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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam penelitian ini, maka 

dicantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya mengenai gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja 

karyawan, dan diantara ke tiga variabel tersebut sebagaimana tercantum 

dalam tabel berikut: 

                                            Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
1 Peneliti Ato’Illah (2014) 

 Tema Penelitian Pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi 

terhadap kinerja pegawai kelurahan di kecamatan 

Lumajang kabupaten Lumajang. 

Variabel Gaya kepemimpinan, motivasi, kinerja karyawan 

Alat Analisis Regresi Linier Berganda  

Hasil Penelitian 1. Gaya kepemimpinan dan motivasi secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai kelurahan di kecamatan Lumajang 

kabupaten Lumajang. 

2. Gaya kepemimpinan dan motivasi secara 

parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

kelurahan di kecamatan Lumajang kabupaten 

Lumajang. 

3. Gaya kepemimpinan berpengaruh dominan 

terhadap kinerja pegawai kelurahan di 

kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang. 

2 Peneliti Tampi (2014) 

 Tema Penelitian Pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Negara 

Indonesia Tbk (Regional Sales Manado). 

Variabel Gaya kepemimpinan, motivasi, kinerja karyawan. 

Alat Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian 1. Gaya kepemimpinan berpengaruh secara 

positif terhadap kinerja karyawan. 

2. Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Gaya kepemimpinan dan motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 



11 
 

 

3 Peneliti Inaray dkk (2016) 

 Tema Penelitian Pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Amanah 

Finance Di Manado 

Variabel Kepemimpinan, motivasi kerja, kinerja karyawan 

Alat Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian 1. Kepemimpinan dan Motivasi kerja secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. 

2. Kepemimpinan dan motivasi kerja secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. 

 

Posisi peneliti saat ini membandingkan dengan penelitian terdahulu. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, telah penulis 

temukan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sedang dilakukan saat ini adalah: 

1. Pada penelitian Ato’Illah (2014) telah ditemukan perbedaan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan peneliti terletak pada objek 

penelitian yaitu penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di 

Kelurahan di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Dan 

ditemukan persamaan yaitu peneliti terdahulu dan sekarang 

menggunakan variabel bebas yang sama yaitu gaya kepemimpinan 

dan motivasi dan alat analisis yang sama yaitu regresi linier berganda. 

2. Pada penelitian Tampi (2014) telah ditemukan perbedaan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan peneliti terletak pada uji hipotesis 

yaitu penelitian terdahulu tidak menggunakan uji variabel dominan. 

Dan ditemukan persamaan yaitu peneliti terdahulu dan sekarang 

menggunakan variabel bebas yang sama yaitu gaya kepemimpinan 

dan motivasi dan alat analisis yang sama yaitu regresi linier berganda. 
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3. Pada penelitian Inaray dkk (2016) telah ditemukan perbedaan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan peneliti terletak pada uji hipotesis  

yaitu penelitian terdahulu tidak menggunakan uji variabel dominan. 

Dan ditemukan persamaan yaitu peneliti terdahulu dan sekarang 

menggunakan variabel bebas yang sama yaitu gaya kepemimpinan 

dan motivasi dan alat analisis yang sama yaitu regresi linier berganda. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja 

Mangkunegara (2002:67) kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sedangkan menurut Costello (dalam Wibowo, 2007:09) 

kinerja adalah dasar dan kekuatan pendorong yang berada dibelakang 

semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya. 

Sinambela (2016:483) kinerja merupakan kesediaan seseorang atau 

kelompok untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya 

sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkan. 

Kinerja dapat dioptimalkan melalui penetapan deskripsi jabatan yang 

jelas dan terukur bagi setiap karyawan, sehingga mereka mengerti apa 

fungsi dan tanggung jawabnya. 
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a. Faktor-faktor yang Mempegaruhi Kinerja 

Kemampuan atau kecakapan pemimpin merupakan salah 

satu faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja seseorang 

dalam artian sejauh mana seseorang dapat mencapai hasil yang 

memuaskan dalam bekerja tergantung dari kecakapan atau 

kemampuan pemimpinnya untuk mengarahkan, Suharsono (dalam 

Hamid, 2014:110).  

