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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu  

Penelitian Imran et al., (2012) tujuannya adalah buat mengkaji pengaruh 

dari kepemimpinan transformasional, teritori kerja terhadap kemampuan pekerja. 

Pengkajian dilakukan akan 300 karyawan pabrik di Pakistan. Pengkajian ini perlu 

dilakukan karena peran pemimpin yang memegang peranan sentral dari sebuah 

perusahaan. Semakin baik pemimpin dalam mengarahkan karyawan maka akan 

semakin meningkat produktifitas dan efektifitas dalam menjalankan pekerjaan. Dan 

hal ini akan meningkatkan kinerja karyawan kearah yang lebih baik lagi. 

Perusahaan manufaktur diambil karena sektor ini juga merupakan salah satu 

industri yang berkembang cukup baik di Pakistan.   

 

Dina (2012) berlandaskan pengkajian ini mengkaji dampak antara faktor 

motivasi dan kepuasan kerja atas kemampuan pekerja. Sebagian besar ahli 

menganggap bahwa masalah motivasi sangat penting untuk aktivitas karyawan dan 

juga untuk memahami dan menjelaskan perilaku dan terutama perilaku organisasi. 

Karena itu, masalah ini adalah sering diatasi. Karena kerumitan fenomena, beberapa 

aspek tidak dapat ditangkap atau menjelaskan dengan tepat. Meskipun konsep 

motivasi sering digunakan untuk menjelaskan apa yang menentukan adopsi dan 

pemeliharaan jenis perilaku tertentu, namun konsep ini tidak cukup jelas 

didefinisikan dalam literatur. Mengenai kinerja, jelaslah bahwa ada motivasi dan 

kinerja yang saling terkondisi. Diyakini bahwa, ketika ada tumpang tindih harapan 

individu dan persyaratan organisasi, ada juga merupakan peluang untuk 

mendapatkan kinerja profesional. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi 
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karyawan dalam suatu perusahaan, untuk tujuan memperoleh hasil kinerja tinggi, 

berkontribusi pada peningkatan efisiensi kerja, tetapi peningkatan kinerja tidak 

selalu berbanding lurus dengan intensitas motivasi. 

Penelitian Lim et al., (2012) bertujuan ntuk mengkaji relasi antara 

kemampuan karyawan dengan variabel independen pada karyawan pabrik di 

Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghargaan untuk kinerja adalah alat 

manajemen yang kuat dipakai untuk menciptakan institusi yang berkemampuan 

besar karena memeberikan motivasi individu agar berkinerja lebih baik kontribusi 

ataupun upaya diakui, dan dihargai. Penelitian telah memperlihatkan bahwa 

penghargaan dan insentif moneter memiliki fungsi berarti dalam menggandeng 

serta menjaga kemampuan optimal para karyawan. Pengusaha harus memastikan 

hal itu bermakna bagi imbalan keuangan untuk kinerja karyawan yang luar biasa. 

Ini karena karyawan tidak akan menganggap serius sistem dan prinsip penghargaan 

dan insentif jika imbalan finansial tidak diberikan dengan cara yang berarti. Namun, 

hadiah dan insentif bukan garansi untuk mendapatkan dan menahan pekerja 

berkemampuan tinggi atau menambah kemampuan dan kapasitas organisasi. 

Kiruja dan Mukuru (2013) menguji hubungan antara variabel motivasi pada 

kinerja karyawan di Kenya. Sebanyak 200 karyawan dijadikan responden dalam 

penelitian ini. Keberhasilan keseluruhan lembaga dalam mencapai sasaran 

strategisnya sangat bergantung pada tingkat kinerja karyawan. Kinerja karyawan 

adalah fungsi dari kemampuan dan motivasi, motivasi dibutuhkan karyawan dalam 

mencapai sebuah harapan bersama. Dengan adanya motivasi maka semua bagian 

dari perusahaan akan berusaha mencapainya. Dengan adanya motivasi bersama 

maka kinerja akan meningkat karena adanya tujuan yang jelas dan terukur dalam 
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bekerja. Motivasi merupakan pemicu utama dari keberhasilan kerja karyawan dan 

perusahaan.  

