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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti diantaranya adalah sebagai berikut ; 

Alberto, Agung Suprojo, Ignatius Adiwidjaja. 2014. Peran Kepemimpinan 

Dalam Memotivasi Kinerja Pegawai. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti 

tentang peran kepemimpinan dengan menggunakan variabel kepemimpinan dan 

motivasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, 

sama dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah responden yang digunakan yaitu pegawai pada kantor 

kelurahan Purwantoro, kecamatan Blimbing, kota Malang, sedangkan peneliti 

menggunakan responden pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Tengah. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwasanya pemimpin mempunyai andil yang besar dalam motivasi 

pegawai. Pemimpin dalam hal ini mampu membangun hubungan kerja sama tim 

yang baik, serta selalu berupaya untuk memperhatikan hak dan kewajiban para 

pegawai. Disamping itu pemimpin juga melihat setiap persoalan yang dihadapi para 

pegawai. Dampak dari motivasi kerja yang dilakukan yaitu meningkatnya semangat 

kerja, kerja sama tim dan loyalitas terhadap tujuan yang dicapai.1 

Septi Dwi Anjani. 2016. Peran Kepemiimpinan Dalam Meningkatkan 

Disiplin Kerja Pegawai pada Biro Organisasi Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi 

                                                           
1 Alberto, Agung Suprojo, Ignatius Adiwidjaja. “Peran Kepemimpinan Dalam Memotivasi Kinerja 

Pegawai”. (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3, No. 2, 2014) 
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Utara. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang peran kepemimpinan 

dalam motivasi kerja pegawai. Responden yang digunakan yaitu pegawai pada Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan peneliti 

menggunakan responden pegawai pada BPKAD Kabupaten Halmahera Tengah. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

didukung oleh data-data kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan peranan kepemimpinan 

dalam mengendalikan bawahan cukup baik dengan terkadang pemimpin melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaan tugas pegawai. Berdasarkan pada tugas pemimpin 

yang dijalankan dengan baik maka motivasi kerja pegawai juga mengalami 

peningkatan.2 

 Novi Elvianta, Husni Thamrin, Bahrum Jamil. 2014. Peran Pemimpin 

Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan di PT. Mestika Sakti Anugrah 

Semesta Medan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang peran 

kepemimpinan dengan menggunakan variabel kepemimpinan dan motivasi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sama dengan metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu 

responden yang digunakan pada Karyawan PT. Mestika Sakti Anugrah Semesta 

Medan, sedangkan peneliti menggunakan responden pegawai pada BPKAD 

Kabupaten Halmahera Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya 

pimpinan dari PT. Mestika Sakti Anugrah Semesta Medan belum maksimal dalam 

meningkatkan motivasi kerja karyawan. Hal-hal tersebut diantaranya pimpinan 

                                                           
2Septi Dwi Anjani. “Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai pada Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. (Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Halu Oleo Kendari. Kendari 2016) 
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belum optimal dalam mendorong sistem kerja karyawan, kurang memberikan 

penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan, serta kurangnya keterbukaan kepada 

sistem kerja di kantor.3 

Idah Naile, Jacob M Salesho. 2014. The Role of Leadership in Employee 

Motivation. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang peran 

kepemimpinan dengan menggunakan variabel kepemimpinan dan motivasi. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah responden penelitian yang digunakan yaitu 

staf pengajar dan kepala sekolah, sedangkan peneliti menggunakan responden 

pegawai pada BPKAD Kabupaten Halmahera Tengah. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa ada hubungan positif 

antara staf pengajar dan kepala sekolah. Hal ini menunjukan bahwa perilaku 

kepemimpinan yang melibatkan kepercayaan, mengedepankan visi bersama, 

mendorong kreativitas dan menekankan pengembangan diri karyawan cukup efektif 

sehingga mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Peran kepemimpinan yang 

diterima oleh staf pengajar akan memotivasi, menginspirasi dan mempengaruhi 

mereka ketika munculnya masalah.4 

Shehnaz Sahibzada, Shahid Jan Kakakhel, Asad Khan. 2016. Role of Leaders 

Idealized Influence and Inspirational Motivation on Employees Job 

Satisfaction.Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang peran 

kepemimpinan dengan menggunakan variabel kepemimpinan dan motivasi. 

