
 

 

 

 

                                         II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Motivasi  Kerja 

1. Pengertian Motivasi  Kerja 

 
Motivasi adalah suatu dorongan jiwa yang membuat seseorang  tergerak 

untuk melakukan tindakan yang produktif, baik yang berorientasi kerja 

menghasilkan uang maupun yang tidak. Pendapat lain mengatakan bahwa 

motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsang 

untuk melakukan tindakan  (Winardi, 2000: 12). Motivasi adalah dorongan yang 

ada dalam diri manusia yang menyebabkan ia melakukan sesuatu (Wursanto, 

2002: 23). Sejalan dengan  berbagai pendapat diatas, dapat diartikan motivasi 

yaitu merupakan dorongan/ daya yang timbul dari diri, tanpa ada paksaan dari 

siapapun untuk melakukan suatu pekerjaan.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah 

sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja dengan kata lain 

motivasi kerja adalah pendorong semangat kerja. Motivasi yang ada pada 

seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai 

sasaran kepuasan. Jadi motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati tetapi adalah 

hal-hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang tampak. 

 

 

 



 

 

11 

2      Tujuan Pemberian Motivasi  

 
Berdasarkan menurut ahli diatas, motivasi adalah dorongan yang ada dalam 

diri manusia yang menyebabkan ia melakukan sesuatu. Bila kita menghendaki 

orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan motivasi yang diberikan, hendaknya 

pemberian motivasi mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Secara umum, tujuan 

pemberian motivasi adalah sebagai berikut (Manulang, 2002: 34) yaitu : 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, 

b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan, 

c. Menciptakan dan mempertahankan kestabilan karyawan, 

d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan, 

e. Mengefektifkan pengadaan karyawan, 

f. Menciptakan suasana yang kondusif, 

g. Menciptakan loyalitas, kreatifitas, dan partisipasi karyawan, 

h. Meningkatkan kesejahteraan karyawan, 

i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, 

j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku, 

k. Meningkatkan antusiasme dan kepuasan karyawan, 

l. Meningkatkan keterbukaan dan komunikasi sesama karyawan dan atasan, dan 

m. Mencari pemecahan secara sinergi terhadap setiap permasalahan dengan cepat 

dan tepat. 
 
 

Sehubungan dengan  tujuan pemberian motivasi  Hasibuan (2003: 37), juga 

memberikan gambaran  yaitu :  

a. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, 

b. Meningkatkan moral dan kerja karyawan, 

c. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan kerja karyawan, 

d. Meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan tingkat presensi   karyawan, 

e. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, 

f. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, 

g. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, 

h. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, 

i. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, 

j. Meningkatkan efisiensi kegunaan alat-alat dan bahan baku, dan 

k. Mengefektifkan pengadaan karyawan 
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Masih menurut Hasibuan (2003: 39) ada beberapa alasan motivasi harus 

dilakukan pimpinan terhadap bawahannya yaitu: 

a. Karena pimpinan membagi-bagikan pekerjaannya kepada para bawahan untuk 

dikerjakan dengan baik, 

b. Karena ada bawahan yang mampu  mengerjakan pekerjaannya, tetapi ia malas 

atau kurang bergairah mengerjakannya, 

c. Untuk memelihara dan atau meningkatkan kegairahannya kerja bawahan 

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dan 

d. Untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kerja kepada bawahannya. 
 
 

Pemberian motivasi hendaknya memilki aspek tujuan yang jelas dan alasan 

yang kuat karena loyalitas, kreatifitas, partisipasi, antusias, keterbukaan, 

komunikasi, moral, tanggung jawab, kepuasan para pegawai/karyawan akan dapat 

ditingkatkan sehingga produktivitas dan kinerja juga akan meningkat. Motivasi 

adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar 

mereka mau bekerja, pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. 

