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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Definisi Kinerja karyawan 

Kinerja menurut Foster dan Seeker (2001) dalam Wibowo 

(2015) adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang 

berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan definisi kinerja 

menurut Gibson (1985) dalam Sudaryono (2017) merupakan 

serangkaian kegiatan yang menggambarkan sejauh mana hasil yang 

sudah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dalam bentuk akuntabilitas publik, baik berupa keberhasilan 

maupun kekurangan yang terjadi. Kinerja mensyaratkan adanya 

semangat kerja yang didalamnya termasuk beberapa nilai keberhasilan 

baik untuk organisasi maupun seseorang. Menurut Zaenal (2018) 

kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan 

perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan 

dengan moral atau etika. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan hasil akhir kerja yang dicapai oleh individu, baik 
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dalam bentuk kualitas maupun dalam bentuk kuantitas, yang sesuai 

dengan tujuan dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. 

b. Teori Kinerja  

Menurut Campbell (1990) konsep kinerja dipersepsikan sebagai 

perbedaan cepat antara suatu tindakan (yaitu, perilaku) aspek dan aspek 

hasil kinerja. Aspek perilaku mengacu pada apa yang dilakukan 

individu dalam situasi kerja Tidak setiap perilaku dimasukkan dalam 

konsep kinerja, tetapi hanya perilaku yang relevan untuk tujuan 

organisasi: "Kinerja adalah apa yang organisasi lakukan, dan lakukan 

dengan baik" (Campbell et al., 1993). Aspek hasil kinerja juga 

tergantung pada faktor-faktor selain perilaku individu. Dalam 

praktiknya, mungkin sulit untuk menggambarkan aspek tindakan dari 

kinerja tanpa referensi ke aspek hasil. Karena bukan tindakan apa pun, 

tetapi hanya tindakan yang relevan dengan tujuan organisasi yang 

merupakan kinerja, kita perlu kriteria untuk mengevaluasi tingkat 

kinerja individu yang berbeda dengan tujuan organisasi. 

Menurut Campbell (1990) Pandangan teori bahwa faktor-faktor 

penentu komponen kinerja sebagai berikut : 

1) Faktor Individu 

komponen kinerja individu terdiri dari : 

a. Pengetahuan deklaratif, mencakup pengetahuan tentang fakta, 

prinsip, tujuan, dan diri. Ini diasumsikan sebagai fungsi dari 
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kemampuan seseorang, kepribadian, minat, pendidikan, pelatihan, 

pengalaman, dan interaksi perlakuan-bakat. 

b. Pengetahuan dan keterampilan, meliputi keterampilan kognitif dan 

psikomotorik, keterampilan fisik, manajemen diri, dan 

interpersonal.  

2) Faktor lingkungan organisasi 

Perspektif situasional mengacu pada faktor-faktor di lingkungan 

individu yang merangsang dan mendukung atau menghambat kinerja. 

Perspektif situasional mencakup pendekatan yang berfokus pada 

faktor-faktor tempat kerja tetapi juga pendekatan motivasi spesifik 

yang mengikuti misalnya dari teori ekspektasi (Vroom, 1964) atau 

pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan 

menggunakan sistem untuk membangun persepsi tentang kesetaraan 

dan keadilan (Adams, 1963; Greenberg, 1990). Sehubungan dengan 

faktor-faktor tempat kerja dan hubungannya dengan kinerja individu, 

dua pendekatan utama dapat dibedakan: (1) yang berfokus pada faktor 

situasional meningkatkan dan memfasilitasi kinerja dan (2) yang 

memperhatikan faktor situasional yang menghambat kinerja. 

c. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2009) adapun faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan 

faktor motivasi (motivation). Adalah sebagai berikut : 
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1) Faktor kemampuan 

 Secara psikologi, 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 

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia akan lebih mudah 

mencapai kineja yang diharapkan.  

2) Faktor motivasi 

 Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seseorang pimpinan dan 

karyawan terhadap situasi (sittuation) kerja dilingkungan 

organisasinya. Mereka  bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka 

bersikap negatif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi 

kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain 

hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, dan 

pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.  

d. Penilaian Kinerja 

Menurut Dessler (2007) dalam Widodo (2015) penilaian kinerja 

(performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi yang efektif dan efisien. Pegawai 

menginginkan dan memerlukan umpan balik berkenaan dengan prestasi 

karyawan tersebut dan penilaian menyediakan kesempatan untuk 
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memberikan kesempatan meninjau kemajuan pegawai,dan untuk 

menyusun rencana peningkatan kinerja. 

Menurut Dessler (2007) dalam Widodo (2015) ada lima faktor 

dalam penilaian kinerja yang populer, yaitu : 

1) Prestasi pekerjaan, meliputi : akurasi, ketelitian, ketrampilan, dan 

penerimaan luaran. 

2) Kuantitas pekerjaan, meliputi : volume keluaran dan kontribusi. 

3) Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi : membutuhkan saran, 

arahan atau perbaikan. 

4) Kedisiplinan, meliputi : kehadiran, sanksi, warkat, regulasi, dapat 

dipercaya/ diandalkan dan ketepatan waktu. 

