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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Pada dasarnya pengertian kinerja dapat dimaknai secara beragam. 

Kinerja sebagai hasil dari suatu proses penyelesaian pekerjaan maupun 

perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Agar 

terdapat kejelasan mengenai kinerja, akan disampaikan beberapa pengertian 

mengenai kinerja. 

Menurut Mangkunegara (2013:67) Istilah kinerja berasal dari kata Job 

Performance atau Actual Performance yakni prestasi kerja atau kinerja 

sesungguhnya dari seorang pegawai/karyawan, maka pengertian kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Mulyadi (2015:63) mendefinisikan 

kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara 

kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan 

kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan 

hasil seperti yang diharapkan, melalui perbandingan antara hasil kerja yang 

secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut (Mangkunegara dalam, Mulyadi 2015:63) menyatakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain : 

a. Faktor Kemampuan (ability) 

Secara psikologis, kemampuan (abilty) terdiri dari kemampuan 

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

dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai 

kerja maksimal. 

b. Faktor Motivasi 

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan 

terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Mereka 

yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan 

motivasi kerja tinggi sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) 

terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja yang rendah. 

Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, 

fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja 

dan kondisi kerja. 

3. Metode Penilaian Kinerja 

Terdapat beberapa metode dalam menilai kinerja, sebagaimana 

diungkapkan oleh (Mondy dan Noe dalam, Widodo 2015:147), yaitu : 

a. Rating Scales. Menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk 

mengukur faktor-faktor kinerja (performance factor). Misalnya dalam 

mengukur tingkat inisiatif dan tanggungjawab pegawai. 
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b. Critical Incidents. Metode ini penilai harus menyimpan catatan tertulis 

tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif (high 

favorable) dan perilaku kerja yang sangat negatif (high unfavorable) 

selama periode penilaian. 

c. Essay. Metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku 

eksterm dalam tugas-tugas karyawan dari pada pekerjaan atau kinerja 

rutin yang mereka lakukan dari hari ke hari. Penilaian ini sangat 

tergantung kepada kemampuan menulis seorang penilai. 

d. Work Standart. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan 

dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat 

keluaran yang diharapkan. 

e. Ranking. Penilai menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok 

sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara 

keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam satu bagian diberi 

peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya 

diletakan diperingkat paling bawah. 

f. Forced Distribution. Penilai harus memasukan individu dari kelompok 

kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi 

frekuensi normal. 

g. Behaviourally Anchored Rating Scales (BARS). Evaluator menilai 

pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan 

dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya penilaian pelayanan 

pelanggan. 

Pengaruh Motivasi, Gaya..., Dian Oktavianingrum, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



 

 

 
 

10 

4. Indikator Kinerja 

Berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh organisasi tersebut 

di pengaruhi oleh tingkat kinerja karyawan secara individual maupun secara 

kelompok. Dengan asumsi semakin baik kinerja karyawan maka kinerja 

organisasi akan semakin baik pula. Setiawan (2014:147) untuk mengukur 

kinerja dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:  

a. Ketepatan penyelesaian tugas 

Merupakan pengelolaan waktu dalam bekerja dan juga ketepatan 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan  

b. Kesesuaian jam kerja 

Kesediaan karyawan dalam mematuhi peraturan perusahaan yang 

berkaitan dengan ketepatan waktu masuk/pulang kerja dan jumlah 

kehadiran. 

c. Tingkat kehadiran 

Jumlah ketidak hadiran karyawan dalam suatu perusahaan selama periode 

tertentu. 

d. Kerjasama antar karyawan 

Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam 

menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna 

dan hasil guna yang sebesar-besarnya.  

e. Kepuasan kerja 

Karyawan merasa puas dengan jenis pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya dalam perusahaan. 
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B. Motivasi 

1. Pengertian Motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi kerja yang menggerakan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Motivasi merupakan keinginan 

seseorang melakukan sesuatu akibat dorongan dari diri sendiri maupun dari 

luar diri pegawai. Selain itu motivasi dapat pula diartikan sebagai dorongan 

pegawai untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya. 