 

3.     Aspek dan Pola-Pola Motivasi 

 
Aspek motivasi dibedakan antara aspek aktif atau dinamis, dan aspek pasif 

atau statis. Dalam aspek ini motivasi akan tampak sebagai kebutuhan dan juga 

sekaligus sebagai perangsang untuk dapat mengarahkan dan menggerakkan 

potensi sumber daya manusia kearah tujuan yang diinginkan. Hasibuan (2003: 40) 

menyatakan keinginan dan kegairahan kerja dapat ditingkatkan berdasarkan 

pertimbangan tentang adanya aspek motivasi dan pola-pola  motivasi . Aspek 

motivasi ada dua jenis  yang bersifat statis, yaitu: 
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a. Aspek motivasi statis yang tampak sebagai keinginan dan kebutuhan pokok 

manusia menjadi dasar dan harapan yang akan diperolehnya dengan 

tercapainya tujuan pegawai, dan 

b. Aspek motivasi statis yang berupa alat perangsang atau intensif yang 

diharapkan akan dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan 

pokok yang diharapkan. 

 
Sedangkan  menurut Hasibuan (2003: 40) pola-pola  motivasinya  sebagai 

berikut: 

a. Achievement motivation adalah suatu keinginan untuk mengatasi atau 

mengalahkan suatu tantangan untuk kemajuan dan pertumbuhan, 

b. Affilation motivation adalah dorongan untuk melakukan hubungan-hubungan 

dengan orang lain, 

c. Competence motivation dorongan untuk berprestasi baik dengan melakukan 

pekerjaan yang bermutu tinggi, dan 

d. Power motivation adalah adalah dorongan untuk dapat mengendalikan suatu 

keadaan dan adanya kecenderungan mengambil resiko dalam menghancurkan 

rintangan-rintangan yang terjadi. 

 
 

Motivasi adalah keinginan bekerja untuk mencapai suatu tujuan, di mana 

keinginan tersebut dapat merangsang dan membuat seseorang mau melakukan 

pekerjaan atau apa yang mengakibatkan timbulnya motivasi kerja, oleh karena itu 

sudah selayaknya organisasi mampu memberdayakan aspek dan pola-pola 

motivasi dengan baik dalam rangka meningkatkan gairah kerja pegawai. 

 
4.     Asas-Asas  dan Alat Motivasi 

a.     Asas-Asas Motivasi 

 
Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan 

antusias mencapai hasil yang optimal. Agar motivasi yang yang dimaksudkan 
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sesuai dengan harapan hendaknya memperhatikan asas-asas motivsi dan alat-alat 

motivasinya. Menurut Hasibuan (2003: 41) asas motivasi dibagi menjadi 6 

(Enam) yaitu: 

1) Asas mengikutsertakan artinya  mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi 

dan memberikan kesempatan untuk mengambil dan mengungkapkan 

pendapat, 

2) Asas komunikasi artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang 

ingin dicapai dan kendala-kendala yang akan dihadapinya, 

3) Asas pengakuan artinya memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap 

prestasi kerja yang telah dicapai, 

4) Asas wewenang yang didelegasikan artinya, memberikan kewenangan dan 

kepercayaan  kepada bawahan, 

5) Asas adil dan layak artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus 

berdasarkan atas asas keadilan dan kelayakan terhadap semua karyawan, dan 

6) Asas perhatian timbal balik artinya bawahan yang berhasil mencapai tujuan 

dengan baik maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan jenis 

motivasi. 

 

b.      Jenis-Jenis Motivasi  

 
Motivasi yang diberikan pimpinan terhadap bawahannya banyak ragamnya 

atau jenisnya terkadang dapat bersifat positif dan negatif dan dalam 

implementasinya  bisa disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Hasibuan:(2003: 42)  motivasi dibagi kedalam dua jenis yaitu: 

1. Motivasi positif,  manajer memberikan hadiah kepada bawahan yang 

berprestasi baik. Dengan  motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan 

meningka, karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik 

saja, dan 

2. Motivasi negatif, manager memotivasi bawahan dengan memberikan 

hukuman kepda mereka yang kurang baik. 
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c.      Metode-Metode Motivasi 

Beragam metode dapat dilakukan seorang pimpinan/manajer dalam 

memberikan motivasi-motivasinya kepada bawahan. Menurut Hasibuan (2003: 

44) metode-metode motivasi dibagi menjadi 2:  

1) Metode langsung adalah motivasi material dan non material yang diberikan 

secara langsung pada karyawan yang berprestasi 

2) Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan 

fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau 

kelancaran petugas sehingga karyawan betah dan bersemangat melakukan 

pekerjaan. 

