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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi yang akan dijadikan peneliti sebagai acuan dalam 

pembuatan hipotesis. Berikut ini penelitian sebelumnya yang memilik i 

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu terkait 

dengan kepemimpinan, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Beberapa 

penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai landasan penelitian adalah 

penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Potu (2013) tentang “Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja 

Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan” yang menunjukan bahwa hasil 

penelitian kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 

Kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, motivasi secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Sofyan (2013) tentang “Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

pegawai” yang menunjukan hasil penelitian lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai, lingkungan kerja mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 

3. Suminar (2015) tentang “Pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pada karyawan”. Yang menunjukan hasil penelit ian 
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bahwa kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja secara simultan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan variabel 

kepemimpinan adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel 

kinerja karyawan.  

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat persamaan dan 

perbedaan, persamaan penelitian sama-sama membahas yang berkaitan dengan 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, penelitian Potu (2013) persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sekarang sama-sama membahas pengaruh 

variabel kepemimpinan, variabel lingkungan kerja terhadap variabel kinerja 

karyaawan, tetapi ada variabel lain yaitu motivasi. Pada penelitian Sofyan 

(2013) sama-sama membahas variabel lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan, tetapi tidak ada variabel kepemimpinan. Pada penilitian Suminar 

(2015) sama-sama membahas variabel kepemimpinan, lingkungan kerja 

terhadap variabel kinerja karyawan. 

Perbedaannya pada penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

adanya variabel lain yang mempengaruhi kinerja karyawan serta perbedaan 

lainnya ada pada obyek yang diteliti pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang tidak sama. Pada penelitian Suminar (2015) sama sama 

membahas pangaruh variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja tetapi 

penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kepemimpinan trasformasiona l 

sedangkan kepemimpinan sekarang hanya variabel kepemimpinan saja.  

Berikut adalah tabel 2.1 penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelit ian 

ini. 
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Table 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Keterangan 

1 

Judul Penelitian 
Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja 
Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan. Potu 
(2013) 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah asosiatif menggunakan 
metode survey. Data dikumpulkan dari data 
karyawan, kemudian dianalisis dengan metode 
analisis uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, 
dan regresi linier berganda 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukan kepemimpinan, 
motivasi, dan lingkungan kerja secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan, Kepemimpinan secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 
motivasi secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan, lingkungan 
kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 

2 

Judul Penelitian “Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 
pegawai”. Sofyan (2013) 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan total sampling kemudian 
data diolah dengan metode analisis uji f uji t dan 
regresi linier berganda 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukan lingkungan kerja 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai, lingkungan 
kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai. 

3 Judul Penelitian “Pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja 
terhadap kinerja pada karyawan”.Suminar (2015) 

 Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan random sampling yang 
dilakukan secara acak yang kemudian di uji 
menggunakan uji t 

 Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa 
kepemimpinan transformasional, lingkungan 
kerja secara simultan berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan, dan variabel 
kepemimpinan adalah variabel yang paling 
berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. .  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penelitian sekarang 

berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih fokus pada variabel 

kepemimpinan, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Untuk variabel 

kepemimpinan peneliti menggunakan teori Siagian yang menyatakan bahwa 
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kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 

bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain atau bawahan mau 

melakukan kehendak pemimpin. Kemudian variabel lingkungan kerja lebih 

terfokus pada lingkungan kerja non fisik oleh Sedarmayanti. Sedarmayanti 

menyatakan bahwa lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaaan yang 

terjadi berkaitan dengan hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan 

dengan atasan maupun bawahan. Sedangkan variabel kinerja karyawan 

menggunakan teori Mangkunegara, Mangkunegara menyatakan bahwa kinerja 

karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikannya. Objek yang diteliti adalah karyawan bagian produksi 

di U.D SO KREESH berjumlah 40 orang. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

