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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Definisi Pimpinan 

Dalam suatu organisasi faktor pimpinan memegang  peran yang 

sangat  penting karena pimpinan itulah yang akan mengerakkan dan 

mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan sekaligus merupakan 

tugas yang tidak mudah karena memahami setiap prilaku bawahan yang 

berbeda-beda. 

Pimpinan ialah pribadi yang memiliki kecakapan khusus,dengan 

atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang  di 

pimpinnya untuk melakukan usaha bersama mengarahkan pada pencapaian 

sasaran tertentu.
8
 

Menurut Henry Pratt Fairchild, pimpinan dalam arti yang luas 

adalah seseorang yang memimpin, Dengan jalan memprakarsai tingkah 

laku sosial dengan mengatur, menunjukkan, mengorganisasikan atau 

mengontrol usaha (upaya) orang lain atau prestasi, kekuasaan atau 

profesi.
9
 

Pimpinan adalah orang yang memiliki wewenang untuk 

memerintah orang lain, yang didalam pekerjaannya untuk mencapai tujuan 

organisasi memerlukan bantua   n orang lain. Sebagai seorang pemimpin ia 

                                                             
8
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mempunyai peran yang sangat aktif dan senantiasa ikut campur tangan 

dalam segala masalah yang berkenaan dengan kebutuhan angota 

kelompoknya. Pemimpin ikut merasakan kebutuhan-kebutuhan itu dan 

membantu menstimulir para angotanya dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan.
10

 

Pimpinan adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu, 

karena seseorang dalam peran  formal belum tentu memiliki keterampilan 

kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Pimpinan jika di lihat 

kebahasa inggris menjadi”LEADER”yang mempunyai tugas untuk me-

LEAD angota disekitarnya. Sedangkan makna LEAD adalah: 

a. Loyalty, seseorang pimpinan harus mampu membangkitkan loyalitas 

rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. 

b. Educate, seorang pimpinan mampu untuk megedukasi rekan-rekannya 

mewariskan knowledge pada rekan-rekannya. 

c. Advice, Memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada. 

d. Discipline, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan 

menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktifitasnya.
11

 

Pada prinsipnya, seorang pimpinan memiliki pengikut (pegawai) 

dalam proses kepemimpinanya. Dimana pengikut atau pegawai harus 

diperlakukan dengan baik sehingga tercipta kepemimpinan yang sukses. 
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2. Fungsi dan Peran Pimpinan dalam Organisasi 

Fungsi pimpinan dalam organisasi kerap kali memiliki spesifikasi 

berbeda dengan bidang kerja atau organisasi lain. Pimpinan yang berhasil 

adalah pimpinan yang mampu mengelola atau mengatur organisasi secara 

efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif pula. 

Untuk itu pimpinan harus betul betul dapat menjalan fungsinya sebagai 

seorang pimpinan. 

Fungsi pimpinan dalam oraganisasi menurut Terry (1960), 

sebagaimana dikutip oleh Edy Sutrisno dapat dikelompokkan menjadi 

empat yaitu:
12

 

a. Perencanaan 

b. Pengorganisasian  

c. Pengerakkan 

d. Pengendalian 

Dalam menjalankan fungsinya pemimpin mempunyai tugas-tugas  

tertentu, yaitu mengusahakan agar kelompoknya dapat mencapai tujuan 

dengan baik, dalam kerja sama yang produktif, dan dalam keadaan yang 

bagaimana pun  yang dihadapi kelompok. 

Pimpinan dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting, 

tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi 

dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi  untuk meningkatkan 
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kemampuan organisasi mencapai tujuannya. Peran tersebut dapat di 

kategorikan dalam tiga bentuk, yaitu: 

a. Peranan yang bersifat interpersonal 

Dewasa ini telah umum diterima pendapat bahwa salah satu tuntutan 

yang harus dipenuhi seorang manajer ialah keterampilan insani. 

