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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Aspek pokok dalam manajemen adalah mengenali peranan dan pentingnya 

orang lain. Manajer yang baik tahu bahwa satu-satunya cara mereka dapat 

mencapai tujuan organisasi adalah melalui orang dalam organisasi. Ahli 

manajemen pada awal abad kedua puluh, (Marry Parker Follet 2006) 

mendefinisikan manajemen sebagai “Seni untuk menyelesaikan segala sesuatu 

melalui orang”.Manajemen sering dianggap menyeluruh karena menggunakan 

sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan berhasil mencapai produksi 

yang optimal untuk seluruh organisasi yang berorientasi laba maupun nirlaba. 

Dengan semikian, manajemen dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan 

organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Ada beberapa pendapat, 

antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Hasibuan (2010) mengatakan “Manajemen sumber daya manusia adalah 

seni mengatur hubungan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. Menurut 

Mangkunegara (2013) mendefinisikan “Manajemen sumber daya manusia 

merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan 

dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 
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pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi”. 

Sedangkan menururut Rivai (2009) mendefinisikan “Manajemen sumber 

daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi 

segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian”. Dari 

beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya 

manusia untuk melakukan kegiatan pengembangan, melatih, dan member 

penghargaan, agar terciptanya kepuasan kerja dan semangat kerja guna membantu 

terwujudnya tujuan organisasi/perusahaan. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Sutrisno (2010) Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, 

agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan 

menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi, dalam bentuk bagan organisasi. 

3. Pengarahan dan pengadaan 

Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada pegawai, agar 

mau kerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang 
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dengan kepemimpinannya akan memberikan arahan kepada pegawai agar 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Adapun pengadaan merupakan 

proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi. Pengadaan 

yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

4. Pengendalian 

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati 

peraturan-peratuan dan bekerja sesuai rencana. 

5. Pengembangan 

Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teori, 

konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan, hendaknya sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa yang akan dating. 

6. Kompensasi 

Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau 

barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

organisasi.Prinsip kompensasi adalah adil dan layak.Adil diartikan sesuai 

dengan prestasi kerja, sedangkan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan 

primer. 

7. Pengintegrasian 

Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

organisasi dan kebutuhan pegawai, agar terciptanya kerja sama yang serasi 

dan saling menguntungkan. Di satu pihak organisasi memperoleh 

keberhasilan/keuntungan, sedangkan dipihak pegawai dapat memenuhi 
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kebutuhan dari hasil pekerjaannya.Pengintegrasian merupakan hal yang 

penting dan cukup sulit dalam manajemen sumber daya manusia, karena 

mempersatukan dua kepentingan yang berbeda. 

8. Pemeliharaan  

Pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi 

fisik, mental dan loyalitas, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai 

pension. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan 

dengan berdasarkan kebutuhan sebagian besar pegawai, serta berpedoman 

kepada internal dan eksternal konsistensi. 

9. Kedisiplinan  

Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia 

yang terpenting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi, karena 

tanpa adanya kedisiplinan, maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal. 

Kedisiplinan merupakan keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan 

organisasi dan norma social. 

10. Pemberhentian  

Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seorang dari suatu 

organisasi.Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan pegawai, keinginan 

organisasi, berakhirnya kontrak kerja, pensiun atau sebab lainnya. 

Penerapan fungsi manajemen dengan sebaik-baiknya mengelola pegawai, 

akan mempermudah mewujudkan tujuan dan keberhasilan organisasi. 
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2.1.3 Pengarahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengahargaan dan pengembangan organisasi, termasuk didalamnya 

bagaimana menggerakan para anggotanya untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, bagaimana pemimpin memotivasi para anggotanya, bagaimana 

mengadakan komunikasi didalam organisasi, bagaimana mengadakan perubahan 

dan pengembangan dalam organisasi dan bagaimana mengatasi segala konflik 

yang ada dalam organisasi. Kemampuan seseorang pemimpin untuk memotivasi  

dan mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi akan menentukan 

efektifitaspemimpin untuk mencapai hasil yang optimal. Pemimpin yang dapat 

melihat motivasi sebagai suatu sistem akan mampu meramalkan perilaku dari 

bawahannya. 

 

2.2 Motivasi Kerja 

2.2.1 Definisi Motivasi Kerja 

Menurut Sutrisno (2010) “Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi 

sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang”.Menurut 

Hasibuan (2010) Adalah “Motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan 

pegawai dan organisasi agar maubekerja secara berhasil, sehingga keinginan para 

pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai”. 

Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Counter dalam Suwatno dan 

Priansa (2011) Mengatakan “Motivasi kerja sebagai kesediaan untuk 

melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian yang 
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dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individual 

tertentu”. 

Berdasarkan pendapat parra ahli di atas , dapat disimpulkan bahwa 

motivasi merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu 

dibenahi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 

 

2.2.2 Manfaat Motivasi 

Manfaat motivasi adalah menumbuhkan gairah atau semangat kerja 

sehingga produktivitas kerja setiap karyawan meningkat sehingga dari setiap 

pekerjaan karyawan meningkat pula. Menurut Hasibuan (2010) Menyatakan 

bahwa tujuan pemberian motivasi bagi seorang karyawan selain memberikan 

keuntungan pada karyawan itu sendiri juga memberikan keuntungan kepada 

perusahaan seperti : 

1. Dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

2. Dapat mendorong semangat dan gairah kerja keryawan. 

3. Dapat mempertahankan kestabilan karyawan. 

4. Dapat meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

5. Dapat menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

6. Dapat meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 

7. Dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan . 

8. Dapat meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan. 

9. Dapat meningkatkan efisiensi pengguna alat-alat bahan baku. 

 



 
 