Mulyadi (2015:89) mendefinisikan motivasi adalah dorongan baik dari orang 

lain maupun dari diri sendiri untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan 

sadar dan semangat untuk mencapai target tertentu. (Newstrom dalam, 

Wibowo 2013:110) juga berpendapat bahwa motivasi kerja adalah hasil dari 

kumpulan kekuatan internal dan eksternal yang menyebabkan pekerja 

memilih jalan bertindak yang sesuai dan menggunakan perilaku tertentu. 

Idealnya perilaku ini akan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.  

2. Proses Timbulnya Motivasi 

Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari 

konsep kebutuhan, dorongan, tujuan dan imbalan. Proses motivasi terdiri dari 

beberapa tahapan proses (Gitosudarmo dalam, Sunyoto 2015:193) sebagai 

berikut : 

a. Apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan 

kebutuhan tersebut belum terpenuhi maka akan menyebabkan lahirnya 

dorongan untuk berusaha melakukan kegiatan. 
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b. Apabila kebutuhan belum terpenuhi maka seseorang kemudian akan 

mencari jalan bagaimana caranya untuk memenuhi keinginannya. 

c. Untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan maka seseorang harus 

didukung oleh kemampuan, keterampilan maupun pengalaman dalam 

memenuhi segala kebutuhannya. 

d. Melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang keberhasilan dalam 

mencapai tujuan yang dilakukan secara bertahap. 

e. Seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa bahwa apa 

yang mereka lakukan dihargai dan diberikan suatu imbalan atau ganjaran. 

f. Dari gaji atau imbalan yang diterima kemudian seseorang tersebut dapat 

mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari 

gaji atau imbalan yang mereka terima. 

3. Teori Motivasi  

Menurut (Ivansevich dalam, Maulana 2012:101) Mengemukakan 

bahwa terdapat empat macam teori motivasi, antara lain: 

a. Teori hierarki kebutuhan Maslow 

Maslow membagi kebutuhan dalam suatu hierarki empat tingkat, 

yaitu: 

1)  Fisiologis 

Pada tahapan fisiologis, contohnya kebutuhan menerima gaji yang 

cukup untuk hidup, memiliki makanan dan minum yang cukup dan 

bekerja di lingkungan yang aman merupakan hal penting yang harus 

diaktualisasikan. 
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2)  Keselamatan dan keamanan 

Kebutuhan menyangkut kenaikan gaji secara teratur, memiliki 

asuransi medis dan cacat, dan bekerja dalam lingkungan yang bebas 

dari bahaya. 

3)  Kebersamaan, sosial dan cinta 

Kebutuhan untuk diterima teman pribadi dan professional, bekerja 

dalam kelompok yang sebanding dan memiliki supervise yang 

mendukung. 

4)  Harga diri dan aktualisasi diri 

Kebutuhan untuk memperoleh penghargaan atas kinerja, 

menerima promosi tingkat tinggi, dan menghasilkan reputasi yang 

luar biasa antar rekan kerja. 

b. Teori motivasi ERG Alderfer 

Teori ini melibatkan tiga kebutuhan, yaitu: 

1) Eksistensi (existency) 

Kebutuhan eksistensi dipuaskan oleh faktor-faktor seperti makanan, 

udara, imbalan, dan kondisi kerja. 

2) Hubungan (Relatedness) 

Kebutuhan ini dipuaskan oleh hubungan sosial dan interpersonal yang 

berarti. 

3) Pertumbuhan (Growth) 

Kebutuhan pertumbuhan terpuaskan jika individu membuat kontribusi 

yang produktif dan kreatif. 
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c. Teori motivasi dua faktor Hezberg 

Teori ini menunjukan ada dua faktor penting dalam memotivasi 

seseorang untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu faktor ekstrinsik dan 

intrinsik. Faktor ekstrinsik (hygiene) adalah gaji, keamanan pekerjaan, 

kondisi kerja, status, prosedur perusahaan, kualitas pengawasan teknis, 

dan kualitas hubungan interpersonal antar rekan kerja, dengan atasan dan 

dengan bawahan. Sedangkan faktor intinsik atau motivator, meliputi 

pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri 

dan kemungkinan untuk tumbuh. 

d. Teori kebutuhan Mc. Clelland 

Ada tiga kebutuhan mendasar dalam teori ini, yaitu pencapaian 

(achievement), afiliasi (affiliation), dan kekuasaan (power). 

