
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan parameter utama dalam penelitian 

ilmiah, karena tinjauan pustaka merupakan dasar pijakkan untuk membangun 

suatu konstruk teoritik, sebagai acuan dasar dalam membangun kerangka 

berpikir, dan menyusun hipotesis penelitian. Dalam kaitannya dengan hal 

tersebut, maka dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian kinerja 

pegawai dan teori serta aspek  yang mendasari, pengertian kepemimpinan 

transformasional dan teori yang mendasari serta pengertian  dan teori yang 

mendasari motivasi dalam penelitian ini. Selain itu juga, terdapat penjelasan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjelaskan hubungan 

antara kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai. 

II.1 Kinerja Pegawai 

II.1. 1 Pengertian Kinerja Pegawai 

Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energy kerja yang 

padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance (Wirawan, 2009). 

Menurut Soeprihanto (dikutip dalam Simanjuntak & Calam, 2012) 

menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah hasil kerja seorang pegawai 

dalam periode tertentu yang dapat dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan dan dapat diukur serta dinilai. Selain itu Winardi & Musnadi, 

(2012) memberikan definisi kinerja pegawai merupakan suatu hasil yang 

dicapai oleh pegawai tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu 

yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu. 

 



Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja pegawai adalah suatu hasil kerja yang dicapai pegawai dalam 

melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya 

berdasarkan standar, target atau sasaran organisasi dalam jangka waktu 

tertentu. 

Dalam Penelitian ini, yang dimaksud dengan kinerja pegawai adalah 

kinerja seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam suatu organisasi atau institusi. Dengan mengacu pada beberapa 

pengertian dan batasan yang dikemukakan, maka kinerja pegawai dapat 

diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai pegawai dalam melaksanakan atau 

menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanyadalam periode tertentu 

yang dapat diukur serta dinilai berdasarkan kriteria, standar, target atau 

sasaran organisasi. Kinerja pegawai dapat diartikan sebagai hasil kerja yang 

dicapai pegawai dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang 

dibebankan kepadanyadalam periode tertentu yang dapat diukur serta di nilai 

berdasarkan kriteria, standar, target atau sasaran organisasi. Jadi karena itu 

untuk mengevaluasi kinerja seorang pegawai dalam kurun waktu harian, 

mingguan, bulanan,, triwulan atau tahunan dilakukan dengan penilaian 

kinerja yang merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja pegawai yang 

dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang telah di 

tentukan organisasi atau instansi. 

II.1.2. Teori Kinerja 

Teori tentang job performance yang dikemukakan Maier (dalam 

As’ad, 2002) dalam hal ini teori psikologis tentang proses tingkah laku kerja 

seseorang sehingga menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari 

pekerjaannya. Lebih lanjut ia mengatakan perbedaan performance kerja 

antara orang satu dengan lainnya di dalam suatu situasi kerja adalah karena 



perbedaan karakteristik dari individu. Disamping itu, orang yang sama dapat 

menghasilkan performance kerja yang berbeda di dalam situasi yang berbeda 

pula. Semuanya ini menerangkan bahwa, performance kerja itu pada garis 

besarnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor-faktor individu dan faktor-

faktor situasi. 

Wirawan (2009), mengatakan bahwa kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau 

suatu profesi dalam waktu tertentu. Kinerja mempunyai hubungan kausal 

dengan kompetensi karena kinerja merupakan fungsi dari kompetensi, sikap, 

dan tindakan. Kompetensi melukiskan karakteristik pengetahuan, 

keterampilan, perilaku dan pengalaman untuk melakukan suatu pekerjaan 

atau peran tertentu secara efektif. Pengetahuan melukiskan apa yang terdapat 

dalam kepala seseorang; mengetahui kesadaran atau pemahaman mengenai 

sesuatu, misalnya pemahaman mengenai pekerjaan. Keterampilan 

melukiskan kemampuan yang dapat diukur yang telah dikembangkan melalui 

praktik, pelatihan, atau pengalaman. Kompetensi secara objektif dapat diukur 

dan dikembangkan melalui supervisi, manajemen kinerja dan program 

pengembangan SDM. Sedangkan sikap melukiskan perasaan senang atau 

tidak senang mengenai objek tertentu. Jika kompetensi, sikap dan tindakan 

pegawai terhadap pekerjaannya tinggi, maka dapat diprediksikan bahwa 

perilakunya akan bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh 

karena itu kompetensi dijadikan dasar dalam mengevaluasi kinerja pegawai 

dalam sebuah organisasi yang disebut evaluasi kinerja  oleh sejumlah 

organisasi. Evaluasi kinerja sendiri menurut Mondy (dalam wirawan, 2009) 

adalah sistem peninjauan dan penilaian kinerja pekerjaan individu atau 

tim.selain itu Fisher dan Shaw (dalam Wirawan, 2009) mengemukakan 

bahwa evaluasi kinerja adalah sebuah proses dari kontribusi pegawai untuk 

sebuah organisasi selama periode tertentu dinilai. Sebab kinerja para pegawai 



menentukan kinerja dari organisasi tersebut, oleh karena itu tinggi rendah 

rendahnya hasil evaluasi kinerja ternilai secara teoritis menentukan tinggi 

rendahnya kinerja pegawai pada organisasi tersebut. 

Donnelly, Gibson dan Ivancevich (dikutip dalam Rivai, 2008) 

menjelaskan bahwa kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai dengan baik. 

Gomes (1995) mengatakan performansi pekerjaan adalah catatan 

hasil atau keluaran (outcomes) yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan 

tertentu atau kegiatan tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. 

Sedangkan pengukuran performansi menurut Gomes (1995) merupakan cara 

untuk mengukur tingkat kontribusi individu kepada organisasinya. Kinerja 

karyawan umumnya diposisikan sebagai variabel dependen dalam penelitian-

penelitian empiris karena dipandang sebagai akibat atau dampak dari 

perilaku organisasi atau praktek-praktek sumber daya manusia bukan sebagai 

peneyebab atau determinan. 

Gomes (1995)  lebih lanjut menjelaskan  terdapat  dua  kriteria  peng

ukuran   performansiatau  kinerja   pegawai,  yaitu  (1)  pengukuran 

berdasarkan hasil akhir (result-based performance evaluation); dan (2) 

pengukuran berdasarkan perilaku (behavior-based performance evaluation). 

Pengukuran berdasarkan hasil, mengukur kinerja berdasarkan pencapaian 

tujuan organisasi atau mengukur hasil-hasil akhir saja.Tujuan organisasi 

ditetapkan oleh pihak manajemen atau kelompok kerja, kemudian pegawai 

dipacu dan dinilai performanya berdasarkan seberapa jauh pegawai mencapai 

tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. 



