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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  Penelitian Terdahulu

Nadiyaria (2009)

Muli melakukan penelitian tentang analisis hubungan kepemimpinan dengan 

kinerja karyawan pada PT Budi Berlian Motor di Natar Lampung Selatan. 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan maka dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu adanya hubungan 

antara kepemimpinan dan dengan kinerja karyawan pada PT Budi Berlian Motor 

dengan interpretasi hubungan yang sedang atau cukup.

Suryani (2008)

Suryani melakukan penelitian tentang pengaruh budaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan bagian administrasi umum dan keuangan di Universitas 

Lampung. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perhitungan kualitatif secara 

keseluruhan menunjukan bahwa budaya kepemimpinan yang ada di Universitas 

Lampung mempengaruhi kinerja karyawan, oleh karena itu pemimpin harus 
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selalu memperhatikan kinerja karyawan yang ada pada bagian Administrasi 

Umum dan Keuangan Universitas Lampung.

Utomo (2004)

Utomo melakukan penelitian tentang analisis hubungan gaya kepemimpinan 

dengan prestasi kerja karyawan pada PT Yakult Indonesia Persada di Bandar 

Lampung. Menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara faktor-

faktor kepemimpinan yang terdiri dari : hubungan antara pemimpin dengan 

bawahan, struktur tugas, dan kewibawaan kedudukan pemimpin terhadap prestasi 

kerja karyawan bagian pemasaran dan transportasi pada PT Yakult Indonesia 

Persada di Lampung, apabila ketiga faktor tersebut dapat terlaksana dengan baik 

maka prestasi kerja akan semakin meningkat.

Herlina (2000)

Herlina melakukan penelitian tentang analisis hubungan kepemimpinan dengan 

prestasi kerja karyawan bagian produksi pada PT Garuntang di Bandar Lampung. 

Menemukan bahwa faktor-faktor kepemimpinan dipengaruhi oleh, hubungan 

antara pemimpin dengan bawahan, sturktur tugas, dan kewibawaan kedudukan 

pemimipin yang kurang baik akan menurunkan tingkat prestasi kerja karyawan 

itu sendiri, kepemimpinan pada PT Garuntang kurang efektif  pelaksanaanya, hal 

ini berakibat tidak tercapainya target dan menurunya prestasi kerja karyawanya.
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2.2 Manajemen Sumberdaya Manusia

Manajemen terdiri dari 6 unsur (6 M) yaitu : man, money, methode, material, 

machines, market. Unsur man (manusia) ini berkembang menjadi ilmu 

pengetahuan manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau 

yang disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari man power 

management. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya 

tujuan organisasi. Manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia sangat 

penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan 

pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk dapat tercapainya 

tujuan perusahaan.

Sumber daya manusia diperusahaan perlu di kelola secara profesional agar 

terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai antara tuntutan dan 

kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci 

utama perusahaan agar dapat berkambang secara produktif dan wajar. Dengan 

pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, diharapkan pegawai dapat 

bekerja secara produktif. 

Menurut Hasibuan (2003: 10)

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.



18

Menurut Simamora (2004: 4)

Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, 

penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu organisasi atau 

kelompok karyawan.

Fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengembangan, pengadaan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. 

Tujuannya adalah agar terwujudnya tujuan perusahaan dan manajemen sumber 

daya manusia terdiri dari tiga komponen yaitu pengusaha, karyawan, pimpinan 

atau manajer.

2.3 Kepemimpinan 

Pemimpin merupakan salah satu hal yang penting didalam sebuah manajemen 

perusahaan, sumber daya pokok dan titik sentral dalam setiap kegiatan 

perusahaan atau organisasi. Bagaimana pengaruh dan peranan seorang pemimpin 

dalam menjalankan wewenang kepemimpinannya akan sangat berpengaruh dan 

menentukan apakah tujuan perusahaan dapat dicapai atau tidak. Pemimpin yang 

dinamis dan kreatif maka organisasi yang dipimpinya akan menjadi lebih 

dinamis dan aktifitas-aktifitas yang dilakukan akan semakin banyak. 