5) Komunikasi, meliputi : hubungan antara pegawai maupun pimpinan, 

media komunikasi. 

e. Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Kasmir (2016) bagi perusahaan penilaian kinerja 

memiliki beberapa tujuan antara lain yaitu : 

1) Untuk memperbaiki kualitas pekerjaan,  

Artinnya dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka 

manajemen perusahaan akan mengetahui dimana kelemahan karyawan 

dan sistem yang di gunakan. 

2) Keputusan penempatan,  

Bagi karayawan yang telah dinilai kinerjanya ternyata kurang mampu 

untuk menempati posisi sekarang, maka perlu dipindahkan ke unit 
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atau bagian lainnya, sebaliknya bagi mereka yang memiliki kinerja 

yang baik perlu diperhatikan agar kinerjanya tidak menurun dan tetap 

mempertahankan kinerja sembari menunggu kebijakan penempatan 

selanjutnya. 

3) Perencanaan dan pengembangan karier 

Hasil penilaian kinerja digunakan untuk menentukan jenjang karier 

seseorang. Artinya bagi mereka yang mengalami peningkatan kinerja 

maka akan dilakukan promosi jabatan atau kepangkatan sesuai dengan 

peraturan perusahaan. 

4) Kebutuhan latihan dan pengembangan 

Tujuannya pelatihan adalah untuk mendongkrak kinerja karyawan 

agar menjadi lebih baik. Demikian pula dengan pengembangan 

karyawan memiliki arti penting bagi karyawan guna menambahkan 

pengetahuan dan keahliannya. 

5) Penyesuaian kompensasi 

Artinya hasil penilaian kinerja digunakan untuk kepentingan 

penyesuaian kompensasi. 

6) Inventori kompetensi pegawai 

Dengan dilakukan penilaian kinerja, perusahaan memiliki simpanan 

data dan informasi mengenai kompetensi, skill, bakat, potensi seluruh 

karyawan. Artinya perusahaan memiliki peta tentang kelebihan dan 

kelemahan karyawannya. 
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7) Kesempatan kerja adil 

Dengan melakukan sistem kinerja yang baik akan memerikan rasa 

keadilan bagi seluruh karyawan. Mereka yang memiliki kinerja baik, 

akan memperoleh balas jasa atas jerih payah meningkatkan kinerja. 

8) Komunikasi efektif antara atasan bawahan 

Untuk mengukur efektivitas komunikasi antara atasan dengan 

bawahan. Dengan komunikasi yang seharusnya dilakukan, maka tentu 

akan memberikan pengaruh terhadap kinerja seseorang. 

9) Budaya kerja 

Terciptanya budaya yang menghargai kualitas kerja. Karyawan tidak 

dapat bekerja dengan seenaknya. 

10) Menerapkan sanksi 

Disamping memberikan berbagai keuntungan bagi karyawan, 

penilaian kinerja juga merupakan sarana untuk memberikan hukuman 

atas kinerja karyawan yang menurun. 

f. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Sendharmayanti (2010) dalam Mahendra dan Mujiati 

(2015) indikator kinerja karyawan sebagai beriku: 

1) Prestasi kerja yaitu keterampilan yang di miliki karyawan untuk 

memecahkan masalahnya sendiri dalam penyelesaian tugas.  

2) Tanggung jawab yaitu karyawan memiliki rasa tanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugasnya dengan baik. 
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3) Kejujuran yaitu penyampaian sesuatu yang sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya.  

4) Kerjasama yaitu kemampuan karyawan dalam bekerjasama dengan 

rekan kerjanya.  

5) Inisiatif yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas dan 

pekerjaan serta mampu mengambil keputusan dalam keadaan 

mendesak. 

6) Ketepatan waktu yaitu sesuai tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan 

dengan waktu yang ditetapkan sebelumnya. 

7) Tingkat kesalahan kerja yaitu kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa adanya kesalahan. 

8) Kecepatan kerja yaitu seberapa cepat karyawan mampu 

menyelesaikan pekerjaan rutin tanpa mengurangi kualitas kerja. 

2. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

a. Definisi Kepemimpinan  

Menurut Huhges et al (2012) Kepemimpinan adalah fenomena 

kompleks yang melibatkan pemimpin, para pengikut, dan situasi. Gaya 

kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah 

keterampilan, sifat dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Rivai 

(2004) dalam Sudaryono (2017).  

Menurut Robbins (2008) dalam Murtiningsih (2017) ada empat 

tipe kepemimpinan, yaitu:  
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1) kepemimpinan kharismatik, para pengikut terpicu kemampuan 

kepemimpinan yang heroic atau yang luar biasa ketika mereka 

mengamati perilaku–perilaku tertentu pemimpin mereka.  

2) kepemimpinan transaksional, yaitu pemimpin yang memandu atau 

memotivasi para pengikut mereka menuju ke sasaran yang 

ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. 

3) kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang 

menginspirasi para pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi 

mereka dan yang mampu membawa dampak mendalam dan luar 

biasa pada para pengikut.  