Proses  Pemberian Motivasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 Proses Pemberian Motivasi  

5.     Teori-Teori Motivasi 

 
Motivasi merupakan rangsangan atau dorongan-dorongan yang dapat 

disebut sebagai upaya memotivasi pegawai agar  bekerja sesuai dengan ketentuan 

dan harapan organisasi. Menurut Herzberg (2001: 23) motivasi adalah proses 

mempengaruhi atau mendorong pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

1. Kebutuhan yang 

tidak terpenuhi 

6. Kebutuhan yang   tidak 

dipenuhi  dinilai kembali 

5. Imbalan atau  hukuman 

4. Hasil karya  (evaluasi dari 

tujuan yang tercapai) 

2. Mencari jalan untuk 

memenuhi  kebutuhan 

3.  Perilaku yang 

berorientas pada tujuan 
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dilakukan. Herzberg (2001: 23) membagi motivasi ke dalam dua bentuk motivasi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Motivasi yang bersifat intrinsik berarti motivasi yang berasal dari dalam diri 

pegawai seperti harapan dan keinginan pegawai dalam bekerja dengan 

pengharapannya, artinya pegawai termotivasi bekerja karena ada keinginan 

yang ingin dicapai atau diharapkan 

2. Motivasi yang bersifat ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri 

pegawai seperti: 

a. Tunjangan: imbalan yang diterima pegawai sesuai dengan tugas yang 

diemban. 

b. Insentif: upah diluar gaji yang diterima pegawai sesuai dengan kinerja 

pegawainya 

c. Penghargaan: penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi 

d. Kebijakan pimpinan: pimpinan memberikan semangat kepada pegawai 

agar bekerja lebih baik atau tidak, misalnya melalui program promosi. 
 
 
 

Setiap pekerja mempunyai motif tertentu dan mengharapkan kepuasan dari 

hasil pekerjaanya. Kebutuhan dan keinginan-keinginan yang dipuaskan dengan 

bekerja itu menurut Hasibuan (2003: 51): yaitu: 1) kebutuhan fisik dan keamanan, 

yang menyangkut kepuasan kebutuhan fisik, 2) kebutuhan social, karena manusia 

tergantung satu sama lain, 3) kebutuhan egoistic yang berhubungan dengan 

keinginan orang untuk bebas mengerjakan sesuatu sendiri dan puas karena 

berhasil menyelesaikan dengan baik. 

Teori lain dari motivasi adalah teori kepuasan, dicetuskan oleh Herzberg 

(2001: 45) teori ini mendasarkan pendekatannya atas faktor-faktor kebutuhan dan 

kepuasan individu yang menyebabkannya bertindak dan berperilaku dengan cara 

tertenru. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang 

menguatkan, mengarahkan, mendukung dan perilakunya. Teori mi mencoba 

menjawab pertanyaan kebutuhan apa yang memuaskan dan mendorong itu adalah 

keinginan memenuhi kepuasan materi maupun nonmateri yang diperolehnya dari 

hasil pekerjaan. 



 

 

17 

 

   

 

Gambar 2 :Sumber Herzbeg(2001: 45) 

Jika kebutuhan dan kepuasaan semakin terpenuhi, semangat bekerja pun 

akan semakin baik pula. Jadi pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa 

seseoranng akan bertindak untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasanya. 

Semakin tinggi standar kebutuhan dan kepuasan yang diingikan, semakin giat 

orang itu bekerja. Tinggi atau rendahnya tingkat kebutuhan dan kepuasan yang 

ingin dicapai seseorang mencerminkan semangat bekerja orang tersebut. 

 
Berdasarkan kajian teori yang mendukung tentang motivasi kerja maka 

dapat diambil pengertian yang dimaksud motivasi kerja adalah rangsangan atau 

dorongan-dorongan yang diberikan kepada pegawai sebagai upaya memotivasi 

pegawai agar  bekerja sesuai dengan ketentuan dan harapan organisasi tempat 

kerja tersebut bekerja yang meliputi aspek-aspek 1. Intrinsik : pengharapan atau 

semangat  2. ektrinsik: insentif, penghargaan dan kebijakan pimpinan. 