II.1.3. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja menurut Rivai dan Sagala (2010) merupakan hasil 

kerja karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya. Penilaian kinerja 

mengacu pada suatu system formal dan terstruktur yang digunakan untuk 

mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan 

pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. 

Senada dengan pendapat di atas, Sinambela, (2012) mengatakan 

bahwa aktifitas untuk menentukan berhasil tidaknya suatu pekerjaan yang 

dilakukan dalam organisasi adalah penilaian pelaksanaan seluruh kegiatan 

yang telah direncanakan sebelumnya, aktifitas ini lazimnya disebut dengan 

penilaian kinerja. 

Penilaian kinerja pegawai negeri sipil sendiri adalah penilaian secara 

periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari 

penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak 

berhasilan seorang pegawai negeri sipil dan untuk mengetahui kekurangan-

kurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil 

yang bersangkutan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya 

(www.bkn.go.id). 

II.1.4  Manfaat Penilaian Kinerja 

Rivai (2008), menjelaskan manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan 

atau organisasi antara lain : 

1. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam organisasi tersebut, 

karena: 

a. Komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan organisasi dan 

nilai budaya organisasi. 

http://www.bkn.go.id/


b. Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas. 

c. Peningkatan kemampuan dan kemauan untuk menggunakan 

ketrampilan atau keahlian memimpinnya untuk memotivasi 

karyawan atau pegawai dan mengembangkan kemauan dan 

ketrampilan bawahan. 

2. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan 

oleh masing-masing bawahan. 

3.  Meningkatkan kualitas komunikasi. 

4.  Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. 

5. Meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

6. Sebagai sarana penyampaian pesan bahwa bawahan itu dihargai oleh 

organisasi tersebut. 

II.1.5 Alasan dilakukan Penilaian Kinerja 

Alasan untuk menilai kinerja yang dikemukakan Dessler (1997) 

menjelaskan ada beberapa hal antara lain : 

1. Penilaian memberikan informasi tentang dapat dilakukannya promosi 

dan penetapan gaji. 

2. Penilaian memberi satu peluang bagi anda dan bawahan untuk 

meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahan. Ini pada 

gilirannya memungkinkan anda mengembangkan suatu rencana untuk 

memperbaiki kemerosotan apa saja yang mungkin sudah digali oleh 



penilaian dan mendorong hal-hal baik yang sudah dilakukan 

bawahan. 

Fahmi (2010) menjelaskan bahwa dalam rangka melakukan 

perbaikan yang berkesinambungan maka suatu organsasi perlu melakukan 

penilaian kinerja, dimana penilaian kinerja tersebut memiliki berbagai 

alasan, antara lain: 

1. Penilaian kinerja memberikan informasi bagi pertimbangan 

pemberian promosi dan penetapan gaji. 

2. Penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi para pimpinan 

maupun pegawai untuk melakukan introspeksi dan meninjau kembali 

perilaku mereka selama ini, baik yang positif maupun negatif. 

3. Penilaian kinerja diperlukan untuk pertimbangan pelatihan dan 

pelatihan kembali (retraining) serta pengembangan. 

4. Hasil penilaian kinerja lebih jauh akan menjadi bahan masukan bagi 

institusi tersebut dalam melihat kondisi dalam organisasi tersebut. 

Dalam penelitian ini sebagai responden dalam hal ini adalah pegawai 

dan yang menilai kinerja mereka adalah mereka sendiri seperti yang tertulis 

(dalam Soeprihanto, 2009) ketika mereka menilai diri sendiri digunakan 

untuk menentukan kelemahan yang perlu perbaikan atau kemajuan, sehingga 

dapat membantu mereka dengan tujuan untuk kemajuan dimasa yang akan 

datang. Hal ini sesuai dengan tujuan penilaian diri atau penilaian kinerja 

individu yang dikemukakan oleh Rao (dalam Sinambela, 2012) antara lain: 

 



1. Menyediakan kesempatan bagi pegawai untuk mengiktisarkan 

berbagai tindakan yang telah diambilnya dalam kaitan dengan aneka 

fungsi yang bertalian dengan perannya, keberhasilan dan kegagalan 

sehubungan dengan fungsi-fungsi itu serta kemampuan-kemampuan 

yang ia perlihatkan dan kemampuan-kemampuan yang ia rasakan 

kurang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. 

2. Mengenali kebutuhan perkembangannya sendiri dengan membuat 

rencana bagi perkembangannya di dalam organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dukungan yang ia perlukan dari atasan yang harus 

dilaporinya dan orang-orang lain di dalam organisasi. 

3. Menyampaikan kepada atasan yang harus dilaporinya, 

sumbangannya, apa yang sudah dicapai dan refleksinya supaya ia 

mampu meninjau prestasinya sendiri dalam perspektif yang benar. 

II.1.6. Dimensi Kinerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, unsur-unsur penilaian tersebut 

adalah: 

1. Kesetiaan, yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, 

ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

1945, Negara, dan Pemerintah. Unsur kesetiaan terdiri atas sub-sub 

unsur penilaian sebagai berikut: 

a. Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam 

ucapan, sikap, tingkah laku, perbuatan. 



b. Menjunjung tinggi kehormatan negara dan atau Pemerintah, serta 

senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada 

kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan. 

c. Berusaha memperdalam pengetahuan Pancasila UUD 1945, serta 

selalu berusaha mempelajari haluan negara, politik Pemerintah 

dan rencana-rencana Pemerintah dengan tujuan untuk 

melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna 

d. Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah 

terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang 

Pancasila, UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau Pemerintah. 

e. Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan atau melakukan 

tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang 

Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. 

2. Prestasi kerja, adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Pada umumnya prestasi kerja seorang pegawai negeri sipil 

dipengaruhi kecakapan, ketrampilan, pengalaman, dan kesungguhan 

PNS yang bersangkutan. Unsur – unsur prestasi kerja terdiri atas sub-

sub unsur sebagai berikut : 

a. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk-beluk bidang 

tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya. 

b. Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. 

c. Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang 

berhubungan dengan tugasnya. 



d. Bersungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan 

tugasnya. 

e. Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang 

baik. 

f. Melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasil guna. 

g. Hasil kerjanya melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik 

dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah. 

3. Tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-

baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas 

keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Unsur- 

unsur tanggung jawab terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut : 

a. Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat 

pada waktunya. 

b. Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan. 

c. Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan 

diri sendiri, orang lain, atau golongan. 

d. Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya 

kepada orang lain. 

e. Berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan 

yang dilakukannya. 

f. Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya 

barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya. 