4) kepemimpinan visioner, yaitu kemampuan menciptakan dan 

mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel dan menarik 

mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah 

tumbuh dan membaik dibanding saat ini.   

b. Teori Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Menurut Burn (1978) kepemimpinan sebagai mana para 

pemimpin mendorong pengikut untuk bertindak secara pasti tujuan 

yang mewakili nilai dan motivasi - keinginan dan kebutuhan, aspirasi 

dan harapan – keduanya pemimpin dan pengikut. Dan genius dari 

kepemimpinan terletak pada cara di mana para pemimpin melihat dan 

bertindak sendiri dan mereka nilai dan motivasi pengikut. Dua konsepsi 

Burns antara kepemimpinan transformasi dan kepemimpinan 

transaksional menjadi yang paling mudah untuk dipahami orang lain 
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dan jelaskan .  Transformasi kepemimpinan, yang bertentangan dengan 

kepemimpinan transaksional, ini berfokus pada sisi organisasi yang 

lebih pribadi interaksi. Kata-kata seperti visi, budaya, nilai-nilai, 

pengembangan, kerja tim, dan layanan masuk akal dalam dunia 

transformasi kepemimpinan.  

Sedangkan menurut Bernard M. Bass (1985), memperluas karya 

Burns (1978) dengan menjelaskan mekanisme psikologis yang 

mendasari transformasi dan kepemimpinan transaksional; Bass juga 

menggunakan istilah "transformasional" bukannya 

"mentransformasikan." Bass ditambahkan ke konsep awal Burns (1978) 

untuk membantu menjelaskan bagaimana kepemimpinan 

transformasional dapat diukur, serta bagaimana hal itu berdampak pada 

motivasi dan kinerja pengikut. para pemimpin transformasional miliki 

kekuatan dan pengaruh besar. Karyawan inginkan untuk 

mengidentifikasi dengan mereka, dan mereka memiliki tingkat 

kepercayaan tinggi pada pemimpin mereka. Menurut Burns (1978) 

Pemimpin transformasional mengilhami dan menggairahkan kesalahan 

mereka karyawan dengan gagasan bahwa mereka mungkin dapat untuk 

mencapai hal-hal besar dengan usaha ekstra. 

Karakteristik kepemimpinan transformasional menurut Bass 

(1985) sebagai berikut : 

1) Karisma : Memberikan visi dan rasa misi, menanamkan kebanggaan, 

mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan. 
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2) Inspirasi : Mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan 

simbol untuk memfokuskan upaya, mengekspresikan tujuan penting 

dengan cara sederhana. 

3) Stimulasi Intelektual : Meningkatkan kecerdasan, rasionalitas, dan 

pemecahan masalah dengan cermat. 

4) Pertimbangan Individual : Memberikan perhatian pribadi, 

memperlakukan setiap karyawan secara individu, melatih, memberi 

nasihat 

c. Definisi Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Menurut Bass dalam Huhges et al (2012) kepemimpinan 

transformasional adalah sifat pemimpin yang menggunakan presepsi 

atau reaksi bawahan untuk menentukan visi, keahlian retorika, dan 

pengelolahan kesan yang baik dan menggunakannya untuk 

mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan pengikutnya. 

Menurut Kinicki dan Krtitner (2008) dalam Sudaryono (2017) 

Kepemimpinan transformasional seorang pemimpin memberikan 

perhatian dan perduli terhadap kebutuhan perkembangan setiap 

bawahannya. Pemimpin juga mampu untuk memberi semangat, 

mendorong, dan mengilhami bawahanya untuk memberikan usaha 

esktra untuk mencapai tujuan kelompok.  

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan transformasional adalah karakter seorang pemimpin 

baik yang tampak ataupun tidak tampak yang dilihat dari bawahannya 
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hal tersebut karena pemimpin selalu berusaha untuk 

mentransformasikan dan memotivasi kepada para bawahan untuk 

berkerja yang baik agar mencapai tujuan organisasi serta lebih 

mementingkan kebutuhan bersama daripada kebutuhan pribadi. 

d. Komponen gaya kepemimpinan transformasional  

Komponen gaya kepemimpinan transformasional menurut Bass dan 

Avolio (1990) dalam Sudaryono (2017) adalah sebagai berikut : 

1) Idialized influence 

Pemimpin yang memiliki karisma menunjukkan pendirian, 

menekankan kepercayaan, menempatkan diri pada isu-isu yang sulit, 

menunjukkan nilai yang paling penting, etika dari keputusan, serta 

memiliki visi dan sence of mision. Kebanggan, loyalitas, hormat, 

antusiasme, dan kepercayaan bawahan. Selain itu pemimpin akan 

membuat bawahan mampu mempunyai kepercayaan diri.  

2) Inspiration motivation 

Pemimpin mempunyai visi yang menarik untuk masa depan, 

menetapkan standar yang tinggi bagi para bawahan, optimis dan 

antusiasme, memberikan dorongan dan arti terhadap apa yang perlu 

dilakukan. Sehingga pemimpin semacam ini akan memperbesar 

optimisme dan anusiasme melebihi harapan motivasional melalui 

dukungan emosional dan daya tarik emosional. 
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3) Intelectual stimulation 

Pemimpin yang mendorong bawahan agar lebih kreatif, 

menghilangkan keengganan bawahan untuk mengeluarkan ide dan 

menyelesaikan permasalahan dengen menggunakan pendekatan-

pendekatan baru yang lebih mengunakan intelegasi dan alasan-alasan 

yang rasional daripada hanya didasarkan pada opini atau perkiraan 

semata.  

