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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan  

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance (prestasi kerja 

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian 

kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2017:67).  

Menurut Liyas dan Primadi (2017) kinerja karyawan merupakan 

keadaan atau semangat yang dimiliki oleh seseorang karyawan dalam 

mengerjakan pekerjaannya. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2017:67) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan 

faktor motivasi (motivation). Berikut adalah uraiannya : 

1) Faktor kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). 

Artinya, pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya yang terampil 
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dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right 

man in the right place, the right man on the right job). 

2) Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan 

organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang 

mendorong diri pegawai untuk berubah mencapai prestasi kerja secara 

maksimal. Sikap metal seorang pegawai harus sikap mental yang siap 

secara psikofisik (siap secara mental mental, fisik, tujuan, dan situasi). 

Artinya, seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, 

memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu 

memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja. 

c. Indikator Kinerja 

Menurut Hartanto (2014) yaitu sebagai berikut : 

1) Kualitas. Kualitas merupakan tingkatan dimana hasil akhir yang dicapai 

mendekati sempurna dalam arti memenuhi tujuan yang diharapkan oleh 

perusahaan.  

2) Kuantitas. Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan yang dinyatakan 

dalam istilah sejumlah unit kerja ataupun merupakan jumlah siklus 

aktivitas yang dihasilkan.  
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3) Ketepatan waktu. Tingkat aktivitas di selesaikannya pekerjaan tersebut 

pada waktu awal yang diinginkan 

4) Efektifitas. Efektifitas merupakan tingkat pengetahuan sumber daya 

organisasi dimana dengan maksud menaikkan keuntungan. 

5) Kemandirian. Karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa 

meminta bantuan dari orang lain.  

6) Komitmen. Komitmen berarti bahwa karyawan mempunyai tanggung 

jawab penuh terhadap pekerjaannya. 

2. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

a. Pengertian Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Menurut Wibowo (2017:327) kepemimpinan transformasional 

adalah perspektif kepemimpinan yang menjelaskan bagaimana pemimpin 

mengubah tim atau organisasi dengan menciptakan, mengomunikasikan dan 

membuat model visi untuk organisasi atau unit kerja dan memberi inspirasi 

pekerja untuk berusaha mencapai visi tersebut. 

Kepemimpinan transformasional adalah tentang memimpin, 

mengubah strategi dan budaya organisasi sehingga menjadi lebih sesuai 

dengan lingkungan sekitarnya. Kepemimpinan transformasional adalah agen 

perubahan yang memberi energi dan mengarahkan pekerja serangkaian 

nilai-nilai dan perilaku baru organisasi (Wibowo, 2017:327). 

Menurut Robbins (2013:261) para pemimpin transformasional 

merupakan para pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk 

melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan yang berkemampuan untuk 
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memiliki pengaruh secara mendalam dan luar biasa terhadap para 

pengikutnya. 

Menurut Wibowo (2017:327) organisasi memerlukan 

kepemimpinan baik transformasional maupun transaksional. Karena 

kepemimpinan transformasional mengarahkan perusahaan pada tindakan 

yang lebih baik, sedangkan kepemimpinan transaksional memmemperbaiki 

efisien. Kepemimpinan transformasional terutama penting dalam organisasi 

yang memerlukan keselarasan penting dengan lingkungan.  

b. Karakteristik Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Menurut Wibowo (2017:329) kepemimpinan transformasional 

mempunyai karakteristik, yaitu sebagai berikut : 

1) Charisma. Menyediakan visi dan misi, menanamkan kebanggaan, 

mendapatkan penghormatan dan kepercayaan. 

2) Inspiration. Mengomunikasikan harapan tinggi, menggunakan simbol 

untuk memfokuskan usaha, mengekspresikan maksud penting dengan 

cara sederhana. 

3) Intellectual stimulation. Meningkatkan kecerdasan, rasionalotas dan 

mengatasi masalah secara hati-hati. 