Menurut Mc Clelland ada tiga faktor deskriptif untuk 

menggambarkan kebutuhan akan pencapaian, yaitu :  

1) Suka menerima tanggungjawab untuk memecahkan masalah 

2) Cenderung menetapkan tujuan pencapaian yang moderat dan 

cenderung mengambil risiko yang telah diperhitungkan 

3) Menginginkan umpan balik atas kinerja. 

4. Indikator Motivasi 

Menurut Zameer, Ali, Nisar dan Amir (2014:297), motivasi 

merupakan keinginan karyawan untuk melakukan sesuatu yang diberikan 

untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, indikator dari motivasi kerja 

menurut mereka ada lima yang mengacu kepada dua dimensi yaitu : 
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1. Monetary Motivational 

a. Gaji. Pemberian upah secara tepat waktu dan penetapan gaji sesuai 

dengan pekerjaanya maka akan membuat kebiasaan baik karyawan 

meningkat. 

b. Bonus. Bonus yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan kinerja 

karyawan tersebut akan meningkatkan produktivitas perusahaan. 

2. Non-Monetary Motivational 

a. Jaminan kesejahteraan karyawan. Jaminan tersebut meliputi hak cuti, 

jaminan kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan, hak 

mendapatkan jatah rumah, dan sebagainya. 

b. Perasaan aman memiliki pekerjaan. Hal-hal yang dapat memicu 

motivasi akan membuat karyawan merasa aman karena bekerja di 

perusahaan itu. 

c. Promosi. Pengembangan dan peningkatan karir yang ditawarkan 

perusahaan akan membuat seorang karyawan bertahan di perusahaan 

tersebut dalam waktu yang lama atau bahkan sampai pensiun. 

Sedangkan menurut Mas’ud (2004) menyebutkan bahwa indikator-

indikator motivasi adalah sebagai berikut : 

a. Gaji yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab 

b. Insentif 

c. Jaminan kesejahteraan di hari tua 

d. Aman dalam melakukan pekerjaan 

e. Adanya kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan diri 
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C. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

1. Pengertian Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya 

sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup 

berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan 

seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan 

daripada yang lain, terlepas dalam bentuk apa kelompok manusia itu 

dibentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai 

keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu. Marshall dan Molly (2011:76) 

mendefinisikan gaya kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang 

mampu mengidentifikasi, mengartikulasi, dan membantu orang lain 

menginternalisasi nilai-nilai dan keyakinan bersama, para pemimpin seperti 

ini mendefinisikan kontrol sebagai suatu hal yang diperoleh dari sebuah 

sumber yang “lebih tinggi”: komunitas. Sedangkan menurut (Koehler dan 

Pankowski dalam, Maulana 2012:97) gaya kepemimpinan transformasional 

didefinisikan sebagai proses menginspirasi perubahan dan memberdayakan 

pengikut untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi/keberhasilan yang 

lebih besar, untuk meningkatkan proses organisasi, hal ini dapat 

memungkinkan proses yang menyebabkan pengikut untuk menerima 

tanggungjawab dan akuntabilitas untuk diri mereka sendiri dan proses 

dimana mereka ditugaskan. 

2. Karakter Kepemimpinan Transformasional 

Karakter dapat diartikan sebagai kualitas para pemimpin yang akan 

memberikan warna dalam operasionalisasi kepemimpinannya di ranah 
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praktik. Menjadi seorang pemimpin transformasional membutuhkan karakter 

yang mampu untuk mempengaruhi orang lain secara individu, yang kemudian 

melakukan upaya pemberdayaan di lingkungan organisasi yang dipimpinnya.  

Menurut (Koehler dan Pankowski dalam, Maulana 2012:104) terdapat 

tujuh karakter kepemimpinan transformasional yang harus dibangun, yaitu : 

a. Toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian (high tolerance 

foruncertainty) 

Dengan memberikan toleransi terhadap sesuatu yang tidak menentu 

berarti pemimpin telah menerima kemungkinan adanya perubahan di 

lingkungan organisasi yang dipimpinnya. 

b. Energi yang terpelihara (sustained energy). 