 

B.    Gaya Kepemimpinan 

1.     Pengertian Gaya Kepemimpinan  

 
Manajemen sumberdaya manusia merupakan kajian ilmu pengetahuan yang 

membahas mengenai keadaan iklim organisasi baik secara internal maupun secara 

eksternal Herujito (2005: 7) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah 

(leadership styles) merupakan cara yang diambil seseorang dalam rangka 

mempraktekkan kepemimpinanannya. Gaya kepemimpinan bukan suatu bakat, 

Kebutuhan Dorongan Tindakan 

Kepuasan 
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sehingga dapat dipelajari dan dipraktekkan dan dalam penerapannya harus 

disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Pakar kepemimpinan menyatakan 

bahwa gaya kepemimpinan merupakan perilaku pimpinan terhadap pengikutnya, 

atau cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya 

(Trimo 2005: 9).  

Kepemimpinan memainkan peranan yang amat penting, bahkan dapat 

dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya Secara konseptual Siagian (2005: 11) menyatakan mengenai adanya 

tiga penekanan gaya kepemimpinan dalam mengelola suatu organisasi, yaitu :  

a. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situasional dalam 

menerapkan berbagai macam gaya kepemimpinan seperti gaya otokratik, 

paternalistik, laissez faire, demokratik dan kharismatik       

b. Gaya kepemimpinan yang tepat ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau 

kematangan para anggota organisasi 

c. Peranan apa yang diharapkan dapat dimainkan oleh para pemimpin dalam 

organisasi.  
 
 
 

Gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang 

sangat penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. 

Herujito (2005: 6) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah seni kemampuan 

mempengaruhi perilaku manusia dan kemampuan untuk mengendalikan orang 

orang dalam organisasi agar perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang di 

inginkan oleh pimpinan. Menurut Agung (2001: 35) dalam konteks dunia kerja 

gaya kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam menggerakkan pegawai. Menurut 

Gibson (2006: 77) gaya kepemimpinan adalah seni yang digunakan oleh seorang 

pimpinan dalam menggerakkan, mempengaruhi anggota organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan. 
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2.      Macam-Macam Gaya Kepemimpinan 

 
Dalam rangka meningkat kan kinerja pegawai maka maka lahir lah sifat-sifat 

pimpinan dalam memimpin, sifat ini pada akhirnya secara psikologis akan 

berpengaruh terhadap “gaya” yang digunakan oleh seorang pimpinan dalam 

memimpin bawahannya untuk bekerja yaitu dengan cara mengetahui dan 

mendiskripsikan karakteristik sifat pegawai apakah pegawai tersebut memiliki 

kemampuan dalam bekerja atau apakah pegawai tersebut rajin dalam bekerja atau 

dengan kata lain tidak bermalas-malasan. Karena pada dasarnya sifat pegawai itu 

ada 4 macam, ada yang memiliki kemampuan dalam bekerja tapi malas bekerja, 

ada yang tidak memiliki kemampuan dalam bekerja tetapi rajin bekerja, ada yang 

tidak memiliki kemampuan dalam bekerja dan malas bekerja serta ada yang 

memiliki kemampuan dalam bekerja dan rajin bekerja. Rechard and Blanchard 

(2006: 40) membagi empat gaya kepemimpinan yaitu  

a. Gaya konsultatif 

Gaya konsultasi dicirikan oleh adanya pemimpin yang membatasi peranannya 

dan menginstruksikan bawahan tentang apa, bagaiamana, bilamana, di mana 

harus melakukan suatu tugas tertentu. 

b. Gaya partisipatif  

Gaya partisipasi dicirikan oleh adanya pemimpin dan bawahan yang saling 

tukar menukar ide dalam pembuatan keputusan melalui komunikasi dua arah, 

dan yang dipimpin cukup mampu serta berpengetahuan untuk melaksanakan 

tugas yang dibebankan kepada bawahan 

c. Gaya delegatif  

Gaya delegatif dicirikan oleh adanya pemimpin yang banyak melibatkan 

bawahan untuk melaksanakan tugas sendiri melalui pendelegasian dan 

supervisi yang bersifat umum. 

d. Gaya instruktif.  

ditandai dengan adanya komunikasi satu arah, dimana pimpinan membatasi 

peranan bawahan dan menunjukkan pada bawahan apa, kapan, dimana dan 

bagaimana suatu tugas harus dilaksanakan. Pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan semata-mata menjadi tanggungjawab pimpinan yang 

kemudian disampaikan kepada bawahan, pelaksanaan pekerjaan diawasi 

secara ketat 
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Pakar Manajamen Sumber Daya Manusia Siagian (2004: 21), menjelaskan 

mengenai 4 tipe gaya kepemimpinan, yaitu  sebagai berikut : 

a. Tipe Direktif  . 

