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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF LEADERSHIP AND COMMUNICATION ON 

EMPLOYEE WORK MOTIVATION PT CAHAYA MAKMUR  

BANDAR LAMPUNG 

 

By 

Muhammad Faqih Idris 

 

The problem of human resources today is still the center of attention for an 

organization or company to be able to survive in the era of globalization which is 

accompanied by increasingly fierce levels of competition. One way for companies 

to survive in the era of globalization is to have high quality human resources and 

work motivation in doing all their duties and obligations to the company. The 

problem in this study is that the direction and communication of the Chairman of 

PT Cahaya Makmur Bandar Lampung is still not so good that employees tend to 

carry out work in accordance with their own perceptions. There are also problems 

regarding the work motivation of employees of PT Cahaya Makmur Bandar 

Lampung who are less well one of the factors that influence poor work motivation 

is the provision of compensation that is felt to be lacking. This study aims to 

determine the effect of leadership on employee work motivation and the effect of 

communication on employee motivation at PT Cahaya Makmur Bandar Lampung. 

This study uses primary data obtained directly from employees of PT Cahaya 

Makmur Bandar Lampung using questionnaires and calculations using the SPSS 

application. The results showed that there was an influence of leadership on the 

work motivation of employees of PT Cahaya Makmur Bandar Lampung and there 

was an influence of communication on employee motivation at PT Cahaya 

Makmur Bandar Lampung. Suggestion, It is expected that the leadership of PT 

Cahaya Makmur Bandar Lampung to maintain leadership that leads to democratic 

leadership so that employee motivation will increase in the future. Employees and 

leaders of PT Cahaya Makmur Bandar Lampung are expected to improve 

communication both with fellow employees and with leaders so that the work 

motivation of employees. 
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 ABSTRAK 

 

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP 

MOTIVASI KERJA KARYAWAN PT CAHAYA MAKMUR  

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Muhammad Faqih Idris 

 

Masalah sumber daya manusia saat ini masih tetap menjadi pusat perhatian 

bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk dapat bertahan di era globalisasi yang 

diiringi dengan tingkat persaingan yang semakin ketat. Salah  satu  cara  bagi  

perusahaan  agar  tetap  survive  dalam  era  globalisasi adalah memiliki sumber 

daya manusia yang berkualitas dan bermotivasi kerja tinggi dalam mengerjakan 

segala tugas dan kewajibannya terhadap perusahaan. Masalah dalam penelitian ini 

adalah kepemimpinan dan komunikasi yang belum baik untuk memotivasi 

kinerja karyawan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan 

terhadap motivasi kerja dan komunikasi terhadap motivasi kerja karyawan  

PT Cahaya Makmur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan dan pengaruh komunikasi 

terhadap motivasi kerja karyawan PT Cahaya Makmur Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari karyawan 

PT Cahaya Makmur Bandar Lampung menggunakan kuesioner dan perhitungan 

menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh 

kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan PT Cahaya Makmur Bandar 

Lampung dan ada pengaruh komunikasi terhadap motivasi kerja karyawan 

PT Cahaya Makmur Bandar Lampung. Saran, Diharapkan bagi pimpinan  

PT Cahaya Makmur Bandar Lampung untuk mempertahankan kepemimpinan 

yang mengarah pada kepemimpinan demokratis sehingga motivasi kerja karyawan 

akan lebih meningkat di masa yang akan datang. Karyawan dan pimpinan  

PT Cahaya Makmur Bandar Lampung diharapkan untuk meningkatkan 

komunikasi baik sesama karyawan maupun  dengan pimpinan sehingga motivasi 

kerja karyawan. 

 

Kata Kunci : kepemimpinan, komunikasi dan motivasi kerja 
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MOTTO 

 

 

 

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan 

dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.” 

(Bung Hatta) 

 

 

 

 

“kita perlu berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah” 

(Soeharto) 

 

 

 

“Pengalaman dan kegagalan akan membuat orang menjadi lebih bijak” 

(Noname) 

 

 

 

“Saat Allah mendorongmu ke tebing, yakinlah kalau hanya ada dua hal yang 

mungkin terjadi. Mungkin saja Ia akan menangkapmu, atau Ia ingin kau belajar 

bagaimana caranya terbang” 

 (Anonim) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah sumber daya manusia saat ini masih tetap menjadi pusat perhatian bagi 

suatu organisasi atau perusahaan untuk dapat bertahan di era globalisasi yang 

diiringi dengan tingkat persaingan yang semakin ketat. Sumber daya manusia 

mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi atau perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan kunci pokok 

yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya.  

Salah  satu  cara  bagi  perusahaan  agar  tetap  survive  dalam  era  globalisasi 

adalah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan bermotivasi kerja 

tinggi dalam mengerjakan segala tugas dan kewajibannya terhadap perusahaan 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Karyawan yang efektif 

dibutuhkan dalam menghadapi kompetisi pasar global yang semakin ketat. 

Karyawan dapat bekerja secara efektif bila dilandasi oleh kepuasan kerja dan 

motivasi kerja, ada beberapa teori yang dapat menjelaskan tentang hal tersebut, 

salah satunya adalah teori alur-sasaran. Teori alur-sasaran adalah teori yang 

mengajarkan bagaimana seorang pemimpin dapat memotivasi seorang pekerjanya 

dengan baik sehingga memiliki motivasi kerja yang tinggi dan memiliki kepuasan 

terhadap pekerjaannya.  
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Motivasi kerja karyawan merupakan komponen penting dalam menentukan 

kemajuan perusahaan atau organisasi, ada beberapa alasan mengapa motivasi kerja 

karyawan perlu mendapat perhatian dari manajemen antara lain, motivasi kerja 

yang tinggi, membuat pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dapat diselesaikan  

dengan  waktu  yang  lebih  singkat,  dapat  mengurangi  angka  absensi (bolos) 

karena malas, membuat karyawan merasa betah (senang) bekerja, tiga hal ini akan 

memperkecil kemungkinan karyawan untuk pindah kerja ke tempat lain (Tohardi, 

2010: 426). 

Menurut Nurtjahjani (2012) menyatakan motivasi kerja karyawan juga 

dipengaruhi oleh sikap dan kepemimpinan atasan, di mana kepemimpinan yang 

baik akan menciptakan lingkungan kerja yang baik dan akan meningkatkan 

semangat karyawan dalam bekerja.  

Model kepemimpinan modern memainkan peranan penting bagi organisasi. 

Sunarsih (2011) mendefinisikan kepemimpinan sebagai model kepemimpinan 

dimana pemimpin  mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan 

cara-cara tertentu, bawahan merasa percaya, kagum, loyal dan hormat terhadap 

atasannya sehingga bawahan termotivasi untuk berbuat lebih banyak dari pada apa 

yang biasa dilakukan dan diharapkannya (Imran dan Haque, 2011). Menurut Gill 

(2011) dalam Abdul (2017) kepemimpinan didefinisikan sebagai  kemampuan 

mempengaruhi bawahan agar menjadi taat, hormat, setia, dan mudah bekerja sama.  