Kepemimpinan (leadersip) yang ditetapkan oleh seorang manajer dapat 

menciptakan integrasi dan serasi dan mendorong gairah kerja seorang karyawan 

untuk mencapai sasaran yang maksimal. Kepemimpinan mempunyai arti yang 
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berbeda-beda tergantung pada sudut pandang atau perspektif-perspektif dari para 

peneliti yang bersangkutan, misalnya dari perspektif individual dan aspek dari 

fenomena yang paling menarik perhatian mereka. Kepemimpinan merupakan 

suatu fenomena yang sangat kompleks, bukan hanya dalam memahami 

pengoperasianya melainkan juga dalam definisinya. Sebagai cabang ilmu 

pengetahuan, kepemimpinan mempunyai peran penting dalam kerangka 

manajemen sebab peranan seorang pemimpin pada dasarnya penjabaran 

serangkaian fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu peran 

manajer untuk mengajak semua karyawan agar dengan penuh kesadaran 

memberikan pengabdian dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki pegawai secara maksimal.

Menurut Yukl (2005: 3) 

Kepemimpinan adalah proses yang disengaja dari seseorang untuk 
menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, 
membuat struktur, memfasilitasi aktivitas, dan hubungan dalam kelompok 
atau organisasi.  

Untuk lebih mendalami pengertian kepemimpinan, di bawah ini akan 

dikemukakan beberapa definisi kepemimpinan lainnya seperti yang dikutip oleh  

Yukl (2005: 4), antara lain:

1. Kepemimpinan adalah pengaruh tambahan yang melebihi dan berada di atas 

kebutuhan mekanis dalam mengarahkan organisasi secara rutin (D.Katz dan 

Kahn)
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2. Kepemimpinan adalah proses memberi arti terhadap usaha kolektif yang 

mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk 

mencapai sasaran (Jacobs dan Jacques)

3. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, 

memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya 

demi efektivitas dan keberhasilan organisasi (House et. Al) 

Pemimpin yang baik harus dipandang sebagai peran khusus atau proses 

pemberian pengaruh. Proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan 

pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, membuat 

struktur, memfasilitasi aktivitas, dan hubungan di dalam kelompok atau 

organisasi. Menurut Yulk (2005: 13) secara umum seorang pemimin yang baik 

harus memiki beberapa karakteristik berikut ini:

1. Ciri (motivasi, kepribadian, nilai)

2. Keyakinan dan Optimisme

3. Perilaku

4. Ketermpilan dan Keahlian

5. Integritas dan Etika

6. Taktik Pengaruh

7. Sifat Pengikut

Seorang pemimpin yang baik haruslah mampu mempergunakan wewenang dan 

kepemimpinannya untuk dapat mencapai suatu tujuan organisasi. Dasar 

kepemimpinan merupakan gaya seorang pemimpin untuk mempengaruhi 
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bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif sesuai dengan 

perintahnya. Menurut Yulk (2005: 9) selain karekteristik seorang pemimpin yang 

baik harus memiliki pengaruh dan peranan penting dalam melakukan hal berikut 

ini:

1. Memotivasi anggota untuk dapat mencapai tujuan

2. Rasa saling percaya dan bekerjasama antar angota

3. Pembelajaran dan pembagian pengetahuan baru antar anggota

4. Organisasi aktivitas kerja

5. Pencapaian tujuan dan strategi yang dicapai

6. Pengembangan kepercayaan dan keterampilan antar anggota

Proses mempengaruhi seorang pemimpin hendaknya mampu menciptakan rasa 

saling pengertian yang baik dan harmonis untuk mewujudkan kerja sama antar 

keseluruhan unsur manusia didalam organisasi, mempermudah pencapaian tujuan 

organisasi dan menjadi landasan setiap hubungan pemimpin dan anggota. Proses 

mempengaruhi dari seorang pemimpin melahirkan teori tentang kepemimpinan, 

teori-teori ini adalah :