16 

2.2.3 Teori Motivasi 

Secara psikologis, aspek yang sangat penting dalam perusahaan adalah 

sejauh mana manajer mampu mempengaruhi motivasi kerja sumber daya manusia 

yang dimiliki agar mampu bekerja produktif dengan penuh tanggung jawab. Teori 

motivasi dipahami agar manajer mampu mengidentifikasi apa yang memotivasi 

karyawan dalam bekerja. Beberapa teori motivasi diantaranya antara lain : 

1. Teori Efek Hawthom 

Penelitian oleh Helton Mayo dalam Jenita (2015), pada perusahaan 

general elektrik kawasan Hawthom di Cicago, memiliki dampak pada 

motivasi kelompok kerja dan sikap karyawan dalam bekerja. Kontribusi 

hasil penelitian tersebut bagi perkembangan teori maotivasi adalah : 

a) Sikap karyawan dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi baik dalam 

maupun diluar lingkungan tempat kerja 

b) Kelompok informal dilingkungan kerja berperan penting dalam 

membentuk kebiasaan dan sikap para karyawan 

c) Kerja sama kelompok tidak terjadi begitu saja, tetapi harus direncanakan 

dan dikembangkan 

2. Teori Motivasi Abraham Maslow  

Menurut Abraham Maslow dalam Iskandar (2016), pada dasarnya 

karyawan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut : 

a) Kebutuhan fisiologis 

b) Kebutuhan rasa aman 

c) Kebutuhan social 
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d) Kebutuhan harga diri 

e) Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat hirarkis, yaitu suatu 

kebutuhan akan timbul apabila kebutuhan dasarnya sebelumnya telah 

terpenuhi. Setelah kebutuhan fisiologis seperti pakaian, makanan dan 

perumahan terpenuhi, maka kebutuhan tersebut akan digantikan dengan 

kebutuhan rasa aman dan seterusnya. Sehingga tingkat kebutuhan seseorang 

akan berbeda-beda dalam bekerja. 

3. Teori Hygine dan Motivator 

Menurut Herzberg dalam Juniantara (2015), faktor yang 

menimbulkan kepuasan kerja karyawan berbeda dengan faktor yang dapat  

menimbulkan ketidakpuasan seperti berikut, faktor hygine menliputi : 

a) Kebijakan perusahaan dan sistem administrasinya 

b) Sistem pengawasan. 

c) Gaya kepemimpinan. 

d) Kondisi lingkungan kerja. 

e) Hubungan antar pribadi. 

f) Gaji / upah. 

g) Status. 

h) Kesehatan dan keselamatan kerja. 

Faktor-faktor motivator meliputi : 

a) Pengakuan  

b) Penghargaan atas prestasi 
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c) Tanggung jawab yang lebih besar 

d) Pengembangan karir / diri 

4. Teori X dan Y 

McGregor dalam kustrianingsih (2016) mengemukakan dua model 

yang menjelaskan motivasi karyawan yang bekerja yaitu teori X dan Y. 

Teori X menganggap bahwa : 

a) Karyawan tidak suka bekerja dan cenderung untuk menghindari kerja. 

b) Karyawan harus diawasi dengan ketat agar mau bekerja dengan baik. 

c) Prosedur dan disiplin yang keras lebih di utamakan dalam bekerja. 

d) Uang bukan satu-satunya faktor yang memotivasi kerja. 

e) Karyawan tidak perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. 

Teori Y menganggap bahwa : 

a) Karyawan senang bekerja, sehingga pengawasa dan hukuman tidak 

diperlukan oleh karyawan. 

b) Karyawan akan memiliki komitmen terhadap pekerjaan dan organisasi, 

jika merasa memuaskan. 

c) Manusia cenderung ingin belajar. 

d) Kreatifitas dan imajinasi digunakan untuk memecahkan masalah. 

5. Teori Motivasi Berprestasi 

McClelland dalam Kustrianingsih (2016) mengemukakan teorinya 

yaitu Achievement Motivation Theory atau Teori motivasi Prestasi 

McClelland. berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi 
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potensial. Bagaimana energi dilepaskan tergantung pada kekuatan-

dorongan, motivasi-seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. 

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Motivasi sebagai proses psikologi dalam diri seseorang akan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Menurut Ella Jauvani Sagala (2009), faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor pendorong kerja yang bersumber dari dalam 

diri karyawan sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya 

manfaat atau makna pekerjaan yang dilaksanakannya untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan.Indikator-indikator faktor intern terdiri dari : 

a) Kondisi kerja yang baik, terutama dilihat dari segi fisik dilingkungan kerja 

dan memenuhi akan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja seperti: 

alat-alat perlindungan diri, perusahaan juga membentuk panitia pembinaan 

keselamatan dan kesehatan (P2K3), perlengkapan kerja. 

b) Pemberian penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik, apabila 

karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan perusahaan dapat 

tercapai. Kebutuhan ini dapat dipenuhi perusahaan melalui penghargaan 

secara verbal atau kerja keras karyawan, penghargaan berupa uang juga 

bisa dilakukan. Penghargaan atas karyawan juga dapat dipunlikasikan 

kepada karyawan yang lain supaya dapat lebih memotivasi. Pemberian 

penghargaan yang diberikan perusahaan seperti: hadiah kerja diberikan 

perusahaan dan besarnya di musyawarahkan/ disepakati bersama antara 
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perusaahn dengan serikat pekerja dan pelaksaan musyawarah/ dilakukan 

selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan desember, jaminan sosial 

dan keselamatn kerja, tunjangan uang pengobatan, pengahrgaan di berikan 

kepada karyawan yang sudah lebih dari 10 tahun masa kerja dan selebihnya 

dalam kelipatan 5 tahun, pekerja teladan dinilai dari kinerja yang di pilih 

oleh perwakilan serikat pekerja dan perusahaan. 

c) Promosi dan perkembangan bersama organisasi, memberikan gambarab 

yang jelas kepada para anggota organisasi tentang jenjang karier yang 

mungkin diperoleh para karyawan tersebut. Penilaian kemampuan kerja 

dan potensi sehubungan dengan jabatan baru, pendidikan, masa kerja, 

catatan kedisiplinan, tingkat pendidikan, evaluasi promosi dilakukan 

selama 6 bulan. 

d) Keamanan pekerjaan, setiap karyawan perlu merasakan yakin bahwa 

karyawan tidak akan diperlakukan semaunya dan keamanan akan menjadi 

ancaman jadi kebutuhan ini sangat prioritas bagi karyawan. Promosi 

dilakukan minimal dengan masa kerja 1 tahun. 

2. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri 

karyawan sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskan 

melaksanakanpekerjaan secara maksimal.Misalnya berdedikasi tinggi dalam 

bekerja karena upah atau gaji yang tinggi, jabatan atau posisi yang terhormat 

atau memiliki kekuasaan yang besar, pujian, hukuman dan lain-lain.Indikator-

indikator faktor ekstern antara lain: 
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a) Gaji adalah pemberian pembayaran financial kepada karyawan sebagai 

balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivasi 

pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan dating. Pembayaran gaji denga 

sistem transfer dan dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulannya,bilamana 

hari sabtu/ minggu/ libur, pembayaran gaji akan dilaksanakan pada hari 

kerja sebelumnya. 

b) Kebijakan perusahaan adalah kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk 

karyawan agar mematuhi peraturan-peraturan perusahaan, seperti pekerja 

wajib melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung 

jawab, setiap menjalankan tugas pekerja harus megenakan pakaian yang 

disediakan oleh perusahaan dengan tanda-tanda pengenal serta 

perlengkapan yang diperlukan, pekerja wajib memlihara peralatan kerja 

yang disediakan oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya, pekerja wajib 

melaporkan kepada pimpinan kerjaan atas kehilangan atau kerusakan 

perlengkapan/ peralatan perusahaan, pekerja wajib memelihara kebersihan 

tempat kerja, pekerja wajib mengetahui kewajibannya terhadap 

perusahaan, pekerja wajib hadir tepat waktu, pekerja wajib mencatatkan 

kartu hadirnya pada waktu datang dan  pulang. 

c) Kondisi kerja adalah kondisi kerja yang baik yaitu nyaman dan 

mendukung pekerja untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. 

d) Hubungan antar pribadi adalah setiap karyawan harus dapat berkomunikasi 

dengan baik kepada karyawan lainnya supaya pekerjaan dapat 

terselesaikan dengan cepat dan baik, sikap bawahan terhadap atasan: 
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bawahan wajib mematuhi perintah, bawahan wajib berikap serta 

berperilaku sopan dan wajar terhadap atasan, bawahan wajib menanyakan 

kepada atasan hal-hal belum atau kurang jelas yang berhubungan dengan 

pekerjaannya, bawahan dapat mengajukan usul atau saran kepada 

atasannya demi kelancaran pekerjaannya, sikap atasan terhadap bawahan: 

atasan wajib memperlakukan bawahan sesuai dengan tugas yang telah 

ditentukan oleh perusahaan, atasan wajib memberikan petunjuk yang jelas 

kepada bawahan mengenai pekerjaan yang jelas kepada bawahan 

mengenai pekerjaan yang dilakukan, atasan wajib menegur bawahan yang 

menyalahi peraturan, atasan wajib melakukan penilaian kepada 

bawahannya secara objektif dan jujur, atasan wajib memberikan 

bimbingan dan dorongan kepada bawahannya untuk meningkatkan 

ketrampilan, pengetahuan dan disiplin kerja, atasan wajib menjawab setiap 

pertanyaan bawahannya sesuai batas kewenangan yang dimiliki. 

2.2.5 Metode Motivasi 

Menurut Hasibuan (2006) Metode motivasi terdiri dari 2 yakni : 

1. Motivasi langsung (Direct Motivation) 

Adalah motivasi (Materiil dan Non Materi) yang diberikan secara 

langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan 

serta kepuasannya. 

2. Motivasi tak langsung (Indirect Motivation)  

Adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang 

mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran tugas sehingga para 

karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. 
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2.2.6 Tujuan Pemberian Motivasi 

Dalam pemberian motivasi seluruh perusahaan mempunyai kesamaan 

tujuan untuk merangsang dan mendorong individu agar bekerja lebih giat, efisien 

dan efektif dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Ada beberapa tujuan yang 

dapat diperoleh dari pemberian motivasi menurut Hasibuan (2008) antara lain 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3. Mempertahankan kedisiplinan kerja karyawan. 

4. Mengaktifkan pengadaan karyawan.  

5. Menciptakan suasana hubungan kerja yang baik. 

6. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan. 

7. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

8. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

9. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.  

 

2.2.7 Indikator-indikator Motivasi 

Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi 

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap 

dan nilai tersebut merupakan suatu yang memberikan kekuatan untuk mendorong 

individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Adapun indikator motivasi yang 

diambil cirri-ciri seseorang yang termotivasi dalam bekerja menurut Arep dan 

Tanjung (2008) adalah sebagai berikut : 
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1. Bekerja sesuai standar 

Pekerjaan dapat terselesaikan sesuai standar, sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

2. Senang dalam bekerja 

Sesuatu yang dikerjakan karena adanya motivasi yang mendorongnya akan 

membuat seseorang merasa senang melakukan pekerjaannya. 

3. Merasa berharga 

Seseorang akan merasa berharga ketika mengerjakan suatu pekerjaan yang 

didorong oleh motivasi dari dalam dirinya maupun dari luar. 

4. Bekerja keras 

  Seseorang akan bekerja keras karena dorongan yang begitu tinggi untuk 

menghasilkan hasil pekerjaan yang telah ditetapkan. 