4) Individualized consideration   

Pemimpin mampu memperlakukan orang lain sebagai individu, 

mempertimbangkan kebutuhan individual dan aspirasi-aspirasi, 

mendengarkan, mendidik dan melatih bawahannya yang melihat 

bawahan sebagai individual dan menawarkan perhatian khusus untuk 

memgembangkan bawahan demi kinerja yang bagus.  

e. Indikator gaya kepemimpinan transformasional  

Menurut Koehler dan Pankowski dalam Ali (2012) sebagai berikut : 

1) Toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian (high tolerance for 

uncertainty) 

Dengan memberikan toleransi terhadap sesuatu yang tidak menentu 

berarti pemimpin telah menerima kemungkinan adanya perubahan di 

lingkungan organisasi yang di pimpinnya. Pemimpin bukan saja 

berada didalam suatu perubahan tetapi mereka harus mampu 

menyebabkan perubahan. 
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2) Energi yang terpelihara (sustained energy) 

Pemimpin transformasional adalah seorang yang energik. Pemimpin 

transformasional tidak pergi bekerja secara terus menerus 

dikantornya, memecahkan persoalan-persoalan, dan bertemu dengan 

anggota asosiasinya. Hentikan pertentangan, dan datang ke kantor 

untuk bekerja membuat sesuatu kontribusi yang positif. 

3) Nafsu untuk kualitas (passion for quality) 

Pemimpin transformasional selalu berusaha doing the right thing 

dengan antuasis untuk mencapai hasil yang luar kebiasaan 

(extraordinary).  

4) Ketabahan (perseverance) 

Apa yang dilakukan oleh pemimpin transformasional adalah 

mencoba memberikan pengikut atau bawahan suatu kekuasaan untuk 

mengontrol proses, dalam rangka melakukan proses pemberdayaan, 

yang tentu akan menghadapi banyak perlawanan, rintangan dan 

hambatanya. Namun, pemimpin transformasional tidak berupaya 

untuk lari atau menghindari dari perlawanan, rintangan, dan 

hambatan tersebut, bahkan senang menghadapi rintangan tersebut. 

5) 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 

berusaha merusak konsep –konsep yang telah direncanakan. 
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6) Kepercayaan (credibility) 

Karakteristik yang membantu seseorang untuk dapat mempengaruhi 

orang lain adalah kepercayaan. Pemimpin transformasional dengan 

kepercayaan yang tinggi akan dihargai positif oleh pengikutnya.  

7) Keinginan yang kuat untuk mempengaruhi yang lain (strong desire 

to influence others) 

Pemimpin transformasional memiliki keinginan yang kuat untuk 

mempengaruhi orangnya, agar mereka menerima konsep yang dapat 

menuntun mereka dan akan meyakinan kepada orang lain bahwa 

konsep yang ditawarkan masuk akal. 

3. Disiplin Kerja 

a. Definisi disiplin kerja  

Disiplin kerja merupakan suatu fungsi komperatif dalam sumber 

daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, 

semakin tinggi prestasi kerja yang dapat di capainya. Tanpa adanya 

disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan dalam 

mencapai tujuan yang optimal. Disiplin mencerminkan rasa tanggung 

jawab seseorang dalam menjalankan segala tugas-tugas yang di berikan 

kepadannya Hasibuan (2017). 

Menurut Handoko dalam Sinambela (2017) disiplin adalah 

kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk 

mengikuti peraturan- peraturan yang berlaku dalam organisasi. Menurut 

davis dalam Sinambela (2017) disiplin adalah penerapan pengelolahan 
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untuk memperteguh dan melaksanakan pedoman-pedoman organisasi. 

Menurut Hasibuan (2017) Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela 

menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 

Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang 

yang sesuai dengan peraturan perusahaan yang baik yang tertulis 

maupun tidak. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

kerja merupakan kesadaran dan kesediaan pegawai menaati semua 

organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku dalm organisasi. 

b. Teori Disiplin Kerja 

Menurut Michel Foucault (1975) tentang masyarakat 

pendisiplinan modern adalah tiga teknik kontrol utama: observasi 

hierarki, penilaian normal, dan pemeriksaan. Kekuatan disiplin modern 

(kontrol disiplin) adalah kepeduliannya dengan apa yang belum 

dilakukan orang (tidak patuh), yaitu dengan kegagalan seseorang untuk 

mencapai standar yang disyaratkan. Kekhawatiran ini menggambarkan 

fungsi utama dari sistem disiplin modern: untuk memperbaiki perilaku 

menyimpang. Tujuan utamanya bukanlah balas dendam tetapi 

reformasi, di mana reformasi terutama datang untuk hidup dengan 

standar atau norma masyarakat. Disiplin melalui penerapan norma yang 

tepat dan terperinci ("normalisasi") sangat berbeda dari sistem hukuman 
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yudisial yang lebih lama, yang hanya menilai setiap tindakan 

sebagaimana diizinkan oleh hukum atau tidak diizinkan oleh hukum 

dan tidak mengatakan bahwa mereka yang dihakimi "normal" atau 

"tidak normal‖. 