Terdapat 3 indikator kepemimpinan menurut teori menurut Abdul Kadir 

Othman (2017) yaitu: 

1. Orientasi pekerjaan 
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Pimpinan PT Cahaya Makmur sangat menjaga hubungan yang ramah 

dengan karyawan-karyawannya, akan tetapi pembagian tugas atau 

pekerjaan masih kurang baik sehingga pegawai cenderung melaksanakan 

tugas sesuai dengan persepsi nya sendiri. 

2. Orientasi perubahan 

Pimpinan PT Cahaya Makmur melakukan berbagai inovasi cara baru dalam 

meningkatkan efektivitas karyawan seperti menciptakan pelatihan yang 

kreatif untuk dapat melatih karyawan. 

3. Orientasi produksi 

Pimpinan PT Cahaya Makmur sudah berusaha memusatkan upaya 

pengarahan yang baik kepada karyawannya meskipun hasil yang didapatkan 

berdasarkan pra survei 30 karyawan PT Cahaya Makmur, dinyatakan bahwa 

19 dari 30 karyawan menyatakan pengarahan dan komunikasi sudah baik. 

Komunikasi mempunyai arti yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk 

menciptakan kepuasan kerja karyawan, jalinan pengertian antara pihak yang satu 

dengan pihak yang lain sehingga apa yang dikomunikasikan dapat diterima, 

dimengerti, dipikirkan dan dilaksanakan. Tanpa adanya komunikasi yang baik 

tujuan perusahaan tidak akan tercapai, karena dalam pengelolaan suatu organisasi 

diperlukan adanya kerjasama yang baik dari segenap unsur manusia di dalam 

organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komuikasi dapat diindikasikan dengan 

fungsi komunikasi yaitu fungsi control, fungsi motivasi, fungsi ekspresi emosi, 

fungsi informatif, fungsi regulative, fungsi persuasif dan  fungsi integratif (Effendy, 

2010: 45). 
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Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu jalan keluar yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan perusahaan adalah menciptakan hubungan komunikasi  yang  

baik  antara  karyawan  dengan  pimpinan  atau  antara  karyawan dengan  karyawan  

lainnya,   sehingga  kepuasan  karyawan  dapat  terpenuhi dan motivasi kerja akan 

meningkat. Motivasi kerja yang tinggi dapat didukung oleh komunikasi yang baik, 

bagaimana karyawan berinteraksi, menyampaikan informasi, bertukar  gagasan,  

baik  antara  atasan  ke  bawahan  maupun  sebaliknya,  antara karyawan dengan 

karyawan, maupun karyawan pada satu bagian ke bagian lainnya (Hautala, 2006: 

56).  

Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi pengarahan, dimana seorang 

pemimpin dituntut mampu mengarahkan karyawannya dengan  baik, agar 

mempermudah proses pencapaian tujuan perusahaan. Manajer harus memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang baik agar dapat menunjang proses pengarahan. 

Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang 

digunakan dalam percakapan tetapi juga, ekspresi wajah, intonasi, titik putus 

vokal dan sebagainya. Berdasarkan pembahasan tersebut terlihat bahwa 

komunikasi dalam organisasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

demi terciptanya tujuan perusahaan (Wiryanto, 2011:9). 

Setiap perusahaan menghendaki agar karyawannya mempunyai motivasi kerja 

yang tinggi agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Adapun yang 

menimbulkan tingginya motivasi kerja adalah bila harapan-harapan para karyawan 

sesuai  kenyataan  yang  para  karyawan  alami  baik  secara  material  maupun  non 

material. Dalam rangka peningkatan motivasi kerja, perusahaan dapat memilih 

beberapa cara yang sesuai dengan situasi dan kemampuan perusahaan, yang 
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diantaranya adalah melakukan program promosi jabatan dan pemberian 

kompensasi (Hagopian dll, 2012: 44). 

Terdapat 4 indikator komunikasi menurut teori menurut Abdul Kadir Othman 

(2017) yaitu: 

1. Telling 

Pimpinan PT Cahaya Makmur memberikan arahan dari atas ke bawah yang 

sifatnya non-interaktif sehingga komunikasi dan pembagian tugas kurang 

dapat tersampaikan dengan baik. 

2. Selling 

Pimpinan PT Cahaya Makmur membuat beberapa keputusan kemudian 

membujuk karyawannya untuk dapat menjalankan keputusan tersebut.  

3. Consulting 

Pimpinan PT Cahaya Makmur membuat keputusan ketika masalah dan 

solusi telah didiskusikan dengan karyawan sehingga karyawan dapat 

memberikan aspirasi dan pendapat yang dimiliki. 

4. Joining 

Pimpinan PT Cahaya Makmur memungkinkan keputusan dibuat 

berdasarkan pendapat mayoritas dari karyawan.  

PT Cahaya Makmur Bandar Lampung merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang distributor material bangunan yang beralamat di Jl. Laksamana 

Malahayati Nomor 81B Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Hingga saat 

ini jumlah karyawan PT Cahaya Makmur Bandar Lampung mencapai 106 orang.  

Hasil pra survei yang dilakukan pada 30 orang karyawan diketahui pengarahan dan 

komunikasi dari Direktur PT Cahaya Makmur Bandar Lampung yang masih kurang 



6 

 

baik sehingga pegawai cenderung melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

persepsinya sendiri, seperti dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Data Hasil Pra Survei Mengenai Komunikasi di PT Cahaya Makmur 

Bandar Lampung 

 

No 
Pengarahan dan 

komunikasi 
Jumlah  Persentase (%) 

1 Baik  19 63 

2 Kurang baik  11 37 

Jumlah   30 100 

Sumber : Lampiran 2 Pra Survei 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan yaitu sebanyak 19 orang 

(63%) menyatakan bahwa pengarahan dan komunikasi dari Direktur PT Cahaya 

Makmur Bandar Lampung yang masih kurang baik. Terdapat permasalahan juga 

mengenai motivasi kerja karyawan PT Cahaya makmur Bandar Lampung yang 

kurang baik salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yang kurang baik 

adalah pemberian kompensasi yang dirasakan kurang, seperti yang dijelaskan pada 

tabel 2 sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Data Kompensasi/Bulan Karyawan PT Cahaya Makmur Bandar Lampung 

Tahun 2018 

No Jabatan Jumlah Gaji 

Tunjangan 

Asuransi Uang 

Makan 
Transport 

1 Pimpinan 1 6.500.000 750.000 800.000 80.000 

2 Manajer Sub Unit 5 3.600.000 450.000 400.000 80.000 

3 Staff Office 10 1.400.000 360.000 300.000 80.000 

4 Kasir 5 1.200.000 360.000 300.000 80.000 

5 Sales 15 950.000 360.000 150.000 80.000 

6 Driver 60 850.000 360.000 150.000 80.000 

7 Staff Warehouse 1 800.000 300.000 150.000 80.000 

8 Operator 1 900.000 300.000 150.000 80.000 

9 Office Boy 1 800.000 300.000 150.000 80.000 

10 Security 5 850.000 300.000 150.000 80.000 

11 Cleaning service 2 650.000 300.000 150.000 80.000 

Sumber: PT Cahaya Makmur Bandar Lampung Tahun 2018. 
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Tabel 2 di atas merupakan data perkiraan dari pembulatan nominal rupiah 

upah/gaji dari karyawan. Data tersebut mewakili gambaran dari kompensasi PT 

Cahaya Makmur Bandar Lampung jika dilihat dari indikator gaji/upah pokok yang 

diterima. Tujuan ditampilkannya data tersebut untuk memastikan dengan jumlah 

upah/gaji tersebut apakah mengindikasi kompensasi yang baik atau mungkin 

sebaliknya diduga ada ketidaksesuaian beban kerja dan upah/gaji yang diterima. 