Kemauan untuk komit dengan energi yang ada dan mendukung 

asosiasi. Mereka tidak hanya mampu melaksanakan tugas administratif, 

tetapi mereka dapat memberikan waktu bersama asosiasinya dalam 

berbagai tingkatan. 

c. Nafsu untuk kualitas (passion for quality) 

Pemimpin transformasional selalu berusaha doing the right thing 

dengan antusias untuk mencapai hasil yang luar dari kebiasaan 

(extraordinary). 

d. Ketabahan (perseverance) 

Pemimpin transformasional mencoba memberikan pengikut atau 

bawahan suatu kekuasaan untuk mengontrol proses, dalam rangka 

melakukan proses pemberdayaan, yang tentu akan menghadapi banyak 

perlawanan, rintangan, dan hambatannya.  
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e. Pencitraan diri yang positif (positive self image) 

Pemimpin transformasional membutuhkan pemikiran yang didasarkan 

pada mental yang kuat. Citra dirinya sendiri harus positif dapat secara 

baik dan efektif berhubungan dengan orang lain yang akan berusaha 

merusak konsep-konsep yang telah direncanakan.  

f. Kepercayaan (credibility) 

Karakteristik yang membantu seseorang untuk dapat mempengaruhi 

orang lain adalah kepercayaan. 

g. Keinginan yang kuat untuk mempengaruhi yang lain (Strong desire to 

influence others) 

Pemimpin memiliki keinginan yang kuat untuk mempengaruhi orang 

lain, agar mereka menerima konsep yang dapat menuntun mereka.  

3. Perilaku kepemimpinan Transformasional  

Adapun perilaku kepemimpinan transformasional menurut (Koehler 

dan Pankowski dalam, Maulana 2012:111) adalah sebagai berikut : 

a. Kekuasaan dan perilaku organisasi (power and organizational behavior). 

Kekuasaan dapat menentukan perilaku organisasi, namun kekuasaan tidak 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang tinggi tanpa 

adanya sentuhan secara pribadi kepada para pegawai yang terkait dalam 

organisasi, sebagai suatu perilaku organisasi yang relevan.  

b. Pemberdayaan dan perilaku organisasi (empowerment and organizational 

behavior). 

Melakukan pemberdayaan kepada kelompok kerja memberikan dampak 

positif pada peningkatan kinerja organisasi, dibandingkan dengan hanya 

mengandalkan kekuasaan belaka.  
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c. Persepsi dan perilaku (perception and behavior) 

Pemimpin harus lebih mementingkan outcome daripada persepsi awal 

yang belum tentu kebenarannya. 

d. Memimpin orang lain untuk memimpin mereka sendiri (leading others to 

lead themselves) 

Dimana pemimpin mampu memimpin bawahannya untuk memimpin diri 

mereka sendiri. 

4. Indikator Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Ada beberapa indikator gaya kepemimpinan transformasional 

menurut Northouse (2017:181) yaitu, sebagai berikut : 

a. Pengaruh Ideal 

Pengaruh ideal disebut sebagai karisma. Pengaruh ideal 

mendeskripsikan 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. 

b. Motivasi yang menginspirasi 

Faktor ini menggambarkan pemimpin yang mengkomunikasikan 

harapan tinggi kepada pengikut, menginspirasi mereka lewat motivasi 

untuk menjadi setia pada, dan menjadi bagian dari visi bersama dalam 

organisasi. 
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c. Rangsangan intelektual 

Rangsangan intelektual mencakup kepemimpinan yang merangsang 

pengikut untuk bersikap kreatif dan inovatif serta merangsang keyakinan 

dan nilai mereka sendiri, seperti juga nilai dan keyakinan pemimpin serta 

organisasi. 

d. Pertimbangan yang diadaptasi 

Faktor ini mewakili pemimpin yang memberikan iklim yang 

mendukung, dimana mereka mendengarkan dengan seksama kebutuhan 

masing-masing pengikut. Pemimpin bertindak sebagai pelatih dan 

penasihat, sambil mencoba untuk membantu pengikut benar-benar 

mewujudkan apa yang diinginkan. 