4) Individualized consideration. Memberikan perhatian secara personal, 

memperlakukan masing-masing pekerja secara individual, memberi 

coach, nasihat. 
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c. Bagaimana Kepemimpinan Transformasional Bekerja 

Para pemimpin yang transformasional lebih efektif karena mereka 

kreatif, selain intu mereka mendorong para pengikutnya agar menjadi kreatif 

juga. Perusahaan-perusahaan dengan para pemimpin yang transformasional 

memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengambil resiko, dan 

rencana kompensasi diarahkan menuju hasil jangka panjang. Semuanya 

memfasilitasi kewirausahaan perusahaan.  

Perusahaan dengan para pemimpin yang transformasional 

menunjukkan kesepakatan yang lebih tinggi diantara para manajer puncak 

mengenai tujuan organisasi, yang menghasilkan kinerja organisasional yang 

lebih unggul. Para pemimpin yang transformasional dapat meningkatkan 

efektifitas diri pengikut, memberikn kelompok suatu semangat “pasti dapat 

melakukan”. Para pengikut lebih cenderung untuk mengejar tujuan-tujuan 

yang ambisius, menyetujui tujuan strategis dari organisasi, dan meyakini 

bahwa tujuan yang mereka kejar tersebut sangat penting secara pribadi 

(Robbins, 2008:262-263). 

d. Faktor-Faktor Kepemimpinan Transformasional 

kepemimpinan transformasional peduli dengan perbaikan kinerja 

pengikut, dan mengembangkan pengikut ke potensi maksimal mereka. 

Orang yang melakukan kepemimpinan transformasional sering kali 

memiliki kumpulin nilai serta prinsip internal yang kuat. Mereka efektif 

dalam memotivasi pengikut untuk bertindak dalam cara yang mendukung 

kepentingan yang lebih besar, daripada kepentingan mereka sendiri 
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(Northouse, 2017:181). Berikut merupakan faktor-faktor kepemimpinan 

transformasional (Northouse, 2017:181-183) : 

1) Pengaruh ideal, merupakan pemimpin yang bertindak sebagai teladan 

yang kuat bagi pengikut. Pengikut menghubungkan dirinya dengan 

pemimpin ini dan sangat ingin menirukan mereka. Pemimpin ini 

biasanya memiliki standar yang sangat tinggi akan moral dan perilaku 

yang etis, serta bisa diandalkan untuk melakukan hal yang benar. 

Mereka sangat dihargai oleh pengikut yang biasanya sangat percaya 

kepada mereka. Mereka memberi pengikut visi dan pemahaman akan 

misi. Pada intinya, faktor karisma mendeskripsikan orang yang khusus 

dan yang ingin membuat orang lain mengikuti visi yang mereka 

utarakan. 

2) Motivasi yang menginspirasi, menggambarkan pemimpin yang 

mengomunikasikan harapan tinggi kepada pengikut, menginspirasi 

mereka lewat motivasi untuk menjadi setia pada, dan menjadi bagian 

dari visi bersama dalam organisasi. Pada praktiknya, pemimpin 

menggunakan simbol dan daya tarik emosional untuk memfokuskan 

upaya anggota kelompok, guna mencapai lebih daripada yang akan 

mereka lakukan untuk kepentingan pribadi mereka. 

3) Rangsangan intelektual, hal ini mencakup kepemimpinan yang 

merangsang pengikut untuk bersikap kreatif dan inovatif serta 

merangsang keyakinan dan nilai mereka sendiri, seperti juga menilai dan 

keyakinan pemimpin serta organisasi. Jenis kepemimpinan ini 
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mendukung pengikut ketika mencoba mendekatan baru dan 

mengembangkan cara inovatif untuk menghadapi masalah organisasi. 

Hal itu mendorong karyawan untuk memikirkan hal-hal secara mandiri 

dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang hati-hati. 