5. Sedikit pengawasan 

Kinerjanya akan dipantau oleh dirinya sendiri dan tidak terlalu banyak 

membutukan pengawasan. 

 

2.3  Gaya Kepemimpinan 

2.3.1  Definisi Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan menurut thoha (2007) dalam Edasa (2015) adalah: 

“Norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut 

mencoba mempengaruhi orang lain). Sedangkan menurut wirawan (2009), gaya 

kepemimpinan menceminkan apa yang dilakukan oleh pimpinan dalam 

mempengaruhi pengikutnya untuk merealisasi visinya. Dalam memimpin para 

pengikutnya, pemimpin menggunakan perilaku tertentu yang berbeda satu 
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pemimpin dengan pemimpin lainnya. Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh 

ketika dipengaruhi oleh pemimpin dalam kepemimpinannya yaitu proses interaksi 

dengan para pengikutnya. Interaksi ini akan mempengaruhi pola perilaku yang 

disebut gaya kepengikutan. 

 

2.3.2 Jenis-jenis gaya kepemimpinan 

Thoha (1995) dalam Cahyono (2016) menyatakan bahwa terdapat empat 

jenis gayakepemimpinan yang disebut dengan teori “Path Goal”, yaitu: 

1. Kepemimpinan direktif: kepemimpinan inisama dengan model 

kepemimpinan yang otokratis. Pada kepemimpinan direktif ini tidak ada 

partisipasi dari bawahan. 

2. Kepemimpinan yang mendukung (supportive leadership): kepemimpinan 

ini mempunyaikesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah 

didekati dan mempunyaiperhatian kemanusiaan yang murni terhadap 

bawahannya. 

3. Kepemimpinan partisipatif: dalam kepemimpinannya, pemimpin berusaha 

meminta danmempergunakan saran-saran dari para bawahannya. Namun, 

pengambilan keputusan masihtetap berada pada pimpinan. 

4. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi: pada kepemimpinan ini, 

pimpinanmenetapkan serangkaian tujuan yang menantang pada 

bawahannya untuk berprestasi. 

Dalam hal ini, pemimpin memberikan keyakinan kepada bawahannya 

bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan 

secara baik.Pemimpinpercaya mereka memiliki kreativitas tersendiri dalam 
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pencapaian tujuan tersebut.Terdapat lima jenis gaya kepemimpinan yang 

disesuaikan dengan situasi menurut Siagian (2012), yaitu:  

1. Tipe pemimpin yang otokratik 

Ciri-ciri seorang pemimpin yang otokratik ialah:  

a) Menganggap organisasi sebagai milik pribadi  

b) Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi  

c) Menganggap bahwa sebagai alat semata-mata  

d) Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat  

e) Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya  

f) Dalam tindaknya penggeraknya sering mempergunakan approach yang 

mengandung unsur paksaan dan puntif (bersifat menghukum). 

2. Tipe pemimpin yang militeristik 

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud seorang pemimpin 

tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin modern. Seorang 

pemimpin yang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang memiliki 

sifat-sifat:  

a) Dalam menggerakan bawahannya sistem perintah yang sering 

dipergunakan 

b) Dalam menggerakan bawahannya senang bergantung padapangkat dan 

jabatan  

c) Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan  

d) Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya  
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3. Tipe pemimpin yang paternalistik  

Sifat-sifat tiper pemimpin yang paternalistic yaitu: 

a) Menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa. 

b) Bersikap terlalu melindungi. 

c) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil 

keputusan  

d) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

inisiatif 

e) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 

daya kreasi dan fantasi. 

f) Sering bersikap mau tahu. 

4. Tipe pemimpin yang kharismatik  

Harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seorang pemimpin yang 

demikian sangat diperlukan, akan tetapi sifatnya yang negative 

mengalahkan sifatnya yang positif. 

5. Tipe pemimpin yang demokratik  

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe 

pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern 

karena:  

a) Ia senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritikan dari bawahan 

b) Selalu berusaha mengutamakan kerjasama teamwork dalam usaha 

mencapai tujuan. 

c) Selalu berusaha menjadikan lebih sukses dari padanya. 
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d) Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai 

pemimpin. 

 

2.4 Lingkungan Kerja 

2.4.1 Devinisi Lingkungan Kerja 

Menurut Nitisemito dalam Nuraini (2013) “Lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar karywan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan 

tugas yang di embankan kepadanya misalnya dengan adanya air conditioner (AC), 

penerangan yang memadai dan sebagainya.Menurut Isyandi (2008) “Lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperature, kelembaban, 

ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja dan memadai tidaknya 

alat perlengkapan kerja. 

Menurut Simanjuntak (2007) ”Lingkungan kerja dapat diartikan 

keseluruhan alat perkakas yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan 

maupun kelompok”. Sedangkan menurut (Mardiana, 2007) “Lingkungan kerja 

adalah lingkungan dimana pegawai melakukan pekerjaanya sehari-hari”. 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Berikut ini beberapa faktor yang diuraikan oleh Sedarmayanti (2011) yang 

dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja yaitu: 

1. Penerangan/Cahaya ditempat kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan 

guna mendapat keselamatn dan kelancaran kerja.Oleh sebab itu perlu 
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diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak 

menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, 

banyak mengalami kesalahn, dan pada akhirnya menyebabkan kurang 

efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit 

dicapai. Pada dasarnya, cahaya dapat dibedakan menjadi empat yaitu: 

a) Cahaya langsung 

b) Cahaya setengah langsung 

c) Cahaya tidak langsung 

d) Cahaya setengah tidak langsung 

2. Temperatur tempat kerja 

Dalam keadaan normal, setiap anggota tubuh manusia mempunyai 

temperature berbeda.Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan 

keadaan normal, dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi diluar tubuh. Tetapi 

kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa 

tubuh manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar 

jika perubahan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi 

panas dan 35% untuk kondisi dingin, dari keadaan normal tubuh. Menurut 

hasil penelitian, untuk berbagai tingkat temperatur akan member pengaruh 

yang berbeda. Keadaan tersebut tidak mutlak berlaku bagi setiap karyawan 

berbeda, tergantung di daerah bagaimana karyawan dapat hidup. 
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3. Kelembaban di Tempat Kerja 