 Kaveri & Prabakaran (2013) menelaah dampak dari implementasi sumber 

daya individu yang diterapkan pada kinerja karyawan di India. Masuknya investor 

dalam industri produk olahan kulit sudah menciptakan intikad besar bagi industri 

sejenis di India sehingga industri tersebut dipaksa untuk memungut serta 

mengaplikasikan modifikasi inovatif dalam praktik SDM. Karyawan merupakan 

bagian penting dari sebuah organisasi, sehingga manajer sumber daya individu pada 

suatu perusahaan akan menetapkan pekerja handal serta akan memfokuskan 

periohal perkembangan kapabilitas, teknis serta kemampuan kerja yang fleksibel 

dengan mengangkat praktek sumber daya individu yang efisien. Kunci dari 

penelitian yang tepat ini adalah untuk mengamati hubungan antara praktik SDM 

berkinerja tinggi seper peningkatan motivasi, pengayoman pemeliharaan lapangan 

kerja serta imbala perihal kemampuan pekerja di perusahaan India. Penelitian ini 

juga menganalisis dampak praktik SDM berkinerja tinggi atas kemampuan 

pekerjaan.  

Rizwan et al. (2014) mengkaji pengaruh apresiasi instrinsik serta instruksi 

kerja mengenai kemampuan pengerja. Penelitian dilakukan di Pakistan dengan 

melibatkan 170 karyawan sebagai responden penelitian. Tujuan dapat dicapai jika 

koordinasi dan kerja sama terjadi secara simultan yang dapat dilakukan secara 

efektif melalui motivasi. Stabilitas tenaga kerja sangat penting dari sudut pandang 

reputasi dan niat baik yang menjadi perhatian. Karyawan dapat tetap loyal kepada 

perusahaan hanya ketika karyawan memiliki perasaan partisipasi dalam 

manajemen. Keterampilan dan efisiensi karyawan akan selalu bermanfaat bagi 
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karyawan maupun karyawan. Ini akan mengarah pada citra publik yang baik di 

pasar yang akan menarik perhatian orang-orang yang kompeten dan berkualitas. 

Organisasi di dunia global yang dinamis ini terus berupaya mengembangkan dan 

memotivasi karyawan untuk membantu mencapai peningkatan kinerja dengan 

implementasi praktik sumber daya individu yang benar serta tersusun. Sistem 

manajemen penghargaan adalah praktik yang sangat sering dipakai oleh perusahaan 

guna meningkatkan motivasi dari pengerja dalam menggapai alhasil perusahaan 

dan meningkatkan kinerja. 

Apalagi pemimpin seperti itu norma dapat disebut sebagai kinerja 

karyawan. Mendorong pengikut untuk memikirkan minat kolektif. Banyak 

penelitian sebelumnya telah dikhususkan untuk mencapai tujuan kolektif. 

Karyawan menciptakan emosi konsep kinerja karyawan. Karyawan terhubung 

dengan pengikut karyawan; buat karyawan menyadari pentingnya kinerja 

ditemukan terkait dengan sejumlah misi bersama dan rasa tujuan untuk faktor 

termasuk hati nurani, keterbukaan untuk mendorong komitmen karyawan terhadap 

hasil. Pengalaman, kesesuaian dan stabilitas emosional. Kepemimpinan 

transformasional telah banyak dilakukan investigasi empiris menemukan hubungan 

yang signifikan dipelajari selama dua puluh tahun terakhir dan ditemukan antara 

praktik kerja serta kemampuan pengerja berelasi baik dengan beraneka ragam 

alhasil. Kemampuan karyawan juga ditemukan dipengaruhi oleh situasi dan 

organisasi.  