Sedangkan Mangkunegara (2002:67) mengemukakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: 

1) Faktor kemampuan 

Secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita 

(pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan 

pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

2) Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang 

terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

b. Indikator Kinerja  

Kinerja dapat diukur melalui tiga indikator sebagai berikut 

(Mangkunegara, 2002:67): 
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1) Kuantitas Hasil Kerja 

Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

Pengukuran kuantitas melibatkan perhitungan keluaran dari 

proses atau pelaksanaan kegiatan.  

2) Kualitas Hasil Kerja 

Kualitas yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 

Pengukuran kualitas keluaran mencerminkan pengukuran 

tingkat kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaiannya.  

3) Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu yang menetukan 

ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. 

2. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu individu maupun kelompok menuju pencapaian 

sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan (Robbins, 2015:249). 

Kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi 

aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok 

(Sutrisno, 2011:218).  

Kepemimpinan merupakan suatu faktor penting untuk 

menetukan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. 

Kesalahan dalam menetukan gaya kepemimpinan akan berdampak 

pada penurunan kinerja, tingginya tingkat absensi, dan perputaran. 
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Manajer melaksanakan tugas kepemimpinan agar para anggota 

organisasi dapat melaksanakan tugas sesuai fungsinya (Bangun, 

2012:340). 

a. Teori Situasional Hersey dan Blanchard 

Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (dalam Bangun, 

2012:350) mengembangkan model kontijensi yang memperoleh 

pengikut paling banyak pada kalangan spesialis pengembangan 

manajemen. Model ini disebut sebagai model kepemimpinan 

situasional yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang 

efektif bergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan para 

pengikutnnya. Hersey dan Blanchard mendefinisikan kesiapan para 

pengikut adalah untuk berprestasi, kemauan bertanggung jawab, 

kemampuan yang berhubungan dengan tugas, keterampilan dan 

pengalaman. Pendapat tersebut dapat mencerminkan bahwa 

tercapainnya kepemimpinan yang efektif atau tidak tergantung 

pada para pengikut menerima atau menolak pemimpinnya. 

b. Jenis-jenis Gaya Kepemimpinan 

   Banyak pendekatan digunakan untuk membedakan 

kepemimpinan. Salah satunya yang umum dikenal adalah yang 

menyatakan bahwa para pemimpin pada dasarnya dapat 

dikategorikan menjadi lima tipe (Djatmiko, 2003:52) yaitu sebagai 

berikut: 
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1) Tipe Otoriter 

Dengan ciri-cirinya antara lain: mengambil keputusan sendiri, 

memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan pada 

dirinya, bawahan melakukan apa yang diperintahkan, 

menggunakan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya, dan 

biasanya berorientasi pada kekuasaan. 

2) Tipe Paternalistik 

Ciri-cirinya antara lain: mengambil keputusan cenderung 

menggunakan cara sendiri tanpa melibatkan bawahan, 

hubungan dengan bawahan bersifat bapak-anak, berusaha 

memenuhi kebutuhan fisik anak buah untuk mencuri perhatian 

dan tanggungjawab mereka, orientasinya adalah menjaga 

hubungan yang baik dengan anak buah. 

3) Tipe Karismatik 

Dengan ciri-ciri yang menonjol di antaranya: memelihara 

hubungan dengan bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

terselenggara dengan baik sekaligus memberi kesan bahwa 

hubungan tersebut berbasis pada relasionalitas bukan 

kekuasaan. 

4) Tipe Laissez Faire  

Dengan ciri-ciri: menghindari penumpukan kekuasaan dengan 

jalan mendelegasikan kepada bawahan, tergantung pada 
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kelompok dalam menentukan tujuan dan penyelesaian masalah, 

efektif bila di lingkungan onsensual yang bermotivasi tinggi. 