Gaya direktif  diicirikan pimpinan masih banyak memberikan pengarahan dan 

memberikan dukungan dalam keputusan melaui komunikasi dua arah. 

b. Tipe Konsultatif ditandai dengan komunikasi dua arah dan memberikan 

suportif terhadap bawahan, pemimpin mau mendengarkan keluhan dan 

perasaan bawahan mengenai keputusan yang diambil, sementara bantuan 

terhadap bawahan ditingkatkan, namun pengambilan keputusan tetap pada 

piumpinan. 

c. Tipe Partisipatif ditandai dengan adanya kontrol terhadap pemecahan masalah, 

dan pengambilan keputusan antara pimpinan dan bawahan dalam keadaan 

seimbang.  Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan.  Komunikasi dua arah makin meningkat, 

pimpinan makin mendengar secara intensif terhadap bawahannya.  

Keikutsertaan bawahan dalam pengambilan keputusan makin  bertambah, 

sebab pemimpin berpendapat bahwa bawahan memiliki kecakapan dan 

pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan tugas. 

d. Tipe Delegatif ditandai dengan sikap pimpinan yang selalu mendiskusikan 

masalah-masalah yang dihadapi bersama bawahan secara keseluruhan. 

Bawahan diberikan wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai 

dengan keputusan sendiri.  Mereka telah dianggap memiliki kecakapan dan 

dipercaya untuk memikul tanggungjawab serta mengarahkan dan mengelola 

dirinya sendiri. 
 
 

Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau 

mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan 

secara efektif pula, untuk itu pemimpin harus betul-betul dapat menjalankan 

fungsinya sebagai seorang pemimpin dengan cara menerapkan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik bawahan. 

 
3.     Gaya Kepemimpinan yang Efektif 

 
Menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh 

kemampuan pribadi pemimpin. Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah 

kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. Ciri-

ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Siagian (2005: 75-76) adalah : 
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a. Pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, obyektivitas, 

pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan. 

b. Sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi, 

keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi 

pendengar yang baik. 

c. Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan skala 

prioritas, membedakan yang urgen dan yang penting, keterampilan mendidik, 

dan berkomunikasi secara efektif. Komunikasi dalam proses kepemimpinan 

merupakan suatu hal yang vital dalam suatu organisasi, karena komunikasi 

diperlukan untuk mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, 

pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik serta proses-proses 

organisasi lainnya.              

 

Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya mampu mempengaruhi 

bawahannya tapi juga bisa menjamin bahwa orang-orang yang dipimpinnya dapat 

bekerja dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Selain kemampuan 

pribadi,  seorang pemimpin juga harus mampu membaca keadaan bawahan dan 

lingkungan yang menaunginya. Ada hal penting yang harus diketahui tentang 

bawahan adalah kematangan mereka, karena ada hubungan langsung antara gaya 

kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan dengan tingkat kematangan bawahan 

agar pemimpin memperoleh ketaatan atau pengaruh yang memadai. Hal tersebut 

diperlukan guna mengetahui gaya kepemimpinan seperti apa yang sebaiknya 

diterapkan dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi yang seluas-

luasnya dari seluruh bawahan. 

 
Berdasarkan kajian teori yang mendukung tentang gaya kepemimpinan 

maka dapat dapat diambil pengertian yang dimaksud gaya kepemimpinan adalah 

seni kepemimpinan yang diterapkan atasan dalam mempengaruhi bawahan dalam 

bekerja, yang meliputi aspek-aspek gaya kepemimpinan instruktif, gaya 

kepemimpinan konsultatif, gaya kepemimpinan partisipatif  dan gaya 

kepemimpinan delegatif 
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C.      Kinerja Pegawai 