Permasalahan ini akan menjadi bahasan penelitian untuk melihat pengaruh 

kompensasi tersebut terhadap motivasi kerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap 

Motivasi Kerja Karyawan PT Cahaya Makmur Bandar Lampung 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Direktur PT Cahaya Makmur Bandar Lampung tidak responsif. Direktur PT 

Cahaya Makmur Bandar Lampung lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas 

daripada pembinaan dan pengembangan bawahan.  

2. Hasil pra survei mengenai komunikasi di PT Cahaya Makmur Bandar Lampung 

diketahui bahwa bahwa sebagian besar karyawan yaitu sebanyak 19 orang 

(63%) menyatakan bahwa pengarahan dan komunikasi dari Direktur PT Cahaya 

Makmur Bandar Lampung yang masih kurang baik  

3. Pembagian tugas dan pelimpahan wewenang masih belum dapat 

dikomunikasikan dengan baik oleh Direktur PT Cahaya Makmur Bandar 

Lampung kepada bawahan. 



8 

 

4. Semangat kerja pegawai yang kurang maksimal sehingga terdapat beberapa 

pekerjaan yang tidak mencapai target. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis, maka dapat 

ditentukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan PT 

Cahaya Makmur Bandar Lampung? 

2. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan PT Cahaya 

Makmur Bandar Lampung? 

 

D. Batasan Masalah 

Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, akan tetapi peneliti 

membatasi penelitian pada pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap 

motivasi kerja karyawan PT Cahaya Makmur Bandar Lampung. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan 

PT Cahaya Makmur Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap motivasi kerja karyawan PT 

Cahaya Makmur Bandar Lampung 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat mengembangkan khasanah keilmuan 

di bidang manajemen sumber daya manusia terutama kepemimpinan dan 

komunikasi terhadap motivasi kerja karyawan. 
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2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak PT Cahaya 

Makmur Bandar Lampung terutama yang menyangkut kepemimpinan dan 

komunikasi terhadap motivasi kerja karyawan. 

 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan menjadi informasi kepada masyarakat tentang 

kepemimpinan dan komunikasi terhadap motivasi kerja karyawan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur input sama dengan unsur 

input lainnya seperti modal, mesin, bahan mentah dan teknologi yang diubah 

melalui proses produksi menjadi output berupa barang atau jasa. Manajemen 

sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen, dimana manajemen 

sumber daya manusia ini menitikberatkan perhatiaannya pada masalah-masalah 

manusia dalam hubungan kerja dengan tugas-tugasnya tanpa mangabaikan faktor-

faktor produksi lainnya (Dessler, 2009:2). 

Tugas manajemen sumber daya manusia yang paling penting adalah mengatur 

dan mengelola faktor manusia seoptimal mungkin agar dapat diperoleh hasil yang 

efektif dan efisien dengan jalan menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan 

program pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

(Dessler, 2009:2). 

Pelaksanaan pemberian insentif dan motivasi dalam rangka meningkatkan 

motivasi kerja adalah suatu aspek dari manajemen sumber daya manusia, untuk itu 

perlu diketahui definisi atau pengertian dari manajemen sumber daya manusia 

untuk dapat lebih memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini. 
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Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Dessler (2009:2) 

“Human resource management is the policies and practices involved in carrying 

out the people or human resource aspects of a management position, including 

recruiting, screening, training, rewarding, and appraising”(manajemen sumber 

daya manusia adalah kebijakan dan cara-cara yang dipraktekan dan berhubungan 

dengan pemberdayaan manusia atau aspek-aspek SDM dari sebuah posisi 

manajemen termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, penghargaan dan penilaian). 

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Samsudin (2010: 45:22) 

mengemukakan bahwa: Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-

aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat 

didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan. 

Pendapat lain mengenai definisi manajemen sumber daya manusia menurut 

Veithzal Rivai dan Ella Jauvani (2009:49) mengemukakan bahwa: “Manajemen 

sumber daya manusia (MSDM) merupakan kumpulan pengetahuan tentang 

bagaimana seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia yang meliputi 

segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan, dan pengendalian fungsi 

produksi, pemasaran, maupun kepegawaian dalam pencapaian tujuan perusahaan”. 

Sedangkan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Malayu S.P 

Hasibuan (2010: 45:118) adalah “ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan 

tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

pegawai, dan masyarakat”. 

Berdasarkan berbagai definisi para ahli manajemen sumber daya manusia di 

atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh atasan untuk memperoleh, mempertahankan, dan 
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mengembangkan tenaga kerja, baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar tenaga 

kerja dapat didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan 

perusahaan. Fokus sumber daya manusia adalah masalah tenaga kerja manusia, 

yang diatur menurut perpaduan fungsi manajemen dengan fungsi operasional SDM 

diantaranya planning, organizing, actuating, dan controlling, dalam melaksanakan 

kegiatan recruitmen, development, maintenance, integration, separation agar 

efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, pegawai, dan 

masyarakat. 

 

B. Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Secara sederhana “pemimpin” menurut Rasyid (2009:48) dapat didefinisikan 

“sebagai seseorang yang terus menerus membuktikan bahwa seseorang tersebut 

mampu mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain, lebih dari kemampuan 

mereka (orang lain itu) mempengaruhi dirinya”. Lebih lanjut “Kepemimpinan” 

menurut Rasyid (2009:51) adalah “sebuah konsep yang merangkum berbagai segi 

interaksi pengaruh antara pemimpin dengan pengikut dalam mengejar tujuan 

bersama”. 

 

2. Teori dan Pendekatan Kepemimpinan 

Pada dasarnya untuk mengetahui teori-teori kepemimpinan dapat dilihat dari 

berbagai literatur yang menyatakan pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Ada 

yang mengatakan bahwa pemimpin itu terjadi karena adanya kelompok-kelompok 

orang. Teori lain mengemukakan bahwa pemimpin timbul karena situasi yang 

memungkinkan ia ada. 
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Menurut Gill (2011) dalam Abdul (2017) kepemimpinan didefinisikan sebagai  

kemampuan mempengaruhi bawahan agar menjadi taat, hormat, setia, dan mudah 

bekerja sama. Pemimpin yang terlibat dalam perilaku yang berorientasi perubahan 

dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan membuat organisasi mereka lebih 

adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternal (Ekvall & Arvonen, 1991 

dalam Abdul, 2017). Teori yang paling mutakhir melihat kepemimpinan lewat 

perilaku organisasi. 