4) Pertimbangan yang diadopsi, faktor ini mewakili pemimpin yang 

memberikan iklim yang mendukung, dimana mereka mendengarkan 

dengan saksama kebutuhan masing-masing pengikut. Pemimpin 

bertindak sebagai pelatih dan penasehat, sambil mencoba untuk 

membantu pengikut benar-benar mewujudkan apa yang diinginkan. 

Pemimpin ini mungkin menggunakan delegasi untuk membantu 

pengikut tumbuh lewat tantangan pribadi. 

e. Indikator Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Menurut Satriowati, dkk (2016) yaitu sebagai berikut : 

1) Perilaku pemimpin membuat karyawan menghormati. 

2) Pimpinan mampu memberikan spirit kepada karyawan. 

3) Pimpinan mampu menumbuhkan ide baru. 

4) Pimpinan memberikan solusi yang kreatif atas masalah yang terjadi. 

5) Pimpinan mau mendengarkan masukan karyawan. 

 

3. Disipilin Kerja 

a. Pengertian Disiplin 

Disiplin menunjukkan suatu kondisi yang ada pada diri karyawan 

terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Dengan demikian jika 
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peraturan dan ketetapan perusahaan sering diabaikan atau sering dilanggar, 

maka karyawan memiliki disiplin kerja yang buruk. Menurut 

Mangkunegara (2016:129) disiplin kerja dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman 

organisasi. Oleh sebab itu seorang karyawan seharusnya mempunyai 

disiplin kerja yang tinggi agar dapat berdampak baik untuk si karyawan itu 

sendiri dan perusahaan.  

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya, 

baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para karyawan. Menurut 

Hamali (2018:215) manfaat disiplin kerja bagi organisasi adalah menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga 

diperoleh hasil yang optimal. Sedangkan manfaat disiplin kerja bagi 

karyawan adalah akan dieroleh suasana kerja yang menyenangkan 

sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan 

pekerjaannya.  

Karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran 

dan pemikirannya semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan 

organisasi. Menurut Hamali (2018:215) disiplin karyawan adalah perilaku 

seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau 

disiplin adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan dari organisasi, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Menurut Hamali (2018:215) menyatakan bahwa bentuk disiplin 

yang baik akan tercermin pada suasana sebagai berikut : 
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1) Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. 

2) Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan 

dalam melakukan pekerjaan. 

3) Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan 

tugas dengan sebaik-baiknya. 

4) Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi 

dikalangan karyawan. 

5) Meningkatnya efisiensi dan produktifitas kerja para karyawan. 

b. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Disiplin Kerja 

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi disiplin kerja karyawan 

menurut Hamali (2018:219) adalah sebagai berikut : 

1) Besar kecilnya pemberian kompensasi. 

Besar kecilnya kompensasi dapat memengaruhi tegaknya disiplin. 

Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, jika 

karyawan merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih 

payahnya yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. Karyawan yang 

menerima kompensasi memadai akan dapat bekerja tenang dan tekun, 

serta selalu berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Karyawan yang 

merasa kompensasi yang diterimanya jauh dari memadai, maka akan 

berpikir mendua dan berusaha untuk mencari tambahan penghasilan lain 

diluar, sehingga menyebabkan karyawan tersebut sering mangkir dan 

sering minta izin keluar.  
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2) Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam lingkungn 

perusahaan, semua karyawan akan selalu memerhatikan bagaimana 

pimpinan dapat menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana pimpinan 

dapat mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat 

merugikan aturan disiplin yang ditetapkan. 

3) Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, jika 

tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan 

bersama. Disiplin tidak mungkin ditegakkan jika peraturan yang dibuat 

hanya berdasarkan instruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan 

kondisi dan situasi. 

4) Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 

Keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan sangat diperlukan 

ketika ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, yang sesuai dengan 

tingkat pelanggaran yang dibuatnya. Tindakan tegas yang diambil oleh 

seorang pimpinan akan membuat karyawan merasa terlindungi dan 

membuat karyawan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah 

dilakukan. 

5) Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 

Orang yang paling tepat melaksanakan pengawasan terhadap disiplin 

ini tentulah atasan langsung para karyawan yang bersangkutan. Hal ini 

disebabkan para atasan langsung itulah yang paling tahu dan paling dekat 
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dengan para karyawan yang ada dibawahnya. Pengawasan yang 

dilaksanakan atasan langsung ini sering disebut WASKAT. Seorang 

pemimpin bertanggung jawab melaksanakan pengawasan melekat ini pada 

tingkat manapun, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada bawahan 

tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. 

6) Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. 

Pimpinan yang berhasil memberi perhatian yang besar kepada para 

karyawan akan dapat menciptakan disiplin kerja yang baik. Seorang 

pemimpin tidak hanya dekat dalam arti jarak fisik, tetapi juga mempunyai 

jarak dekat dalam artian batin. Pimpinan yang mau memberikan perhatian 

kepada karyawan akan selalu dihormati dan dihargai oleh para karyawan 

sehingga akan berpengaruh besar kepada prestasi, semangat kerja, dan 

moral kerja karyawan. 

7) Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin  

Antara lain : 

a) Saling menghormati bila bertemu di lingkungan kerja 

b) Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga 

para karyawan akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut. 

c) Sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan, 

apalagi pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan 

karyawan. 
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d) Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan sekerja, 

dengan menginfirmasikan ke mana dan untuk urusan apa, walaupun 

kepada bawahan sekalipun. 

c. Sanksi Pelanggaran Disiplin 

Ada beberapa pelaksanaan sanksi pelanggaran disiplin kerja, yaitu 

menurut Mangkunegara (2017:131-132) pemberian peringatan, pemberian 

sanksi harus segera, konsisten, dan impersonal. Penjelasan dari hal tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Pemberi peringatan.  

Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan 

pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan adalah agar 

pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah 

dilakukannya.disamping itu pula surat peringatan tersebut dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian kondite 

pegawai. 

2) Pemberian sanksi harus segera.  

Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang 

sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya, agar 

pegawai yang bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang 

berlaku diperusahaan. Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah 

disiplin yang ada. Di samping itu, memberi peluang pelanggar untuk 

mengabaikan disiplin perusahaan. 
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3) Pemberian sanksi harus konsisten.  

Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. 

Hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-

peraturan yang berlaku pada perusahaan. ketidak konsistenan 

pemberian sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasakan adanya 

diskriminasi pegawai, ringannya sanksi, dan pengabaian disiplin.  

4) Pemberian sanksi harus impersonal.  

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan 

pegawai, tua muda, pria-wanita tetap diberlakukan sama sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pegawai menyadari bahwa 

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. 

d. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Sinambela (2017:356-358) yaitu sebagai berikut : 

1) Tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan pegawai. 

2) Teladan pimpinan. Teladan pimpinan sangat berperan dalam 

menentukan kedisiplinan pegawai karena pimpinan dijadikan teladan 

dan panutan oleh para bawahannya. 

3) Balas jasa. Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai karena balas jasa akan memberikan kepuasan 

dan kecintaan pegawai terhadap perusahaan. 

4) Keadilan, keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai 

karena ego dan sifat menusia yang selalu merasa dirinya penting, dan 

minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 
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5) Sanksi hukuman. Sanksi hukuman berperan penting dalam 

memelihara kedisiplinan pegawai. 

6) Ketegasan. Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan pegawai perusahaan. 

4. Pelatihan 

a. Pengertian Pelatihan 

Hal terpenting yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan adalah 

mensosialisasikan karyawan kedalam budaya perusahaan sehingga 

karyawan dapat menjadi anggota organisasi yang produktif dan efektif 

setelah diterima di suatu perusahaan. Salah satu cara untuk menjadikan 

anggota organisasi atau karyawan agar menjadi karyawan yang produktif 

dan efektif adalah dengan melakukan pelatihan. 

Menurut Hamali (2018:63) pelatihan adalah proses sistematik 

pengubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan 

tujuan-tujuan organisasional. Menurut Sinambela (2017:170) pelatihan 

adalah salah satu bentuk edukasi dengan prinsip-prinsip pembelajaran. 