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, 

biasanya dinyatakan dalam presentase. Kelembaban ini berhubungan atau 

dipengaruhi oleh temperatur udara, dan secara bersama-sama antara 

temperatur, kelembaban, kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari 

udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat 

menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Suatu keadaan dengan 

temperatur udara sangat panas dan kelembaban tinggi, akan menimbulkan 

pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran, karena sistem 

penguapan. Pengaruh lain adalah makin cepatnya denyut jantung karena 

makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen, dan 

tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan antara panas 

tubuh dengan suhu disekitarnya. 

4. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup 

untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara 

disekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen, dalam udara tersebut telah 

berkurang dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya 

bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah adanya 

tanaman disetar tempat kerja, ditambah dengan pengaruh secara psikologis 

akibat adanya tanaman disekitar tempat kerja, keduanya akan memberikan 

kesejukan dan kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk dan segar selama bekerja 

akan membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja. 
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5. Kebisingan di Tempat Kerja 

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk 

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh 

telinga. Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi 

tersebut dapat mengganggu ketenangan kerja, merusak pendengaran, dan 

menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan 

yang serius bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan membutuhkan 

konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan 

pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja 

meningkat. Ada tiga aspek yang menentukan kualitas suatu bunyi, yang bisa 

menetukan tingkat gangguan terhadap manusia yaitu : 

a) Lamanya Kebisingan 

b) Intensitas Kebisingan 

c) Frekwensi Kebisingan 

Semakin lama telinga mendengar kebisingan, akan semakin buruk 

akibatnya, diantaranya pendengaran dapat makin berkurang. 

6. Getaran Mekanis di Tempat Kerja 

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat 

mekanis, yang sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh karyawan dan 

dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.Getaran mekanis pada 

umumnya sangat mengganggu tubuh karena ketidak teraturannya, baik tidak 

teratur dalam intensitas maupun frekwensinya.Gangguan terbesar terhadap 

suatu alat dalam tubuh terdapat apabila frekwensi alam ini beresonansi 
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dengan frekwensi dari getaran mekanis. Secara umum getaran mekanis 

dapat mengganggu tubuh dalam hal ini : 

a) Konsentrasi bekerja 

b) Datangnya kelelahan 

c) Timbulnya beberapa penyakit, diantaranya karena gangguan terhadap : 

mata, syaraf, peredaran darah, otot, tulang, dan lain-lain. 

7. Bau-bauan di Tempat Kerja 

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dianggap sebagai 

pencemaran, karena dapat menganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan 

yang terjadi terus menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. 

Pemakaian air condition yang tepat merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang menganggu di sekitar 

tempat kerja. 

8. Tata Warna di Tempat Kerja 

Menata warna ditempat kerja perlu diperlajari dan direncanakan 

dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat 

dipisahkan dengan penataan dekorasi.Hal ini dapat dimaklumi karena warna 

mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan.Sifat dan pengaruh warna 

kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain, karena 

dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia. 
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9. Dekorasi di Tempat Kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu 

dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja tetapi berkaitan 

juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, dan lainnya 

untuk bekerja. 

10. Musik di Tempat Kerja  

Menurut para pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengan 

suasana, waktu dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang 

karyawan untuk bekerja.Oleh karena itu lagu-lagu perlu dipilih dengan 

selektif untuk dikumandangkan di tempat kerja. Tidak sesuainya musik 

yang diperdengarkan di tempat kerja akan mengganggu konsentrasi kerja. 

11. Keamanan di Tempat Kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam 

keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya.Salah satu 

upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja, dapat memanfaatkan 

tenaga Satuan Petugas Keamanan (SATPAM). 

 

2.4.3 Jenis-jenis Lingkungan Kerja 

Menurut Suwatno dan priansa (2011) Secara umum lingkungan kerja 

terdiri dari lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja psikis. 

1. Faktor Lingkungan Fisik 

Faktor lingkungan fisik adalah lingkungan yang berada disekitar 

pekerja itu sendiri. Kondisi di lingkungan kerja dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan yang meliputi : 
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a) Rencana Ruang Kerja 

Meliputi kesusaian pengaturan dan tata letak peralatan kerja, hal ini 

berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan tampilan kerja karyawan. 

b) Rancangan Pekerjaan 

Meliputi peralatan kerja dan prosedur kerja atau metode kerja, peralatan 

kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya akan mempengaruhi 

kesehatan hasil kerja karyawan. 

c) Kondisi Lingkungan Kerja 

Penerangan dan kebisingan sangat berhubungan dengan kenyamanan 

para pekerja dalam bekerja.Sirkulasi udara, suhu ruangan dan penerangan 

yang sesuai sangat mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalankan 

tugasnya. 

d) Tingkat Visual Privacy dan Acoustical Privacy 

Dalam tingkatan tertentu membutuhkan tempat kerja yang dapat 

memberi privasi bagi karyawannya.Yang dimaksud privasi disini adalah 

sebagai “keleluasaan pribadi” terhadap hal-hal yang menyangkut dirinya 

dan kelompoknya.Sedangkan acoustical privasi berhubungan dengan 

pendengaran. 