Keterampilan tersebut mutlak perlu karena pada dasarnya dalam 

menjalankan kepemimpinannya, seorang manajer berintraksi dengan 

manusia lainnya, bukan hanya dengan bawahannya, akan tetapi juga 

berbagai pihak yang berkepentingan, yang dikenal dengan istilah 

steakeholder, di dalam dan di luar organisasi. 

b. Peranan yang besifat informasional 

Informasi merupakan aset organisasi yang kritikal sifatnya. Seorang 

menejer selalu menerima berbagai informasi dari dalam dan dari luar 

organisasi. 

c. Peranan pengambilan keputusan 

Jika pilihan yang harus dijatuhkan pada tiga peran yang harus di 

mainkan seorang pemimpin dalam organisasi, mungkin orang akan 

menjatuhkan peran yang ketiga ini. Karena seseorang yang 

mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan pemimpin 

dituntut memiliki kemampuan mengenali faktor-faktor berpengaruh 

terhadap keberhasilan organisasi, mengenali kendala yang mungkin 

menghadang, peluang yang mungkin timbul mendadak, dan ancaman 

yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
13
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3. Tugas-tugas pimpinan 

Tugas-tugas seorang pemimpin cukup banyak, namun dalam hal 

ini akan diuraikan beberapa tugas-tugas penting saja, yaitu: 

a. Sebagai Konselor 

Konselor merupakan tugas seorang pemimpin dalam suatu unit 

kerja, dengan membantu atau menolong SDM untuk mengatasi 

masalah yang dihadapinya dalam melakukan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Untuk menjadi konselor yang baik diperlukan 

keterampilan berkomunikasi yang baik, di samping pengetahuan 

tentang teori konseling itu sendiri, agar konseling yang diadakan 

menjadi efektif. Dengan keterampilan  tersebut, maka sebagai konselor 

si pimpinan akan lebih dapat memberikan bantuan dalam pemecahan 

masalah-masalah pribadi, masalah pekerjaan, pengembangan karir dan 

sebagainya. 

b. Sebagai Instruktur 

Seorang pimpinan pada tingkat mana pun ia berbeda, 

sebenarnya pada jabatanya itu melekat tugas sebagai intruktur, atau 

sebagai pengajar yang baik terhadap SDM yang baik yang ada di 

bawahnya. Untuk menjadi seorang instruktur yang baik tentu 

diperlukan adanya keterampilan berkomunikasi, dan kemampuan 

menganggap bawahan sebagai orang yang perlu dikasihani, karena 

masih buta terhadap materi yang akan diberikan. 
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c. Pimpinan Rapat 

Seorang pimpinan pada tingkat mana pun, pada suatu waktu 

perlu mengadakan rapat dan memimpinnya. Suatu rencana yang akan 

di susun biasanya di dahului oleh rapat, agar pelaksaan rencana itu 

lebih mudah dilaksanakan. 

Seorang pimpinan rapat merupakan motor kehidupan suatu 

rapat. Apakah rapat itu berhasil atau tidak itu ditentukan oleh 

pemimpin itu sendiri. Untuk itu ia harus bertindak sebagai pengarah, 

membantu kelompok sampai kepada  mengambil keputusan yang dapat 

dipahami oleh setiap orang, dan dapat diterima oleh peserta rapat. 

d. Mengambil Keputusan 

Di antara seluruh tugas yang disandang oleh MSDM, maka 

yang mungkin terberat adalah tugas mengambil keputusan. 

Pengambilan keputusan ini merupakan satu-satunya hal yang 

membedakan seorang pemimpi. Oleh sebab itu, keberhasilan seorang 

pemimpin sangat ditentukan oleh keterampilan mengambil keputusan, 

di saat-saat amat kritis. 

e. Mendelegasikan Wewenang 

Pendelegasian disebut juga dengan pelimpahan. Seorang 

pimpinan tidak akan mungkin dapat mengerjakan sendiri seluruh 

pekerjaannya, karena keterbatasan waktu, dan keterbatasan 

kemampuannya. Oleh sebab itu, seorang pimpinan yang bijaksana 

haruslah mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada 

bawahannya. Pendelegasian ini perlukan agar jalannya organisasi tidak 

mengalami kemacetan, dan dihindar dari bau biokratis. 
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4. Teori Pimpinan Menurut Perspektif Islam 

Imamah atau kepemimpinan dalam islam adalah konsep yang 

tercantum dalam al-quran dan as-sunnah, yang meliputi kehidupan 

manusia dari pribadi, berdua, keluarga bahkan sampai umat manusia atau 

kelompok. 

Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat:”Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi.” Mereka berkata: ”Mengapa engkau hendak 

menjadikan(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpukkan darah, Padahal kami senantiasa bertasbih 

dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman:” 

Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(Q,s al-

baqarah:30) 

                         

                     

          

Artinya:“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui." 
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Kepemimpinan dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan islam 

adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan 

memotifasi tingkah laku orang lain, Sama sesuai dengan al-quran dan 

hadis untuk mencapai tujuan yang diingin bersama. 

Kepemimpinan merupakan fenomena universal yang sangat 

penting dalam organisasi, baik organisasi bisnis, pendidikan, politik, 

keagaan, maupun sosial.  Hal ini disebab dalam proses intraksi untuk 

mencapai tujuan, orang-orang yang ada di dalamnya membutuhkan 

seseorang yang dapat mengkoordinasikan, mengarahkan, dan 

memudahkan orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan,  baik tujuan 

individu maupun tujuan orgsnisasi. Tanpa pimpinan suatu organisasi 

hanyalah sejumlah orang atau mesin yang mengalami kebingungan. 

5. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam 

Ada beberapa ciri penting yang mengambarkan kepemimpinan 

islam adalah sebagai berikut. 

a. Setia, pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan kepada 

allah. 

b. Terikat pada tujuan, seorang pemimpin ketika diberi amanah sebagai  

pemimpin dalam melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan 

kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup tujuan islam 

yang lebih luas. 
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c. Menjunjung tinggi syariat dan akhlak islam, seorang pemimpin yang 

baik bilamana ia merasa terikat dengan peraturan islam, dan boleh 

menjadi pemimpin selama ia tidak menyimpang dari syariah. 

d. Memegang teguh amanah, Seorang pemimpin ketika menerima 

kekuasaan mengangap sebagai amanah dari allah yang disertai oleh 

tanggung jawab. 

e. Tidak sombong, Menyadari bahwa diri kita ini adalah kecil, Yang 

besar dan hanya besar hanyalah allah, sehingga hanya allahlah yang 

boleh sombong. 

f. Disiplin, konsisten, dan konsekuen merupakan ciri kepemimpinan 

dalam islam dalam segala tindakan, perbuatan seorang pemimpin. 

6. Kharakteristik Pemimpin Dalam Islam 

Kharakteristik pemimpin islam adalah:
14

 

a. Beriman dan bertaqwa kepada allah 

b. Jujur dan bermoral 

Pemimpin islam harus jujur, baik kepada dirinya sendiri 

maupun kepada pengikutnya, sehingga menjadi contoh yang terbaik 

yang sejalan antara perkataan dan perbuatannya. Selain itu, perlu 

memiliki moralitas yang baik. 

c. Kompeten dan berilmu pengetahuan. 

d. Peduli terhadap rakyat (pegawai) 

e. Inspiratif. 
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Pemimpin islam harus mampu menciptakan rasa aman dan 

nyaman serta dapat menimbulkan rasa optimis terhadap pengikutnya. 

f. Sabar 

Seorang pemimpin islam harus mampu bersikap sabar dalam 

menghadapi segala persoalan dalam mengambil keputusan 

g. Rendah hati dan musyawarah 

7. Pemimpin Menurut Perspektif Islam 

Dalam islam,kriteria pemimpin yang sukses yaitu:
15

 

a. Pimpinan yang dicintai bawahannya, ketika seorang pimpinan yang 

dicintai oleh bawahan, maka organisasi yang dipimpin akan menjadi 

lebih baik. 

b. Pimpinan yang menampung aspirasi bawahannya. Selain dicintai, 

pimpinan yang baik adalah pimpinan yang mampu menampung 

aspirasi bawahannya. 

c. Pimpinan yang selalu bermusyawarah. Selain siap menerima dan 

mendapat kritikan atau tausyiah. Bermusyawarah ini untuk saling 

bertukar pendapat dan pemikiran. 