Argumen Foucault (1975)  bahwa disiplin menciptakan "badan 

yang patuh", ideal untuk ekonomi, politik dan peperangan baru di 

zaman industri modern - badan yang berfungsi di pabrik, 

memerintahkan resimen militer, dan ruang kelas sekolah. Tetapi, untuk 

membangun badan-badan yang patuh, lembaga-lembaga disiplin harus 

mampu (a) terus-menerus mengamati dan mencatat badan-badan yang 

mereka kendalikan dan (b) memastikan internalisasi individualitas 

disiplin di dalam badan-badan yang dikendalikan. Artinya, disiplin 

harus muncul tanpa kekuatan berlebihan melalui pengamatan yang 

cermat, dan membentuk tubuh menjadi bentuk yang benar. 

Menurut Foucault (1975)  Individualitas yang dibangun oleh 

disiplin (untuk tubuh yang dikontrolnya) memiliki empat karakteristik, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Seluler — menentukan distribusi spasial tubuh 

2) Organik — memastikan bahwa aktivitas yang diperlukan tubuh 

"alami" bagi mereka 

3) Genetik — mengendalikan evolusi dari waktu ke waktu dari aktivitas 

tubuh 
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4) Combinatory — memungkinkan kombinasi kekuatan banyak tubuh 

menjadi satu kekuatan besar 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja 

Menurut siswanto (2005) dalam sinambela (2017) faktor yang 

mempengaruhi yaitu : 

1) Frekuensi kehadiran 

Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai 

adalah semakin tinggi frekuensi kehadirannya atau rendahnya tingkat 

kemangkiran maka pegawai tersebut telah memiliki disiplin kerja 

yang tinggi. 

2) Tingkat kewaspadaan 

Pegawai yang dalam melaksanakan pekerjaannya selalu penuh 

perhitungan dan ketelitian mamiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi 

baik terhadap dirinya maupun terhadap pekerjaannya. 

3) 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. 

4) Ketaatan pada peraturan kerja 
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Hal ini dimaksudkan untuk kenyamanan dan kelancaran dalam 

bekerja. 

5) Etika kerja 

Etika diperlukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya agar tercopta suasana harmonis, saling menghargai 

antar sesama pegawai. 

d. Macam-macam Disiplin Kerja 

Jenis pendisiplinan dalam organisasi menurut Siagian (2009) 

sebagai berikut: 

1) Pendisiplinan Preventif 

Tindakan yang mendorong para karayawan untuk taat kepada 

berbagai ketentuan yang berlaku dan mematuhi standar yang telah 

ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola 

sikap, tindakan dan perilaku yang di inginkan dari setiap anggota 

organisasi diusahakan pencegahan jangan sampai para karyawan 

beperilaku negatif. 

2) Pendisiplinan Korektif 

Jika ada karyawan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran 

atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar 

yang telah ditetapkan, kepadanya dikenakan sanksi disipliner. Berat 

atau ringannya suatu sanksi tergantung pada bobot pelanggarannya 

yang telah terjadi. Pengenaan sanksi pun harus mempunyai nilai 
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pelajaran dalam arti mencegah orang lain melakukan pelanggaran 

serupa. 

e. Indikator Disiplin Kerja 

Indikator disiplin kerja menurut Hasibuan (2017) adalah sebagai 

berikut: 

1) Tujuan dan kemampuan  

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

pegawai. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal, serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. 

2) Teladan pemimpin 

Teladan pemimpin sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

pegawai karena pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya. Pemimpin memberi contoh yang baik, seperti disiplin, 

jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. 

3) Balas jasa  

Balas jasa (gaji dan kesejakteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

pewgawai karena balas jasa akan memberikan kepuasaan dan 

kecintaan pegawai terhadap perusahaan. 

4) Keadilan  

keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai karena 

ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 
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5) Waskat (pengawasan melekat) 

Waskat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan 

kedisiplinan pegawai perusahaan. Dengan waskat berarti atasan 

harus aktif dan langsung mengawasi perilaku moral, sikap, semangat 

kerja dan prestasi kerja bawahannya. 

6) Sanksi hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

pegawai. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat maka pegawai 

akan semakin takut melanggar peraturan perusahaan, sikap, dan 

perilaku indisipliner pegawai akan berkurang. 

7) Ketegasan  

Ketegasan pemimpin dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan pegawai perusahaan. Pemimpin harus 

berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap pegawaai yang 

indisipliner sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan. 

8) Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama pegawai 

ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pasa suatu perusahaan. 

Hubungan yang baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri 

dari direct single relationship,direct group relationship, dan cross 

relationship hendaknya berjalan harmonis. 
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4. Self Efficacy 

a. Definisi Self Efficacy 

Self efficacy adalah keyakinan yang dipegang seseorang tentang 

kemampuannya dan juga hasil yang akan ia peroleh dari kerja kerasnya 

yang mempengaruhi cara mereka berperilaku (Bandura, 1977). Self 

efficacy Menurut Robbins dan Timothy (2013) merupakan suatu 

keyakinan individu bahwa dia mampu melaksanakan tugas, semakin 

tinggi efikasi diri, semakin anda percaya diri pada kemampuan untuk 

berhasil. Dengan demikian orang yang mengalami situasi sulit dengan 

efikasi rendah akan cenderung menyerah dan yang tinggi efikasi akan 

berusaha dengan lebih menguasai tantangan.. Menurut penelitian 

Sebayang (2017) Self efficacy mendorong seseorang lebih bersemangat 

mencapai hasil yang optimal dalam peningkatan kinerjanya. self 

efficacy mempengaruhi seseorang dalam hal pilihan, tujuan, reaksi 

emosional, usaha mengatasi masalah dan ketekunan. Sumber utama self 

efficacy adalah kemampuan (ability) dan kinerja yang telah dicapai 

(past performance).  