1. Teori karekteristik

2. Teori gaya 

3. Teori kontingengsi

Teori karekteristik personalitas bertitik tolak dari asumsi dasar bahwa individu 

lebih penting dari situasi. Teori gaya berasumsi bahwa seorang karyawan akan 

bekerja giat jika seorang pemimpin menerapkan gaya tertentu dalam menjalankan 
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kegiatan. Kedua teori ini mendapat banyak kritikan sehingga menghasilkan teori 

kontingensi yang memperhitungkan variabel khusus yang terlibat dalam situasi 

kepemimpinan terutama pada posisi seseorang. Menurut Yukl (2005: 252) bahwa 

Model Kontingensi yang komprehensif mengenai kepemimpinan telah disusun 

oleh Fred Fiedler. Model kontingensi Fiedler itu mengemukakan, bahwa kinerja 

kelompok yang efektif tergantung pada perpaduan yang mememadai antara gaya 

interaksi pemimpin dengan bawahanya, dan derajat sejauh mana situasi 

memungkinkan kelompok itu untuk mengendalikan dan mempengaruhi. Model itu 

didasasarkan pada anggapan, bahwa kepemimpinan itu paling efektif pada situasi 

yang berbeda, dan kemudian mengidentifikasikan kombinasi yang pas antara gaya 

dan situasi. 

Fiedler menyatakan bahwa faktor kunci dalam kesuksesan kepemimpinan adalah 

gaya kepemimpinan yang mendasari seseorang. Gaya seseorang itu merupakan 

salah satu tipe kepemimpinan, salah satunya gaya kepemimpinan yang berorientasi 

pada tugas (hubungan). Untuk mengukur gaya seorang pemimpin, Fiedler 

mengembangkan kuesioner LPC (least preferred cowokwer atau teman kerja yang 

paling tidak disukai). Bahwa jika rekan kerja yang paling sedikit disukai itu 

digambarkan dengan istilah-istilah yang relatif positif (dengan kata lain skors LPC 

yang tinggi), maka respon itu terutama berminat dengan hubungan pribadi yang 

baik dengan rekan-rekan kerjanya. Artinya apabila anda menggambarkan orang 

yang paling sedikit mampu untuk bekerja sama itu dengan istilah-istilah yang 

menguntungkan, anda akan diberi cap berorientasi hubungan. 
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Sebaliknya, andai kata anda melihat rekan yang sedikit disukai itu dalam istilah-

istilah yang relatif tidak menguntungkan (angka LPC yang rendah), anda terutama 

berminat pada produktivitas dan penyelesaian tugas itu dengan demikian anda 

akan dicap berorientasi tugas. Fiedler mendefinisikan kesukaan sebagai batasan di 

mana situasi memberikan kendali kepada seseorang pemimpin atas para bawahan. 

Tiga aspek situasi yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Pemimpin-Anggota.

Batasan dimana pemimpin memiliki dukungan dan kesetiaan dari para 

bawahan, dan hubungan dengan para bawahan bersahabat dan kooperatif.

2. Kekuasaan Posisi.

Batasan di mana pemimpin memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja 

bawahan dan memberikan penghargaan dan hukuman.

3. Struktur Tugas

Batasan di mana terdapat standar prosedur operasi untuk menyelesaikan tugas, 

sebuah gambaran rinci dari produk atau jasa yang telah jadi, dan indikator 

objetif mengenai seberapa baiknya tugas itu dilaksanakan.

Suatu situasi yang menyenangkan pemimpin jika ketiga aspek di atas mempuyai 

tingkatan yang tinggi. Dengan kata lain suatu situasi akan menyenangkan bila 

pemimpin diterima oleh para pengikutnya, tugas-tugas dan semua yang 

berhubungan denganya ditentukan dengan jelas, serta pengunaan otoritas dan 

kekuasaan secara formal diterima pada posisi pemimpin.
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2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya dicapai oleh seseorang). Menurut Mangkunegara 

(2002: 67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Sedarmayanti (2007: 259) kinerja terjemahan dari performance yang 

berarti :

1. Perbuatan, pelaksana pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan yang 

berdaya guna.

2. Pencapaian atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang diberikan 

kepadanya.

3. Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi 

secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus ditunjukan buktinya 

secara kongkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah 

ditentukan)

4. Catatan mengenai outcome yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu 

selama kurun waktu tertentu pula.
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5. Hasil kerja yang didapat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masng-masing, 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal 

tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika.

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap karyawan sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan karyawan sesuai dengan peranya diorganisasi dan 

perusahaan untuk mencapai tujuan bersama.

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Dalam bekerja banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

seorang karyawan untuk dapat bekerja dengan baik. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja menurut Gomes (1995: 142) yaitu:

1. Quality of Work, mencakup akurasi, keahlian dan kesempurnaan dalam 

pekerjaan

2. Quantity of Work, mencakup banyaknya bentuk yang diproses, lamanya 

waktu yang digunakan dan banyaknya kesalahan yang dilakukan

3. Job Knowledge,  pemahaman karyawan mengenai fakta-fakta atau faktor-

faktor yang berhubungan dengan pekerjaan

4. Cooperation, kemampuan dan kerelaan untuk bekerja dengan rekan, 

penyelia dan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi bersama.