4. Ketaatan, adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 

menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan 

kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan 

oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak 

melanggar larangan yang ditentukan. Unsur ketaatan terdiri atas sub-

sub unsur sebagai berikut : 

a. Menaati peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan 

yang berlaku. 

b. Menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang 

berwenang dengan sebaik-baiknya. 

c. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan bidang tugasnya. 

d. Bersikap sopan santun. 

5. Kejujuran, pada umunnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah 

ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan 

tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang 

yang diberikan kepadanya. Unsur kejujuran terdiri atas sub-sub unsur 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan tugas dengan ikhlas. 

b. Tidak menyalahgunakan wewenang. 

c. Melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan 

sebenarnya. 

 



6. Kerjasama, adalah kemampuan seseorang Pegawai Negeri Sipil 

untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan 

sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil 

guna yang sebesar-besarnya. Unsur kerjasama terdiri atas sub-sub 

unsur sebagai berikut : 

a. Mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya 

dengan bidang  tugasnya. 

b. Menghargai pendapat orang lain. 

c. Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, 

apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar. 

d. Bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari 

orang lain. 

e. Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut 

waktu dan bidang tugas yang ditentukan. 

f. Selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah 

walaupun tidak sependapat. 

7. Prakarsa, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 

mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu 

tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa 

menunggu perintah dari atasan. Unsur prakarsa terdiri atas sub-sub 

unsur sebagai berikut: 

a. Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil 

keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam 



melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan 

kebijakan umum pimpinan. 

b. Berusaha mencari tatacara yang baru dalam mencapai dayaguna 

dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

c. Berusaha memberikan saran yang dipandangnya baik dan 

berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta mengenai 

sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas. 

8. Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil 

untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara 

maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Unsur kepemimpinan 

terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut : 

a. Menguasai bidang tugasnya. 

b. Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 

c. Mampu mengemukakan pendapat dengan jelas kepada orang lain. 

d. Mampu menetukan prioritas dengan tepat. 

e. Bertindak tegas dan tidak memihak. 

f. Memberikan teladan baik. 

g. Berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama. 

h. Mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan. 

i. Berusaha menggugah semangat dan menggerakkan bawahan 

dalam melaksanakan tugas. 

j. Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahan. 



k. Bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan. 

Untuk mendukung penilitian ini penulis menggunakan Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1979 sebagai acuan dalam pembuatan skala karena 

sangat relevan dengan pegawai dan merupakan pedoman penilaian kinerja 

pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Republik 

Indonesia. 

II.1.7. Faktor–faktor yang  Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dalam Wirawan (2009) menyatakan kinerja pegawai merupakan 

hasil sinergi dari sejumlah faktor antara lain: 

1. Faktor internal pegawai, yaitu faktor–faktor dari dalam diri pegawai 

yang merupakan faktor bawaan, misalnya bakat, sifat pribadi, serta 

keadaan fisik dan kejiwaan. Sementara itu, faktor-faktor yang 

diperoleh, misalnya pengetahuan, keterampilan, etos kerja, 

pengalaman kerja, dan motivasi kerja. 

2. Faktor-faktor lingkungan internal organisasi. Dalam melaksanakan 

tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia 

bekerja. Dukungan tersebut sangat memengaruhi tinggi rendahnya 

kinerja pegawai, sebaliknya jika sistem kompensasi dan iklim kerja 

organisasi buruk, kinerja karyawan akan menurun. Faktor internal 

organisasi lainnya misalnya strategi organisasi, dukungan sumber 

daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, serta sistem 

manajemen dan kompensasi. 

3. Faktor lingkungan eksternal organisasi. Faktor-faktor lingkungan 

eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang 

terjadi di lingkungan eksternal organisasi yang memengaruhi kinerja 



karyawan. Selain itu budaya masyarakat juga merupakan faktor 

eksternal yang memengaruhi kinerja karyawan. 

Sedarmayanti (2011) juga mengemukakan faktor–faktor yang 

mempengaruhi kinerja, antara lain: 

1. Faktor Internal (disposisional): faktor yang dihubungkan dengan sifat 

seseorang  misal; kinerja seseorang baik karena mempunyai 

kemampuan tinggi, tipe pekerja keras. Seseorang mempunyai kinerja 

jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan 

tidak memiliki upaya memperbaiki kemampuannya. 

2. Faktor eksternal: memengaruhi kinerja seseorang, berasal dari 

lingkungan, seperti: perilaku, sikap, tindakan rekan kerja, bawahan 

atau pimpinan, fasilitas kerja, iklim organisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa  beberapa faktor di atas tersebut 

merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang pegawai. 

Namun penulis lebih memilih peranan pimpinan dan motivasi kerja dalam 

upaya meningkatkan kinerja pegawainya. Kepemimpinan  transformasional 

dipilih penulis karena  kemampuan pemimpin dapat mempengaruhi dan 

memicu para pegawai untuk bekerja  lebih baik sehingga dapat mencapai 

prestasi atau kinerja yang  diinginkan. Hal ini didukung  oleh hasil penelitian 

(Kaihatu dan Rini, 2007) yang  menunjukkan   bahwa   kinerja   berhubungan

 erat  denga kepemimpinan transformasional, dikatakan    demikian     karena

 bila   kepemimpinan transformasional diterapkan dengan baik dapat 

memengaruhi bawahan dan meningkatkan motivasi dan rangsangan 

intelektual maupun pertimbangan secara individu yang diarahkan pada upaya 

pencapaian tujuan bersama maka akan meningkatkan perilaku ekstra peran 

para bawahan secara langsung sehingga menghasilkan sesuatu melebihi 



harapan sehingga para bawahan merasakan adanya suatu kepercayaan, 

kebanggaan, loyalitas, dan rasa hormat dan akhirnya mereka termotivasi 

untuk meningkatkan kinerja mereka. Sedangkan motivasi kerja dipilih 

penulis dikarenakan motivasi merupakan faktor pendorong dari dalam diri 

yang dapat memicu usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai, berdasarkan 

hasil penelitian McClelland (1987) bahwa kinerja memiliki kaitan yang erat 

dengan motivasi, disimpulkan bahwa ada hubungan antara motivasi dan 

kinerja dengan pencapaian prestasi. Artinya bahwa dengan adanya motivasi 

terutama motivasi berprestasi akan mendorong seseorang mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuannya demi mencapai kinerja yang lebih baik 

(Supriyanti, 2006). 

II.2 Kepemimpinan Transformasional  

II.2.1 Pengertian Kepemimpinan Transformasional 

Pada dasarnya Kepemimpinan Transformasional merupakan 

kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya dalam sebuah 

organisasi, sehingga mereka termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi.  