Sedangkan menurut Mas’ud dalam bukunya survai diagnosis 

organisasional konsep dan aplikasi, menyebutkan bahwa indikator-indikator 

gaya kepemimpinan transformasional adalah sebagai berikut : 

a. Percaya dengan pemimpin 

b. Percaya dengan pemimpin meskipun ada masalah dalam organisasi 

c. Percaya keputusan pemimpin 

d. Pemimpin berusaha memahami nilai-nilai pengikut 

e. Pemimpin menyampaikan misi dengan antusias 

f. Pemimpin memberi kesempatan pengikut untuk mencapai sesuatu dengan 

caranya sendiri  
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D. Disiplin Kerja 

1. Pengertian Disiplin Kerja    

Dalam suatu perusahaan disiplin merupakan suatu bentuk pelatihan 

yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku 

karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja 

secara kooperatif dengan para karyawan yang lain dengan meningkatkan 

kinerjanya. Sinambela (2016:335) berpendapat bahwa disiplin kerja adalah 

kesadaran dan kesediaan pegawai menaati semua peraturan organisasi dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Hasibuan (2010:193) mengemukakan 

bahwa disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggungjawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Semakin baik 

disiplin karyawan, semakin tinggi kinerja yang dapat dicapainya. 

2. Bentuk Disiplin Kerja 

Menurut (Mangkunegara dalam, Mulyadi 2015:49) mengemukakan 

bahwa ada 2 (dua) bentuk disiplin kerja yaitu : 

a. Disiplin Preventif 

Suatu upaya untuk menggerakan pegawai mengikuti dan 

mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh 

perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakan pegawai 

berdisiplin diri. Dengan cara preventif, pegawai dapat memelihara dirinya 

terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Pemimpin mempunyai 

tanggungjawab membangun iklim organisasi dengan disiplin preventif. 
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Begitu pula pegawai harus dan wajib mengetahui, memahami suatu 

pedoman kerja serta peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika 

sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah menegakan 

disiplin kerja. 

b. Disiplin Korektif 

Suatu upaya untuk menggerakan pegawai dalam menyatukan 

suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada disiplin korektif 

pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja 

Baik buruknya disiplin seseorang dalam bekerja tidak muncul begitu 

saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Sinambela 

(2016:356) ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai 

yaitu: 

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya 

disiplin, para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, 

bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan balas 

jerih payahnya yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. Bila ia 

menerima kompensasi yang memadai, mereka akan bekerja dengan 

tenang dan tekun, serta selalu berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. 

Bila kompensasi yang diterima jauh dari memadai, maka ia akan berpikir 

Pengaruh Motivasi, Gaya..., Dian Oktavianingrum, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



 

 

 
 

23 

mendua, dan berusaha mencari tambahan penghasilan lain dari luar, 

sehingga menyebabkan ia sering mangkir dan sering minta izin keluar. 

Namun demikian pemberian kompensasi yang memadai belum tentu juga 

menjamin tegaknya disiplin. 

b. Ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam organisasi. 

Keteladanan pemimpin sangat penting sekali dalam menegakkan 

kedisiplin pegawai, karena dalam lingkungan kerja, semua pegawai akan 

selalu memperhatikan dan mengikuti bagaimana pemimpin menegakkan 

disiplin dirinya, dan bagaimana dia dapat mengendalikan dirinya dari 

ucapan, perbuatan dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang 

sudah ditetapkan, misalkan aturan jam kerja, maka pemimpin tidak akan 

masuk kerja terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan. 

c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, 

bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan 

bersama. Disiplin tidak mungkin dapat ditegakkan bila peraturan yang 

dibuat hanya berdasarkan intruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai 

dengan kondisi dan situasi. Oleh sebab itu, disiplin akan dapat ditegakkan 

dalam suatu perusahaan, jika ada aturan tertulis yang telah disepakati 

bersama. Dengan demikian, para karyawan akan mendapat suatu 

kepastian bahwa siapa saja dan perlu dikenakan sanksi tanpa pandang 

bulu. 
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d. Keberanian pimpinan dalam mengambil keputusan atau tindakan. 

Keberanian pemimpin untuk mengambil tindakan yang sesuai 

dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya, dengan adanya tindakan 

terhadap pelanggaran disiplin, sesuai dengan sanksi yang ada, maka 

semua karyawan merasa terlindungi dan dalam hatinya berjanji tidak akan 

berbuat hal yang serupa. Bila pimpinan tidak berani mengambil tindakan 

padahal pegawai sudah terang-terangan melanggar disiplin, maka akan 

sangat berpengaruh kepada suasana kerja dalam perusahaan. Jika tidak 

ada keberanian pimpinan dalam memberikan hukuman, maka banyak 

pegawai yang akan berkata “untuk apa disiplin, sedang orang yang 

melanggar disiplin saja tidak pernah dikenakan sanksi”. 

e. Ada atau tidaknya pengawasan pemimpin dalam setiap kegiatan 

perusahaan 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada 

pengawasan, yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Namun sudah menjadi tabiat manusia pula bahwa mereka 

selalu ingin bebas, tanpa terikat atau diikat oleh peraturan apapun juga. 