2. Faktor Lingkungan Psikis 

Faktor lingkungan psikis adalah hal-hal yang menyangkut dengan 

hubungan sosial dan keorganisasian. Kondisi psikis yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan adalah : 
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a) Pekerjaan Yang Berlebihan 

Pekerjaan yang berlebihan dengan waktu yang terbatas atau 

mendesak dalam penyelesaian suatu pekerjaan akan menimbulkan 

penekanan dan ketegangan terhadap karyawan, sehingga hasil yang 

didapat kurang maksimal. 

b) Sistem pengawasan yang buruk 

Sistem pengawasan yang buruk dan tidak efisien dapat 

menimbulkan ketidakpuasan lainya, seperti ketidakstabilan suasana 

politik dan kurangnya umpan balik prestasi kerja. 

c) Frustasi 

Frustasi dapat berdampak pada terhambatnya usaha pencapaian 

tujuan, misalnya harapan perusahaan tidak sesuai dengan harapan 

karyawan,  apabila hal ini berlangsung terus menerus akan menimbulakn 

frustasi bagi karyawan. 

d) Perubahan-perubahan dalam segala bentuk 

Perubahan yang terjadi dalam pekerjaan akan mempengaruhi cara 

orang-orang dalam bekerja, misalnya perubahan lingkunga kerja seperti 

perbahan jenis pekerjaan, perubahan organisasi dan pergantian pemimpin 

perusahaan. 

e) Perselisihan antara pribadi dan kelompok 

Hal ini terjadi apabila kedua belah pihak mempunyai tujuan yang 

sama dan bersaing untuk mencapai tujuan tersebut. Perselisihan ini dapat 

berdampak negative yaitu terjadinya perselisihan dalam berkomunikasi, 
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kurangnya kekompakan dan kerjasama. Sedangkan dampak positifnya 

adalah adanya usaha positif untuk mengatasi perselisihan ditempat kerja, 

diantaranya persaingan,masalah status dan perbedaan antara individu. 

Lingkungn kerja fisik maupun psikis keduanya sama pentingnya 

dalam sebuah organisasi, kedua lingkungan kerja ini tidak dapat 

dipisahkan, apabila sebuah perusahaan hanya mengutamakan satu jenis 

lingkungan kerja saja, tidak akan tercipta lingkungan kerja yang baik, da 

lingkungan kerja yang kurang baik menuntut tenaga kerja dan waktu 

yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem 

yang efisien dan akan menyebabkan perushaan tersebut mengalami 

penuruna produktivitas kerja. 

 

2.4.4 Aspek Lingkunga Kerja 

Lingkunga kerja dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau biasa disebut 

juga aspek pembentuk lingkunga kerja, menurut Simanjuntak (2005) bagian-

bagian itu bisa diuraikan sebagai berikut: 

1. Pelayana Kerja 

Pelayana kerja merupakan aspek terpenting yang harus dilakukan 

oleh setiap perusahaan terhadap tenaga kerja. Pelayanan yang baik dari 

perusahaan akan membuat karyawan lebih bergairah dalam bekerja, 

mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaanya, serta 

dapat terus menjaga nama baik perusahaan melalui produktivitas kerjanya 

dan tingkah lakunya. Pada umumnya pelayana karyawan meliputi bebrapa 

hal, yaitu: 
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a) Pelayanan makan dan minum. 

b) Pelayanan kesehatan. 

c) Pelayanan kamar kecil/kamar mandi ditempat kerja, dan sebagainya. 

2. Kondisi Kerja 

Kondisi kerja karyawan sebaiknya diusahakan oleh manajemen 

perusahaan sebaik mungkin agar timbul rasa aman dalam bekerja untuk 

karyawannya, kondisi kerja ini meliputi penerangan yang cukup, suhu udara 

yang tepat, kebisingan yang dapat dikendalikan, pengaruh warna, ruang 

gerak yang diperlukan dan keamanan kerja karyawan. 

3. Hubungan Karyawan 

Hubungan karyawan akan sangat menentukan dalam menghasilkan 

produktivitas kerja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara 

motivasi serta semangat dan kegairahan kerja dengan hubungan yang 

kondusif antar sesame karyawan dalam bekerja, ketidaksesuaian hubungan 

antara karyawan dapat menurunkan motivasi dan kegairahan yang akibatnya 

akan dapat menurunkan produktivitas kerja. 

 

2.4.5 Manfaat Lingkungan Kerja 

Menurut Arep (2003) “Manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan 

gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat.Sementara itu, manfaat yang 

diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan tepat.Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar 

yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Kinerjanya akan dipantau 
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oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan membutuhkan waktu terlalu 

banyak pengawasan serta semangat juangnya akan tinggi” 

 

2.5 Motivasi Kerja Dalam Pandangan Islam 

Dalam ajaran islam setiap manusia adalah pemimpin dan pasti akan 

dimintai pertanggung jawabannya oleh si pemberi amanah, yaitu Allah SWT. 

Perbedaanya hanya terletak pada komunitas, kuantitas, wilayah cakupan, dan 

tentu saja symbol-simbol kepemimpinan. 

Didalam islam juga telah dijelaskan secara rinci tentang peran serta 

seorang pemimpin yang baik dalam memberikan motivasi kepada bawahannya. 

Seperti yang tertera dalam Al-qur’an surat Al-Anbiya’ ayat 73 : 

هُىۡۡ َۡۡوَجَعۡهََُٰ ۡفِۡعَم ۡإِنَۡيِهۡى َۡوأَۡوَحۡيَُآ ۡبِأَۡيِرََا ٌَ ۡيَۡهُدو ٗت ًَّ ثِۡأَئِ ۡۡٱۡنَخۡيَرَٰ ةَِۡوإِقَاَو هَىَٰ ۡٱنصَّ

ِةۡ َوإِيتَآَءۡ َكىَٰ ۡۡٱنزَّ ٍَ بِِدي ٣٧َۡۡوَكاَُىْاۡنََُاَۡعَٰ

Artinya : ”Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan 

kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu 

menyembah”. (Q.s Al-Anbiya : 73) 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa seorang 

pemimpin yang arif dan bijaksana adalah pemimpin yang mampu memberikan 

petunjuk yaitu berupa motivasi dan arahan yang baik kepada bawahannya. 