Misalnya daya saing sifat, kemanjuran diri dan tingkat upaya dan Posner 

mengidentifikasi bahwa di antara semua kepemimpinan. Hubungan gaya 

kepemimpinan transformasional dapat membantu antara usia dan kinerja dan 
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organisasi yang ditemukan mencapai tujuan organisasi. Karyawan juga 

mengusulkan itu komitmen memoderasi hubungan. Selain itu, kepemimpinan yang 

kuat dapat mengubah visi menjadi kenyataan, nilai-nilai efek positif dari 

kepemimpinan transformasional juga menjadi tindakan, hambatan menjadi inovasi 

dan sukses ditemukan pada kinerja karyawan.  

Tujuan utama departemen sumber daya manusia adalah untuk tidak hanya 

membuat organisasi orang yang cocok untuk memilih pelamar yang tepat untuk 

organisasi mereka, tetapi juga pekerjaannya adalah untuk menyesuaikan pekerjaan 

yang tepat untuk orang yang tepat dan juga memastikan bahwa individu puas 

dengan pekerjaan tersebut. dia sedang melakukan. Banyak peneliti telah mengklaim 

bahwa karyawan yang bahagia mengarah ke pelanggan yang bahagia (Morgan, n.). 

Saat ini karyawan dianggap sebagai aset bagi organisasi karena tidak mungkin 

bertahan tanpa mereka. Untuk memastikan bahwa karyawan terbaik setia kepada 

perusahaan, kepuasan kerja diperlukan. Kepuasan kerja akan memungkinkan 

individu menjadi lebih inovatif dan pekerja keras. Ada berbagai faktor yang dapat 

menyebabkan kepuasan kerja: lingkungan dan pekerjaan yang terkait seperti gaji, 

promosi, pengakuan atau pengakuan, pengawas otonomi / dukungan manajer, dan 

pekerjaan itu sendiri. Dampak dari faktor-faktor ini tergantung pada individu berapa 

banyak berat yang dia berikan untuk setiap faktor dan mengukur tingkat kepuasan 

dengan masing-masing faktor ini. 

Untuk memastikan bahwa faktor-faktor ini mengarah pada kepuasan kerja, 

organisasi tidak hanya harus fokus pada pemberian paket kompensasi yang baik 

tetapi juga memberikan lingkungan kerja yang menyenangkan. Makalah penelitian 

ini pada dasarnya akan mengukur hubungan tiga faktor tersebut dengan kepuasan 
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kerja karyawan yang bekerja di bank. Makalah ini akan fokus pada gaji, promosi, 

dan pengakuan. Makalah ini akan mencoba mencari tahu faktor mana yang paling 

penting bagi karyawan saat ini untuk mencapai kepuasan atau dengan kata lain 

seberapa puas mereka dengan faktor-faktor ini. 

Kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai seberapa bahagia individu 

dengan pekerjaannya. Jika sifat pekerjaan dan penghargaan baik moneter maupun 

non-moneter sesuai dengan harapan karyawan, ia cenderung puas dengan 

pekerjaannya. Jika tidak maka itu akan menghasilkan karyawan yang tidak puas 

yang dapat menyebabkan peningkatan turn over. Produktivitas orang, kreativitas 

meningkat ketika mereka senang dengan pekerjaan mereka, karena mereka 

cenderung lebih perhatian dan menunjukkan lebih banyak dedikasi terhadap 

pekerjaan mereka. Oleh karena itu kepuasan karyawan sangat penting untuk 

pertumbuhan organisasi. 

Penghargaan dan Pengakuan memiliki dampak penting pada kepuasan 

kerja. Departemen sumber daya manusia harus memastikan bahwa sementara 

menetapkan strategi untuk penghargaan dan pengakuan, mereka harus tetap 

mempertimbangkan kesetaraan untuk hasil terbaik dalam hal produktivitas dan 

kinerja tinggi serta analisis pasar yang tepat juga harus dilakukan mengenai 

bagaimana perusahaan / bank lain sedang mengerjakan kepuasan karyawan mereka. 