Kinerja dalam bahasa indonesia sebenarnya terjemahan secara 

bebas dari kata “performance”. Kinerja dalam arti yang agak terbatas 

sering digunakan untuk mengukur pencapaian kerja seseorang seperti 

tugas yang diberikan kepada seseorang dalam organisasi. Dalam hal ini 

sebenarnya terdapat hubungan yang erat antara kinerja perorangan 

(individual performance) dengan kinerja lembaga (corporate 

performance). Dengan kata lain, bila kinerja karyawan baik, maka 

kemungkinan besar kinerja perusahaan juga baik.  
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Kinerja menurut Mangkunegara (2001:67), Kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikannya. Menurut Rivai (2005:309), kinerja karyawan merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan mencapai 

tujuannya. Kinerja dipergunakan manajemen suatu perusahaan dalam 

penilaian secara periodik mengenai efektivitas operasional suatu oganisas i 

dan karyawan berdasarkan kriteria, standar dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja karyawan menurut Dharma 

(2003:355) mengatakan hampir semua cara pengukuran kinerja 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.  

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan. Pengukuran kualitat if 

keluaran mencerminkan pengukuran atau tingkat kepuasan yaitu 

seberapa baik penyelesaiannya. 

c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. 

Mathis dan Jakson (2006:378) mengatakan bahwa manajemen 

kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-mas ing 

individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Indikator kinerja 

adalah sebagai berikut: 
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a. Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik tidaknya hasil karyawan 

b. Kuantitas pekerjaan, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan 

dalam satuan unit. 

c. Ketepatan waktu, dalam menyelesaikan tugas para karyawan bukan 

hanya dituntut untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya namun juga 

harus tepat atau sesuai dengan harapan. 

d. Kehadiran, dengan kehadiran menunjukkan semangat kerja yang 

dimiliki oleh karyawan.  

e. Kemampuan bekerjasama baik dengan rekan satu bagian maupun 

bagian lain. 

a. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Dalam pembahasan mengenai permasalahan kinerja maka tidak 

terlepas dari berbagai macam faktor-faktor yang menyertainya: Siagian 

(2002:32) mengatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu :  

1. Gaji. 

2. Lingkungan kerja.  

3. Budaya organisasi.  

4. Kepemimpinan dan Motivasi kerja.  

5. Disiplin kerja. 
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6. Kepuasan kerja.  

7. Komunikasi dan faktor-faktor lainnya.  

Amstrong dan Baron (1998:7) mengemukakan bahwa kinerja 

pegawai dipengaruhi oleh empat faktor yang dominan , yaitu :  

1. Faktor Kepemimpinan yang meliputi kualitas,bimbingan,dan motivasi    

2. Faktor pribadi yangmeliputi motivasi, disiplin, keterampilan dan 

kompetensi.  

3. Faktor sistem yang meliputi, fasilitas kerja dan sistem pekerjaan. 

4. Faktor situasional yang meliputi suasana lingkungan kerja, unsur 

internal dan eksternal   

b. Penilaian Kinerja   

Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan 

dibandingkan dengan standar kinerjanya Dessler, (2010:322). Penilaian  

kinerja mengasumsikan bahwa karyawan memahami apa standar kinerja 

mereka, dan juga memberikan karyawan umpan balik, pengembangan, dan  

insentif yang diperlukan untuk membantu orang yang bersangkutan 

menghilangkan kinerja yang kurang baikatau melanjutkan kinerja yang 

baik. 

Benardin dan Russel (2003), mendefinisikan penilaian kerja sebagai 

suatu cara untuk mengukur kontribusi dari individu–individu anggota 

organisasi kepada organisasinya. Lebih lanjut, Benardin dan Russel 
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menyatakan bahwa dilihat dari titik acuannya, penilaian kinerja dapat dibagi 

tiga macam, yaitu sebagai berikut:  

1. Penilaian kinerja berdasarkan hasil yaitu merumuskan kinerja 

berdasarkan tujuan organisasi atau mengukur hasil – hasil akhir.   

2. Penilaian kinerja berdasarkan perilaku yaitu mengukur sarana 

pencapaian sasaran dan bukannya hasil akhir. Dalam praktek, tipe ini 

banyak dipakai pekerjaan yang melibatkan aspek – aspek kualitatif.   

3. Penilaian kinerja berdasarkan judgement yaitu menilai kinerja 

berdasarkan perilaku yang spesifik. Dimensi–dimensi dibawah ini 

biasanya menjadi perhatian dari tipe penilaian ini: kuantitas pekerjaan 

jumlah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu periode. 

a) Kualitas pekerjaan. 

b) Pengetahuan mengenai pekerjaan.   

c) Kreatifitas. 

d) Kesediaan untuk bekerjasama. 

e) Keandalan. 

f) Inisiatif. 

g) Kualitas personal. 