Motivasi dan arahan yang diberikan merupakan motivasi yang baik, penuh 

kesabaran dan meyakini bahwa ada pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan 

kelak dihadapan yang maha kuasa. Jika sikap tersebut dapat tertanam dengan 

baik, maka seorang pemimpin dapat senantiasa memberikan motivasi kepada 

bawahannya. 
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Hal yang lebih luar biasa lagi dalam islam adalah dimana : 

1. Pemimpin yang memberi petunjuk berdasarkan perintah Allah SWT, artinya 

pemimpin yang menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. 

2. Pemimpin yang bersikap sabar. 

3. Pemimpin yang meyakini kebenaran ayat-ayat Allah. 

4. Memiliki semangat reformasi (ishlah) dan selalu berupaya untuk berbuat 

baik (fi’la al-khairat). 

5. Memiliki kesadaran dengan selalu mendekatkan diri (taqarrub) kepada 

Allah SWT sebagaimana dilakukan oleh Khulafa Al-Rasyidin. 

Dalam sebuah hadist yag membahas tentang kepemimpinan dijelaskan 

sebagai berikut : 

Diartikan :“Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung 

jawab atas rakyatnya. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya 

dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang istri 

pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta suaminya. 

Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas harta 

majikannya/ seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta 

ayahnya”. (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

Hal ini berarti seorang pemimpin sebagai pemegang amanat, baik dari 

Allah maupun dari manusia harus bertanggung  jawab penuh terhadap amanah 

yang telah diberikan kepadanya dan tidak berkhianat, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Al-quran surat Al-Anfal ayat 27 : 

ٍَۡ ٓأَيُّهَاٱنَِّذي ۡۡيََٰ ۡتَُخىَُىْا ََۡل ََۡءاَيُُىْا ُسىلَۡوَۡۡٱّللَّ ۡۡٱنرَّ ٌَ ى ًُ تَۡعهَ ًۡ َۡوأََتُ تُِكۡى ََُٰ ۡأََيَٰ َوتَُخىَُٓىْا

٧٣ۡ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
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amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui”. (Q.s Al-Anfal : 27) 

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang 

pemimpin harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, termasuk dalam 

hal ini adalah memberikan motivasi kepada para karyawan sebagai wujud rasa 

kepeduliannya dalam meningkatkan kinerja karywan. Begitulah islam 

memuliakan seorang pemimpin, namun kepemimpinan yang dimaksud disini 

adalah kepemimpinan yang baik pula. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel  2.1  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(tahun) 
Judul Hasil Penelitian 

Persamaan Dan 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Cahyo 

Sasmito 

(2016) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan 

dan 

lingkungan 

kerja terhadap 

motivasi kerja 

Secara parsial, gaya 

kepemimpinan dan 

kondisi lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

terhadap motivasi kerja 

PNS di Badan 

Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Tambrauw. 

Persamaan : 

- Gaya 

kepemimpinan 

- Lingkungan kerja 

- Motivasi kerja 

 

Obyek penelitian : 

Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten 

Tambraum 

2 Suprihatm

i SW dan 

Siti 

Sulistyani

ngsih W 

(2006) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan 

dan lingkugan 

kerja terhadap 

motivasi kerja 

guru 

- gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif 

secara signifikan 

terhadap motivasi kerja 

guru pada SMA 

Muhammadiyah 1 

Surakarta. 

- lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

secara signifikan 

terhadap motivasi kerja 

guru pada SMA 

Muhammadiyah 1 

Persamaan : 

- Gaya 

kepemimpinan 

- Lingkungan 

kerja 

- Motivasi kerja 

 

Obyek penelitian : 

SMAMuhammadiy

ah 1 Surakarta 
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No 
Peneliti 

(tahun) 
Judul Hasil Penelitian 

Persamaan Dan 

Perbedaan 

Penelitian 

Surakarta. 

3 Revi 

Rezita 

(2015) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Motivasi Kerja 

Karyawan di 

Bank Jatim 

Cabang Utama 

Surabaya 

Lingkungan kerja 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap motivasi kerja 

karyawan di Bank Jatim 

Cabang Utama 

Surabaya. 

Persamaan : 

- Lingkungan 

kerja 

- Motivasi kerja 

 

Perbedaan: 

- Gaya 

kepemimpinan 

 

Obyek penelitian : 

Bank Jatim Cabang 

Utama Surabaya 

4 Andi 

Afrizal 

(2015) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan 

terhadap 

motivasi kerja 

dan motivasi 

kerja serta 

dampak pada 

kinerja 

karyawan 

(2015) 

-  Gaya kepemimpinan 

direktif secara parsial 

tidak berpengaruh 

secarasignifi kan 

terhadap motivasi kerja. 

-  Gaya kepemimpinan 

suportif secara parsial 

tidak berpengaruh 

terhadap motivasi kerja 

-  Gaya kepemimpinan 

partisipatif secara 

parsial memiliki 

pengaruh positif 

terhadap motivasi kerja 

-  Gaya kepemimpinan 

orientasi prestasi, 

secara parsial memiliki 

pengaruh positif 

terhadap motivasi kerja. 

Persamaan: 

- Gaya 

kepemimpinan 

- Motivasi kerja 

 

Perbedaan : 

- Kepuasan kerja 

- Kinerja 

karyawan 

 

Obyek penelitian : 

BMT Bina Ihsanul 

Fikri Yogyakarta 

5 Ika Ainun 

Rizqiyah,  

Kusdi 

Rahardjo 

dan 

Hamidah 

Nayati 

Utami 

(2014) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan 

terhadap 

motivasi 

Kerja 

karyawan 

-  Kepemimpinan 

direktif   secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi 

kerja karyawan  
-  Kepemimpinan 

suportif  secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi 

kerja karyawan. 