 Orientasi prilaku mencoba mengetengahkan pendekatan yang bersifat Social 

Learning pada kepemimpinan. Teori ini menekankan bahwa terdapat faktor 

penentu yang timbal balik dalam kepemimpinan ini. Selanjutnya Thoha (2009:14) 

mengemukakan teori dan pendekatan kepemimpinan sebagai berikut : 

a. Teori Sifat 

Dalam teori sifat (Trait Theory), menurut Malayu Hasibuan (2009) analisis 

ilmiah tentang kepemimpinan dimulai dengan memusatkan perhatiannya pada 

pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin menurut teori sifat ditandai dengan 

dipunyainya tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan bawahannya. 

Namun demikian tingkat kecerdasan yang jauh lebih tinggi dari bawahannya juga 

tidak efektif, sebab para bawahan menjadi tidak dapat memahami apa yang 

diinginkan pemimpin atau tidak memahami gagasan dan kebijakan yang telah 

digariskan. Oleh karena itu, idealnya seorang pemimpin sebaiknya memiliki 

kecerdasan yang tidak terlalu tinggi dari bawahannya. 

b. Teori Kelompok 

 “Dalam teori kelompok beranggapan bahwa, supaya kelompok bisa mencapai 

tujuan-tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara 
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pemimpin dan pengikut-pengikutnya, terutama dimensi pemberian perhatian 

kepada para pengikut, dapat dikatakan pemberian perhatian kepada para pengikut 

dikatakan memberikan dukungan yang positif terhadap perspektif teori kelompok 

ini” (Thoha, 2009:49). 

c. Teori Situasional dan Model Kontijensi 

Kepemimpinan model Fiedler (Fiedler’s Centigency Model), menyatakan ada 

dua hal yang dijadikan sasaran yaitu mengadakan identifikasi faktor-faktor yang 

sangat penting di dalam situasi, dan kedua memperkirakan gaya atau prilaku 

kepemimpinan yang paling efektif di dalam situasi tersebut. 

d. Teori Jalan Kecil–Tujuan (Path–Goal Theory) 

“Dalam pendekatan teori path-goal mempergunakan kerangka teori motivasi. 

Hal ini merupakan pengembangan yang sehat karena kepemimpinan di satu pihak 

sangat dekat, berhubungan dengan motivasi kerja dan pihak lain berhubungan 

dengan kekuasaan”. (Thoha, 2009:49) 

e. Pendekatan Social Learning dalam Kepemimpinan 

Pendekatan Social Learning merupakan suatu teori yang dapat memberikan 

suatu model yang menjamin kelangsungan, interaksi timbal balik antar pemimpin, 

lingkungan dan perilakunya sendiri. Pendekatan Social Learning ini antara 

pemimpin dan bawahan mempunyai kesempatan untuk bisa memusyawarahkan 

semua perkara yang timbul. Keduanya, pimpinan dan bawahan mempunyai 

hubungan interaksi yang hidup dan mempunyai kesadaran untuk menemukan 

bagaiman caranya menyempurnakan prilaku masing-masing dengan memberikan 

penghargaan-penghargaan yang diinginkan. 
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3. Jenis-Jenis Kepemimpinan 

Menurut Thoha (2009:48), kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan 

seorang pemimpin dalam mempengaruhi prilaku pengikut-pengikutnya. Istilah 

gaya secara kasar adalah sama dengan cara yang dipergunakan pemimpin di dalam 

mepengaruhi para pengikutnya. Pada saat bagaimanapun jika seorang berusaha 

untuk mempengaruhi prilaku orang lain, sebagaimana sudah dipaparkan 

sebelumnya kegiatan semacam itu telah melibatkan seseorang kedalam aktivitas 

kepemimpinan. Jika kepemimpinan tersebut terjadi dalam suatu organisasi tertentu, 

dan ia merasa perlu mengembangkan staf dan membangun iklim motivasi yang 

mampu meningkatkan produktivitasnya, maka ia perlu memikirkan kepemimpinan. 

Studi kepemimpinan Universitas Michigan yang dipelopori oleh Gibson dan 

Ivancevich (2009:79) mengidentifikasikan dua bentuk perilaku pemimpin yaitu : 

a. Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas (The Job Centered). Dalam 

kepemimpinan ini, seorang manajer akan mengarahkan dan mengawasi 

bawahannya agar sesuai dengan yang diharapkan manajer. Manajer yang 

mempunyai kepemimpinan ini lebih mengutamakan keberhasilan dari 

pekerjaan yang hendak dicapai daripada perkembangan kemampuan 

bawahannya. 

b. Kepemimpinan yang berorientasi pada bawahan (The Employee Centered). 

Manajer yang mempunyai kepemimpinan ini berusaha mendorong dan 

memotivasi pekerjaannya untuk bekerja dengan baik. Mereka mengikutsertakan 

pekerjaannya dalam mengambil suatu keputusan. 
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Menurut Thoha (2009:48) jenis-jenis kepemimpinan 

a. Kepemimpinan Otoriter  

Kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala 

keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Pada 

kepemimpinan otokrasi ini, pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. 

Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk 

mencapai sasaran tersebut, baik itu sasaran utama maupun sasaran minornya. 

Pemimpin juga berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas anggotanya 

dan pemberi jalan keluar bila anggota mengalami masalah. Dengan kata lain, 

anggota tidak perlu pusing memikirkan apapun. Anggota cukup melaksanakan apa 

yang diputuskan pemimpin. Kepemimpinan otokrasi cocok untuk anggota yang 

memiliki kompetensi rendah tapi komitmennya tinggi. 

b. Kepemimpinan Demokratis  

Kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan 

wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu 

mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam kepemimpinan 

demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung 

jawab para bawahannya. Pada kepemimpinan demokrasi, anggota memiliki 

peranan yang lebih besar. Pada kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya 

menunjukkan sasaran yang ingin dicapai saja, tentang cara untuk mencapai sasaran 

tersebut, anggota yang menentukan. Selain itu, anggota juga diberi keleluasaan 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kepemimpinan demokrasi cocok 

untuk anggota yang memiliki kompetensi tinggi dengan komitmen yang bervariasi. 
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c. Kepemimpinan Laissez Faire (Kendali Bebas) 

Pemimpin jenis ini hanya terlibat delam kuantitas yang kecil di mana para 

bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang 

dihadapi. Kepemimpinan demokratis kendali bebas merupakan model 

kepemimpinan yang paling dinamis. Pada kepemimpinan ini seorang pemimpin 

hanya menunjukkan sasaran utama yang ingin dicapai saja. Tiap divisi atau seksi 

diberi kepercayaan penuh untuk menentukan sasaran minor, cara untuk mencapai 

sasaran, dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri-sendiri. 