Pelatihan biasanya dimulai dengan orientasi yakni suatu proses dimana 

para karyawan diberi informasi dan pengetahuan tentang kekaryawanan, 

organisasi, dan harapan-harapan untuk mencapai kinerja tertentu. Kegiatan 

pelatihan harus mampu menciptakan suatu lingkungan dimana para 

karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap dan keahlian, dan 

perilaku yang spesifik dan berkaitan dengan karyawan. 
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b. Manfaat Pelatihan 

Menurut Sinambela (2017:178) Pelatihan mempunyai berbagai 

manfaat bagi pegawai, organisasi, dan hubungan intra dan antargrup, 

sebagaimana yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 

Manfaat pelatihan bagi pegawai, organisasi, dan hubungan intra dan 

antargrup 

Manfaat Pelatihan Bagi 

Pegawai Organisasi 
Hubungan Intra dan 

Antargrup 

1. Membantu pegawai 

dalam membuat 

keputusan dan 

pemecahan masalah 

yang lebih efektif. 

2. Melalui pelatihan 

dan pengembangan, 

variabel pengenalan, 

pencapaian prestasi, 

pertumbuhan 

tanggung jawab dan 

kemajuan dapat 

diinterlisasi dan 

dilaksanakan. 

3. Membantu 

mendorong dan 

mencapai 

pengembangan diri 

dan rasa percaya 

diri. 

4. Membantu pegawai 

mengatasi stres, 

tekanan, frustasi, 

dan konflik. 

5. Memberikan 

informasi tentang 

meningkatnya 

pengetahuan 

kepemimpinan, 

keterampilan 

komunikasi dan 

sikap. 

1. Mengarahkan untuk 

meningkatkan 

profitabilitas atau sikap 

yang lebih positif 

terhadap orientasi profit. 

2. Memperbaiki 

pengetahuan kerja dan 

keahlian pada semua 

level organisasi. 

3. Memperbiki moral 

SDM. 

4. Membntu organisasi 

untuk mengetahui tujuan 

perusahaan. 

5. Membantu menciptakan 

image organisasi yang 

lebih baik. 

6. Mendukung otentisitas, 

keterbukaan dan 

kepercayaan. 

7. Meningkatkan hubungan 

antara atasan dan 

bawahan. 

8. Membantu 

pengembangan 

organisasi. 

9. Belajar dari peserta. 

10. Membantu 

mempersiapkan dan 

melaksanakan kebijakan 

organisasi. 

11. Memberikan informasi 

1. Meningkatkan 

komunikasi antargrup 

dan individual. 

2. Membantu dalam 

orientasi bagi 

organisasi baru dan 

organisasi transfer atau 

promosi. 

3. Memberikan informasi 

tentang kesamaan 

kesempatan dan aksi 

afirmatif. 

4. Memberikan informasi 

tentang hukum 

pemerintah dan 

kebijakan internasional. 

5. Meningkatkan 

keterampilan 

interpersonal. 

6. Membuat kebijakan 

perusahaan, aturan dan 

regulasi. 

7. Membangun 

kohesivitas dalam 

kelompok. 

8. Memberikan iklim 

yang baik untuk 

belajar, pertumbuhan, 

dan kordinasi. 

9. Meningkatkan kualitas 

moral. 

10. Membangun 
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6. Meningkatkan 

kepuasan kerja dan 

pengakuan. 

7. Membantu 

organisasi 

mendekati tujuan 

pribadi sementara 

meningkatkan 

keterampilan 

interaksi. 

8. Memenuhi 

kebutuhan personal 

peserta dn peltih. 

9. Memberikan nasehat 

dan jalan untuk 

pertumbuhan masa 

depan. 

10. Membangun rasa 

pertumbuhsan dalam 

pelatihan. 

11. Membantu 

pengembangan 

keterampilan 

mendengar, bicara, 

dan menulis dengan 

latihan. 