Prawirosentono (1999:2) berpendapat bahwa manfaat 

penilaiankinerjakaryawan yang dilakukan secara objektif, tepat dan 

didokumentasikan secara baik cenderung menurun potensi penyimpangan 
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yang dilakukan karyawan, sehingga kinerjanya diharapkan harus bertambah 

baik sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan perusahaan. Disamping itu 

penilaian kinerja karyawan merupakan sarana untuk memperbaiki karyawan 

yang tidak melakukan  tugasnya dengan baik dan membuat karyawan 

mengetahui posisi dan perannya dalam menciptakan tercapainya tujuan 

perusahaan Terdapat beberapa alasan untuk menilai kinerja karyawan:  

1. Penilaian harus memainkan peran yang terintegrasi dalam proses 

manajemen kinerja perusahaan. 

2. Penilaian memungkinkan atasan dan bawahan menyusun  rencana untuk 

mengoreksi semua  kekurangan  yang  ditemukan  dalam  penilaian  dan 

untuk  menegaskan  hal-hal yang telah dilakukan dengan benar oleh 

karyawan. 

3. Penilaian harus melayani tujuan perencanaan karir dengan memberikan 

kesempatan meninjau  rencana  karir  karyawan  dengan  memperhatikan  

kekuatan  dan kelemahannya secara spesifik. 

 

c. Indikator Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2001:67), Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya.  

Dengan indikator : 

1. Kualitas adalah bagus atau tidaknya pekerjaan yang dihasilkan serta 

kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan kemampuan karyawan. 
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2. Kuantitas adalah jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya. 

3. Ketepatan waktu adalah aktivitas yang diselesaikan dengan tepat pada 

waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 

orang lain (para bawahannya) sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau 

melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungk in 

tidak disenanginya, Siagian (2002:62). Peranan pemimpin atau 

kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan ada tiga bentuk yaitu 

peranan yang bersifat interpersonal, peranan yang bersifat informasio na l, 

dan peran pengambilan keputusan.  

Peranan bersifat interpersonal dalam organisasi adalah peran 

seorang pemimpin dalam perusahaan atau organisasi merupakan simbol 

akan keberadaan organisasi, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk 

memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan, dan seorang 

pemimpin mempunyai peran sebagai penghubung. Peranan yang bersifat 

informasional mengandung arti bahwa seorang pemimpin dalam organisas i 

mempunyai peran sebagai pemberi, penerima dan penganalisa informas i. 

Sedangkan peran pemimpin dalam pengambilan keputusan mempunyai arti 

bahwa pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan 

diambil berupa strategi-strategi bisnis yang mampu untuk mengembangkan 

inovasi, mengambil peluang atau kesempatan dan bernegosiasi dan 

menjalankan usaha dengan konsisten (Siagian, 2002:66). 
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Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang 

lain dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang 

bersemangat dalam mencapai tujuan bersama, Rivai (2006:2). 

Kepemimpinan  merupakan  salah  satu  dimensi  kompetensi  yang  sangat 

menentukan  terhadap  kinerja  atau keberhasilan organisasi. Esensi pokok 

kepemimpinan adalah cara untuk memengaruhi orang lain agar 

menjadi efektif tentu setiap orang bisa berbeda dalam melakukan. 

Kepemimpinan merupakan seni, karena pendekatan setiap orang dalam 

memimpin orang dapat berbeda tergantung karakteristik pemimpin, 

karakteristik tugas maupun karakteristik orang yang dipimpinnya.  

Kepemimpinan adalah proses memberi inspirasi kepada semua 

karyawan agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang 

diharapkan. Sedangkan menurut Robbins (2001:3), Kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan 

a. Teori kepemimpinan 

  Dalam kepemimpinan yang efektif terdapat 3 (tiga) teori pendekatan 

kepemimpinan, yaitu Teori sifat (Traits Theory), Teori Perilaku (Behaviors 

Theory), Teori Situasional (Contingency Theory). Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

1) Teori sifat (Traits Theory) 

 Para peneliti pendahulu memformulasikan teori kepemimpinan yang 

disebut sebagai teori orang besar (The great person theory) yang 

memandang bahwa para pemimpin besar memang telah memilik i 
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beberapa teori tertentu yang membedakan mereka dengan kebanyakan 

orang.  