Berbagai teori didefinisikan oleh berbagai peneliti dan penulis terkait dengan 

kepuasan kerja seperti teori dua faktor. Setiap teori memberikan indikasi bahwa 

imbalan moneter dan nonmoneter penting bagi karyawan. 

Bayaran dianggap sebagai imbalan moneter dan ekstrinsik, yang meliputi 

gaji, bonus, dan biaya hidup dll. Perlu bahwa upahnya harus sama dengan pekerjaan 
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yang dilakukan seorang individu. Jika gaji tidak dianggap sama dengan beban kerja, 

itu menyebabkan ketidakpuasan dan tingkat motivasi karyawan terpengaruh. Ketika 

gaji diberikan sesuai dengan kinerja, cenderung menghasilkan hasil yang lebih 

menjanjikan dalam hal produktivitas karyawan dan kepuasan kerja. Sementara 

menetapkan pembayaran untuk karyawan, departemen sumber daya manusia harus 

mengingat ekuitas internal dan eksternal yaitu upahnya harus sesuai dengan tingkat 

pasar dan upahnya harus sama dengan tingkat upah bawahan atau rekan kerja yang 

sama, jika tidak maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Selain itu, gaji harus 

diberikan sesuai dengan keterampilan dan pengalaman karyawan. Terlebih lagi, 

upah harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi gender dan nepotisme, tetapi 

dalam masyarakat Pakistan, nepotisme ada dan kadang-kadang karyawan tidak 

dibayar sesuai dengan beban kerja mereka. Salah satu faktor pembayaran yang tidak 

pantas dapat berupa resesi atau kebijakan perusahaan. 

Tetapi ada banyak pendekatan tentang topik ini dari berbagai perspektif: 

perspektif psikologis, perspektif psikoanalitik, perspektif sosiologis, dan 

sebagainya, yang berpusat baik pada individu atau hubungan individu-lingkungan. 

Pendekatan yang dipusatkan pada orang tersebut memiliki yang relatif rendah nilai 

penjelas, karena motivasi dilihat melalui prisma karakteristik internal individu 

(kebutuhan, naluri, sifat kepribadian dan sebagainya). Pendekatan-pendekatan ini 

gagal mempertimbangkan konteks di mana orang bekerja dan pengaruhnya. Oleh 

karena itu, di bawah pendekatan ini motivasi hanya ditentukan secara individual, 

dari dalam. Kategori ini mencakup penulis yang menafsirkan motivasi dari 

perspektif psikologis dan psikoanalitik, karena faktor penyihir mendorong orang 

untuk bertindak sesuai dengan kebutuhannya, ketegangan yang membuat tubuh 
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bergerak untuk mengurangi tekanan, atau gaya yang menyebabkan transisi tubuh 

dari keadaan tidur ke keadaan membutuhkan. Karyawan menganggap motivasi 

sebagai keadaan organisme penyihir dalam energi fisik dimobilisasi secara selektif 

dan diarahkan ke serangkaian elemen yang disebut tujuan. Orang menjadi 

termotivasi saja ketika dia secara simultan ditandai oleh keadaan mobilisasi energi 

dan dengan mengarahkan perilaku menuju tujuan spesifik yang dipilih secara 

istimewa dari beberapa kemungkinan. Untuk spesialis lain, motivasi merupaka 

mekanisme yang disiapkan agar mempengaruhi arah, kegigihan serta semangat 

perilaku individu yang diarahkan pada tujuan tertentu.  Pendekatan terkait motivasi 

dari perspektif hubungan individu-lingkungan memperhitungkan 

memperhitungkan pengaruh faktor-faktor di luar individu: lingkungan bisnisnya, 

sifat pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja dan bos. Dalam kategori ini sebagian 

besar adalah sosiolog, misalnya yang percaya bahwa motif tergantung pada peran 

individu yang ditugaskan oleh perusahaan atau organisasi dan juga tergantung pada 

hubungan individu dengan konteks sosial.  