12. Membantu 

menghilangkan rasa 

takut melaksanakan 

tugas baru. 

tentang kebutuhan 

organisasi di masa 

depan. 

12. Organisasi dapat 

membuat keputusan dan 

memecahkan masalah 

yang lebih efektif. 

13. Membantu 

pengembangan promosi 

dari dalam, dan aspek 

lain yang biasanya 

diperlihatkan pekerja.  

14. Membantu 

meningkatkan efisiensi, 

efektivits, produktivitas, 

dan kualitas kerja. 

15. Membantu menekan 

biaya dalam berbagai 

bidang seperti produksi, 

SDM, administrasi. 

16. Meningkatkan rasa 

tanggung jawab terhadap 

kompetensi dan 

pengetahuan perusahaan. 

17. Meningkatkan hubungan 

antara buruh 

18. Mengurangi biaya 

konsultan luar dengan 

menggunakan konsultan 

internal. 

19. Mendorong mengurangi 

perilaku merugikan. 

20. Menciptakan iklim yang 

baik untuk pertumbuhan. 

21. Membantu 

meningkatkan 

komunikasi organisasi. 

22. Membantu organisasi 

untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan. 

23. Membantu menangani 

konflik sehingga 

terhindar dari stres dan 

tekanan kerja. 

kohevisitas kelompok. 

11. Memberikan iklim 

yang baik untuk 

belajar, pertumbuhan 

dan koordinasi. 

12. Membuat organisasi 

menjadi tempat yang 

lebih baik untuk 

bekerja dan hidup. 
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c. Pedekatan Pelatihan. 

Hamali (2018:65-66) mengemukakan bahwa kegiatan pelatihan 

yang dilaksanakan di perusahaan akan berjalan dengan efektif apabila 

mengacu kepada tiga pendekatan, yaitu pendekatan internal, eksternal, dan 

kemitraan. Dalam hal ini PDAM Kabupaten Brebes menggunakan 

pendekatan eksternal. Pendekatan eksternal adalah pendekatan yang 

dilaksanakan dengan cara mendaftarkan karyawan pada program atau 

kegiatan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, organisasi profesional, 

dan perusahaan pelatihan swasta. Pendekatan yang paling sering dilakukan 

adalah mendaftarkan karyawan dalam pelatihan jangka pendek dalam jam 

kerja dan mendaftarkan karyawan dalam pelatihan jangka panjang, seperti 

kursus-kursus. Pendekatan eksternal terutama digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan khususnya karyawan. 

d. Metode Pelatihan 

Metode pelatihan adalah model keterampilan yang dilakukan 

dalam pelatihan. Menurut Sinambela (2017:190-195) mengemukakan 

bahwa ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam pelatihan, yaitu 

On The Job Training (OJT), Latihan Instruksi Kerja, Pengajaran di Ruang 

Kelas, Metode Simulasi, Pemodelan Perilaku, Metode Vestibule, Metode 

Belajar Campuran, Sistem Manajemen Pembelajaran, dan Metode 

Kelompok. Dalam hal ini, PDAM Kabupaten Brebes menggunakan 

metode pelatihan Off The Job Training.  
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e. Indikator Pelatihan 

Menurut Rachmawati (2016) sebagai berikut : 

1) Kesesuaian materi pelatihan 

2) Peserta pelatihan 

3) Fasilitas pelatihan 

4) Tenaga pengajar 

5) Waktu pelatihan 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan gaya kepemimpinan transformasional, disiplin kerja, dan pelatihan 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No 

Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Ratnamiasih  

dan Warenih 

(2014) 

Pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional dan 

Transaksional pada Kinerja 

Pegawai Bappeda Kota 

Bandung. 

Kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai. 

2. Murtiningsih 

(2015) 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional Pada Kinerja 

Perawat Rumah Sakit Islam Siti 

Aisyah Madiun 

Gaya kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap kinerja. 