Solso; (dalam Tondok dan Andarika, 2004) menjelaskan bahwa 

dalam memberikan penilaian terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan 

pemimpin, bawahan melakukan proses kognitif untuk menerima, 

mengorganisasikan dan memberi penafsiran terhadap pemimpin. Hal ini juga 

di jelaskan John Kotter (dalam Robbins, 1996) bahwa kepemimpinan 

menyangkut hal mengatasi perubahan. Pemimpin menetapkan arah 

denganmengembangkan suatu visi terhadap masa depan; kemudian mereka 

mempersekutukan orang dengan mengkomunikasikan penglihatan ini dan 

mengilhami mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan. Berdasarkan 

pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 



bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi bawahan atau 

kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi atau kelompok. 

Menurut Yammarino (dikutip dalam Ibraheem, 2011) mendefinisikan 

kepemimpinan transformasional sebagai salah satu gaya kepemimpinan yang 

dapat memotivasi pengikutnya untuk melakukan lebih dari yang mereka 

harapkan dengan cara melakukan peningkatan individu secara sadar dari 

individu agar dapat mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki. 

Sehingga dengan kepemimpinan transformasional, para bawahan merasakan 

kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin 

dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih daripada awalnya yang 

diharapkan dari mereka (Yukl, 2010). Selain itu, Grenberg dan Baron (2008), 

menjelaskan gaya kepemimpinan transformasional sebagai suatu perilaku 

kepemimpinan yang menggunakan kharismanya untuk mentranformasi dan 

merevitalisasi organisasi. Serupa dengan pendapat sebelumnya, Northouse 

(2001) mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional adalah suatu 

proses yang merubah dan mentransformasikan individu. Dengan kata lain 

kepemimpinan transformasional adalah kemampuan untuk membuat orang 

lain mau berubah, dan menjadikan orang lain merasa berharga dalam 

organisasi itu. 

Bass dan Avolio (1999) mengemukakan bahwa kepemimpinan 

transformasional sebagai pengaruh pemimpin atau atasan terhadap bawahan, 

dimana para bawahan merasakan adanya kepercayaan, kebanggaan, loyalitas 

dan rasa hormat kepada atasan dan mereka termotivasi untuk melakukan 

melebihi apa yang diharapkan. 

Komariah dan Triatna (2006) mengemukakan bahwa pemimpin 

transformasional adalah agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator, 

yaitu yang memberi peran mengubah sistem ke arah yang lebih baik. 



Katalisator adalah sebutan lain untuk pemimpin transformasional karena ia 

berperan meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada. Berusaha 

memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan daya kerja cepat 

semaksimal mungkin, selalu tampil sebagai pelopor dan pembawa 

perubahan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi 

dan merubah orang lain untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Dalam hal 

ini kemampuan pemimpin untuk dapat memengaruhi, mendorong para 

pegawai agar dapat bekerja sungguh–sungguh  untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

II.2.2  Teori Kepemimpinan Transformasional 

Setiap pemimpin memiliki gaya atau kemampuan tersendiri dalam 

memimpin untuk mempengaruhi bawahannya untuk mau bekerja demi 

tercapainya arah tujuan, yang biasanya disebut gaya kepemimpinan. 

Menurut Fielder (dalam Robbins, 1996) mengembangkan beberapa 

teori  kepemimpinan antara lain : 

a. Model Kepemimpinan Fielder, dimana Fielder membuat suatu alat 

ukur yaitu LPC (Least Preferred Coworker), LPC ini berupa 

kuesioner yang terdiri dari 18 pertanyaan dimana masing-masing 

pertanyaan memiliki skala nilai 1-8. Fielder juga mempertimbangkan 

pada 3 aspek situasi yang menentukan kefektifan kepemimpinan 

yaitu : 



1. Hubungan pemimpin-anggota: tingkat keyakinan, kepercayaan, 

dan hubungan yang baik dari pada bawahan kepada pemimpin 

mereka. 

2. Struktur tugas: apakah tugas bawahan yang dilakukan terstruktur 

atau tidak terstruktur. 

3. Posisi kekuatan: tingkat pengaruh yang dimiliki seorang 

pemimpin kuat atau lemah 

b. Kepemimpinan Hersey dan Blanchard, dimana teori disebut juga 

teori kepemimpinan situasional yang adalah suatu teori yang 

memperhatikan dua hal yang dilakukan pemimpin terhadap 

bawahannya yaitu perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung, 

maka diketahui empat gaya kepemimpinan yaitu : 

1. Seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak 

memberikan pengarahan dan sedikit mendukung. Perilaku 

pemimpin yang banyak mengarahkan dan memberikan dukungan 

2. Perilaku pemimpin yang banyak memberikan dukungan dan 

sedikit dalam mengarahkan. 

3. Perilaku pemimpin yang banyak memberikan dukungan dan 

sedikit dalam mengarahkan. 

4. Perilaku pemimpin yang sedikit memberi baik dukungan maupun 

pengarahan. 

Sementara itu Burns (dalam Yukl, 2010), membedakan antara 

kepemimpinan tranformasional dengan kepemimpinan transaksional. 

Kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-nilai moral dara para 



pengikut dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang 

masalah etis dan untuk  memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk 

mereformasi institusi. 

Lebih lanjut Bass (dalam Yukl, 2010), berpendapat bahwa dengan 

kepemimpinan transformasional, para pengikut merasakan kepercayaan, 

kekaguman, kesetiaan,dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka 

termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang awalnya diharapkan dari 

mereka. 

Kemudian Grenberg dan Baron (2008), menjelaskan kepemimpinan 

transformasional sebagai suatu perilaku kepemimpinan yang menggunakan 

karismanya untuk mentranformasi dan merevitalisasi organisasi. 

Komariah dan Triatna (2006) mengemukakan bahwa pemimpin 

transformasional adalah agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator, 

yaitu yang memberi peran mengubah sistem ke arah yang lebih baik. 

Katalisator adalah sebutan lain untuk pemimpin transformasional karena ia 

berperan meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada. Berusaha 

memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan daya kerja cepat 

semaksimal mungkin, selalu tampil sebagai pelopor dan pemabawa 

perubahan. 

Diantara beberapa kepemimpinan diatas, penulis lebih memilih 

kepemimpinan transformasional sebagai variabel pendukung dalam 

penelitiannya. 

Menurut teorinya kepemimpinan transformasional, dibangun atas 

gagasan-gagasan awal seorang sosiolog politik James MacGregor Burns 

pada tahun 1978 (dalam Northouse, 2001).  Dia menjelaskan bahwa 

kepemimpinan transformasional sebagai suatu proses yang pada dasarnya 



“para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan 

motivasi yang lebih tinggi”. Para pemimpin adalah seorang yang sadar akan 

prinsip perkembangan organisasi dan kinerja manusia sehingga ia berupaya 

mengembangkan segi kepemimpinannya secara utuh melalui pemotivasian 

terhadap staf dan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral 

seperti keadilan, dan kemanusiaan. (dalam Komariah dan Triatna, 2006). 