d. Tegas. Tipe pimpinan dalam islam tidak otoriter. Dalam islam, 

keteladanan seorang pimpinan bagi pegawainya menjadi hal yang 

utama. Sebelum memerintahkan, maka pimpinan harus 

melaksanakannya terlebih dahulu. Seperti yang tercantum dalam surah 

albaqarah ayat 44 yang berbunyi: 
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Artinya: “Mengapa kamu suruh orang lain(mengerjakan) kebaktian, sedang 

kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu 

membaca al kitab(taurat)? Maka tidaklah kamu berfikir?”.(Qs.Al-

baqarah:44)
16

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pimpinan harus menjadi 

teladan yang baik bagi pegawainya. Apabila seorang pimpinan 

mengiginkan pegawainya tepat waktu, maka pimpinan harus memulai 

terlebih dahulu. 

8. Prinsip Kepemimpinan 

a. Musyawarah 

Mengutamakan musyawarah sebagai prinsip yang harus 

diutamakan dalam kepemimpinan islam. Melalui musyawarah 

memungkin seluruh komunikasi islam akan turut serta berpartisipasi 

dalam proses pembuatan keputusan, dan pada saat yang sama 

musyawarah dapat berfungsi sebagai tempat untuk mengawasi tingkah 

laku pemimpin jika menyimpang dari tujuan. 

b. Adil  

Pemimpin sepatutnya mampu mempertahankan semua orang 

secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Lepas dari suku 

bangsa, warna kulit, keturunan, golongan, strata di masyarakat atau 

pun agama al-quran memerintahkan setiap muslim dapat berlaku adil 

bahkan sekalipun ketika berhadapan dengan para penentang mereka. 
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9. Peran Pimpinan 

Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi  pekerjaan yang harus 

dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan seiring dengan 

pekerjaan tersebut, juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran 

penting dalam mengatur perilaku bawahan. Peran pimpinan diartikan 

sebagai kemampuan dan keterampilan yang menduduki jabatan sebagai 

pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama 

bawahannya untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga 

melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa peran merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik 

secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan. 

10. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan 

ukuran kinerja (performance measure). Namun, sebenarnya meskipun 

keduanya merupakan sama-sama kriteria pengukuran kinerja, tetapi 

terdapat perbedaan arti dan maknanya. Indikator kinerja mengacu pada 

penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya 

merupakan indikasi kinerja saja, sehingga bentuknya cenderung  kualitatif 

atau tidak dapt dihitung (peningkatan, ketepatan, perputaran, tingkatan 

efektivitas dan lain-lain). Sedangkan ukuran kinerja (performance 

measure) adalah kreteria yang mengacu pada penilaian kinerja secara 
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langsung, sehingga bersifat kuantitatif atau dapat dihitung (dalam bentuk 

presentase. Perkalian, jumlah, unit, rupiah, dan lain-lainya.
17

 

Indikator kinerja atau performance indicators kadang-kadang  

diperguanakan secara bergantian dengan ukuran kinerja (performance 

measure), tetapi banyak yang membedakannya. Indikator kinerja juga 

menganjurkan sudut pandang responden (harapan kedepan) dari pada 

retrospektif (melihat kebelakang) hal ini menunjukkan jalan pada aspek 

kinerja yang perlu diobservasi. Terdapat tujuh indikator kinerja. Dua 

diantaranya mempunyai peran sangat penting,yaitu tujuan dan motif. 

Kinerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk 

melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk 

tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan demikian, tujuan dan motif 

menjadi indikator utama untuk kinerja. Namun demikian kinerja 

memerlukan adanya dukungan sarana, kompetisi, peluang, standar, dan 

umpan balik. Kaitan diantara ketujuh indikator tersebut digambarkan oleh 

Hersey, Blanchard, dan johnson dengan penjelasan seperti berikut:
18

 

a. Tujuan 

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif 

dicari oleh seseorang individu atau organisasi untuk dicapai. Tujuan 

meruapakan suatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai dimasa 

yang akan datang. Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah 

kemana kinerja harus dilakukan. 
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b. Standar 

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan 

suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan  suatu ukuran 

apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak 

dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. 

c. Umpan Balik 

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk 

mengukur kemajuan kinerja. Standar kerja, dan pencapaian tujuan. 

Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja  dan sebagai 

hasilnya dapat  dilakukan perbaikan kinerja. 

d. Alat atau Sarana 

Merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk 

membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana 

meruapakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. 

e. Kompetesi 

Merupakan pesyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi 

merupakan  kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

menjalankan  pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. 

f. Motif 

Merupaka alasan atau pendorong  bagi seseorang untuk 

melakukan  sesuatau manajer memfasilitas motifasi kepada karyawan 

dengan insentif berupa uang memberikan pengakuan,menetapkan 

tujuan  menantang, menetapkan standar terjangkau , meminta umpan 
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balik , memberikan kebebasan melakukan pekerjaan  termasuk 

melakukan waktu melakukan pekerjaan, menyediakan melakukan 

pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber 

daya yang di pergunakan dan menghapus tindakan yang 

mengakibatkan disintensif. 

g. Peluang 

Pekerjaan perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan 

produktivitas kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan  

pada kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu  ketersediaan 

waktu dan kemampuan memenuhi syarat. 

Dari indikator kinerja  diatas dapat disimpulkan  bahwa didalam 

sebuah pekerjaan harus diperlukan tujuan, sarana, kompetensi,peluang, 

motif, standar, dan umpan balik  sehingga ketujuh indikator dalam kinerja 

tidak dapat dipisahkan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. 

11. Standar Kinerja 

Standar kinerja merupakan elemen penting dan sering dilupakan 

dalam proses review kerja. Standar kerja harus dihubungkan dengan hasil 

yang diinginkan dari setiap pekerjaan.
19

 

a. Pengertian Standar Kinerja 

Beberapa mengunakan definisi sebagai “kondidi yang akan 

terjadi ketika segmen pekerjaan dikerjakan dengan baik”. Sementara 

lainya mengunakan definisi “kondisi yang akan terjadi ketika segmen 

pekerjaan dikerjakan dengan cara yang dapat diterima”. 
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Terdapat dua maksud diperlukan standar kinerja. Pertama, 

membimbing prilaku pekerjaan untuk menyelesaikan standar yang 

telah dibangun. Alasan kedua untuk standar kinerja adalah 

menyediakan  dasar bagi kinerja pekerja dinilai secara efektifitas dan 

jujur. 

b. Standar Kinerja Yang Efektif 

Standar kinerja yang efektif didasar pada pekerjaan yang 

tersedia, dipahami, disetujui, spesifik dan terukur,berorientasi waktu, 

tertulis, dan terbuka untuk berubah. Maka, standar kinerja dapat 

ditentukan dangan baik dan pekerjaan termotivasi untuk mencapai atau 

melebihinya. 

12. Pegawai 

Pegawai adalah orang yang dibayar oleh perusahaan untuk 

melaksanakan tugas spesifik,lamanya pelayanan,merupakan lamanya  

waktu bekerja individu pada perusahaan. Periode waktu untuk pengukuran 

indikator ini harus mempertimbangkan  priode waktu rata-rata pegawai 

bekerja sama dan tinggal diperusahaan,analisis terhadap alasan-alasan 

pegawai untuk tetap bertahan diperusahaan.
20

 

Menurut robbins pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada 

pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak, berdasarkan 

kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan 

sesuatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan 

oleh pemberi kerja.
21
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26 

 

a. Karakteristik pribadi dari pegawai 

                          

                  

      

 

Artinya ”Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui”.( Qs Al-Ruum:30)
22

 

 

Gaya kepemimpinan yang disukai oleh pegawai sebagian akan 

ditentukan oleh karakteristik pribadi mereka. Individu yang akan 

merasa yakin tingkah laku mereka memengaruhi lingkungan lebih 

menyukai gaya kepemimpinan partisipatif. 

b. Loyalitas pegawai 

Secara etimologi loyalitas berasal dari kata”loyal” yang berarti 

setia. Dalam kamus bahasa indonesia,loyalitas diartikan sebagai 

keputusan,kesetian dak ketaatan.
23

 

Loyalitas merupakan dukungan yang diberikan oleh seseorang 

dalam organisasi terhadap tindakan yang diharapkan untuk 

memastikan kebersihan dan kelangsungan hidup walaupun tindakan-

tindakan itu mungkin berlawanan dengan aspirasi mereka.
24

Loyalitas 

sangat penting bagi sebuah perusahaan,pegawai yang loyal adalah 
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pegawai yang berfikir dan bertindak untuk kemajuan perusahaan. 