Dengan demikian, pemimpin hanya berperan sebagai pemantau saja. Sementara itu, 

kepemimpinan kendali bebas cocok untuk angggota yang memiliki kompetensi dan 

komitmen tinggi. Namun dewasa ini, banyak para ahli yang menawarkan 

kepemimpinan yang dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai, dimulai dari 

yang paling klasik yaitu teori sifat sampai kepada teori situasional. 

 

4. Indikator Kepemimpinan 

Indikator kepemimpinan yang diukur berdasarkan teori menurut Abdul Kadir 

Othman (2017) yaitu: 

a. Orientasi pekerjaan 

Orientasi pekerjaan yaitu pemimpin peka terhadap kebutuhan bawahan, 

sehingga fokusnya adalah menjaga hubungan yang ramah dan mendukung 

melalui persahabatan, rasa saling percaya, dan rasa hormat. 
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b. Orientasi perubahan 

Kepemimpinan orientasi perubahan pemimpin tertarik dalam inovasi, kreatif, 

dan cara baru untuk menyelesaikan latihan. Dengan mempelajari dan 

beradaptasi dalam perubahan mengganti menjadi status-quo, pemimpin juga 

pengambil resiko yang baik. 

c. Orientasi produksi 

Orientasi produksi yaitu pemimpin memusatkan upaya pada  pencapaian 

tujuan, sehingga melibatkan aktivitas kerja bawahan dalam peran pemenuhan 

tugas. 

 

C. Komunikasi 

Menurut Handoko (2009:45) komunikasi adalah proses pemindahan pengertian 

dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan 

pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam 

percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal dan sebagainya. 

Dan perpindahan yang efektif memerlukan tidak hanya transmisi data, tetapi bahwa 

seseorang mengirimkan berita dan menerimanya sangat tergantung  pada 

keterampilan-keterampilan tertentu (membaca, menulis, mendengar, berbicara, dan 

lain-lain) untuk membuat sukses pertukaran informasi. 

Adanya proses komunikasi yang baik dalam organisasi/perusahaan maka akan 

ada proses penyampaian  informasi baik dari atasan kepada bawahan. Tetapi proses 

komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau hanya agar orang lain juga 

bersedia menerima dan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki 

sehingga akan terjalin suasana yang harmonis kepada para bawahan mengetahui 

secara pasti keinginan atasan, dan apa yang harus dikerjakan kaitannya dengan 
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usaha kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan yang telah 

ditetapkan.  

Seperti yang telah dikemukakan oleh Robbin (2012 : 146), sebagai berikut: 

komunikasi memelihara motivasi dengan memberi penjelasan kepada bawahan apa 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja. Selanjutnya karena 

penelitian ini hanya membahas masalah hubungan antara atasan dan bawahan, 

maka hanya dibatasi pada komunikasi administrasi. Tentang masalah ini Effendy 

(2009:24) berpendapat: “Komunikasi vertical dari atas ke bawah (down word 

communication) dan komunikasi dari pimpinan kepada bawahannya dan dari 

bawahan kepada atasannya secara timbal balik”. Jadi komunikasi vertikal terdiri 

dari dua arus yaitu arus ke bawah dan arus ke atas. 

1. Komunikasi ke Bawah 

Komunikasi ke bawah yaitu suatu penyampaian informasi baik lisan maupun 

tulisan, secara  langsung maupun tak langsung, berupa perintah atau penjelasan 

umum dari atasan kepada bawahannya. Hal ini senada dengan apa yang 

disampaikan Robbin (2012:49) yang menjelaskan sebagai berikut: Komunikasi 

yang berlangsung dari tingkat tertentu dalam satu kelompok atau organisasi ke 

tingkat yang lebih rendah. 

Menurut Effendy (2010: 45) pelaksanaan komunikasi ke bawah, informasi ini 

dapat berupa: 

a. Mengadakan rapat 

b. Memasang pengumuman 

c. Menerbitkan majalah intern 

d. Pemberian pujian 
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2. Komunikasi ke Atas 

Komunikasi ke atas yaitu  suatu penyampaian informasi yang mengalir atau 

berasal dari staf/bawahan kepada pimpinan/atasan. Komunikasi ini sangat penting 

bagi pimpinan/atasan untuk mengetahui bagaimana keadaan perusahaan dari sudut 

pandang bawahan. Suatu hal yang bukan mustahil walaupun motivasi kerja 

organisasi/perusahaan baik, tetapi kondisi pegawai tidak nyaman. Hal inilah yang 

perlu di atasi seorang pemimpin melalui komunikasi dari bawah ke atas. 

 

3. Komunikasi Lateral/Horizon 

Komunikasi lateral terjadi di antara kelompok kerja yang sama secara 

horizontal. Komunikasi horizontal sering diperlukan untuk menghemat waktu dan 

memudahkan koordinasi. 

Beberapa hal yang mencirikan komunikasi yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

a. Pengertian dan persepsi untuk mencapai tujuan perusahaan 

b. Pegawai mampu memahami penugasan yang diberikan pemimpin cermat 

c. Pemimpin menciptakan suasana menyenangkan dalam berkomunikasi 

d. Pegawai memberikan respon sikap yang baik terhadap penugasan yang 

disampaikan pemimpin. 

e. Pemimpin menciptakan hubungan yang baik dalam berkomunikasi dengan 

pegawai (Effendy, 2010: 45).  

Dalam memahami komunikasi, maka kita harus mengetahui apa saja indikator 

dalam mencapai komunikasi yang efektif. Indikator komunikasi agar efektif ada 

empat diantaranya : 



21 

 

1. Pemahaman, merupakan suatu kemampuan memahami pesan secara cermat 

sebagaimana yang disampaikan  oleh komunikator. Dalam hal ini komunikan 

dikatakan efektif apabila mampu memahami secara tepat. Sedang komunikator 

dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan secara cermat. 

2. Kesenangan, apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan 

informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan ke dua 

belah pihak. Sebenarnya tujuan berkomunikasi tidaklah sekedar transaksi 

pesan, akan tetapi dimaksudkan pula untuk saling interaksi secara 

menyenangkan untuk memupuk hubungan insani. 

3. Pengaruh pada sikap, apabila seorang komunikan setelah menerima pesan 

kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu. Tindakan 

mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di 

perkantoran. Dalam berbagai situasi kita berusaha mempengaruhi sikap orang 

lain dan berusaha agar orang lain bersikap positif sesuai keinginan kita. 

4. Hubungan yang makin baik, bahwa dalam  proses komunikasi yang efektif 

secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Di 

perkantoran, seringkali terjadi komunikasi dilakukan bukan untuk 

menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap semata, tetapi kadang-

kadang terdapat maksud implisit di sebaliknya, yakni untuk membina hubungan 

baik (Effendy, 2010: 45). 