                                                           
3 Novi Elvianta, Husni Thamrin, bahrum Jamil. “Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Motivasi 

Kerja Karyawan di PT. Mestika Sakti Anugrah Semesta medan”. (Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 

Vol. 2, No. 1,  Juni 2014) 
4 Idah Naile, Jacob M Salesho. “The Role of Leadership in Employee Motivation”. (Mediterranean 

Journal of Social Sciences, Vol. 5, No. 3, Maret 2014) 
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Perbedaan dengan penelitian ini adalah responden penelitian yang digunakan yaitu 

karyawan pada universitas swasta KPK (Khyber Pakhtunkhwa) Pakistan, sedangkan 

peneliti menggunakan responden pegawai pada BPKAD Kabupaten Halmahera 

Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif, 

sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.Hasil dari penelitian 

ini menunjukan bahwa pengaruh idealisasi dan motivasi pemimpin adalah 

akselerator yang baik untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan sehingga 

disarankan bahwa pemimpin harus memainkan peran penting, harus menjadi ikon 

yang baik dan menunjukan komitmen penuh untuk mencapai tujuan organisasi.5 

 

B. Landasan Teori 

1. Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang artinya bimbing 

atau tuntun. Berasal dari kata pimpin, lahirlah kata kerja memimpin yang memiliki 

arti menuntun atau membimbing, serta kata benda pemimpin yang memiliki arti 

orang yang berfungsi untuk memimpin atau membimbing orang lain. Pemimpin 

sering disebut sebagai pelopor, pembina, pengurus, ketua, penggerak, kepala, dan 

sebagainya. Pemimpin adalah orang yang memiliki keahlian memimpin dan 

memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi pendirian atau pendapat orang 

lain tanpa menanyakan alasan. Menurut Rivai (2013), Pemimpin merupakan pribadi 

yang memiliki kelebihan khusus pada suatu bidang sehingga mampu mempengaruhi 

                                                           
5 Shehnaz Sahibzada, Shahid Jan Kakakhel, Asad Khan. “Role of Leaders Idealized Influence and 

Inspirational Motivation on Employees Job Satisfaction”. (University of Haripur Journal of 

Management, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016. 
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orang lain untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan.6 

Menurut Irham (2012), seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat 

mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki, sehingga dibutuhkan kepemimpinan 

yang mampu memberi keuntungan bagi organisasi.7 

Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji bagaimana cara 

mengarahkan, mempengaruhi dan mengawasi orang lain dalam melaksanakan tugas 

yang telah direncanakan. Ismail Nawawi dalam bukunya menjelaskan bahwasanya 

kepemimpinan merupakan seni atau kemampuan memperoleh hasil yang dilakukan 

melalui kegiatan mempengaruhi orang lain dalam hal ini bawahan, sehingga mampu 

melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.8 Kepemimpinan 

adalah sebuah kekuatan dinamis penting yang dapat memberi motivasi dan 

mengoordinasiakan organisasi untuk dapat mencapai tujuan. Dalam pandangannya, 

Marno (2008) mengemukakan bahwa pemimpin dianggap efektif jika mampu 

mempengaruhi bawahan sehingga dapat mendorong mereka untuk giat bekerja, serta 

merasa puas dan bangga terhadap pekerjaannya.9 Dari beberapa pengertian tersebut 

menyatakan bahwasanya tanggungjawab pemimpin terhadap perusahaan adalah 

mampu mengarahkan perusahaan atau organisasi tersebut dalam mencapai 

tujuannya. 