-  Gaya kepemimpinan 

partisipatif  secara 

parsial berpengaruh 

Persamaan : 

- Gaya 

kepemimpinan 

- Motivasi kerja 

karyawan 

 

Perbedaan: 

- Lingkungan kerja 

 

Obyek penelitian : 

PT. Temprina 

Media Grafika 
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No 
Peneliti 

(tahun) 
Judul Hasil Penelitian 

Persamaan Dan 

Perbedaan 

Penelitian 

signifikan terhadap 

motivasi kerja 

karyawan  

-  Gaya kepemimpinan 

orientasi prestasi 

secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi 

kerja karyawan. 

Surabaya 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya  pengaruh 

kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan perilaku tidak etis terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan penelitian-penelitian 

sebelumnya dan teori yang ada, dapat dirumuskan hipotesis yaitu gaya 

kepemimpinan (X1), lingkungan kerja (X2)terhadap motivasi kerja(Y). 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka model penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1: Kerangka Pemikiran  

     H1 

 

     H2 

 

    H3  

 

 

  

Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) Motivasi Kerja (Y) 

Lingkungan 

Kerja (X2) 
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2.8 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja 

Semakin tinggi motivasi karyawan dipengaruhi oleh adanya penerapan 

gaya kepemimpinan yang baik dalam perusahaan, hal ini dikarenakan pemimpin 

mengajak karyawan untuk merumuskan tujuan bersama dalam mencapai tujuan 

tertentu. pemimpin melakukan komunikasi yang baik dengan karyawan maupun 

untuk berkonsultasi, serta pemimpin memberikan kesempatan untuk berdiskusi 

bersama dalam pengambilan keputusan dan saran dari karyawan. Menurut 

Hasibuan (2010) gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pimpinan 

dalam suatu organisasi atau instansi dapat mencipatakan dan mendorong gairah 

pegawai untuk mencapai sasaran yang maksimal. Sementara menurut Thoha 

(2005) terdapat hubungan yang sangat erat antara gaya kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja. Gaya kepemimpinan seseorang dapat mempengaruhi motivasi 

kerja pegawainya, untuk itu gaya kepemimpinan sangat perlu diterapkan didalam 

sebuah instansi. 

Gaya kepemimpinan menurut wirawan (2009) adalah sesuatu yang 

menceminkan apa yang dilakukan oleh pimpinan dalam mempengaruhi 

pengikutnya untuk merealisasi visinya. Menurut hasil penelitian Ainun (2014) 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap motivasi kerja, karena 

gaya kepemimpinan akan mencerminkan antara pemimpin terhadap karyawannya. 

H1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap motivasi kerja 
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2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja 

Menurut Sedarmayanti (2011) motivasi kerja karyawan dapat disebabkan 

oleh lingkungan kerja yang baik dan nyaman dalam perusahaan, agar dapat 

meningkatkan dan membawa dampak yang baik bagi perusahaan tersebut. 

Dimana lingkungan kerja pada suatu instansi sangat penting untuk selalu 

diperhatikan. Dengan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai dapat 

meningkatkan motivasi didalam melaksanakan pekerjaan, sementara sebaliknya 

dengan lingkungan kerja yang tidak memadai dapat menurunkan motivasi 

pegawai didalam melaksanakan pekerjaan. 

Menurut Isyandi (2004) Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas seperti temperature, kelembaban, ventilasi, penerangan, kegaduhan, 

kebersihan tempat kerja dan memadai tidaknya alat perlengkapan kerja.   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rezita (2015) lingkungan 

kerja berpengaruh positif terhadap motivasi kerja, karena lingkungan kerja yang 

terdapat di Bank Jatim Cab. Utama Surabaya mampu meningkatkan motivasi 

kerja karyawan secara maksimal, maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

tingat lingkungan kerja maka semakin tinggi pula tingkat motivasi kerja 

karyawan. 

H2 : Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap motivasi kerja 

 

 

 



 
 

45 

2.9 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional ini merupakan penjabaran dari setiap variabel dalam 

indikator yang terperinci. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja (Y) 

2. Gaya kepemimpinan (X1) 

3. Lingkungan kerja (X2) 

 

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Motivasi Kerja 

(Y1) 

Motivasi dapat diartikan 

sebagai kekuatan yang 

muncul dari dalam ataupun 

dari luar diri seorang dan 

membangkitkan semangat 

serta ketekunan untuk 

mencapai sesuatu yang 

diinginkan 

(Daft.L : 2011) 

-  Fisiologis  

-  Keamanan  

-  Sosial 

-  Penghargaan  

-  Aktualisasi 

 

likert 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) 

Kepemimpinan menurut 

Mansour dan Waldman 

merupakan suatu sikap yang 

dimiliki oleh kepala bagian 

agar dapat mempengaruhi 

dan mengarahkan para 

karyawan untuk dapat 

bekerja sama dalam 

melaksanakan kegiatan 

tertentu dalam mencapai 

suatu tujuan 

(Aribowo, 2011) 

-  Gaya Kepemimpinan 

yang mendukung 

-  Gaya kepemimpinan 

partisipatif 

-  Gaya kepemimpinan 

yang berorientasi pada 

prestasi 

 

Likert 
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Variabel Definisi Indikator Skala 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

Lingkungan kerja merupakan 

kondisi tempat dimana 

karyawan bekerja 

melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab setiap hari. 

Menurut Marbuun 

lingkungan kerja merupakan 

semua faktor fisik, 

psikologis, dan hubungan 

sosial yang berlaku dalam 

perusahaan yang berpengaruh 

terhadap karyawan 

(Aribowo, 2011) 

-  Faktor fisik 

-  Faktor psikologis 

-  Faktor hubungan 

sosial 

 

likert 

 

 