Bass (dalam Northouse, 2001) berpendapat bahwa pemimpin 

transformasional memotivasi bawahan dengan harapan : 1) membuat mereka 

lebih sadar mengenai tentang pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, 2) 

mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi daripada diri 

sendiri, dan 3) membuat mereka bergerak untuk memenuhi kebutuhan- 

kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. 

Berbeda dengan kepemimpinan transaksional, Burns (dalam 

Northouse, 2001) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional 

adalah proses dimana seorang pemimpin  terlibat bekerjasama dengan 

pengikut sehingga dapat menciptakan suatu hubungan yang dapat 

meningkatkan motivasi dan moralitas pemimpin maupun pengikut. Jenis 

kepemimpinan seperti ini memperhatikan kebutuhan dari pengikut dan 

membantu pengikut untuk mencapai potensi yang diharapkan.  

II.2.3. Aspek-aspek Kepemimpinan Transformasional 

Menurut Bass & Avolio (1994), menjelaskan beberapa aspek-aspek 

kepemimpinan transformasional, diantaranya : 

1. Pengaruh ideal atau kharisma; pemimpin menjadi figur yang 

diidealkan, yang mampu berdiri tegar diatas terpaan badai kesulitan 

yang besar, ia menyampaikan keinginannya atas nilai-nilai luhur 

yang menjadi pegangannya, menekankan pentingnya suatu tujuan, 



komitmen, dan konsekuensi etis dari satu keputusan. Pemimpin 

seperti ini disanjung, diagungkan sebagai yang pantas diteladani, 

mampu membangkitkan rasa bangga dalam diri dan terpaut pada 

upaya pencapaian tujuan bersama yang disepakati. 

2. Motivasi inspirasional; ia mengartikulasi visi masa depan organisasi, 

menantang pengikutnya dengan standar yang tinggi, berbicara secara 

optimistik, dan penuh antusiasme, memberikan dorongan akan apa 

yang mesti dikerjakan. 

3. Stimulasi intelektual; pemimpin mempertanyakan asumsi-asumsi, 

trasdisi-tradisi, dan kepercayaan-kepercayaan lama, menstimulasi 

hadirnya perspektif dan cara-cara baru menyelesaikan suatu 

pekerjaan, dan mendorong pengikutnya menyampaikan ide-ide dan 

gagasan –gagasan baru. 

4. Kepekaan Individu; pemimpin berhubungan dengan pengikut atau 

bawahannya sebagai mahkluk pribadi yang memiliki kebutuhan, 

kemampuan dan keinginannya, mendengarkan dengan penuh 

perhatian, mengembangkan potensi dirinya, menasehati dan 

membimbingnya. 

Keempat aspek kepemimpinan transformasional menurut Bass dan 

Avolio (1994) diangkat penulis sebagai aspek-aspek dalam penelitian ini, 

yaitu pengaruh ideal atau kharisma, motivasi inspirasional, stimulasi 

intelektual dan kepekaan individu, yang dijelaskan merupakan aspek-aspek 

yang harus dimiliki seorang pemimpin. 

 

 



II.3 Motivasi kerja 

II.3.1 Pengertian Motivasi 

Istilah Motivasi berasal dari bahasa latin Movere, yang berarti 

bergerak. Pada hakekatnya perilaku manusia dimotivasi oleh keinginan 

untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan tujuan dari kegiatan. Arti dari 

motivasi adalah sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan, gerak hati 

seseorang (Simanjuntak dan Calam, 2012). Selanjutnya Zainal (yang dikutip 

dalam Wijono, 2010) Motivasi sebagai sesuatu yang bersumber dari dalam 

atau dari luar. Ia mempunyai tugas dan arah serta akan terus terjadi sehingga 

menghasilkan apa yang individu tersebut hayati. Proses ini terus berjalan 

sebagai satu perputaran di dalam perilaku seseorang.  

Greenberg dan Baron (2008) berpendapat bahwa motivasi adalah 

suatu proses yang mendorong,mengarahkan dan memelihara perilaku 

manusia ke arah pencapaian suatu tujuan. Hal ini juga dikemukakan oleh 

Reksohadiprodjo dan Handoko (dikutip dalam Narmodo, 2004) motivasi 

adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu 

melakukan kegiatan- kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Selain itu 

menurut Buhler (dikutip dalamNarmodo, 2004) memberikan pendapat 

tentang betapa pentingnya motivasi sebagai berikut : “Motivasi pada 

dasarnya adalah proses yang menentukan seberapa banyak usaha yang akan 

dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan”. 

Robbins (2007) mengatakan bahwa motivasi sebagai proses yang ikut 

menentukan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha mencapai 

sasaran. Pemberian motivasi merupakan salah satu tugas pemimpin dalam 

rangkan mengarahkan potensi dan sumber daya manusia untuk pencapaian 

tujuan organisasi. Hal serupa juga di kemukakan oleh Triyaningsih dan 



Wiharso (2007), yang mengatakan bahwa motivasi adalah dorongan yang 

ditimbulkan agar pegawai atau staf mau melakukan kegiatan yang efektif. 

Pemberian motivasi diharapkan pegawai akan menggunakan kemampuannya 

dalam bentuk keahlian dan ketrampilan tenaga dan juga waktunya untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan 

menjalankan kewajiban dalam mencapai tujuan yang ditentukan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

kerja adalah suatu proses atau keadaan yang dalam diri individu yang 

mendorong, mengarahkan individu untuk mengeluarkan segala kemampuan, 

potensi yang padanya dalam bentuk keahlian, ketrampilan dan waktunya 

untuk menyelenggarakan berbagai tugas yang menjadi tanggung 

jawabnyadalam mencapai tujuan organisasi. 

II.3.2 Teori Motivasi 

Sebagaimana kita ketahui ada banyak teori motivasi yang 

dikemukakan oleh para ahli. Diantaranya adalah teori motivasi yang 

dikembangkan oleh Maslow (dikutip dalam Wijono, 2010). Maslow 

menyusun kebutuhan-kebutuhan manusia dalam lima tingkatan sesuai 

dengan tingkat kepentingannya masing-masing, yakni; Kebutuhan Fisiologis 

(Pysiological Needs), Kebutuhan Keamanan (Safety Needs), Kebutuhan 

Sosial (Social Needs), Kebutuhan Harga Diri (Self Esteem Needs), dan 

Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization Needs). 