Selanjutnya, pengkajian yang dibuat oleh Lim et al., (2012) untuk mengkaji 

kaitan antar kemampuan pekerja sebagai variabel dependen.  Mean atau rata-rata 

adalah ukuran kecenderungan pusat data yang menawarkan gambaran umum data 

tanpa perlu membanjiri satu dengan masing-masing pengamatan dalam satu set 

data. Hasil dalam menunjukkan bahwa semua rata-rata variabel lebih tinggi dari 

tiga. Ini memperlihatkan bahwa sebagian besar informan percaya kinerja pekerjaan 

bisa ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan variabel. 

Deviasi standar adalah pengukuran lain dispersi data skala internal dan rasio 

dimana ia menawarkan indeks penyebaran distribusi pada variabilitas dalam data. 
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Itu adalah hal biasa pengukuran variasi juga dan itu menunjukkan variasi tentang 

rata-rata. Akan halnya keinginan pengkajian ialah agar untuk memahami aspek-

aspek yang mempengaruhi kemampuan kerja antar orang dewasa yang bekerja di 

tempat kerja, ada lima variabel yang digunakan untuk menentukan kinerja 

pekerjaan bekerja orang dewasa di tempat kerja dalam masyarakat saat ini. Variabel 

pertama adalah pendapatan versus kinerja pekerjaan orang dewasa yang bekerja.  

Penelitian Zameer et al., (2014) atas pekerja dari perusahaan minuman 

ringan yang berada di Pakistan. Saat ini organisasi dapat dengan enteng mengubah 

bahan, kebutuhan, barang dan jasa karyawan ke organisasi lain, atau ke negara lain. 

Tetapi satu-satunya sumber daya yang tidak mudah dipertukarkan adalah sumber 

daya manusia. Jadi kita dapat mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah aset 

yang sangat penting atau paling kompetitif dari organisasi mana pun yang tidak 

dapat dipertukarkan. Sumber daya manusia atau aset manusia berarti pekerja atau 

karyawan dari organisasi mana pun. Jadi motivasi adalah faktor utama yang 

mempengaruhi sumber daya manusia organisasi. Organisasi harus memotivasi 

karyawan karyawan untuk kinerja terbaik atau untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sebenarnya motivasi adalah alat terbaik untuk kinerja terbaik. Saat ini ada banyak 

diskusi tentang motivasi dan hubungan efisiensi karyawan dan efisiensi organisasi. 

Motivasi akan mengarah pada fakta bahwa pekerja atau karyawan organisasi akan 

serius melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Gaji yang menarik memainkan 

peran penting untuk meningkatkan kinerja karyawan dan juga meningkatkan 

produktivitas organisasi. 

Penelitian Eran (2016) menguji pengaruh gaya kepemimpinan kinerja 

karyawan di Israel. Penelitian ini meneliti sejauh mana gaya kepemimpinan 
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(demokratis, otokratis dan transaksional) mempengaruhi kinerja karyawan di antara 

bank-bank terpilih di Edo State. Kuesioner diberikan untuk tanggapan dari 

karyawan di bank yang dipilih di Edo State. Sejumlah 220 kuesioner dengan mudah 

didistribusikan di antara bank-bank yang dijadikan sampel. Dengan demikian, 

analisis didasarkan pada 200 kuesioner. Gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh 

organisasi meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan. Penelitian empiris tentang 

gaya kepemimpinan telah mengindikasikan bahwa kinerja suatu organisasi untuk 

memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu organisasi dapat 

dilakukan dengan baik. Gaya kepemimpinan adalah salah satu penentu keberhasilan 

dan kegagalan organisasi. Kepemimpinan yang baik adalah kondisi untuk 

penyelesaian tugas-tugas ini secara efektif. Gaya kepemimpinan manajemen yang 

efektif adalah prasyarat untuk pencapaian organisasi. Manajemen bisnis 

menghubungkan keberhasilan karyawan dengan efisiensi kepemimpinan, yaitu, 

gaya kepemimpinan pengawas berimbas akan kemampuan pekerja.  