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan self 

efficacy merupakan suatu keyakinan seseorang karyawan yang merasa 

mampu dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik, tingkat percaya 

diri yang baik dan akan membawa hasil kinerja yang baik juga namun 

sebaliknya maka akan membawa kinerja yang buruk atau menurun. 
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b. Teori self efficacy 

Menurut Bandura (1994) Self-efficacy memengaruhi semua 

aspek pengalaman manusia secara positif. , self-efficacy bukanlah sifat 

yang dimiliki beberapa orang dan yang lain tidak. Sebaliknya, itu 

adalah kemampuan untuk berolahraga dan memperkuat kemanjuran diri 

seseorang. 

Dengan mengonsolidasikan penelitiannya menjadi empat item 

tindakan, Bandura menawarkan cara nyata untuk mengembangkan self-

efficacy. Ketika orang berhasil dalam salah satu dari empat cara ini, 

kemanjuran diri mereka tumbuh.ang, terlepas dari masa lalu atau 

lingkungan mereka saat ini. Sebagai berikut : 

1) Penguasaan Pengalaman 

Ini mengacu pada mengalami hasil self-efficacy secara langsung. 

Kunci penguasaan adalah mendekati kehidupan dengan upaya yang 

berdedikasi dan bereksperimen dengan tujuan yang realistis tetapi 

menantang. Orang-orang perlu mengakui kepuasan tujuan yang 

dicapai, untuk menuai kesenangan penguasaan. 

Dalam makalah yang sama, Bandura menjelaskan gagasan bahwa: 

―Mengalami kegagalan itu penting agar kita bisa membangun 

ketahanan terhadapnya.‖. Ini dilakukan dengan memperlakukan 

setiap kegagalan sebagai kesempatan belajar dan kesempatan untuk 

mencapai kompetensi dengan pendekatan yang berbeda. 
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2) Pemodelan Sosial 

Ini berarti bahwa orang memilih panutan yang menunjukkan 

kemanjuran diri mereka. Motivasi dapat ditemukan dengan 

mengamati mereka yang menggunakan ini dalam hidup mereka dan 

telah mencapai tujuan mereka meskipun ada kesulitan. 

3) Persuasi Sosial 

Ketika orang percaya pada kemampuan mereka sendiri, mereka 

cenderung menghadapi lebih banyak kesuksesan. Dengan cara ini, 

self-efficacy menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. 

Mode ini sering mengenai 'menemukan mentor yang tepat.' 

Sementara pemodelan sosial mengacu pada pengamatan model 

peran, persuasi sosial adalah tentang memiliki orang lain yang secara 

langsung mempengaruhi efikasi diri seseorang dan memberikan 

peluang untuk pengalaman penguasaan dengan cara yang aman. 

4) Kondisi Fisiologi 

Terakhir, emosi, suasana hati, dan keadaan fisik kita memengaruhi 

interpretasi efikasi diri kita. Sangat mudah untuk menilai diri sendiri 

dengan bias berdasarkan negara ketika kegagalan terjadi. Meskipun 

merasakan ketegangan, kecemasan, dan keletihan adalah hal yang 

normal, adalah umum untuk merasa seperti kekecewaan masyarakat 

ketika perasaan ini terjadi. 
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c. Cara meningkatkan self efficacy 

Albet Bandura, mengusulkan empat cara efikasi diri yang dapat 

ditingkatkan. Menurut Robbins dan Timothy (2013) : 

1) Kemahiran dalam melaksanakan yaitu memperoleh pengalaman 

yang relevan dengan tugas atau pekerjaan. 

2) Pemodelan yang dilakukan menjadi lebih percaya diri karena melihat 

seorang yang lain mengerjakan tugasnya. 

3) Bujukan secara lisan menjadi semakin percaya diri karena seseorang 

meyakinkan anda bahwa anda memiliki keahlian yang diperlukan 

untuk mencapai kesuksesan. 

4) Stimulan dapat meningkatkan efikasi diri untuk mengarahkan pada 

suatu keadaan yang bersemangat sehingga ―membangkitkan‖ 

semangat seseorang untuk mengerjakan dengan lebih baik. 

d. Dimensi dan indikator self efficacy 

Menurut Lunenberg dalam Sebayang (2017) indikator self 

efficacy adalah sebagai berikut :  

1) Pengalaman akan kesuksesan (Past Performance) 

Pengalaman akan kesuksesan adalah sumber yang paling besar 

pengaruhnya terhadap self efficacy individu karena didasarkan pada 

pengalaman yang otentik. Pengalaman akan kesuksesan 

menyebabkan self efficacy individu meningkat, sementara kegagalan 

yang berulang mengakibatkan menurunnya self efficacy, khususnya 

jika kegagalan terjadi ketika self efficacy individu belum benar – 
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benar terbentuk secara kuat. Beberapa hal yang dijadikan tolak ukur 

dalam indikator ini, yaitu : 

a) Tugas yang menantang 

b) Pelatihan 

c) Kepemimpinan yang mendukung 

2) Pengalaman individu lain (Vicarious Experience) 

Individu tidak bergantung pada pengalamannya sendiri tentang 

kegagalan dan kesuksesan sebagai sumber self efficacy-nya. Self 

efficacy juga dipengaruhi oleh pengalaman individu lain. 