 Indikator komunikasi yang diukur berdasarkan teori menurut Abdul Kadir 

Othman (2017) yaitu: 
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a. Kerjasama (joining) 

Manajer mendelegasikan wewenang total kepada bawahan, dengan menetapkan 

batas dimana keputusan harus dibuat dan memungkinkan keputusan harus 

dibuat dan memungkinkan keputusan dibuat berdasarkan pendapat mayoritas. 

b. Pembicaran (telling) 

Manajer memberikan arahan dari atas ke bawah yang non-interaktif dan 

kurangnya perhatian bawahan. 

c. Konsultasi (consulting) 

Manajer membuat keputusan hanya ketika masalah dan solusi telah 

didiskusikan dengan bawahan, untuk memastikan bahwa kebutuhan 

kesejahteraan mereka terpenuhi 

d. Penjualan (selling) 

Manajer membuat keputusan dengan membujuk bawahan untuk menerimanya. 

Pertanyaan dari bawahan didorong tetapi argumen balasan diberikan jika 

keputusan ditentang. 

 

D. Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata Motivation, yang artinya dorongan daya batin, 

sedangkan to motivate artinya mendorong untuk berprilaku atau berusaha. Motivasi 

dalam manajemen, lebih menitikberatkan pada bagaimana caranya mengarahkan 

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

mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi diartikan 

sebagai dorongan yang memberikan jalan  untuk berprilaku memberikan energi 
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perilaku dan kecendrungan untuk saling berhubungan (Bartol & Martin, 1998 

dalam Maja, et. al., 2017) 

Pentingnya Motivasi karena Motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan 

antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena 

manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik 

dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. 

Perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, cakap dan terampil 

tetapi yang terpenting mereka memiliki keinginan untuk bekerja dengan giat dan 

mencapai hasil kerja yang baik. 

Handoko (2010:252) mengatakan bahwa pengertian motivasi adalah sebagai 

berikut : 

 “Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.” 

Veithzal Rivai (2008:457), mengatakan bahwa Motivasi adalah sebagai berikut : 

”Suatu keahlian dalam mengarahkan karyawan dan perusahaan agar mau 

bekerja secara berhasil, sehingga keinginan karyawan dan tujuan perusahaan 

sekaligus tercapai.”  

  

2. Tujuan Motivasi 

Tujuan Motivasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2010;146) : mengatakan 

bahwa pengertian motivasi adalah sebagai berikut :  

a. Meningkatkan Moral dan kepuasan Kerja Karyawan 

b. Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan 

c. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan 
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d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

e. mengefektifkan pengadaan karyawan 

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

g. Meningkatkan loyalitas, kreativitas 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 

 

3. Jenis-jenis Motivasi 

Malayu S.P Hasibuan (2010;150), mengatakan bahwa jenis-jenis motivasi 

adalah sebagai berikut : 

a. Motivasi Positif (Insentif Positif) 

Motivasi Positif adalah Manajer memotivasi (merangsang) bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. 

b. Motivasi Negatif (Insentif Negatif) 

Motivasi Negatif adalah Manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka 

akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat bekerja 

bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi 

untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. 

 

4. Metode Motivasi 

Malayu S.P. Hasibuan (2010:149), mengatakan bahwa ada dua metode motivasi 

adalah sebagai berikut; 
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a. Motivasi Langsung (Direct Motivation) 

Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan Non Materiil) yang diberikan 

secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta 

kepuasannya, jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, 

bonus dan bintang jasa. 

b. Motivasi Tidak Langsung (Indirect Motivation) 

Motivasi Tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan 

fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran 

tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. 

Misalnya ruangan kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi dan 

sejenisnya. 

 

5. Proses Motivasi 

Malayu S.P. Hasibuan (2010;151), mengatakan bahwa proses motivasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Tujuan  

Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi. Baru 

kemudian para karyawan dimotivasi kearah tujuan. 

b. Mengetahui kepentingan 

Hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan 

karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan atau 

perusahaan saja. 
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c. Komunikasi efektif 

Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan bawahan. 

Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat apa saja yang 

harus dipenuhinya supaya insentif tersebut diperolehnya. 

d. Integrasi tujuan 

Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan organisasi dan tujuan 

kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah needscomplex yaitu untuk 

memperoleh laba serta perluasan perusahaan. Sedangkan tujuan individu karyawan 

ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi, tujuan organisasi dan tujuan 

karyawan harus disatukan dan untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi. 

e. Fasilitas 

Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan 

individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 

Seperti memberikan bantuan kendaraan kepada salesman. 

f. Team Work 

Manajer harus membentuk Team work yang terkoordinasi baik yang bias 

mencapai tujuan perusahaan. Team Work penting karena dalam suatu perusahaan 

biasanya terdapat banyak bagian. 

 

6.   Prinsip-prinsip Dalam Motivasi Kerja 

Anwar P. Mangkunegara (2007;100), mengatakan bahwa terdapat beberapa 

prinsip dalam memotivasi kerja karyawan adalah sebagai berikut : 

a. Prinsip Partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut 

berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. 
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b. Prinsip Komunikasi 

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha 

pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah 

dimotivasi kerjanya. 

c. Prinsip Pengakui Andil Bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai andil dalam usaha 

pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah 

dimotivasi kerjanya. 

d. Prinsip Pendelegasian Wewewenang 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan 

untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya, akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. 

e. Prinsip Memberi Perhatian 

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai 

bawahan, akan memotivasi pegawai bekerja apa yang diharapkan oleh pemimpin. 

  

7. Teori-teori Motivasi 

Veithzal Rivai (2008:458), mengatakan bahwa terdapat beberapa teori motivasi 

adalah sebagai berikut : 

a. Hierarki Teori Kebutuhan (Hierarchical of Needs Theory) 

Menurut Abraham Maslow bahwa pada setiap diri manusia itu terdiri atas 

lima kebutuhan yaitu Kebutuhan Fisik terdiri dari kebutuhan akan perumahan, 

makanan, minuman, dan kesehatan. Kebutuhan rasa aman dalam dunia kerja, 
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pegawai menginginkan adanya jaminan sosial tenaga kerja, pensiun, 

perlengkapan keselamatan kerja, dan kepastian dalam status kepegawaian. 

Kebutuhan sosial, kebutuhan ini berkaitan dengan menjadi bagian dari orang 

lain, dicintai orang lain, dan mencintai orang lain. Kebutuhan pengakuan, 

kebutuhan yang berkaitan tidak hanya menjadi bagian dari orang lain. 

Sedangkan kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill, dan potensi.  

 

b. Teori Kebutuhan McClelland’s (McClelland’s Theory of Needs) 

McClelland theory of needs memfokuskan kepada tiga hal, yaitu: 

1) Kebutuhan dalam mencapai kesuksesan: kemampuan untuk mencapai 

hubungan kepada standar perusahaan yang telah ditentukan juga perjuangan 

karyawan untuk menuju keberhasilan. 

2) Kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja: kebutuhan untuk membuat 

orang berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana didalam tugasnya 

masing-masing 

3) Kebutuhan untuk berafiliasi: hasrat untuk bersahabat dan mengenal lebih dekat 

rekan kerja. 