Selain itu teori motivasi juga dikembangkan oleh Alderfer  

(dalam Wijono, 2010) dimana dia juga menjelaskan tentang kebutuhan 

eksistensi dalam teori E.R.G, yang meliputi : kebutuhan keberadaan 

(Existence), kebutuhan relasi (Relatedness), dan kebutuhan pertumbuhan 

(Growth). 



Teori kebutuhan juga dijelaskan oleh Herzberg (dalam Wijono, 

2010), dia menggolongkan kebutuhan-kebutuhan dalam dua faktor saja, yaitu 

faktor motivator dan kesehatan. Oleh karena itu, teori Herzberg ini dikenal 

juga sebagai Teori Dua Faktor (Motivator-Hygiene). 

Untuk menunjang penelitian ini maka penulis menggunakan teori 

motivasi yang dikemukakan oleh McClelland (1987). Teori ini didasarkan 

pada teori kebutuhan Maslow. Menurut Maslow 1970 (Wijono, 2010), 

Kebutuhan-kebutuhan itulah yang membangkitkan dan mengarahkan tingkah 

laku individu. Maslow membagi kebutuhan dalm 5 tingkat kebutuhan, yaitu : 

1. Kebutuhan Fisiologis (Pysiological Needs), merupakan kebutuhan 

tingkat pertama, yang paling rendah yang harus dipenuhi dan 

dipuaskan oleh karyawan sebelum dirinya mencapai kebutuhan pada 

tingkat berikutnya. Kebutuhan ini terdiri atas makan, minum, 

kebutuhan akan perumahan dan sebagainya. 

2. Kebutuhan Keamanan (Safety Needs), merupakan kebutuhan tingkat 

kedua yang harus dipenuhi setelah kebutuhan tingkat pertama 

dipenuhi dan di puaskan.kebutuhan ini terdiri atas bebas dari bahaya, 

merasa aman, perlindungan dll. 

3. Kebutuhan Sosial (Social Needs), setelah kedua kebutuhan tadi 

terpuaskan, maka timbul kebutuhan sosial dan kasih sayang, yaitu 

kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Pada saat ini 

individu akan merasa sangat kesepian dan terisolasi dari pergaulan. 

Individu akan membutuhkan teman dan perhatian dari seseorang. 

4. Kebutuhan Harga Diri (Self Esteem Needs), Kebutuhan memperoleh 

penghargaan/berprestasi, pemenuhan diri serta mendapat pengakuan, 

perhatian dan penghargaan. 



5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization Needs), kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan untuk menunjukan kemampuan diri. 

Namun menurut McClelland (dalam As’ad, 2002), timbulnya tingkah 

laku karena dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri 

manusia. Dalam konsepnya mengenai motivasi, dalam diri individu terdapat 

tiga kebutuhan pokok yang mendorong tingkah lakunya dan salah satunya 

yaitu, need for achievement, merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses, 

yang diukur berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang. 

Kebutuhan ini berhubungan erat dengan pekerjaan, dan mengarahkan 

tingkah laku pada usaha untuk mencapai prestasi tertentu. 

Dengan demikian dalam dinamika organisasi, kebutuhan pegawai 

sangat dibutuhkan terutama untuk dapat meningkatkan kinerja mereka. 

Karena itu pegawai yang memiliki motivasi untuk berprestasi yang tinggi 

cenderung dimotivasi oleh situasi yang penuh dengan persaingan dan 

tantangan, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka. 

II. 3.3 Ciri-Ciri Motivasi  

Menurut McClelland (1987), bahwa individu dengan motivasi 

berprestasi tinggi memiliki ciri -ciri sebagai berikut : 

1. Tingkah laku individu yang didorong oleh kebutuhan berprestasi 

yang tinggi antara lain : 

a. Mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatannya 

b. Berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara baru dan kreatif atau 

inovatif 

c. Mencari feed back (umpan balik) tentang perbuatannya 



2. Tingkah laku individu yang didorong oleh kebutuhan untuk 

bersahabat (affiliasi) antara lain : 

a. Lebih memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam 

pekerjaannya, daripada segi tugas-tugas yang ada pada pekerjaanitu. 

b. Mencari persetujuan atau kesepakatan dari orang lain. 

c. Melakukan pekerjaannya lebih efektif apabila bekerjasamabersama 

orang lain dalam suasana yang lebih kooperatif. 

d. Lebih suka dengan orang lain daripada sendirian 

3. Tingkah laku individu yang di dorong oleh keinginan berkuasa 

(Power) antara lain : 

a. Berusaha menolong orang lain walaupun pertolongan itu tidak 

diminta. 

b. Sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan dari organisasi dimana 

ia berada. 

c. Mengumpulkan barang-barang atau menjadi anggota suatu 

perkumpulan yang dapat mencerminkan prestise. 

d. Sangat peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dari kelompok 

atau organisasi. 

Ketiga ciri motivasi dari McClelland (1987) tersebut dianggap sangat 

relevan dengan karakteristik pegawai dalam mencapai kinerjanya. Artinya 

kondisi riil yang ada pada diri seorang pegawai sangat relevan dengan ketiga 

ciri tersebut. 

 



II.4 Efek Motivasi Terhadap Kinerja  

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri tetapi juga 

berhubungan dengan Motivasi Kerja. Berhadapan dengan usaha untuk 

meningkatkan kinerja pegawai, salah satu permasalahan dasar adalah 

bagaimana sebenarnya meningkatkan motivasi pegawai. Motivasi kerja 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja seorang individu 

dalam bekerja, karena sebagian besar waktu pegawai dipergunakan untuk 

bekerja (Mamesah dan Kusmaningtyas, 2012). Asumsi dasar dari teori 

motivasi ini adalah sikap rasional para pekerja, yang menyatakan bahwa 

mereka akan melakukan suatu upaya yang maksimum danmenjadi pribadi 

bertanggung jawab untuk hasil kinerja, jadi mereka bisa merasakan kepuasan 

jika ada suatu perubahan/harapan yang mungkin dapat dicapai atas upaya 

yang dilakukannya (McClelland, 1987). 