 Teori sifat disebut juga sebagai pendekatan turun menurun, teori ini 

memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat sifat bawaan 

atau watak yang baik. Teori ini menitik beratkan pada kepemilikan 

karakter kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan 

pemimpin dari yang bukan pemimpin.  

Teori sifat adalah teori yang memandang bahwa efektivitas 

kepemimpinan sangat tergantung pada karakter pemimpin. Karakter 

yang harus dimiliki soerang pemimpin antara lain memilikk i 

kemampuan intelektual, kematangan pribadi, pendidikan, status sosial 

dan ekonomi, hubungan antar manusia, dan motivasi. 

2) Teori perilaku (Behaviors Theory) 

Teori perilaku disebut juga dengan teori sosial dan merupakan 

sanggahan terhadap teori genetis. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, 

melalui usaha penyiapan dan pendidikan. Karakteristik teori perilaku 

antara lain gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel, gaya 

kepemimpinan yang tidak diturunkan tetapi dapat dipelajari, efektivitas 

kepemimpinan tergantung pada kebutuhan dan situasi yang dihadapi. 

3) Teori Situasional (Contingency Theory) 

Teori situasional mempunyai pemahaman bahwa tidak ada gaya 

kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang efektif adalah 
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bergantung dari kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Efektivitas 

kepemimpinan bukan hanya soal pengaruh individu dan kelompok tapi 

bergantung pula terhadap tugas, pekerjaan atau fungsi yang dibutuhkan 

secara keseluruhan. Jadi pendekatan kepemimpinan situasional fokus 

pada fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi dan kondisi. 

b. Tipe Kepemimpinan 

Siagian (2003:27)   menyatakan   bahwa   terdapat   lima   tipe 

kepemimpinan yang mempunyai ciri masing-masing, yaitu: 

1. Tipe Otokratik 

Kepemimpinan otokratik adalah seorang pemimpin yang 

memiliki ciri-ciri yang pada umumnya negatif, mempunyai sifat egois 

yang besar sehingga akan memutarbalikan kenyataan dan kebenaran 

sehingga sesuatu yang subyektif akan diinterpretasikan sebagai 

kenyataan dan atau sebaliknya. Tipe kepemimpinan ini segalanya akan 

diputuskan sendiri, serta punnya anggapan bahwa bawahanya tidak 

mampu memutuskan sesuatu. 

2. Tipe Paternalistik 

Kepemimpinan paternalistik adalah seorang pemimpin yang 

mempunyai ciri menggabungkan antara ciri negatif dan positif, ciri-

cirinya adalah pemimpin bersikap selalu melindungi, jarang memberikan 

kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri, tidak 

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif dan 
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mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri, sering 

menonjolkan sikap paling mengetahui, melakukan pengawasan yang 

ketat. 

3. Tipe Kharismatik 

Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki kekuatan energi, daya 

tarik dan wibawa yang luar biasauntuk mempengaruhi orang lain, 

sehingga orang lain itu bersedia untuk mengikutinya tanpa selalu bisa 

menjelaskan apa penyebab kesediaan itu. Pemimpin kharismatik 

mempunyai banyak cara untuk memperoleh simpati dari karyawannya 

yaitu dengan menggunakan pernyataan visi untuk menanamkan tujuan 

dan sasaran kepada karyawannya, mengkomunikasikan ekspektasi 

kinerja yang tinggi dan meyakini dengan meningkatkan  ras  percaya  diri  

bahwa  bawahan  bisa  mencapainya, kemudian pemimpin memberikan 

contoh melalui kata-kata dan tindakan, serta memberikan teladan supaya 

ditiru para bawahannya. 