Dengan adanya pengawasan, maka sedikit banyak para pegawai akan 

terbiasa melaksanakan disiplin kerja. 

f. Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. 

Pegawai tidak hanya puas dengan penerimaan kompensasi yang 

tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi juga mereka masih 
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membutuhkan perhatian yang besar dari pimpinannya sendiri. Keluhan 

dan kesulitan mereka ingin didengar, dan dicarikan jalan keluarnya. 

Pimpinan yang berhasil memberi perhatian yang besar kepada para 

pegawai akan dapat  menciptakan disiplin kerja yang baik, karena dia 

akan selalu dihormati, dan dihargai oleh para pegawainya, sehingga akan 

berpengaruh besar kepada prestasi, semangat kerja dan moral kerja 

pegawai. 

g. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 

Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain adalah sebagai berikut: 

a) Saling menghormati, bila bertemu dilingkungan perkerjaan. 

b) Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga 

para pegawai akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut. 

c) Sering mengikutsertakan pegawai dalam pertemuan-pertemuan, 

apalagi pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan 

mereka. 

d) Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kerja kepada rekan 

sekerja, dengan menginformasikan, kemana dan untuk urusan apa, 

walaupun kepada bawahan sekalipun. 

4. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut (Siswanto dalam, Sinambela 2016:356) Indikator Disiplin 

Kerja adalah sebagai berikut: 

a. Frekuensi kehadiran 

Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai 

adalah semakin tinggi frekuensi kehadirannya atau rendahnya tingkat 
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kemangkiran maka pegawai tersebut telah memiliki disiplin kerja yang 

tinggi. 

b. Tingkat Kewaspadaan 

Pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya selalu penuh perhitungan 

dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi baik terhadap 

dirinya maupun terhadap pekerjaannya. 

c. Ketaatan pada standar kerja 

Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pegawai diharuskan 

menaati semua standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan 

dan pedoman kerja agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat 

dihindari. 

d. Ketaatan pada peraturan kerja 

Hal ini dimaksudkan untuk kenyamanan dan kelancaran dlam bekerja. 

e. Etika Kerja 

Etika kerja diperlukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya agar tercipta suasana harmonis, saling menghargai 

antarsesama pegawai. 
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E. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dalam referensi penelitian adalah : 

Tabel 2.1 

Hasil penelitian terdahulu 

Nama Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

Yohanis Salutondok dan 

Agus Supandi Soegoto, 

2015. 

Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kondisi 

Kerja dan Disiplin terhadap Kinerja Pegawai di 

Kantor Sekretariat DPRD Kota Sorong. 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda.  

Motivasi secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Disiplin kerja secara parsial 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Motivasi dan disiplin kerja secara 

simultan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja Pegawai. 

Tutik PPebrianti, 2013. Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Biro Humas 

dan Protokol Sekretarit Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda. 

Disiplin secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Motivasi secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Disiplin dan Motivasi secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja Pegawai. 
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Nama Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

Aurelia Potu, 2013. Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan 

Kerja pengaruhnya terhadap kinerja karyawan 

pada Kanwil Ditjen kekayaan Negara 

Suluttenggo dan Maluku Utara di Manado. 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda. 

Motivasi secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Ivonne A.S. Sajangbati 

(2013). 

Motivasi, Disiplin, dan Kepuasan pengaruhnya 

terhadap kinerja pegawai PT. Pos Indonesia 

(PERSERO) Cabang Bitung. 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda. 

Motivasi secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Disiplin kerja secara parsial 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Motivasi dan disiplin kerja secara 

simultan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja Pegawai. 

Apolinario Marcal Maia 

do Rego (2014). 

Pengaruh imbalan, motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja pegawai kejaksaan agung dan 

kejaksaan distrik Dili. 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda. 

Motivasi secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

Sudarmo dan Hendika 

Swasti Lukita (2014). 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Dan 

Disiplin Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan PT. Empat Enam Jaya Abadi 

Balikpapan 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

Disiplin secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

Wawan Apriyanto (2015). Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.  