5. Initiative, merupakan kesungguhan dalam meminta tanggung jawab, 

memulai diri dan tidak takut untuk memulai



26

6. Creativeness, keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan 

untuk menyelesaikan persoalan yang muncul

7. Dependability, merupakan aspek penilaian kinerja dimana pekerja 

mengikuti petunjuk dan kebijakan perusahaan tanpa pengawasan dari 

penyelia

8. Personal Qualities, meliputi kepribadian, penampilan, sosioabilitas, 

kepemimpinan dan integritas.

Seorang karyawan haruslah mempunyai kinerja yang baik, seorang karyawan 

harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan tugasnya serta 

mengetahui pekerjaannya. Tanpa mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja maka kinerja yang baik tidak akan tercapai dan tujuan 

yang ingin dicapai oleh organisasi tidak akan tercapai. 

2.4.3 Unsur-unsur yang dinilai dalam prestasi kerja

Menurut Mangkunegara (2002: 69) pengertian penilaian kinerja dari berbagai 

pendapat adalah suatu proses penilaian prestasi kerja karyawan yang dilakukan 

pemimpin organisasi atau perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan 

yang ditugaskan kepadanya

Menurut Hasibuan (2005: 95) unsur-unsur yang dinilai dalam prestasi kerja 

adalah:
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1. Kesetiaan, penilai mengukur kesetiaan karyawan, pekerjaanya, jabatanya, 

dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan dalam 

menjaga dan membela organisasi dari orang-orang yang tidak bertangung 

jawab.

2. Prestasi kerja, penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas 

yang dapat dihasilkan karyawan tersebut dari hasil pekerjaanya.

3. Kejujuran, penilai menilai kejujuran karyawan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap 

orang lain.

4. Kedisiplinan, penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-

peraturan yang ada dan melakukan pekerjaanya sesuai dengan intruksi yang 

diberikan kepadanya.

5. Kreativitas, penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreatifitasnya dalam menyelesaikan pekerjaanya, sehingga bekerja lebih 

berdaya guna dan berhasil guna.

6. Kerja sama, penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan 

bekerjasama dengan karyawan lainya secara vertical maupun horizontal 

didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin 

baik.

7. Kepemimpinan, penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, 

mempuyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi 

orang lain agar bekerja secara efektif.



28

8. Kepribadian, penilai menilai karyawan dari sikap prilaku, kesopanan, 

periang, disukai, dan memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap 

yang baik, serta berpenampilan simpatik dan wajar.

9. Prakarsa, penilai menilai kemampuan berpikir orisinal dan berdasarkan 

inisiatif sendiri untuk menganalisis menilai, menciptakan, memberikan 

alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan masalah yang 

dihadapinya.

10. Kecakapan, penilai menilai kecakapan karyawan menyatukan dan 

melaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat didalam 

penyusunan kebijaksanaan dan didalam suatu manajemen.

11. Tanggung jawab, penilai menilai kesediaan karyawan dalam 

mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, 

sarana dan prasarana yang digunakanya, serta prilaku kerjanya.

Pada dasarnya unsur prestasi kerja karyawan yang dinilai oleh setiap 

perusahaan atau organisasi berbeda-beda, tetapi pada dasarnya unsur-unsur 

yang dinilai itu mencakup seperti hal-hal diatas. Secara umum unsur-unsur 

penilaian kinerja diatas adalah untuk memberi umpan balik kepada karyawan 

dalam upaya memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan produktivitas 

perusahaan atau organisasi. 

2.4.4 Tujuan dan kegunaan penilaian kinerja

Tujuan dan kegunaan penilaian kinerja dapat ditinjau dari berbagai perspektif 

penggembangan dan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Werther dan Davis 
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(1996: 342) penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi 

organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu: 

1. Peningkatan Kinerja (Performance Improvement) yaitu memungkinkan 

pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan 

dengan peningkatan kinerja.

2. Penyesuaian Kompensasi (Compensation Adjustment) yaitu membantu 

para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak 

menerima kenaikan gaji atau sebaliknya.