1.       Pengertian Kinerja Pegawai 

 Setiap organisasi selalu berusaha agar produktivitas kerja dari para 

pegawainya dapat ditingkatkan. Agar kinerja pegawai dapat meningkatkan 

produktivitas lebih tinggi lagi, organisasi perlu menimbulkan semangat dan 

kegairahan kerja dari para pegawai. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila setiap 

organisasi akan selalu berusaha agar semangat dan kegairahan kerja pegawai akan 

dapat meningkat. Secara konseptual, Nitisemito (2002: 160) menyatakan kinerja 

adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, telah ditentukan terlebih dahulu 

dan telah disepakati bersama Sementara itu Hasibuan (2006: 201) berpendapat  

kinerja pegawai adalah hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Kinerja pegawai adalah pencapaian tujuan pegawai yang 

dilakukan pegawai atau pejabat yang dalam pencapaian hasilnya berdasarkan pada 

prosedur pegawai (Anwar, 2007: 21)  

 
Beberapa pengertian yang didefinisikan beberapa ahli diatas memperjelas, 

dengan meningkatnya kinerja pegawai, maka pekerjaan akan lebih cepat 

diselesaikan, kerusakan akan dapat dikurangi, absensi akan dapat diperkecil, yang 

berarti diharapkan bukan saja kinerja dapat ditingkatkan, tetapi juga kesalahan 

dalam bekerja akan diperkecil 

 
 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Setiap pegawai, baik pegawai perusahaan, pegawai sosial maupun pegawai 

pemerintah didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 
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telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut 

harus dicari dicari faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja pegawai 

tersebut. menurut Nitisemito (2002: 161) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja antara lain: 

a. Kualitas dan kemampuan fisik 

b. Kualitas dan kemampuan fisik Pegawai dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 

latihan, motivasi kerja, mental dan kemampuan fisik Pegawai. 

c. Sarana pendukung 

Terbagi atas 2 golongan, yaitu : 

1) Lingkungan kerja, meliputi teknologi dan cara produksi yang digunakan, 

tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. 

2) Kesejahteraan Pegawai, meliputi sistem pengupahan, jaminan Tenaga 

Kerja dan kelangsungan kerja 
 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai menurut Zainun, 

(2001: 156) adalah: 

a. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

pengalaman, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh 

setiap individu  

b. Faktor kepemimpinan, meliputi: seni gaya kepemimpinan, kualitas dalam 

memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan 

manajer 

c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama tim, kekompakan dan 

keeratan anggota tim. 

d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 

diberikan oleh pegawai, proses pegawai, dan kultur kinerja dalam pegawai. 

e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan, dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. 
 
 
Suatu penilaian kinerja membutuhkan suatu standar/kriteria terhadap 

sejauh mana kinerja aparatur tersebut dibandingkan satu sama lain. Semakin jelas 

standar kinerja yang dibandingkan semakin akurat penilaian kinerja tersebut. 

Langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan dalam pengelolaan aparatur 

atau kelompok kerja yang efektif adalah meninjau standar yang ada. Standar 

kinerja merupakan tolok ukur bagi suatu perbandingan antara apa yang telah 
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dilakukan dengan apa yang diharapkan/ditargetkan sesuai dengan pekerjaan atau 

jabatan yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar kinerja dapat juga 

dijadikan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan 

 
3.      Standar Kinerja 

Standar kinerja masing-masing orang mempunyai perbedaan sesuai jenis 

pekerjaan atau profesi. Standar kinerja merujuk pada tujuan pegawai yang 

dijabarkan dalam tugas-tugas fungsional. Standar karyawan pemerintah akan 

berbeda dengan standar pekerja industri, karena masing-masing memiliki 

spesifikasi tugas/pekerjaan yang berbeda. Begitupun kinerja seorang lulusan STM 

dengan kinerja seorang lulusan SMU tidak sama, tergantung kepada tingkat 

kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Menurut Wursanto, IG. 