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional secara parsial 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Motivasi kerja secara parsial 

berpengaruh positif signifikan 
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Nama Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

terhadap kinerja karyawan. 

Gaya kepemimpinan transformasional 

dan motivasi kerja secara simultan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Putri Novitasari, 2016.  Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.  

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda. 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional secara parsial 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Motivasi kerja secara parsial 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Gaya kepemimpinan transformasional 

dan motivasi kerja secara simultan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Sundarminingsih, Maria 

Magdalena M dan Heru 

Sri Wulan, 2016. 

Influence of Motivation, Work Environment and 

Leadership on The Job Satisfaction and 

Implications for performance of employees (A 

case study in the Diponegoro Mlitary 

Command) 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda. 

Motivasi secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Meisy Suwuh, 2015. The Influence of Leadership style, Motivation, 

and Working Discipline on employee 

performance at Bank Sulut KCP Likupang. 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda. 

Motivasi secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Disiplin secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 
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Nama Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

karyawan. 

Motivasi dan Disiplin Kerja secara 

simultan  

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
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F. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai 

Motivasi merupakan faktor yang menentukan bagi seorang karyawan 

dalam bekerja. (Robbins dan Judge dalam, Wibowo 2015:110) 

mendefinisikan  motivasi sebagai proses yang memperhitungkan intensitas, 

arah dan ketekunan usaha individual terhadap pencapaian tujuan. Seseorang 

yang memiliki motivasi kerja yang tinggi, akan melakukan sesuatu dengan 

sebaik mungkin dan ingin mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pula. Hal 

ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jeremia, dkk (2014) yang 

menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja 

pegawai, didukung oleh penelitian Yohanis, dkk (2015), Pebrianti (2013), 

Aurelia (2013), Ivonne (2013), Apolinario (2014), Sudarmo (2014), 

Apriyanto (2015), Novitasari (2016) dan Sundarmaningsih (2016) yang 

menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

2. Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai 

Kinerja yang baik terlihat dari cara pemimpin dalam memotivasi 

bawahannya dan menjalankan tugasnya sebagai pembuat keputusan 

(Decision Maker). Menurut Marshall dan Molly (2011:7) kepemimpinan 

yang baik adalah mengerjakan sedikit dan menjadi semakin lebih baik. 

(Koehler dan Pankowski dalam, Maulana 2012:97) gaya kepemimpinan 

transformasional didefinisikan sebagai proses menginspirasi perubahan dan 

memberdayakan pengikut untuk mencapai ketinggian yang lebih 

tinggi/keberhasilan yang lebih besar, untuk meningkatkan proses organisasi, 
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hal ini dapat memungkinkan proses yang menyebabkan pengikut untuk 

menerima tanggung jawab dan akuntabilitas untuk diri mereka sendiri dan 

proses dimana mereka ditugaskan. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Munazarmuarif (2015) yang menyebutkan bahwa terdapat 

pengaruh antara gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

pegawai dan didukung oleh penelitian Yanuriadi, dkk (2015), Apriyanto 

(2015) dan Novitasari (2016) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

3. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 

Disiplin kerja merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan 

organisasi/perusahaan, terutama digunakan untuk memotivasi pegawai agar 

mendisiplinkan diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik 

secara perorangan maupun secara kelompok. Menurut sinambella (2016:335) 

Disiplin kerja merupakan kesadaran dan kesediaan pegawai menaati semua 

peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Riset ini 

dikuatkan dengan hasil penelitian dari Meisy (2015) yang menyebutkan 

bahwa terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dan 

didukung oleh penelitian Yohanis (2015), Pebrianti (2013) dan Sudarmo 

(2014) yang menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai. 
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H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

Desain Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Keterangan : 

    : Pengaruh parsial 

-------------------------------- : Pengaruh simultan  

(X1) 

Motivasi 

(X2) 

Gaya Kepemimpinan 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

(X3) 

Disiplin Kerja 

Pengaruh Motivasi, Gaya..., Dian Oktavianingrum, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



 

 

 
 

34 

G. Hipotesis: 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 :  Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H2 : Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pegawai.  

H3 :  Disiplin Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H4 :  Motivasi, Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Disiplin Kerja 

secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. 
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