3. Keputusan Penempatan (Placement Decision) yaitu menentukan promosi, 

transfer dan demosi.

4. Perlunya Pelatihan Dan Pengembangan (Training and Development 

Needs) yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi 

pegawai agar kinerja mereka lebih optimal.

5. Perencanaan Dan Pengembangan Karir (Career Planning and 

Development) yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi 

karir yang dapat dicapai.

6. Kekurangan Dalam Proses Perekrutan (Staffing Process Deficiencies)

yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai.

7. Informasi Yang Tidak Akurat dan Kesalahan Gambaran Pekerjaan 

(Informational Innacurracies and Job Design Errors) yaitu membantu 

menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam MSDM terutama 

di bidang informasi job analysis, job design dan sistem informasi MSDM.
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8. Peluang Pekerjaaan Yang Sama (Equal Employement Opportunity) yaitu 

menunjukkan bahwa keputusan penempatan tidak diskriminatif

9. Tantangan Eksternal (External Challenges), terkadang kinerja pegawai 

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, 

kesehatan dan lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu terlihat namun 

dengan melakukan penilaian kinerja akan terlihat sehingga membantu 

manajer SDM untuk meningkatkan kinerja pegawai.

10. Timbal Balik (Feedback)  yaitu memberikan umpan balik bagi urusan 

kepegawaian maupun bagi karyawan itu sendiri.

Tujuan dan kegunaan penilaian kinerja merupakan landasan penilaian kegiatan 

manajemen sumber daya manusia seperti prekutan, seleksi, penenpatan, 

pelatihan, pengajian, dan pengembangan karir. Kegiatan penilaian kinerja sangat 

erat kaitanya dengan kelangsungan organisasi untuk mencapai sebuah tujuan 

yang telah ditetapkan organisasi.

2.5 Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Seorang pemimpin haruslah mempunyai nilai-nilai yang lebih dari orang yang 

dipimpinnya, dan seorang pemimpin punya tugas pokok untuk menghantarkan, 

mengetahui, mempelopori, memberi petunjuk, membidik, membimbing dan lain 

sebagainya. Secara sederhana dapat dikatakan seorang pemimpin harus dapat 

mempengaruhi karyawan yang dipimpin sedemikian rupa sehingga karyawan 

mau mengikuti hasil atau mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan 
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pemimpin dan karyawan merupakan hubungan baik secara formal maupun 

informal yang perlu diciptakan dan dibina sedemikian rupa sehingga tercipta 

suatu kelompok kerja (team work) yang intim dan harmonis dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah hubungan yang saling 

mempengaruhi diantara pemimpin dan karyawan yang menginginkan perubahan 

nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Pendekatan hubungan yang baik 

adalah pendekatan yang mengatur hubungan antar manusia pada suatu organisasi 

baik pemimpin dengan karyawan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi oleh karyawan erat kaitannya dengan kepuasan 

kerja. Terdapat korelasi positif antara kepuasan kerja pegawai dengan kinerja 

yang baik. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap semangat dan kegairahan kerja 

pegawai yang pada akhirnya berdampak pada kinerja yang baik.

Indikasi penurunan semangat dan kegairahan kerja pegawai adalah :

1. Turun atau rendahnya produktivitas pegawai

2. Tingkat absensi yang tinggi

3. Tingkat perputaran karawan yang tinggi

4. Tingkat kerusakan yang tinggi

5. Kegelisahan dimana-mana

6. Tuntutan yang sering terjadi

7. Pemogokan 
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Untuk itu penerapan hubungan antara pimpinan dan karyawan di dalam 

organisasi secara baik akan meningkatkan kinerja pegawai dan mendukung 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

2.6  Kerangka Pemikiran

2.6.1 Kepemimpinan 

Kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung pada sudut 

pandang atau perspektif-perspektif dari para peneliti yang bersangkutan, 

misalnya dari perspektif individual dan aspek dari fenomena yang paling menarik 

perhatian mereka. Kepemimpinan merupakan suatu fenomena yang sangat 

kompleks, bukan hanya dalam memahami pengoperasianya melainkan juga 

dalam definisinya. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, kepemimpinan mempunyai 

peran penting dalam kerangka manajemen sebab peranan seorang pemimpin pada 

dasarnya penjabaran serangkaian fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan 

merupakan salah satu peran manajer untuk mengajak semua karyawan agar 

dengan penuh kesadaran memberikan pengabdian dalam pencapaian tujuan 

organisasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pegawai secara maksimal.