(2005: 11) standar kinerja merupakan sasaran tertentu sebagai hasil/keluaran yang 

diharapkan dari pelaksanaan kerja individu/kelompok, yang berlaku umum dan 

khusus dan diketahui oleh karyawan. Standar kinerja disusun atau ditetapkan 

berdasarkan: 

a. Daftar kegiatan 

b. Kualitas standar (mutu hasil pekerjaan) yang dapat diukur, dapat dicapai, 

relevan dan dapat dikendalikan. 

c. Pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran kwantitas, kwalitas dan 

ketepatan waktu. 

d. Tingkat standar, yaitu tingkat keberhasilan kerja karyawan lama/baru, jenis 

pekerjaan, lingkungan kerja umum pekerja, jenis kelamin, dan lain-lain  

 

Beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja pegawai, 

antar lain sebagai berikut ini (Alfred, 2001: 32).: 

a.   Efisiensi 

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan pegawai pelayanan 

publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta 

pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 
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b.   Efektivitas 

Apakah tujuan dari didirikannya Pegawai pelayanan publik tersebut tercapai. 

Hal tersebut erat kaitannya pegawai rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan 

Pegawai serta fungsi agen pembangunan. 

c.   Keadilan 

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh pegawai pelayanan publik. 

d.   Daya Tanggap 

Bagaimana pegawai pelayanan publik tanggap akan kebutuhan vital 

masyarakat.   
 
 
 

Lebih lanjut menurut Prabu  (2007: 102) menyebutkan ada 5 komponen data 

untuk mengukur kinerja pegawai, yaitu: 

a. Prestasi Kerja 

 Adalah hasil yang dicapai seorang PNS dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan kepadanya, yang dipenuhi oleh kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan yang bersangkutan. 

b.  Motivasi  Kerja 

 Adalah kesanggupan seorang PNS untuk mentaati segala peraturan 

perundangan dan kedinasan yang berlaku. 

c.   Tanggung Jawab 

 Adalah kesanggupan seorang PNS dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, serta berani 

memikul resiko atas keputusan yang telah diambil. 

 d.  Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan pegawai untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. 

e.   Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjukan seberapa besar tanggung jawab pegawai  

dalam bekerja. 

 

Unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja 

menurut Nitisemito (2002: 56), adalah sebagai berikut: 

a. Kesetiaan. Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan untuk menaati, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesabaran 

dan tanggung jawab. 

b. Prestasi kerja. Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga 

kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

c. Tanggung Jawab. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja 

dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 

sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani membuat risiko atas keputusan 

yang diambilnya. 
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d. Ketaatan. Ketaatan adalah kesanggupan seseorang untuk menaati segala 

ketetapan, peraturan yang berlaku dan menaati perintah yang diberikan atasan 

yang berwenang. 

 
 

Adapun iindikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai pada 

penelitian ini  adalah mengutip pendapat Hasibuan (2006: 56) yaitu: 

a. Prestasi kerja 

b. Hubungan yang harmonis dalam organisasi 

c. Kreatifitas dan inisiatif yang tinggi 

d. Kehadiran dan penyelesaian kerja 

e. Tanggungjawab 

f. Kepribadian 
 
 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi kinerja pegawai pada hakekatnya adalah faktor intern yang 

timbul dari dalam diri pegawai itu sendiri dan faktor ekstern yang datang dari luar 

diri pegawai, seperti gaya kepemimpinan. Berdasarkan kajian teori yang 

mendukung tentang kinerja pegawai maka dapat diambil pengertian yang 

dimaksud kinerja pegawai adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh pegawai 

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya  dalam rangka mencapai tujuan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang meliputi aspek, prestasi kerja, 

hubungan yang harmonis dalam organisasi, kreatifitas dan inisiatif yang tinggi, 

kehadiran dan penyelesaian kerja, tanggungjawab dan  kepribadian 
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D. Pengaruh Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Pegawai 

 
Motivasi kerja adalah dorongan atau keinginan yang timbul dalam diri 

seseorang untuk melakukan kegiatan secara ikhlas untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Konsep dasar dari motivasi adalah kebutuhan, dorongan, 

penghargaan dan perilaku yang mengarah pada tujuan.. Motivasi kerja yang tinggi 

pada gilirannya akan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara 

maksimal dan pencapai hasil pekerjaan secara optimal, sebaliknya apabila  

motivasi kerja rendah akan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak maskimal 

dan pencapaian hasil pekerjaan tidak optimal.    