Pengamatan individu akan keberhasilan individu lain dalam bidang 

tertentu akan meningkatakan self efficacy individu tersebut pada 

bidang yang sama. Beberapa hal yang dijadikan tolak ukur dalam 

indikator ini, yaitu :  

a) Kesuksesan rekan kerja 

b) Kesuksesan perusahaan 

3) Persuasi Verbal (Verbal Persuasion) 

Persuasi verbal dipengaruhi untuk meyakinkan individu bahwa 

memiliki kemampuan yang memungkinkan individu untuk meraih 

apa yang diinginkan. Beberapa hal yang ada dalam dimensi ini yaitu 

sikap dan komunikasi yang dirasakan dari pemimpin atau atasan. 

Pada persuasi verbal, individu diarahkan dengan saran, nasihat, dan 

bimbingan sehingga dalam meningkatkan keyakinan tentang 
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kemampuan – kemampuan yang dimiliki yang dapat membantu 

mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa hal yang dijadikan tolak 

ukur indikator ini, yaitu : 

a) Hubungan atasan dengan pegawai 

b) Peran pemimpin 

4) Keadaan fisiologis (Emotional Cues) 

Penilaian individu akan kemampuannya dalam mengerjakan suatu 

tugas sebagian dipengaruhi oleh keadaan fisiologis. Gejolak emosi 

dan keadaan fisiologis yang dialami individu memberikan suatu 

isyarat terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan sehingga situasi 

yang menekan cenderung dihindari. Informasi dari keadaan fisik 

seperti jantung berdebar, keringat dingin dan gemetar menjadi 

isyarat bagi individu bahwa situasi yang dihadapinya barada diatas 

kemampuannya. Dalam indikator ini, yang dijadikan tolak ukur 

yaitu: 

a) Keyakinan akan kemampuan mencapai tujuan 

b) Keinginan sukses mencapai tujuan  
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan 

hubungan antara variabel independen dengan dependen yang terdapat dalam 

kerangka pemikiran 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Peneliti, 

Tahun 

Judul Variabel  Yang  

digunakan 

Hasil Penelitian 

1. Anwar, dkk 

(2018), Vol 1 

ISSN 2599-2007 

 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Transformasioal, 

Disiplin Kerja 

dan Semangat 

Kerja terhadap 

Kinerja anggota 

satuan Hubdam 

VII/ Wirabuana 

Kepemimpinan 

Transformasial 

dan Disiplin 

Kerja 

Kepemimpinan 

Transformasial dan Disiplin 

Kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja 

 

2. Widyawati, dkk 

(2018) 

Vol 9 ISSN 0976-

4852 

Pengaruh 

Motivasi kerja, 

self essteem, self 

efficacy terhadap 

kinerja karyawan 

CV. Alam 

Tanpaka, 

Denpasar Bali. 

 

Self Efficacy Self efficacy tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

3. Murtiningsih 

(2017), Vol 1 

ISSN 2597-503 

Pengaruh Gaya 

kepemimpinan, 

budaya 

organisasi, self 

efficacy melalui 

kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan Dinas 

Koperasi dan 

usaha mikro kota 

Surabaya 

self efficacy Self efficacy berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

4. Sebayang (2017) 

Vol 2 No. 4 

Pengaruh Self 

Estem dan Self 

self efficacy Self Efficacy berpengaruh 

positif dan signifikan 
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ISSN 2303-1174 Efficacy terhadap 

kinerja karyawan 

di PT. Finnet 

Indonesia 

terhadap kinerja karyawan 

5. Kasenda, dkk 

(2016) Vol 2 

2303-1198 

Pengaruh 

Pengembangan 

karir, Disiplin 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

Bank Sulutgo 

cabang 

Kawangkoan 

Disiplin Kerja Disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

 

6. Putra dan Adnyani 

(2016) Vol 5 No 7  

ISSN : 2302-8912 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Transformasional 

dan  

Organizational 

Citizenship 

Behavior (OCB) 

terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

BPR Jaya Kerti 

Kepemimpinan 

Transformasiona

l 

Kepemimpinan 

Transformasioal, 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja 

karyawan 

7. Harjono, dkk 

(2015), Vol 3 

ISSN 2303-11 

 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

transformasional 

dan Self efficacy 

terhadap kinerja 

karyawan PT. Air 

Manado 

Kepemimpinan 

transformasional 

dan self efficacy 

Kepemimpinan 

transformasional dan self 

efficacy berpengaruh 

positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan 

8. Mahendra dan 

Mujiati (2015), 

Vol 4 

ISSN 2302-8912 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

transformasional, 

disiplin kerja, dan 

burnout pada 

kinerja karyawan 

arma museum 

and resort 

Kepemimpinan 

Transformasial 

dan Disiplin 

Kerja 

Kepemimpinan 

Transformasial dan Disiplin 

Kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

 