Menurut Yukl (2005: 3) 

Kepemimpinan adalah proses yang disengaja dari seseorang untuk 

menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk 

membimbing, membuat struktur, memfasilitasi aktivitas, dan hubungan 

dalam kelompok atau organisasi.
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Untuk lebih mendalami pengertian kepemimpinan, di bawah ini akan 

dikemukakan beberapa definisi kepemimpinan lainnya seperti yang dikutip oleh 

Yukl (2005: 4), antara lain:

1. Kepemimpinan adalah perilaku individu yang mengarahkan aktivitas 

kelompok untuk mencapai sasaran bersama (Hemphill dan Coons)

2. Kepemimpinan adalah pengaruh tambahan yang melebihi dan berada di atas 

kebutuhan mekanis dalam mengarahkan organisasi secara rutin (D.Katz dan 

Kahn)

3. Kepemimpinan adalah proses memberi arti terhadap usaha kolektif yang 

mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk 

mencapai sasaran (Jacobs dan Jacques)

4. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, 

memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi 

efektivitas dan keberhasilan organisasi (House et. Al) 

Kepemimpinan didefinisikan secara luas dengan menggunakan cara yang 

mempertimbangkan beberapa hal yang menentukan suksesnya usaha kolektif 

anggota atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

2.6.2 Kinerja 

Setiap pemimpin menginginkan kinerja yang baik dari para karyawanya karena 

tujuan perusahaan atau organisasi akan mudah tercapai. Semakin besar hasil yang 

diperoleh dan meningkatnya mutu kerja yang dilakukan, maka dapat dikatakan 
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terjadi peningkatan kinerja. Begitu pula pada Badan Perpustakaan Arsip dan 

Dokumentasi Provinsi Lampung menginginkan para karyawanya memiliki 

kinerja yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut Gomes (1995: 195)

Mengemukakan definisi kinerja karyawan sebagai ungkapan seperti output, 
efisiensi serta efektivitas yang dihubungkan dengan produktivitas.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Gomes (1995: 142) 

yaitu:

1. Kualitas Pekerjaan (Quality of Work), mencakup akurasi, keahlian dan 

kesempurnaan dalam pekerjaan

2. Kuantitas Pekerjaan (Quantity of Work), mencakup banyaknya bentuk yang 

diproses, lamanya waktu yang digunakan dan banyaknya kesalahan yang 

dilakukan

3. Pengetahuan Tentang Pekerjaan (Job Knowledge),  pemahaman karyawan 

mengenai fakta-fakta atau faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan

4. Kerjasama (Cooperation), kemampuan dan kerelaan untuk bekerja dengan 

rekan, penyelia dan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi bersama.

5. Inisiatif (Initiative), merupakan kesungguhan dalam meminta tanggung jawab, 

memulai diri dan tidak takut untuk memulai

6. Kreatifitas (Creativenes), keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan 

tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul
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7. Keteguhan (Dependability), merupakan aspek penilaian kinerja dimana 

pekerja mengikuti petunjuk dan kebijakan perusahaan tanpa pengawasan dari 

penyelia

8. Kualitas Individu (Personal Qualities), meliputi kepribadian, penampilan, 

sosioabilitas, kepemimpinan dan integritas.

Seorang karyawan haruslah mempunyai kinerja yang baik dan seorang 

karyawan harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan 

tugasnya serta mengetahui pekerjaannya. Tanpa mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja maka kinerja yang baik tidak akan tercapai dan 

tujuan organisasi pun akan sulit tercapai.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan

Kinerja (Y)

1. Kualitas pekerjaan
2. Kuantitas pekerjaan
3. Pengetahuan 

pekerjaan
4. Kemampuan 

bekerjasama
5. Inisiatif 
6. Kreatifitas 
7. Keteguhan 
8. Kualitas personal

(Gomez, 1995: 142)

Kepemimpinan (X)

1. Berorientasi tugas
2. Berorientasi hubungan
3. Berorientasi perubahan

(Yukl , 2005: 79)
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2.7 Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut “Kepemimpinan Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Badan Perpustakaan, Arsip 

dan Dokumentasi Provinsi Lampung”.