 

c. Teori X dan Y Mc. Gregor 

Teori X dan Y, Douglas McGregor yang dikutip oleh Malayu S.P Hasibuan 

(2010:160) mengajukan dua pandangan yang berbeda tentang manusia, negatif 

dengan tanda label x dan positif dengan tanda label y. 
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Teori X (negatif) merumuskan asumsi-asumsi sebagai berikut :  

a) Rata-rata karyawan malas dan tidak suka bekerja. 

b) Umumnya karyawan tidak berambisi mencapai prestasi yang optimal dan selalu 

menghindari tanggung jawabnya dengan cara mengkambing hitamkan orang 

lain. 

c) Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah, dan diawasi dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

d) Karyawan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan tujuan 

organisasi. 

Sedangkan Teori Y (positif) memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut : 

a) Rata-rata karyawan rajin dan menganggap sesungguhnya bekerja, sama 

wajarnya dengan bermain-main dan beristirahat. Pekerjaan tidak perlu dihindari 

dan dipaksakan, bahkan banyak karyawan tidak betah dan merasa kesal tidak 

bekerja. 

b) Lazimnya karyawan dapat memikul tanggung jawab dan berambisi untuk maju 

dengan mencapai prestasi kerja yang optimal. 

c) Karyawan selalu berusaha mencapai sasaran organisasi dan mengambangkan 

dirinya untuk mencapai sasran itu. Organisasi seharusnya memungkinkan 

karyawan mewujudkan potenisnya sendiri dengan memberikan sumbangan 

pada tercapainya sasaran perusahaan. 

 

d. ERG Theory (Existence, Relatedness, Growth Theory) 

Teori ini dikemukakan oleh Clayton Alderfer yang dikutip oleh A. A. Anwar 

prabu mangkunegara (2007:98), yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan teori 



30 

 

dari Abraham Maslow. Teori ini mengemukakan bahwa ada tiga kelompok 

kebutuhan manusia, yaitu: 

1) Existence needs, kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi 

pegawai, seperti makan, minum, pakaian, bernapas, gaji, keamanan kondisi 

kerja, fringe benefits.  

2) Relatedness needs, kebutuhan interpersonal, yaitu kepuasan dalam berinteraksi 

dalam lingkungan kerja. 

3) Growth needs, kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. 

Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. 

 

8. Model-model Motivasi 

Veithzal Rivai (2005;470), mengatakan bahwa model-model motivasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Model Tradisional 

Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan 

agar melakukan tugas mereka dengan berhasil, para menajer menggunkan sistem 

upah insentif, semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja 

yang sempurna, semakin besar penghasilan mereka. 

b. Model Hubungan Manusiawi 

Model hubungan tradisional yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa 

memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan 

membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan 

kepuasan kerjanya. Para karyawan diberi lebih banyak waktu kebebasan  untuk 

mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. 

c. Model Sumber Daya Manusia 
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Model Sumber Daya Manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat 

beraneka ragam, bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan 

kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam 

bekerja. Tugas manajer dalam model ini, bukanlah menyuap para karyawan dengan 

upah atau uang saja tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab 

bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya, dimana setiap 

karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya 

masing-masing. 

 

9. Indikator Motivasi 

Indikator komunikasi yang diukur berdasarkan teori menurut menurut Maja 

Rožman (2017) yaitu :  

a. Upah  

b. Hubungan personal 

c. Kerjasama dengan rekan kerja 

d. Pendidikan dan pelatihan 

 

10. Pengukuran Motivasi 

Pengukuran Motivasi menurut R.B Siswanto Sastrohadiwiryo (2010;275), 

Kekuatan motivasi tenaga kerja untuk bekerja secara langsung tercermin sebagai 

upaya seberapa jauh karyawan bekerja keras. Upaya ini mungkin menghasilkan 

hasil kerja yang baik atau sebaliknya, karena ada dua faktor yang harus benar jika 

upaya itu akan diubah menjadi kinerja. 
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a. Tenaga kerja harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan 

tugasnya dengan baik. Tanpa kemampuan dan upaya yang tinggi, tidak 

mungkin menghasilkan kinerja yang baik. 

b. Persepsi tenaga kerja yang bersangkutan tentang bagaimana upayanya dapat 

diubah sebaik-baiknya menjadi kinerja. Diasumsikan bahwa persepsi tersebut 

dipelajari individu dari pengalaman sebelumnya pada situasi yang sama. 

“persepsi bagaimana harus dikerjakan”, ini jelas sangat berbeda mengenai 

kecermatannya jika terdapat persepsi yang salah, kinerja akan rendah meskipun 

upaya dan motivasi mungkin tinggi. 

Salah satu cara untuk mengukur motivasi tenaga kerja adalah dengan 

menggunakan teori pengharapan (expectation theory). Teori pengharapan 

mengemukakan bahwa adalah bermanfaat untuk mengukur sikap para individu 

guna membuat diagnosis permasalahan motivasi. Pengukuran semacam ini dapat 

membantu manajemen tenaga kerja memahami mengapa para tenaga kerja 

terdorong bekerja atau tidak, apa yang memotivasinya di berbagai bagian dalam 

perusahaan. Dan berapa jauh berbagai cara pengubahan data efektif memotivasikan 

kinerja. 
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E. Penelitian Terkait 

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian terdahulu yang akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 
Variabel 

Penelitian 
Kesimpulan 

1 Abdul Kadir 

Othman (2017) 

Kepemimpinan 

dan komunikasi 

kerja 

Hasilnya  menunjukkan  bahwa 

hubungan kepemimpinan orientasi 

perubahan dan keterlibatan karyawan 

berpengaruh signifikan dimoderasi oleh 

gaya komunikasi. 

2 Maza Rozman 

(2017) 

motivasi kerja 

dan kepuasan 

kerja 

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa 

hubungan positif antara motivasi kerja 

dan kepuasan kerja. 

3 Brahmasari Ida 

Ayu dan Agus 

Suprayetno 

(2009) 

Kepemimpinan,  

kepuasan  kerja , 

motivasi kerja  

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  

kepemimpinan,  kepuasan  kerja  dan 

motivasi  berpengaruh positif terhadap 

motivasi kerja karyawan PT Pei Hai 

Internasional Wiratama Indonesia 

4 Li Yueh Chen 

(2009) 

Kepemimpinan,  

budaya organisasi 

dan motivasi 

kerja 

Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan 

bahwa kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap motivasi kerja pegawai 

5 Bass  dan  

Avolio  (2009) 

Kepemimpinan,  

budaya organisasi 

dan motivasi 

kerja 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap motivasi kerja pegawai dengan 

di motivasi oleh budaya organisasi. 