9. Putra dan 

Indrawati (2015), 

Vol 4 

ISSN : 2302-8912 

 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Transformasioal, 

Motivasi,dan  

Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja 

karyawan 

CV.Motor Agung 

I di Kabupaten 

Kepemimpinan 

Transformasial 

dan Disiplin 

Kerja 

Kepemimpinan 

Transformasioal, dan 

Disiplin Kerja berpengaruh 

positif terhadap Kinerja 

karyawan 
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Tabanan 

10. Sahangggamu 

(2015) 
ISSN 2303-1174 

 

Pengaruh 

Pelatihan kerja, 

Motivasi, Disiplin 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

PT. Bank 

Pengkreditan 

rakyat dana raya 

Disiplin Kerja Disiplin kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

11. Sulaiman (2014) 

Vol 4, 

ISSN 2303-0542 

 

Pemberdayaan, 

Self Efficacy , 

budaya organisasi 

terhadap kinerja 

karyawan PT. 

Surya 

Madistrindo 

cabang 

Lhokseumawe 

self efficacy Self Efficacy berpengearuh 

positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan 

12. Kaseger (2013) 

Vol 1, 

ISSN 2303-1174 

 

Pengembangan 

karir dan Self 

Efficacy terhadap 

kinerja karyawan 

PT. Matahari 

Departement 

Store Manado 

Townsquare 

self efficacy Self Efficacy secara bersama 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Pengembangan karir 

bepengaruh signifikan, 

sedangkan Self efficacy tidak 

signifikan 

13. Ekaningsih (2014) 

ISSN 2222-1905 

The Effect of 

Transformational 

Leadership on the 

Employees' 

Performance 

through 

Intervening 

Variables of 

Empowerment, 

Trust, and 

Satisfaction (A 

Study on Coal 

Companies in 

East Kalimantan 

Kepemimpinan 

Transformasiona

l 

Kepemimpinan 

Transformasioal, 

berpengaruh positif 
terhadap Kinerja karyawan 

14. Cherian & Jacob 

(2013) 

Vol 8 No. 4 ISSN 

1833-8119 

Impact of Self 

Efficacy on 

Motivation and 

Performance of 

Employees 

Self Efficacy Kinerja karyawan 

dipengaruhi secara positif 
oleh keseluruhan self-

efficacy. 
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C. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dengan kinerja 

karyawan 

Menurut Murtiningsih (2018) Kepemimpinan memegang peranan 

yang penting untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan guna 

mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Gaya kepemimpinan 

ialah perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam mempengaruhi 

orang lain atau karyawan Ardana (2011) dalam Murtiningsih (2018). Salah 

satu gaya kepemimpinan yang dianggap mampu meningkatkan kinerja 

karyawan adalah gaya kepemimpinan transformasional. Menurut Bass 

(1985) kepemimpinan transformasional dapat diukur, serta bagaimana hal 

itu berdampak pada motivasi dan kinerja pengikut. Para pemimpin 

transformasional miliki kekuatan dan pengaruh besar. mereka memiliki 

tingkat kepercayaan tinggi pada pemimpin mereka. Pemimpin 

transformasional mengilhami dan menggairahkan kesalahan mereka 

karyawan dengan gagasan bahwa mereka mungkin dapat untuk mencapai 

hal-hal besar dengan usaha ekstra. Hasil penelitian terdahulu (Anwar 2018, 

Eny 2017, Putra 2016, Harjono 2015; Mahendra 2015; Putra 2015) 

menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Pengaruh Disiplin kerja dengan Kinerja Karyawan  

Disiplin kerja juga memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan (Mahendra, 2015). Menurut Foucault (1975) Kekuatan 
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disiplin modern (kontrol disiplin) adalah kepeduliannya dengan apa yang 

belum dilakukan orang (tidak patuh), yaitu dengan kegagalan seseorang 

untuk mencapai standar yang disyaratkan. Kekhawatiran ini 

menggambarkan fungsi utama dari sistem disiplin modern: untuk 

memperbaiki perilaku menyimpang. Tujuan utamanya bukanlah balas 

dendam tetapi reformasi, di mana reformasi terutama datang untuk hidup 

dengan standar atau norma masyarakat.  Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu (Anwar 2018; Kasenda 2016; Mahendra 2015, Putra 2015 dan 

Sahangggamu 2015; Katiandagho 2014, Baskoro 2014) manunjukkan 

bahwa Disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Pengaruh Self Efficacy terhadap kinerja karyawan  

Menurut Bandura (1994) Self-efficacy memengaruhi semua aspek 

pengalaman manusia secara positif. , self-efficacy bukanlah sifat yang 

dimiliki beberapa orang dan yang lain tidak. Sebaliknya, itu adalah 

kemampuan untuk berolahraga dan memperkuat kemanjuran diri 

seseorang. Beberapa Hasil penelitian terdahulu menurut (Hikmah 2018, 

Murtiningsih 2018; Sebayang 2017; Harjono dkk 2015; Sulaiman 2014) 

menunjukkan bahwa self efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan atau 

hubungan jenis variabel dalam kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

H1(+) 

 

H2(+) 

 

H3 (+)  

C. Hipotesis 

 

D. Hipotesis 

Dari kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

H1  =  Gaya kepemimpinan transformasional pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H2  =  Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H3  =  self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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