5) Tipe Demokratis  

Yang ciri-cirinya antara lain: membagi tanggung jawab 

pengambilan keputusan dengan kelompok, mengembangkan 

tanggung jawab kelompok untuk menyelesaikan tugas, 

memakai pujian dan kritik, meski pengambilan keputusan 

dilimpahkan, namun tanggung jawab tetap pada pimpinan. 

c. Indikator Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Indikator gaya kepemimpinan otoriter menurut Sutikno 

(2007:21): 

1) Segala keputusan diambil sendiri oleh pemimpin. 

2) Tugas-tugas bawahan diperinci (detail) oleh pemimpin. 

3) Dalam bersikap kepada bawahan, pemimpin melibatkan 

perasaan pribadinya, sehingga lebih bersifat subjektif. 

4) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi 

atau mengajukan pendapat, tetapi itu hanya sebagai lips service 

saja.  

5) Mengawasi pekerjaan bawahan dengan ketat. 

3. Motivasi Kerja 

Hasibuan (2003:95) motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka 

mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya 
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upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi penting karena dengan 

motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras 

dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. 

Sedangkan menurut Yulianti (2006:261) motivasi adalah proses 

psikologi seseorang yang mendorong untuk bertindak atau melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan. 

a. Teori Motivasi 

Teori motivasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

teori ERG (Existence, Relatedness, Growth) yang dikemukakan 

oleh Alderfer (dalam Hasibuan, 2003:113). Teori ini 

mengelompokkan kebutuhan manusia dalam 3 kelompok yaitu: 

1) Exsistence Needs (Kebutuhan Eksitensi) 

Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi 

pegawai, seperti makan, minum, gaji, keamanan kondisi kerja. 

Kebutuhan ini jika dihubungkan dengan teori Hirearki Maslow 

dianggap sebagai kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa 

aman. 

2) Relatedness Needs (Kebutuhan Hubungan Sosial) 

Kebutuhan ini berhubungan dengan interpersonal, yaitu 

kepuasan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. 

Kebutuhan ini jika dihubungkan dengan teori Hirearki Maslow 

dianggap sebagai kebutuhan sosial. 
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3) Growth Needs (Kebutuhan Pertumbuhan) 

Kebutuhan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan 

pribadi, hal ini berhubungan dengan kemampuan dan 

kecakapan pegawai. Kebutuhan ini jika dihubungkan dengan 

teori Hirearki Maslow dianggap sebagai kebutuhan 

penghargaan dan kebutuhan aktualisai diri. 

b. Indikator Motivasi Kerja 

   Sebagaimana teori ERG (dalam Hasibuan, 2003:113), 

indikator motivasi kerja berdasarkan teori tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Kebutuhan eksistensi 

Kebutuhan dalam bertahan hidup: kebutuhan fisiologis dan 

kebutuhan rasa aman. 

2) Kebutuhan hubungan sosial  

Kebutuhan berhubungan dengan orang lain, seperti rekan kerja 

serta dengan atasan: kebutuhan sosial. 

3) Kebutuhan pertumbuhan 

Berhubungan dengan perkembangan diri untuk menjadi diri 

untuk menjadi produktifitas dan kreatif dalam mengerjakan 

suatu perusahaan: kebutuhan penghargaan dan kebutuhan 

aktualisasi diri.  
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4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja 

Kemampuan atau kecakapan pemimpin merupakan salah 

satu faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja seseorang 

dalam artian sejauh mana seseorang dapat mencapai hasil yang 

memuaskan dalam bekerja tergantung dari kecakapan atau 

kemampuan pemimpinnya untuk mengarahkan, Suharsono (dalam 

Hamid, 2014:110) 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Agung Roscahyo (2013) dengan hasil gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif tehadap kinerja karyawan. Sehingga pemimpin 

bisa mempengaruhi dan mengarahkan kinerja karayawan sehingga 

para karyawan lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

b. Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja 

Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Dijelaskan menurut Mangkunegara (2002:67) faktor yang 

mempengaruhi kinerja ada dua yaitu faktor kemampuan (ability) 

dan faktor motivasi (motivation), motivasi terbentuk dari sikap 

seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah 

untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dkk 

(2014) dengan hasil motivasi memiliki pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap kinerja karyawan. Dengan tingginya 

motivasi kerja karyawan, maka karyawan kan bersungguh-sungguh 

dalam melaksanakan pekerjaanya sehingga hasil yang diperoleh 

akan menguntungakan perusahaan.  