4. Tipe Laissez Faire 

Kepemimpinan   laissez   faire   adalah   kepemimpinan   yang   

gemar melimpahkan wewenang kepada bawahanya dan lebih 

menyenangi situasi bahwa para bawahanlah yang mengambil keputusan 

dan keberadaan dalam organisasi lebih bersifat suportif.Pemimpin ini 

tidak senang mengambil risiko dan lebih cenderung pada upaya 

mempertahankan status quo. 
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5. Tipe Demokratik 

Kepemimpinan    demokratik    adalah    kepemimpinan    yang    

selalu mendelegasikan wewenangnya yang praktis dan realistik tanpa 

kehilangan kendali organisasional dan melibatkan bawahannya secara 

aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui peran sertanya dalam  

proses pengambilan keputusan serta memperlakukan bawahan sebagai 

makhluk politik, ekonomi, sosial, dan sebagai individu dengan 

karakteristik dan jati diri.  Pemimpin  ini  dihormati  dan  disegani  dan  

bukan  ditakutikarena perilakunya dalam kehidupan organisasiona l 

mendorong para bawahannya menumbuhkan dan mengembangkan daya 

inovasi dan kreatifitasnya. 

c. Fungsi-fungsi Kepemimpinan 

Fungsi  kepemimpinan  berhubungan  dengan  situasi  sosial  dalam 

kehidupan kelompok atau organisasi dimana fungsi kepemimpinan harus 

diwujudkan dalam interaksi antar individu. Menurut Rivai (2005:53)fungs i 

pokok kepemimpinan dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Fungsi Instruktif 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, dan 

dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara 

efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk 

menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan 

perintah. 
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2. Fungsi konsultatif 

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah.Konsultasi itu 

dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultat if 

dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan akan mendapat 

dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya sehingga 

kepemimpinan berlangsung efektif. 

3. Fungsi Partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha 

mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan 

mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak 

berartibebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan 

terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil 

tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam 

fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. 

4. Fungsi Delegasi 

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 

wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui 

persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan.Fungsi delegasi 

pada dasarnya berarti kepercayaan.Orang-orang penerima delegasi itu 

harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang mempunya i 

kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. 
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5. Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang 

sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah 

dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan terciptanya 

tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian ini dapat 

diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan 

pengawasan. 

d. Indikator Kepemimpinan 

Siagian (2002:62) kepemimpinan adalah kemampuan seseorang 

untuk mempengaruhi orang lain (para bawahannya) sedemikian rupa 

sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun 

secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya.  

Indikator Kepemimpinan : 

1. Kemampuan memotivasi adalah kemampuan seorang pemimpin untuk 

memberikan dorongan kepada karyawan untuk melakukan sesuatu 

yang diinginkan oleh pemimpin. 

2. Menggunakan reward sebagai perangsang adalah stimulus yang 

diberikan pemimpin dengan tujuan untuk mendorong atau 

menggerakkan karyawan agar lebih termotivasi ke arah tujuan yang 

diharapkan pemimpin. 

3. Memberikan kebebasan berpendapat adalah kebebasan menyampaikan 

gagasan atau ide yang diberikan pemimpin kepada karyawannya  secara 

bersama sama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

perusahaan.  
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4. Memberikan kesempatan karyawan untuk berkarya adalah kebebasan 

yang diberikan oleh pemimpin kepada karyawannya untuk 

mengembangkan ide atau gagasan yang dimiliki karyawan guna 

menyelesaikan sebuah masalah dengan tujuan yang telah ditetapkan 

oleh pemimpin. 

3. Lingkungan Kerja 

Lingkungan Kerja merupakan suatu keadaan yang dirasakan oleh 

pegawai di sekitar tempat kerjanya/organisasinya. Menurut Sedarmayanti 

(2009:21) lingkungan kerja adalah keseluruhan perkakas dan bahan yang 

dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun 

sebagai organisasi.  

Dalam hal ini meliputi tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar 

pribadi, struktur organisasi, dan kepemimpinan organisasi. Menurut 

Robbins (2001) tuntutan tugas merupakan faktor yang dikaitkan pada 

pekerjaan seseorang. Faktor ini mencakup desain pekerjaan individu itu, 

kondisi kerja, dan tata letak kerja fisik. Desain pekerjaan individu terdiri 

dari: 

a. Otonomi, yaitu sejauh mana pekerjaan itu memberikan kebebasan, 

ketidaktergantungan, dan keleluasaan yang cukup besar kepada individu 

dalam menjadwalkan pekerjaan itu, dan dalam menentukan prosedur 

yang digunakan dalam menyelesaikan kerja itu. 
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b. Keragaman tugas, yaitu sejauh mana pekerjaan itu menuntut keragaman 

kegiatan yang berbeda, sehingga pegawai dapat menggunakan 

keterampilan dan bakat yang berbeda. 