Pada kondisi yang lain yaitu timbul harapan hubungan antara upaya 

dan kinerja, dimana diyakini bahwa upaya yang baik menghasilkan kinerja 

yang baik pula. Kondisi ini pada selanjutnya akanmembawa pada kondisi 

lebih tinggi lagi, yaitu selain motivasi yang berupa harapan rasional antara 

usaha dan kinerja, maka perlu juga adanya keterkaitan yang jelas antara 

jenis-jenis penghargaan (reward) dengan level kinerja yang dicapai. Dapat 

dikatakan bahwa motivasi juga tergantung dengan adanya instrumentalis 

yang ada pada setiap tingkatan kinerja yang dihasilkan. Sering dijumpai 

adanya individu berada dalam situasi bertingkah laku sejalan dengan yang 

diungkapkan individu-individu lain, dalam hal ini individu-individu yang ada 

dalam kelompok yang dimasuki. Kecenderungan yang disebut konformitas 

ini dialami atau terjadi pada diri individu karena adanya tekanan dari 

kelompok karena untuk menghindari konflik. Bagaimanapun juga dalam 

sistem kerja suatu perusahaan akan sangat bergantung pada sistem kerjasama 



yang tertata dengan baik. Sistem afiliasi dengan demikian memegang 

peranan yang sangat penting (McClelland, 1987). 

Pada umumnya individu yang menduduki suatu jabatan mempunyai 

keinginan untuk memperoleh peluang untuk dapat mencapai kenaikan 

pangkat atau meningkatkan kinerjanya dalam mencapai prestasi kerja 

(Hasibuan, 2003). Sudah menjadi hal yang biasa ketika dalam bekerja, 

seseorang sangat membutuhkan kedudukan yang tinggi, mengingat dengan 

itu semua secara langsung juga akanberdampak pada sistem kehidupannya. 

Harapan-harapanpada masa depan (berkuasa) bagi seorang pekerja akan 

memotivasi dirinya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

II. 5. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Subroto dan Gunistiyo (2009) dalam 

jurnalnya yang berjudul Pengaruh Motivasi berprestasi, motivasi berafiliasi 

dan motivasi berkuasa terhadap kinerja karyawan pada bank swasta di kota 

tegal melalui perhitungan regresi berganda, didapatkan hasil uji t terdapat 

pengaruh positif dan signifikan variabel motivasi berprestasi terhadap kinerja 

karyawan dan melalui uji f yang secara simultan variabel motivasi 

berprestasi, motivasi berafiliasi dan motivasi berkuasa berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada bank swasta di kota tegal.senada 

dengan penelitian diatas, Amianti dan Supriyanto (2012), dengan 

penelitiannya yang berjudul pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan bagian marketing Bank Syariah (Studi kasus pada Karyawan PT. 

BPRS Pemerintah kota bekasi) dengan menggunakan uji regresi untuk 

menguji pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bahwa 

korelasi antara kedua variabel  adalah sebesar R = 0,925 dengan koefisien 

determinasinya sebesar 0,856 yang berarti motivasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. BPRS Pemkot Bekasi. 



Namun, ada penelitian yang bertentangan, yang dilakukan oleh 

Abdulsalam dan Mawoli (2012), dalam jurnalnya yang berjudul Motivation 

and Job Performance of Academic Staff of State Universities in Nigeria : The 

Case of Ibrahim Badamasi Babangida University, Lapai, Niger State yang 

mengkaji pengaruh motivasi secara parsial terhadap kinerja staf akademik, 

kinerja mengajar secara keseluruhan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan 

menggunakan teknik koofisien korelasi mendapatkan korelasi yang negatif 

antara motivasi kerja dengan kinerja staf akademik, serta kinerja penelitian 

sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja staff akademik maupun dalam kinerja peleitian. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang saling bertentangan 

itulah, merupakan alasan mengapa penulis perlu meneliti bagaimana 

pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. 

Selain faktor motivasi untuk mengamati suatu kinerja yang efektif 

pada organisasi, terdapat juga faktor kepemimpinan. karena keberhasilan 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lepas dari 

peran kepemimpinan, karena kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan suatu 

tindakan pada diri seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan 

tertentu pada situasi tertentu (Dewi dan Herachwati, 2010).  

Menjadi bertanggung jawab untuk pengembangan dan pelaksanaan 

keputusan strategis organisasi, pemimpin harus dapat mengembangkan 

sumber daya dalam organisasi secara optimal dalam memberikan layanan 

terbaik kepada stakeholder. Bahkan seorang pemimpin harus menyediakan 

apa yang dibutuhkan pengikut sehingga memotivasi mereka tetap produktif 

dan melanjutkan ke arah visi bersama. Kemampuan pemimpin dalam 

menggerakkan dan memberdayakan bawahannya akan mempengaruhi 



kinerja mereka. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus dapat 

mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan 

tanpa paksaan sehingga bawahan secara sukarela akan berperilaku dan 

berkinerja sesuai tuntutan organisani melalui arahan pimpinannya. 

Sehubungan dengan penjelasan di atas, penelitian dari Sibali (2012) 

berdasarkan perhitungan regresi sederhana yang menggambarkan pengaruh 

variable-variable bebas yaitu (X1) terhadap variabel tidak bebas kinerja 

karyawan (Y). Dari hasil perhitungan didapat nilai regresi sederhana Y 

sebesar 1,82, sedangkan koefisien korelasi ( r ) sebesar 0,96. Maka dapat 

dijelaskan secara bersama-sama variabel-variabel bebas yang terdiri dari 

kepemimpinan transformasional (X1) berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap variabel tidak bebas yaitu kinerja karyawan. Variabel 

kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang mempunyai 

kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara tertentu, sehingga 

bawahan merasa percaya, kagum, loyal dan hormat terhadap atasannya pada 

PT BERAU COAL, hal ini dapat ditunjukan dengan nilai koefisien regresi 

(r) = 0,96 dengan nilai koefisien regresi b = 0,046, nilai konstantsa (a) = 

1,78, koefisien penentu (KP) = 92%, artinya kepemimpinan transformasional 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat dengan kinerja karyawan. 

Selanjutnya, ada penelitian lain yang menentang penelitian di atas 

yang dilakukan oleh Komardi (2009), dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional serta Motivasi 

kerja terhadap kinerja dan kepuasan individual karyawan dalam Organisasi 

Perusahaan Industri Telekomunikasi. berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

pengaruh antar variabel ditemukan bahwa variabel kepemimpinan 

transformasional berpengaruh non signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Mamesah dan Kusmaningtyas 



(2012), dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan 

Transaksional terhadap kepuasan kerja dan dampaknya terhadap kinerja 

karyawan di Departemen Pelayanan Medis Rumah Sakit Adi Husada Undaan 

Wetan Surabaya bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 

disimpulkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja karyawan dan tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan dari gaya kepemimpinan transformasional melalui kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

Adanya hasil-hasil penelitian yang saling bertentangan, Subroto dan 

Gunistiyo (2009), Amianti dan Supriyanto (2012), Sibali (2012), Abdulsalam 

dan Mawoli (2012), Komardi (2009) dan Mamesah dan Kusmaningtyas 

(2012) merupakan alasan untuk diadakan penelitian mengenai pengaruh 

kepemimpinan transformational dan motivasi teerhadap kinerja pegawai. 