c. Hubungan Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Kinerja 

Upaya meningkatkan kinerja sehingga para karyawan 

memperoleh kepuasan kerja serta prestasi kerja yang tinggi selain 

dibutuhkan perubahan (change) juga yang tidak kalah penting 

adalah menggerakkan karyawan. Tugas menggerakkan merupakan 

salah satu tugas pemimpin. Para individu /bawahan akan mau 

menerima pengarahan atau kepemimpinannya terhadap kegiatan 

dalam organisasi, apabila ada kemungkinan dipuaskannya 

kebutuhan-kebutuhan mereka. Kepemimpinan sebagai kekuatan 

dinamik yang merangsang motivasi kerja para karyawan dan 

koordinasi organisasi dalam mencapai tujuan (Sulistiyani, 

2009:244) 

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Tampi (2014) 

dengan hasil gaya kepemimpinan dan motivasi kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan. Dengan demikian semakin tinggi 

motivasi kerja, maka semakin baik kinerja karyawan. Sebaliknya, 
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semakin kurang gaya kepemimpinan maka semakin kurang pula 

kinerja karyawan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang, tinjauan pustaka 

dengan dijelaskannya teori-teori pada bab sebelumnya dalam penelitian 

ini, maka penulis sebelum merumuskan hipotesis terlebih dahulu 

dikemukakan gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut dimana ada 

keterkaitan antara variabel gaya kepemimpinan dan motivasi kerja yang 

meningkatkan kinerja karyawan. 

                                        Bagan 2.1 

Kerangka hubungan Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja  

                                        dan Kinerja 

 
Penjelasan dari kerangka penelitian ini menggambarkan: 

1. H1 : adanya pengaruh dari variabel independen yaitu gaya 

kepemimpinan (X1) berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

dependen yaitu kinerja karyawan (Y) pada karyawan UD. Azizah 

Florist. 
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2. H2 : adanya pengaruh dari variabel independen yaitu motivasi 

kerja (X2) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen 

yaitu kinerja karyawan (Y) pada karyawan UD. Azizah Florist. 

3. H3 : adanya pengaruh dari variabel independen yaitu gaya 

kepemimpinan (X1) dan motivasi kerja (X2) berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan (Y) 

pada karyawan UD. Azizah Florist. 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis 

pada penelitian ini adalah: 

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

           Penelitian yang dilakukan Tintin (2010) dengan tema 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada SBU 

Pos Prima Direktorat Operasi PT. POS INDONESIA (PERSERO)” 

dalam penelitian ini diketahui bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan UD. Azizah Florist. 

2. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

          Penelitian yang dilakukan Rahmayanti (2014) dengan tema 

“Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. 
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Putra Kaltim Samarinda” dalam penelitian ini diketahui bahwa 

variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H2 : Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

UD. Azizah Florist. 

3. Gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan.

        Penelitian yang dilakukan Tampi (2014) dengan tema 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Bank Negara Indonesia, TBK (Regional Sales 

Manado)” dalam penelitian ini diketahui bahwa  gaya kepemimpinan 

dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H3 : Gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan 

terhadap  kinerja karyawan UD. Azizah Florist. 

4. Motivasi kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan.

          Penelitian yang dilakukan Tamara (2016) dengan tema 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Dikantor Pusat PDAM Kota Samarinda” dalam penelitian 

ini motivasi kerja berpengaruh secara dominan terhadap kinerja 

karyawan. 

H4 : Motivasi kerja  berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan 

UD. Azizah Florist. 