Kondisi fisik di tempat kerja juga berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai, yang meliputi suhu, kebisingan, penerangan, serta ukuran ruangan. 

Suhu adalah satu variabel dimana terdapat perbedaan individual yang besar. 

Suhu yang nyaman bagi seseorang belum tentu dirasakan sama oleh orang 

lain. Dengan demikian, adalah penting bahwa karyawan bekerja di 

lingkungan dimana suhu diatur sedemikian rupa sehingga berada diantara 

rentang yang dapat diterima setiap individu. Tingkat kebisingan yang 

levelnya tinggi atau tidak dapat diramalkan cenderung meningkatkan 

gangguan. Intensitas cahaya yang tepat tergantung pada kesulitan tugas dan 

kecermatan yang dituntut. Tingkat yang tepat dari intensitas cahaya juga 

tergantung pada usia karyawan. Pencapaian kinerja pada tingkat penerangan 

lebih tinggi adalah lebih besar untuk karyawan yang lebih tua dibanding 

yang muda. 

Seorang pegawai dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat 

waktu, membutuhkan kecermatan, ketelitian, dan ketenangan dalam 

bekerja. Ia akan memerlukan desain ruangan yang tertutup, tingkat 

kebisingan rendah, tingkat pencahayaan yang cukup, suhu udara yang 

nyaman, serta pilihan desain interior yang tepat.  

Pengaturan tempat kerja sangat penting karena mempengaruhi 

interaksi formal dan kebutuhan sosial, Robbins (2001:8). Dinding dan sekat 

yang dihilangkan dengan desain kantor yang terbuka, akan memudahkan 
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karyawan saling berkomunikasi. Pengaturan ruang kerja sebuah kantor 

dapat memuat pesan non-verbal, misalnya sebuah meja yang diletakkan 

diantara 2 kelompok. Hal tersebut mengungkapkan formalitas dan 

wewenang dari kepala kantor. Lain halnya jika, suatu kantor menempatkan 

kursi-kursi yang memungkinkan orang-orang duduk berdampingan dan 

berkomunikasi. 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar 

pegawai yang dapat mempengarui diri pegawai dalam menjalankan tugas 

yang dibebankan oleh perusahaan. Lingkungan kerja non fisik ini 

merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. Menurut Nitisemito 

(2011:171) perusahan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang 

mendukung kerja sama antara tingkat atasan, bawahan maupun yang 

memiliki status jabatan yang sama di perusahaan. Kondisi yang hendaknya 

diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik dan 

pengendalian diri. Membina hubungan yang baik antara sesama rekan kerja, 

bawahan maupun atasan harus dilakukan karena kita saling membutuhkan. 

Hubungan kerja yang terbentuk sangat mempengaruhi psikologis karyawan.  

Menurut Mangkunegara (2011: 9), untuk menciptakan hubungan 

hubungan yang harmonis dan efektif, pimpinan perlu meluangkan waktu 

untuk mempelajari aspirasi-aspirasi emosi pegawai dan bagaimana mereka 

berhubungan dengan tim kerja dan menciptakan suasana yang 

meningkatkatkan kreativitas. Pengelolaan hubungan kerja dan pengendalian 

hubungan kerja dan pengendalian emosional di tempat kerja itu sangat perlu 
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untuk diperhatikan karena akan memberikan dampak terhadap prestasi kerja 

pegawai. 

a. Jenis – Jenis Lingkungan kerja 

Jenis-jenis lingkungan kerja memberi pengaruh pada setiap 

pekerjaan karyawan. Menurut Sedarmayanti (2011:26) menyatakan bahwa 

jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua yang terdapat disekitar 

pekerjaaan yang dapat mempengarui pegawai baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Faktor – faktor fisik ini mencakup suhu udara 

ditempat kerja, luas ruang kerja, kebisingan, kepadatan dan kesesakan. 

2. Lingkungan kerja non fisik 

Lingkungan kerja non fisk adalah semua keadaan yang terjadi 

berkaitan dengan hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan 

dengan bawahan. 

b. Indikator Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi 

berkaitan dengan hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan 

atasan dan bawahan (Sedarmayati, 2011:26).  

