motivasi kepada pegawai 

dapat dilakukan dengan cara memberikan daya pengerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, 

dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan kerja.  

Fungsi pemimpin tidak hanya merencanakan langkah kerja bawahan dan target 

yang harus dicapai, tetapi juga pengawasaan sebagai evaluasi terhadap hasilnya.

Pertama adalah evaluasi terhadap dirinya sendiri, yaitu mengukur hingga dimana 

kemampuannya memimpin kelompok, kedua adalah menilai hingga dimana para 

bawahannya secara sukarela mendukung kebijakannya.  

Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja yaitu dalam hal kegiatan memotivasi 

pegawai, melalui pemberian semangat, arahan, dan dukungan terhadap pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya, artinya bahwa faktor kepemimpinan berpengaruh 

besar terhadap usaha perbaikan/peningkatan kenerja organisasi (individu dan 

organisasi).  Dari uraian diatas dapat ditarik dugaan bahwa peran kepemimpinan 

dalam organisasi diduga mempunyai hubungan/berpengaruh positif terhadap 

kinerja.
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1.4.2.  Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja

Motivasi merupakan salah satu diantara berbagai macam faktor yang masuk ke 

dalam kinerja seseorang. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah faktor 

kemampuan, sumber sumber daya, dan kondisi/lingkungan kerja yang baik di 

mana seorang bekerja. Motivasi merupakan sebuah alat dengan apa para 

pemimpin dapat mengatur hubungan-hubungan perkerjaan di dalam organisasi. 

Apabila para pemimpin memahami apa yang merangsang orang-orang bekerja 

untuk mereka, maka mereka dapat menyesuaikan tugas-tugas pekerjaan dan 

imbalan, sehingga orang orang tersebut bergairah untuk bekerja.

Salah satu teori kepuasan yang merupakan teori kebutuhan adalah teori Hierarki 

dari Abraham Maslow, yang menyatakan kebutuhan individu akan termotivasi 

melakukan suatu aktivitas apabil individu yang bersangkutan melihat bahwa 

aktivitas tersebut dapat memenuhi kebutuhannya.

Adapun kerangka berpikir yang ada dalam penulisan tesis ini dapat digambarkan :

Gaji, Intensif, 

Tunjangan

Motivasi pegawai

• Memperhatikan harga diri

• kebutuhan rohani

• Kebutuhan berpartisipasi

• Penempatan yang tepat

• Jaminan masa depan

• Perhatian lingkungan kerja

Gambar 1 : Hubungan Motivasi Pegawai dengan Kinerja Pegawai

Kinerja Pegawai
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1.4.3. Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam

kehidupan kelompok/organisasi masing masing yang mengisyaratkan bahwa  

setiap pemimpin berada didalam dan bukan diluar situasi sosial. Fungsi 

kepemimpinan memiliki dua dimensi :

a. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (direction)

   dalam tindakan atau aktivitas pemimpin.

b. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan  (support) atau keterlibatan 

    orang orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas pokok organisasi

    (Rivai Veithzal, 2008)

Kewajiban bagi seorang pemimpin untuk memberi semangat atau kegairahan 

kerja kepada karyawan agar berkerja disiplin, mempunyai inisiatif , kerja keras, 

maka diperlukan pemenuhan kebutuhan berbentuk materi ataupun non materi, 

serta kebutuhan fisik dan mental agar mereka termotivasi untuk bekerja dengan 

sungguh sungguh. Selain itu motivasi kerja merupakan usaha yang sangat penting 

dalam meningkatkan aktivitas keadaan lingkungan dan pengalaman yang 

diperoleh dalam bekerja. Salah satu teori motivasi yang mempengaruhi kinerja 

maupun semangat kerja yaitu teori kepuasan (The Content Theory) yang 

menekankan arti pentingnya pemahaman faktor faktor yang ada dalam individu

yang menyebabkan mereka melakukan tingkah laku tertentu.

Maryoto S. (2007) mengatakan bahwa Penilaian Kinerja (Performance Appraisal)

merupakan salah satu faktor kunci dalam upaya mengembangkan suatu organisasi 

secara efektif dan efesien karena melakukan penilaian kinerja berarti suatu 
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organisasi telah memenfaatkan dengan baik sumber daya manusia yang

dimilikinya. Penilaian kinerja yang dilaksanakan dengan baik, tertib dan benar 

juga dapat meningkatkan motivasi kerja. Sistem penilaian kinerja yang obyektif 

dan adil akan mampu menumbuhkan motivasi kerja pegawai. Jadi penilaian 

kinerja yang obyektif dan adil akan mampu menumbuhkan motivasi kerja 

pegawai karena akan merasa memperoleh parlakuan yang adil.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Kepemimpinan dan motivasi berpengaruh positif terhadap peningkatan 

    kinerja tenaga kependidikan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

2. Motivasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja tenaga 

    kependidikan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

3. Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja tenaga 

    kependidikan Fakultas Teknik Universitas Lampung.