Putra et al., (2018) meneliti pengaruh dari motivasi, jenjang karir dan 

disiplin akan kemampuan karyawan. Pengkajian dibuat akan perusahaan di bagian 

jasa di Indonesia. Kinerja karyawan yang baik merupakan tujuan dari semua 

perusahaan dan perusahaan melakukan banyak usaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya agfar mampu mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 

Motivasi kerja juga perlu terus ditumbuhkan agar karyawan mempunyai tujuan 

yang jelas dengan pencapaian kerja tersebut. 

Menurut Al Khajeh (2018) kepemimpinan adalah salah satu penentu utama 

yang terkait dengan keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah organisasi. Gaya 

kepemimpinan adalah cara orang diarahkan dan dimotivasi oleh pemimpin untuk 
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mencapai tujuan organisasi. Studi ini mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan pada 

kemampuan organisasi. Fokusnya adalah pada enam gaya kepemimpinan utama - 

transformasi, transaksional, otokratis, karismatik, birokratis dan demokratis. 

Penelitian ini menyediakan wawasan mendalam tentang gaya kepemimpinan; yang 

demokratis, transformasional, birokrasi dan kepemimpinan otokratis memiliki 

dampak positif pada kinerja organisasi, namun demikian kepemimpinan karismatik 

dan transaksional berdampak negatif pada kinerja organisasi, karena tidak 

memberikan peluang dan kebebasan kepada karyawan. Penelitian utama telah 

dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan bantuan instrumen survei, 

berdasarkan survey daftar pertanyaan. Penelitian sekunder telah dilakukan melalui 

tinjauan sebelumnya literatur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penelitian.  

Peran kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah penting dalam hal 

menciptakan visi, misi, penentuan dan pendirian tujuan, merancang strategi, 

kebijakan, dan metode untuk mencapai organisasi tujuan secara efektif dan efisien 

dengan mengarahkan dan mengoordinasikan upaya dan kegiatan organisasi. 

Kepemimpinan yang berkualitas adalah penting untuk mencapai misi dan visi 

bersama mengatasi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Dalam waktu 

saat ini, banyak perusahaan hadapi masalah yang berkaitan dengan praktik tidak 

etis, tingginya pergantian tenaga kerja, kinerja keuangan yang buruk dan lainnya. 

Hal ini mungkin karena kurang efektifnya peran kepemimpinan. Tujuan utama 

banyak perusahaan adalah untuk mencapai tujuan yang dinyatakannya; karenanya 

perlu ada pemimpin yang efektif dalam mengkoordinasi dan memotivasi karyawan.  

Tujuan dari penelitian Ilham (2018) ini adalah untuk mengetahui dampak 

budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Penelitian 
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ini didasarkan pada data primer dan sekunder. Sampel penelitian diambil dari 

tenaga pengajar dan staf akademik di Surabaya. Penelitian dilakukan dengan 

membagikan kuesioner pada sejumlah responden yang menjadi sampel penelitian. 

Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan 

partisipatif, gaya pengasuhan, gaya otoriter, gaya birokrasi dan berorientasi tugas. 

Dimensi yang digunakan dalam budaya organisasi adalah pendekatan integrasi, 

pendekatan diffrentiation, dan pendekatan fragmentasi. Dimensi yang digunakan 

dalam kepuasan kerja adalah kepuasan dengan gaji, promosi, kolega, pengawas dan 

pengawas pekerjaan.  