Pegawai yang loyal akan menyampaikan kepada atasan mengenai 

situasi yang  sesungguhnya. Dalam situasi tertentu pegawai yang biasa 

loyal akan jauh lebih bernilai(value) dibandingkan karyawan yang ahli 

tetapi tidak loyal.
25

 

Salah satu faktor  yang mempengaruhi loyalitas pegawai adalah 

kepuasan kerja. Loyalitas atau kepuasan kerja sebenarnya tidak hanya 

berarti cukup lama bekerja suatu perusahaan, minsalnya sekian puluh 

tahun. Loyalitas harus diartikan pula mampu manjaga nama baik atau 

citra perusahaan dimana seseorang bekerja. Loyalitas merupakan  

keinginan untuk tetap menjadi angota organisasi yang bersangkutan 

atau komitmen organisasi. Komitmen organisasi meningkatkan 

hubungan pegawai dengan perusahaan atau organisasi secara aktif. 

Loyalitas merupakan suatu kondisi sikap mental untuk tetap 

memegang teguh kesetiaan baik kepada perusahaan, atasan, maupun 

rekan kerja. Loyalitas wajib dipertahan namun dengan tidak 

melupakan prinsip dasar bahwa loyalitas tertinggi dengan harus 

didedeksikan pada hal-hal yang diyakini sebagai kebenaran. Dalam 

suatu perusahaan atau organisasi seseorang karyawan diharapkan 

memepunyai sikap loyalitas yang tinggi sehingga efektifitas dan 

efesiensi pencapaian tujuan perusahaan akan tercapai dengan baik.
26
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13. Mengukur Konstribusi Pegawai 

Untuk mengukur  kontribusi dari para pekerja atau pegawai 

digunakan beberapa cara yakni:
27

 

a. Kelayakan pekerjaan (job worth) 

b. Karakteristik perseorangan (personal characteristics) seperti senioritas 

atau pendidikan. 

c. Kualitas dari performansi pegawai 

Krakteristik pegawai yang sering dipakai adalah senioritas 

karena ukuran ini mempunyai keterkaitan yang logis dengan kualitas 

performansi, dan karena ukuran ini mudah untuk mengukur sejak 

pegawai mulai menduduki atau masuk organisasi. Adalah hal yang 

umum bahwa para pegawai dibayar  berdasarkan pendidikan. 

Disamping gaji juga biasanya diberikan bonus. Performansi juga 

merupakan kriteria penting dalam pembayaran gaji, karena pekerja 

yang berbeda dapat melaksanakan pekerjaan yang sama dengan tingkat 

performansi yang berbeda dan kemampuan yang berbeda pula.
28

 

14. Faktor –Faktor  Untuk Meningkatkan Kualitas Kerja 

Menurut anner dan zeithami menyatakan untuk dapat 

meningkatkan kualitas kerja ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan yaitu dengan cara memberikan pelatihan atau training, 

memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan 

teknologi yang dapat membantu meningkatkan efesiensi atau efektifitas 

kerja. 
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a. Pelatihan atau Training 

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi 

pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tangung 

jawabnya. Supaya efektif,  pelatihan biasanya harus mencakup 

pengalaman belajar (learning experience), aktifitas yang terencana (be 

a planned organization activity), dan didesain  sebagai jawaban atas 

kebutuhan – kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan. Pelatihan harus 

didesain untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi, yang pada waktu 

bersamaan juga mewujudkan tujuan-tujuan  dari pada pekerjaan 

seacara perorangan.
29

 

b. Insentive atau Bonus 

Insentive merupakan tambahan balas jasa yang doberikan 

kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar. 

Upah insentive ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung 

prinsip adil dalam pemberian konpensasi.
30

 Tujuan pemberi 

konpensasi (balas jasa) antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, 

kepuasan kerja, pengadaan efektif, motifasi, stabilitas karyawan, 

disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. 

1) Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian kopensasi terjalinlah ikatan kerja sama 

formal antara majikan dan karyawan.  Karyawan harus 
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mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Sedangkan pengusaha atau 

majikan wajib membayar kopensasi sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati 

2) Kepuasan Kerja 

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan fisik. Status Sosial, dan egoistiknya sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 

3) Pengadaan Efektif 

Jika program kompensasi diterapkan cukup besar, 

pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih 

mudah. 

4) Motifasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan 

mudah memofitasi bawahannya. 

5) Stabilitas karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak 

serta eksternal konsisten yang kompentatif maka stabilitas 

karyawan lebih terjamin karenaturnover relative kecil. 

6) Pengaruh serikat buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat 

buruh dapat dihindari dan karyawan akan berkosentrasi pada 

pekerjaan. 
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7) Pengaruh pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang 

perburuan yang berlaku (seperti batas upah minimun) maka 

intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Adapun yang menjadi perbandingan kegiatan  penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu berdasarkan pada kajian terdahulu yang diteliti oleh Dewi 

Susanti Saranggagih Nim (11045201783) Jurusan Manajemen Dakwah. 

Dengan judul penelitian Upaya Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja 

Karyawan Terhadap Pelayanan Nasabah. (Studi Kasus PT Bank Riau Kepri 

Capem Syariah Panam Pekanbaru) 2014. Dengan kesimpulan upaya pimpinan 

dalam meningkatkan kinerja karyawan terhadap pelayanan nasabah pada PT 

Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam Pekanbaru sangat baik dengan 

deskripsi kerja diatas normal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh kantorpusat PT Bank Riau Kepri dalam kegiatan operasionalnya 

pelayanan yang diberikan karyawan telah memenuhi standar. Merujuk dari 

kajian terdahulu di atas bahwa adanya persamaan dan perbedaan dalam 

penelitian ini.  Dan persamaan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini 

sama-sama ingin mengetahui upaya pimpinan dalam meningkatkan kinerja. 

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh dewi susanti sarangih di PT Bank Riau Kepri Capem 

Syariah Panam Pekanbaru. Sedangkan dalam penelitian penulis di lakukan di 

kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti. 
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Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan Dewi Susanti Sarangih 

seorang pemimpin berupaya meningkatkan kinerja karyawan terhadap 

pelayanan nasabah agar pelayanan yang diberikan karyawan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh PT Bank Riau Kepri pusat. Sedangkan 

dalam penelitian penulis pemimpin berupaya meningkatkan kinerja 

pegawainya. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting.
31

 Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat 

upaya pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari berbagai 

tahapan dibawah ini: 

Pertama, menetapkan permasalahan dalam penelitian dengan 

menentukan judul penelitian yaitu peran pimpinan dalam upaya pimpinan 

dalam meningkatkan kinerja pegawai  Kementerian Agama Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

Kedua, melakukan identifikasi permasalahan terhadap permasalahan 

yang muncul berkaitan dengan penelitian ini. 

Ketiga, mengumpul data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi melalui informan penelitian atau responden penelitian. Dalam 
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mengumpulkan data penelitian tentang peran pimpinan dalam upaya pimpinan 

dalam meningkatkan kinerja pegawai di kementerian agama Kabupaten 

Kepulauan Meranti berdasar indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator 

tersebut didasarkan pada teori fungsi pimpinan oleh terry (1960) sebagai 

berikut: 

1. Pimpinan merencanakan program peningkatan kinerja pegawai 

2. Pimpinan mengorganisir pegawai untuk meningkatkan kinerja  

3. Pimpinan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja 

pegawai 

4. Pimpinan mengontrol kinerja pegawai 

Keempat, menyajikan hasil penelitian dan kemudian melakukan 

analisis dengan teknik deskriptif kualitatif 

Kelima, tahap ini merupakan tahap akhir penelitian yaitu menarik 

kesimpulan dan sekaligus memberikan saran kepada lokasi penelitian. 
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Gambar 2.1 . Kerangka pikir Penelitian 
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