3. Putri dan 

Iskandar 

(2016) 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional Terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi Kasus 

Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Kantor Cabang 

Ngawi Jawa Timur) 

Gaya kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 
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4. Kalsoom 

Zohra, dkk 

(2018) 

Impact of Transactional 

Leadership and 

Transformational Leadership on 

Employee Performance: A Case 

of FMCG Industry of Pakistan 

Gaya kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

5. Hapid dan 

Sunarwan 

(2014) 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, 

Motivasi dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Financia Multi Finance Palopo. 

Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan. 

6. Runtunuwu, 

Lapian, dan 

Dotulog 

(2015) 

Pengaruh Disiplin, Penempatan 

dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Manado. 

Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

7. Rumondor, 

Tumbel, dan 

Sepang (2016) 

Pengaruh Kepemimpinan, 

Motivasi, Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

Kanwil Ditjen Kekayaan Negara 

Suluttenggomalut. 

Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai. 

8. Indryani dan 

Budiarti 

(2016) 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Motivasi Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan. 

Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

9. Wiguna (2015) Pengaruh Gaya Kepemimpinan, 

Komunikasi, Pendidikan, dan 

Pelatihan Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT PLN 

(PERSERO) Distribusi Bali 

Area Bali Selatan. 

Pelatihan berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

10. Onyango, 

Wanyoike 

(2014) 

Effects Of Training On 

Employee Performance: A 

Survey Of Health Workers In 

Siaya County, Kenya 

Pelatihan berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

11. Citraningtyas 

dan Djastuti 

(2017) 

Pengaruh Pelatihan Dan 

Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Dengan 

Kepuasan Kerja Sebagai 

Variabel Intervening. 

Pelatihan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Sumber : Diolah sendiri, 2018 
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C. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan 

Penelitian yang dilakukan oleh Tria Mondiani (2012) yang 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tarnsformasional berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. Pada prinsipnya kepempinan 

transformasional memotivasi karyawan untuk berbuat lebih baik dari apa 

yang bisa dilakukan, dengan kata lain dapat meningkatkan keyakinan diri 

karyawan yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

karyawan. Dengan kepemimpinan transformasional yang baik kepada 

karyawan diharapkan kinerja dari masing-masing.  

2. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

Disiplin adalah kepatuhan pada aturan atau perintah ditetapkan 

oleh organisasi, Sinambela (2017:334). Maka disiplin kerja sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hal ini didukung dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu menurut Iriani (2010) dalam Indryani dan Budiarti (2016) 

menyatakan bahwa kedisiplinan mutlak diperlukan agar seluruh aktivitas 

yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. 

Dengan kedisiplinan kerja maka, karyawan tidak akan melakukan tindakan-

tindakan yang dapat merugikan perusahaan. 

3. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan 

Yulianti (2015) menyatakan bahwa tujuan dari pelatihan itu sendiri 

adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. 

Pelatihan karyawan digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan 
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H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

kualitas kinerja karyawan, khususnya karyawan baru. Dalam melakukan 

pelatihan diharapkan calon karyawan sudah bisa melakukan dan memahami 

apa yang harus dikerjakan sehingga harapannya tidak ada kesalahan dalam 

bekerja. Maka, pelatihan sangat perpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Desain kerangka pemikiran adalah sebagai berikut : 

 

  

  

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Keterangan :   

  :  hubungan secara parsial 

            :  hubungan secara simultan 

   #    :  pengaruh terbesar terhadap kinerja karyawan 

 

 

 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Disiplin 

Kerja 

pelatihan 

Kinerja 

Karyawan 

# 
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D. Hipotesis  

Menurut Sugioyo (2016:64) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkn pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, hubungan 

antar variabel dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah :  

H1 :  Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

H2 : Disiplin kerja berpengaruh positif  signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H3 : Pelatihan kerja berpengaruh positif  signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H4 : Gaya kepemimpinan transformasional, disiplin kerja, dan pelatihan 

berpengaruh positif signifikan secara simultan. 
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