 
Tujuan pemberian motivasi mendorong gairah dan kinerja pegawai  Hal ini 

cukup beralasan mengingat pegawai akan berkinerja dengan baik jika ada 

dorongan dengan kata lain motivasi baik dari dalam diri pegawai itu sendiri 

maupun dorongan dari luar. Motivasi menjadi pendorong seseorang melaksanakan 

suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itulah tidak 

heran jika pegawai yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi biasanya 

mempunyai kinerja yang tinggi pula, Hal ini sesuai dengan pendapat Terry (2003: 

66) motivasi sebagai kebutuhan sekaligus sebagai pendorong bagi pegawai untuk 

melakukan tindakan-tindakan sehingga tujuan yang di inginkan dapat tercapai. 

Faktor motivasi memiliki hubungan langsung dengan kinerja individual pegawai. 

Berdasarkan pengalaman, biasanya pegawai yang puas dengan apa yang 

diperolehnya dari pegawai tempai dia bekerja akan memberikan lebih dari apa 

yang diharapkan dan ia akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya. Sebaliknya 

pegawai yang kepuasan kerjanya rendah, cenderung melihat pekerjaan sebagai hal 
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yang menjemukan dan membosankan, sehingga ia bekerja dengan terpaksa dan 

asal-asalan. Dengan demikian diduga terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai 

 
Berbicara soal organisasi, maka akan terpikir bahwa ada pihak yang 

memerintah yang disebut pimpinan/pemimpin dan ada pihak yang 

diperintah/bawahan. Guna meningkatkan kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan seseorang pemimpin dalam menggerakkan bawahannya untuk 

bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Suatu 

organisasi akan berhasil atau gagal, tergantung pada gaya kepemimpinan 

atasannya. Menurut Priyono (2000: 166) gaya kepemimpinan adalah keseluruhan 

aktivitas atau style kepemimpinan dalam rangka mempengaruhi orang–orang agar 

mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang memang diinginkan bersama. 

Gaya kepemimpinan, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu 

perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut 

kemampuannya dalam memimpin. Gaya Kepemimpinan secara langsung maupun 

tidak langsung mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja 

pegawai. Sinungan (2007: 56) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang 

termasuk di dalam lingkungan organisasi merupakan faktor potensi dalam 

meningkatkan semangat kerja pegawai, dengan demikian diduga terdapat 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. 
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E.     Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu seperti hal nya yang dilakukan 

Handayani (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan 

Kepala Dinas dan motivasi  kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Pariwisata Propinsi Lampung setelah di uji dengan 

menggunakan analisis statistik hasil akhirnya gaya kepemimpinan kepala dinas 

dan motivasi  kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Lampung (nilai Sig 0,001<0,05). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu seperti hal nya yang dilakukan 

Hendra (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan 

motivasi  kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lampung Selatan setelah di uji dengan menggunakan analisis statistik hasil 

akhirnya gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lampung Selatan (nilai Sig 0,003<0,05). 
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F. Kerangka Pemikiran 

 
Kerangka pemikiran  merupakan gambaran dari teori dimana suatu problem 

riset berasal atau dikaitkan (Notoatmodjo, 2005: 76). Berdasarkan teori-teori 

diatas, maka dapat dibuat diagram skematis motivasi kerja dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai sebagai berikut: 

                                                                       

 

 

                                                                           

                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                          

                                                                      

Gambar 3 Paradigma antara motivasi kerja dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya Kepemimpinan (X2) 

 
1. Gaya konsultatif 

2. Gaya partisipatif  

3. Gaya delegatif  

4. Gaya instruktif  

Blanchard (2006) 

Kinerja Pegawai (Y) 

 

 

1. Prestasi kerja 

2. Hubungan yang harmonis 

dalam organisasi 

3. Kreatifitas dan inisiatif yang 

tinggi 

4. Kehadiran dan penyelesaian 

kerja 

5. Tanggungjawab 

6. Kepribadian 

Hasibuan (2006) 

 

Motivasi  Kerja (X1) 

 

1. Intrinsik 

-    Pengharapan  

2. Ektrinsik 

- Tunjangan 

- Insentif 

- Penghargaan 

- Kebijakan pimpinan 

Herzberg (2001) 
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G.     Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang mungkin salah satu atau benar, 

tinggal bagaimana pengujian atau penelitian dilakukan. Berdasarkan penelitian 

dan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut yaitu  

1. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

2. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

3. Motivasi kerja dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 
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