 

2.2.      Definisi Variabel Dependen  

 

Kinerja Karyawan 

Karyawan ialah jantung dari organisasi mana pun. Agar organisasi dapat 

beroperasi dengan lancar dan tanpa ada interupsi, maka kerja sama karyawan tidak 

dapat diganti dengan yang lain untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Sangat 

penting bahwa karyawan dari suatu organisasi tidak hanya memiliki hubungan yang 

baik dengan manajemen puncak, tetapi juga, karyawan mempertahankan hubungan 

yang sehat dan profesional dengan rekan kerja karyawan. Motivasi kerja bisa 

mempengaruhi kinerja karyawan untuk perbaikan. Penelitian ini juga berfokus pada 

faktor yang mempengaruhi kemampuaan pekerja secara negatif. Semakin benar 

kemampuan pekerja sehingga akan semakin mudah bagi perusahaan untuk 

mengembangkan perusahaan tersebut. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

jika karyawan termotivasi positif, itu meningkatkan efektivitas karyawan dan 

efisiensi secara drastis untuk mencapai tujuan organisasi. 
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2.3       Hubungan antar Variabel 

2.3.1  Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

Kepemimpinan merupakan suatu keahlian yang memberikan pengaruh 

kepada suatu individu agar harapan dapat tercapai dengan sikap bersemangat 

(Imran et al., 2012). Gaya kepemimpinan transformasional berfokus pada 

mengembangkan pengikut dan mempertimbangkan kebutuhan - kebutuhan 

karyawan. Manajer yang fokus fokus kepemimpinan transformasional khususnya 

pada pengembangan nilai keseluruhan sistem karyawan, pengembangan moralitas, 

keterampilan dan tingkat motivasi karyawan. 

Kepemimpinan transformasional bertindak sebagai sebuah jembatan yang 

kuat antara pengikut dan pemimpin, untuk mengembangkan pemahaman yang jelas 

terkait dengan tingkat motivasi, nilai-nilai dan minat. Kepemimpinan 

transformasional itu menunjukkan kepemimpinan yang unggul dalam hal kinerja. 

Kepemimpinan transformasional dapat berlaku ketika atasan memperbesar 

ataumeningkatkan perhatian terhadap karyawan. Pemimpin transformasional ialah 

mereka yang mendorong karyawan agar memandang melebihi kepentingan diri 

karyawan sendiri. Para pemimpin transformasional biasanya akan lebih efektif 

karena beberapa alasan seperti pemimpin mungkin karismatik dalam hal 

mengilhami karyawan, para pemimpin transformasional dapat memenuhi 

kebutuhan emosional karyawan atau karyawan dapat meningkatkan pengetahuan 

dan intelektual karyawan. Kepemimpinan transformasional kepemimpinan dan 

pengikut tingkat individu kinerja terhubung secara positif. Lebih lanjut, penelitian 

ini juga mengindikasikan hal itu bahwa kepemimpinan transformasional dan kinerja 

tim di tingkat organisasi dikaitkan secara positif.  
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Al Khajeh (2018) menerangkan kinerja adalah fungsi keterampilan, 

kemampuan, pengetahuan dan motivasi yang diarahkan menuju perilaku yang 

ditentukan. Penelitian dilakukan oleh penulis yang disebutkan di atas menunjukkan 

bahwa kepemimpinan transformasional meningkatkan pengembangan pengikut 

secara keseluruhan. Pengikut kepemimpinan transformasional bergaul dengan 

mendefinisikan diri sendiri dan memuaskan hubungan dengan individu atau 

kelompok. Karisma ideal dan perilaku pemimpin transformasional memotivasi 

pengikut untuk mengidentifikasi dengan pemimpin. Hubungan yang dipersonalisasi 

dikembangkan oleh pemimpin transformasional mengembangkan lingkungan di 

mana karyawan merasa bahagia dan karenanya, karyawan kinerja keseluruhan 

ditingkatkan. Maka dari itu dapat dikatakan kepemimpinan transformasional dan 

kinerja organisasi berhubungan positif. Al Khajeh (2018) menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional memiliki makna yang signifikan berdampak pada 

kinerja organisasi. Karyawan melakukan penelitian pada organisasi perbankan 

dengan bantuan alat statistik seperti SEM dan SPSS dan sampai pada kesimpulan 

di atas itu bahwa kepemimpinan transformasional memiliki arah langsung dampak 

positif pada kinerja organisasi. 