Indikator Lingkungan Kerja : 

1. Hubungan atasan dengan bawahan adalah interaksi antara atasan dan 

bawahan di dalam sebuah perusahaan. 

2. Hubungan antar pegawai adalah interaksi antara karyawan satu dengan 

yang lainnya di dalam suatu perusahaan.  
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4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan variabel antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan deskripsi teori-teori yang dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan, 

mempengarui, mendorong dan mengendalikan orang lain atau bawahan 

untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela 

dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinanlah yang memainkan peranan yang sangat dominan dalam 

keberhasilan organisasi untuk menyelenggarakan berbagai kegiatannya 

terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya (Siagian, 2003:3). 

Pendapat tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian Potu (2013) yang 

menyatakan bahwa Kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

b. Hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan 

Berdasarkan deskripsi teori-teori yang dapat disimpulkan 

lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pegawai 

yang dapat mempengarui diri pegawai dalam menjalankan tugas yang 

dibebankan oleh perusahaan. Perusahaan hendaknya mencerminkan kondisi 

lingkungan kerja yang dapat mendukung kinerja karyawan dan kerjasama 

antar atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama 

diperusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana 

kekeluargaan, komunikasi yang baik dan pengendalian diri (Nitisemito, 

2000:170). Pendapat tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian Sofyan 
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Kepemimpinan (X1) 

Dengan indikator : 

1. Kemampuan memotivasi (X1.1)  

2. Menggunakan reward sebagai 

perangsang (X1.2) 

3. Memberikan kebebasan berpendapat 

(X1.3) 

4. Memberikan kesempatan karyawan 

untuk berkarya (X1.4) 

Kinerja karyawan (Y) 

Dengan indikator : 

1. Kualitas (Y1) 

2. Kuantitas (Y2) 

3. Ketepatan waktu (Y3) 

Lingkungan Kerja (X2) 

Dengan indikator : 

1. Hubungan atasan dengan bawahan 

(X2.1)  

2. Hubungan antar pegawai (X2.2) 

(2013) menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai.  

c. Hubungan kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

Hasil dari penelitian Suminar (2015) menjelaskan bahwa 

kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja secara simultan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori-teori dalam penelitian ini, untuk menguji adanya pengaruh 

kepemimpinan  dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, secara 

sitematis dapat digambarkan hubungan dari ketiga variabel dalam suatu 

kerangka pikir. 

Gambar 2.1 Hubungan kepemimpinan, lingkungan kerja, dan 

kinerja karyawan 
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Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa 

kepemimpinan bisa berpengaruh terhadap kinerja karyawan jika unsur 

unsur didalamnya dapat di aplikasikan oleh pemimpin, antara lain seperti 

pemimpin mampu memberikan motivasi yang tepat kepada karyawan, 

memberikan reward kepada karyawan dengan harapan agar menjadi 

stimulus karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya, memberikan 

kebebasan karyawan untuk berpendapat, memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk berkarya sesuai dengan tingkat kemampuan 

yang dimiliki. Selain itu lingkungan kerja juga dapat meningkatkan 

kinerja karyawan  apabila hubungan atasan dengan bawahan berjalan 

dengan baik, dan juga hubungan antar karyawan juga berjalan dengan 

baik.  

Apabila unsur didalam variabel kepemimpinan dan lingkungan 

kerja sudah diterapkan dengan baik maka kinerja karyawan akan baik, 

seperti kualitas produksi akan meningkat, kuantitas produksi akan 

tercapai sesuai target perusahaan, dan pekerjaan menjadi selesai tepat 

waktu. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelit ian 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar 

dan mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai 

konsklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan 
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atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelit ian 

terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian di ambil suatu 

kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Potu 

(2013) tentang “Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja 

Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan”, menunjukan bahwa hasil 

penelitian kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suminar (2015) dengan 

menggunakan pendekatan kepemimpinan transformasional tentang 

“Pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pada 

karyawan”. Menunjukan hasil penelitian kepemimpinan transformasiona l 

adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel kinerja 

karyawan. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diperoleh hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Diduga variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada UD. SO KRESSH.  

H2 : Didiga variabel Kepemimpinan adalah variabel yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 