Sumber: Jurnal Penelitian SDM, www.google.com, 2016 

F. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan  pada tinjauan pustaka tersebut dan juga penelitian terdahulu, 

maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang 

disajikan dalam gambar berikut ini : 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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       Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat 

praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba 

mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang kan diteliti (Sugiyono, 

2010: 94). Hasil penelitian M.Wahyuddin (2010) menunjukan bahwa 

kepemimpinan dan semangat kerja berpengaruh positif  terhadap motivasi kerja 

pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan  Masyarakat  di Kabupaten  

Wonogiri. Sedangkan hasil peneltiian Arifin (2010) menemukan hubungan positif   

antara komunikasi dengan motivasi kerja pegawai, hubungan komunikasi lebih 

kuat, khususnya dalam komunikasi supervisor, iklim komunikasi, dan umpan balik 

personal. Hasilnya menunjukan bahwa komunikasi organisasi berpengaruh positif 

Kepemimpinan  (X1): 

1. Orientasi pekerjaan 

2. Orientasi perubahan 

3. Orientasi produksi 

Sumber: Abdul Kadir Othman (2017) 

Komunikasi (X2): 

1. Kerjasama (joining) 

2. Pembicaran (telling) 

3. Konsultasi (consulting) 

4. Penjualan (selling) 

Sumber: Abdul Kadir Othman (2017) 

Motivasi kerja  (Y) 

a. Upah  

b. Hubungan personal 

c. Kerjasama dengan 

rekan kerja 

d. Pendidikan dan 

pelatihan 

Sumber: Maja Rožman 

(2017) 
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terhadap motivasi kerja pegawai. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ha1: Ada pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan PT Cahaya 

Makmur Bandar Lampung 

Ha2: Ada pengaruh komunikasi terhadap motivasi kerja karyawan PT Cahaya 

Makmur Bandar Lampung 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Variabel Penelitian dan Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian 

ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen. 

 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah motivasi kerja (Y). 

 

b. Variabel Independen 

Variabel independen atau bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

kepemimpinan (X1) dan komunikasi (X2) 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
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Tabel 3.1  

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala Ukur  

Kepemimpinan 

(X1) 

Kemampuan seorang 

pemimpin dalam 

mempengaruhi prilaku 

pengikut-pengikutnya 

 

1. Orientasi perubahan 

2. Orientasi produksi 

3. Orientasi pekerjaan 

Sumber: Abdul Kadir 

Othman (2017) 

Likert  

Komunikasi (X2) Proses pemindahan 

pengertian dalam bentuk 

gagasan atau informasi 

dari seseorang ke orang 

lain 

1. Pembicaran (telling) 

2. Penjualan (selling) 

3. Konsultasi 

(consulting) 

4. Kerjasama (joining) 

Sumber: Abdul Kadir 

Othman (2017) 

Likert  

Motivasi kerja 

(Y) 

Keadaan dalam pribadi 

seseorang yang 

mendorong keinginan 

individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu 

guna mencapai tujuan 

1. Upah  

2. Hubungan personal 

3. Kerjasama dengan 

rekan kerja 

4. Pendidikan dan 

pelatihan 

Sumber: Maja Rožman 

(2017) 

Likert  

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah karyawan PT Cahaya Makmur Bandar 

Lampung yang berjumlah 106 orang, sampel diambil dengan menggunakan metode 

simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana. 

Penentuan besar sampel menggunakan rumus Slovin dalam Notoatmodjo (2010)   

 2d N1

N
n


  

Keterangan:  

N = besar populasi 

n = besar sampel  

D = tingkat presisi yang diinginkan: 0,05 

 20,05 1061

106
n
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79,83

0,0025 1061

106
n 


  orang dibulatkan menjadi 84 orang 

n = 84 orang 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, hasil 

penelitian terdahulu, maupun media juga laporan motivasi kerja. 

1. Studi  Pustaka (library research) 

Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan maksud untuk  

memperoleh data skunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, 

mencatat buku-buku menelaah hasil penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan.  

2. Studi Lapangan (Field Research) 

a. Observasi (observation) atau pengamatan, dilakukan dengan jalan mengamati 

tentang kepemimpinan, komunikasi dan motivasi kerja pegawai. 

b. Wawancara (interview), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (derective 

interview) terhadap narasumber penelitian 

c. Dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data serta 

proses dalam penelitian 

d. Kuesioner, kuesioner dilakukan dengan menyebarkan angket kepada pegawai 

yang menjadi objek penelitian. 
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D. Alat Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Pengujian ini digunakan untuk konsistensi alat ukur kuesioner agar 

mendapatkan pengukuran yang konsisten jika pengukuran akan diulang kembali 

dan digunakan juga untuk mengukur validitas item setiap pertanyaan dengan 

mengkorelasikan antara nilai item terhadap total item selanjutnya dilakukan koreksi 

terhadap nilai koefisien korelasi. Penentuan suatu pertanyaan layak atau tidak 

digunakan maka batas minimal nilai korelasi yaitu sebesar 0,30 di atas 0,30 

dianggap valid.  

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul dara karena instrumen itu sudah baik (Arikunto, 2009). Instrumen yang 

baik tidak akan bersifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Uji reliabilitas dapat diperoleh 

dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20.0 

 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika  asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011:160). 
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4. Analisis Kuantitatif 

a. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas yaitu: harga (X1) dan komunikasi (X2), terhadap motivasi 

kerja (Y) Karyawan PT Cahaya Makmur Bandar Lampung. Adapun bentuk 

persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian adalah: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y   = Motivasi kerja 

a   = Konstanta 

b1, b2    = Koefisien regresi 

X1   = Kepemimpinan  

X2   = Komunikasi 

e   = Kesalahan penggunaan 

b. Nilai Koefisien Determinasi Disesuaikan (Adjusted R2)  

Menurut Sanusi (2011) koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur 

seberapa besar kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai 

koefisien determinasi (R2) semakin besar (mendekati satu) menunjukan semakin 

baik kemampuan variabel (X) terhadap variabel Y, dimana 0 < (R2) <1. Sebaliknya, 

nilai koefisien determinasi (R2) semakin kecil (mendekati nol), maka dapat 

dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sangat kecil.   

c. Uji t 
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Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). Hipotesis yang 

dipakai adalah: 

H0: bi = 0, artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Ha: bi> 0, artinya suatu variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen. 

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 ditentukan sebagai 

berikut: 

Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa 

1. Ada pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan PT Cahaya 

Makmur Bandar Lampung 

2. Ada pengaruh komunikasi terhadap motivasi kerja karyawan PT Cahaya 

Makmur Bandar Lampung 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain: 

1. Diharapkan bagi pimpinan PT Cahaya Makmur Bandar Lampung untuk 

mempertahankan kepemimpinan yang mengarah pada kepemimpinan 

demokratis sehingga motivasi kerja karyawan akan lebih meningkat di masa 

yang akan datang. 

2. Diharapkan bagi karyawan dan pimpinan PT Cahaya Makmur Bandar Lampung 

untuk meningkatkan komunikasi baik sesama karyawan maupun  dengan 

pimpinan sehingga motivasi kerja karyawan akan lebih baik dengan melakukan 

komunikasi yang baik dan terarah. 
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