 

2.3.2    Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Khan et al., (2010) menjelaskan, saat daerah kerja organisasi disegala 

bidang menghadapi modifikasi yang pesat, motivasi menyampaikan kaitannya 

dengan kemampuan pekerja. Pekerja yang memiliki motivasi atas pelaksanaan 

tugasnya lebih berpotensi untuk menumbuhkan kemampuannya. Motivasi yang 

didapatkan pekerja agar melaksanakan pekerjaan secara optimal ialah cara 
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menaikkan kemampuan pekerja serta motivasi berdampak substansial pada 

kemampuan pegawai. Diteliti dengan data preseden dari Dina (2012), Rizwan et al. 

(2014) dan Zameer et al., (2014) memperlihatkan terdaapat kaitan substansial 

antara motivasi dan kinerja karyawan. 

 

2.3.3   Pengaruh Kedisiplinan terhadap Kinerja Karyawan 

Secara umum, disiplin kerja didefinisikan sebagai ketika pekerja selalu 

hadir dan meninggalkan tempat kerja tepat waktu, melakukan pekerjaan dengan 

sesuai dan tidak terlambat, melaksanakan instruksi atasan, dan mengikuti semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Disiplin kerja yang tinggi 

diharapkan dapat menaikkan kinerja karyawan. Ketika perusahaan memiliki 

pekerja dengan disiplin kerja yang tinggi namun tidak memberikan kemampuan 

yang optimal, teknologi canggih yang ada pada perusahaan tidak akan membuahkan 

produk yang berkualitas secara optimal. Suatu perusahaan mengharapkan memiliki 

staf dengan kualitas dan kinerja yang baik sehingga perusahaan akan berkembang 

pesat dan mampu bersaing di era persaingan global. 

Perusahaan mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, salah satunya adalah meningkatkan komunikasi antara staf dan pimpinan 

serta komunikasi antar departemen dan komunikasi di antara staf. Untuk itu 

diperlukan dukungan disiplin kerja. Program yang bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan harus dijalankan oleh anggota di semua tingkatan dalam 

perusahaan. Setelah menerapkan komunikasi yang baik dan disiplin kerja, langkah 

selanjutnya yang harus diambil adalah perusahaan menilai kinerja karyawannya. 

Penilaian berjalan untuk mengungkapkan apakah anggota dalam perusahaan telah 
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sesuai dengan standar perusahaan dengan hasil yang optimal atau sebaliknya. 

Ketika hasilnya tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka perusahaan harus 

memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. 

Selain itu, dengan penilaian ini, karyawan dengan kinerja yang baik 

mungkin memiliki peluang untuk dipromosikan dan meningkatkan penghargaan 

mereka untuk mendorong mereka bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Lebih jauh lagi, bagi karyawan, jika perusahaan memberikan 

penghargaan tinggi, mereka dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Diperlukan disiplin kerja yang tinggi untuk menghadapi persaingan global 

yang semakin sengit. Ini berarti bahwa setiap sumber daya manusia dituntut untuk 

dapat melaksanakan dengan baik semua tugas dan tanggung jawab, bekerja dengan 

cepat, bekerja dengan benar pada target yang dimaksudkan, dan bermanfaat untuk 

pengembangan perusahaan. Dengan demikian, dapat menghasilkan kinerja 

karyawan yang baik dan mempercepat pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. 

Itulah alasan perlunya studi yang lebih mendalam dengan melaksanakan pengkajian 

untuk menjelaskan cara komunikasi serta disiplin kerja berdampak pada 

kemampuan pekerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak 

informasi, ide, pengetahuan yang dapat dipraktikkan di dunia bisnis dan dapat 

digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang terkait dengan masalah 

sumber daya manusia sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

 

2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian serta spekulasi diringkaskan sebagai berikut: 

 

Fenky. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada Perusahaan Keramik di 
Batam, 2019. 
UIB Repository©2019 



24 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 
 

Perumusan spekulasi dari persoalan diatas adalah sebagai berikut : 
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