II.6 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional & Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai  

Setiap instansi pemerintahan untuk tetap mempertahankan 

eksistensinya, salah satu kewajibannya yaitu untuk mempertahankan 

kinerjanya sebagai aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik 

yang mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik serta 

memberikan kepuasan kepada publik (Fachrurezha, 2012). 

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan 

pegawai harus dapat diarahkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

kinerja dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar 

memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pada pengabdian, kejujuran, 

tanggung jawab sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan 

tuntutan masyarakat. 



Karena itu kepemimpinan sangat penting dalam suatu instansi atau 

organisasi dalam mengarahkan dan membina pegawainya supaya dapat 

meningkatkan kinerja para pegawainya. Hal ini dikarenakan kepemimpinan 

merupakan  kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi pegawai dalam 

sebuah organisasi sehingga mereka termotivasi untuk mencapai tujuan 

organisasi, dapat dikatakan juga bahwa kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk meyakinkan orang-orang agar mengusahakan secara tegas 

tujuan-tujuannya dengan penuh semangat dimana dalam menjaga kinerja 

yang tinggi, kepemimpinan tidak dapat diremehkan karena dalam 

hubungannya harus memiliki kemampuan tertentu dalam mendorong orang 

lain untuk bekerja keras dan mengarahkan usaha-usaha ke tujuan bersama. 

Oleh sebab itu pemimpin harus mampu memberikan dorongan dan arahan 

pada pegawai guna meningkatkan kinerjanya (Mamesah & Kusmaningtyas, 

2009). 

Hal ini sejalan dengan Grand teori kepemimpinan transformasional 

dari Bass (dalam Komardi, 2009) bahwa, kepemimpinan transformasional 

suatu model kepemimpinan yang bertujuan untuk mendorong extra effort 

followers untuk mencapai expected performance dimana kepemimpinan 

transformasional adalah pemimpin yang memotivasi bawahan untuk 

melakukan sesuatu dan mencapai kinerja tertentu melebihi dari apa yang 

semula diharapakan atau diekspektasikan. 

Pendapat mengenai kepemimpinan transformasional yang 

dikemukakan di atas sejalan dengan hasil penelitian (Kaihatu dan Rini, 2007) 

yang menunjukan bahwa bila kepemimpinan transformasional diterapkan 

dengan baik dapat mempengaruhi bawahan dan meningkatkan motivasi dan 

rangsangan intelektual maupun pertimbangan secara individu yang diarahkan 

pada upaya pencapaian tujuan bersama maka akan meningkatkan perilau 



ekstra peran para bawahan secara langsung dan selain itu pemimpin harus 

memahami model kepemimpinan transformasional seperti berorientasi pada 

pendukung,prinsip, perubahan, fokus pada masa depan, mengandalkan 

ekspresi perasaan, sehingga menghasilkan sesuatu melebihi harapan dan juga 

sebagai seorang diagnostic handal, pemimpin harus bersifat adaptif yang 

berfokus pada perubahan dan bersifat strategis sebagai perencana strategis, 

sehingga para bawahan merasakan adanya suatu kepercayaan, kebanggaan, 

loyalitas, dan rasa hormat dan akhirnya mereka termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja mereka. 

Selain faktor kepemimpinan transformasional yang dapat 

meningkatkan kinerja pegawai, terdapat juga peran dari motivasi kerja. Hal 

ini disebabkan karena dorongan seseorang untuk bekerja dipengaruhi adanya 

kebutuhan yang harus dipenuhi dan tingkat kebutuhan yang berbeda pada 

setiap pegawai, sehingga dapat terjadi perbedaan motivasi dalam berprestasi 

(Narmodo, 2012 ), ini dapat terjadi karena motif berprestasi dapat dikatakan 

sebagai suatu dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan suatu kegiatan 

atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi tinggi 

(Subroto & Gunistiyo, 2009). 

Maka dengan adanya motivasi terutama motivasi untuk berprestasi 

akan mendorong seseorang mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuannya demi mencapai kinerja yang lebih baik. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi 

akan keberhasilan pekerjaannya, maka seseorang tersebut akan 

meningkatkan profesionalime karena hanya dengan meningkatkan 

profesionalisme seseorang akan dapat mewujudkan harapan kinerjanya 

(Supriyanti, 2006). 



Hasil penelitian McClelland (1987), menunjukkan bahwa kinerja 

memiliki kaitan yang erat dengan motivasi.disimpulkan bahwa ada hubungan 

yang positif antara motivasi dan kinerja dengan pencapaian prestasi, artinya 

pimpinan dan pegawai yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, 

akan mencapai kinerja tinggi, sebaliknya mereka yang kinerjanya rendah 

disebabkan karena motivasi kerjanya rendah. 

Namun sering dijumpai adanya individu berada dalam situasi 

bertingkah laku sejalan dengan yang diungkapkan individu-individu lain, 

dalam hal ini individu-individu lain, dalam hal ini individu-individu yang 

ada dalam kelompok yang dimasuki. Kecendrungan yang disebut 

konformitas ini dialami atau terjadi pada diri individu karena adanya tekanan 

dari kelompok (McClelland, 1987) dimana dalam sistem kerja suatu 

perusahaan/organisasi akan sangat bergantung pada sistem kerjasama yang 

bertata dengan baik, sebab itu sistem afiliasi memegang peranan penting. 

Selain itu pada umumnya individu yang menduduki suatu jabatan 

mempunyai keinginan untuk memperoleh peluang untuk dapat mencapai 

kenaikan pangkat atau meningkatkan kinerjanya dalam mencapai prestasi 

kerja (Hasibuan, 2003) sehingga sudah menjadi hal yang biasa ketika dalam 

bekerja, seseorang sangat membutuhkan kedudukan yang tinggi, mengingat 

dengan itu semua secara langsung juga akan berdampak pada sistem 

kehidupannya, maka harapan-harapan pada masa depan (berkuasa) bagi 

seorang pekerja akan memotivasi dirinya dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya sehingga prestasi atau kinerja yang lebih baik dapat tercapai. 

Dengan demikian, berdasarkan teori dan hasil penelitian yang ada, 

dapat disimpulkankepemimpinan transformasional, dan motivasi kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. 



 

 

 

II. 7. Model Penelitian 

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, hasil-hasil penelitian sebelumnya 

dan model penelitian yang ada, maka dapat dibuat suatu model sebagai 

kerangka pemikiran teoritis untuk menjawab masalah penelitian.  

 

 

 

 

 

 

II. 8.   Hipotesis 

Hipotesis  penelitian  ini  adalah  ada  pengaruh  gaya kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja 

pegawai. 
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