 

 

                                                           
6 Veithzal Rivai, Bachtiar, Boy Rafli Amar. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi. 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 1-2. 
7 Irham Fahmi. Manajemen Kepemiimpinan; Teori dan Aplikasi. (Bandung: Alfabeta, 2012) 15. 
8Ismail nawawi Uha, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013), 153-154. 
9Marno, Triyo Supriyanto. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. (Bandung: Refika 

Aditama, 2008) 40. 
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b. Kepemimpinan Dalam Islam 

Dalam Islam kepemimpinan sama artinya dengan istilah khalifah yang 

berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam wafat menyentuh juga maksud yang terkandung dalam perkataan “amir” atau 

penguasa. Oleh sebab itu, kedua istilah ini dalam bahasa indonesia disebut 

pemimpin formal. Selain kata khalifah, disebut juga kata ulil amri yang berarti 

pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu 

wa ta’ala dalam surat an-Nisa (4) ayat 59:10 

ِنأ  إ َ ف  ۖ مأ  كُ نأ ِر ِم َمأ ي اْلأ ُولِ أ َو وَل  سُ لرَّ وا ا يعُ َِط أ َو  َ وا َّللاَّ ُ يع َِط أ وا  ُ ن آمَ يَن  ذِ َّ ل ا ا  هَ ُّ ي َ أ ا  َ ي

َك  لِ ََٰ ذ  ۚ ِر  ِخ اْلأ ِم  وأ َ ي أ ل ا َو  ِ اَّللَّ ِ وَن ب ُ ن ِم ُؤأ ت ُمأ  ت أ ن نأ كُ ِ إ وِل  سُ لرَّ ا ِ َو ى َّللاَّ َ ل ِ إ  ُ وه ُّ د ُر َ ف ٍء  يأ ي شَ ُمأ فِ ت عأ اَز َ ن َ ت

يًل  وِ
أ أ َ ت ُن  سَ َحأ أ َو ٌر  يأ  َخ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.11 

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan yang dalam 

hal ini adalah kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain. dalam 

Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, 

yaitu:12 

1) Mempunyai kekuatan, yang dimaksudkan kekuatan dalam hal ini yaitu kemampuan 

dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas. 

                                                           
10Veithzal Rivai. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) 4-5. 
11https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59. diakses pada: Kamis, 16 Agustus 2018. Pukul 16.00 WIB. 
12Ahmad Ibrahim Abu Sinn. Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer. (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 2006) 137. 

https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59
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2) Amanah, berarti kejujuran, dan kontrol yang baik. 

3) Adanya kepekaaan nurani. 

4) Profesional, pemimpin menunaikan dengan tekun dan profesional segala kewajiban 

yang dibebankan kepadanya. 

5) Tidak menyalahgunakan kesempatan dari jabatan dan posisi yang sedang ia duduki. 

6) Menempatkan orang yang pantas dan cocok pada tiap-tiap jabatan. 

 

c. Fungsi Kepemimpinan 

Menurut Nawawi, fungsi kepemimpinan dapat dikategorikan menjadi lima, 

yaitu:13 

1) Fungsi Instruktif 

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah yaitu pemimpin 

sebagai pengambil keputusan yang berfungsi memberi perintah kepada orang-orang 

yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yangmenentukan 

isi perintah, cara mengerjakan, waktu pelaksanaan serta laporan hasil dari perintah 

yang diberikan sehingga dapat mewujudkan keputusan secara efektif. 

2) Fungsi Konsultatif 

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah, walaupun pada 

pelaksanaannya sangat bergantung pada keputusan pemimpin. Pada tahap pertama 

dalam menetapkan keputusan, pemimpin berkonsultasi dengan anggotanya. Setelah 

memperoleh hasil konsultasi yang berupa pendapat, saran serta umpan balik, 

kemudian dipertimbangkan untuk dijadikan keputusan akhir.  

                                                           
13 Hadari Nawawi, M. Martini Hadari. Kepemimpinan yang Efektif. (Yogyakarta: Gajah Mada 

University press, 2000) 75-80 
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3) Fungsi Partisipasi 

Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dan bersifat dua arah, akan tetapi 

berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif baik antara pemimpin dengan 

anggota yang dipimpin. Dalam melaksanakan fungsi ini, pemimpin berusaha agar 

para anggota dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan 

tugas yang diberikan. 

4) Fungsi Delegasi 

Fungsi ini dilaksanakan dengan cara memberi wewenang untuk membuat 

atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari 

pimpinan. Fungsi ini mengharuskan pemimpin untuk memilih tugas pokok dan 

mengevaluasi yang dapat atau tidak dapat dilimpahkan kepada anggota yang 

dipercayainya, sehingga penerima delegasi, yaitu anggota harus mampu brtanggung 

jawab melaksanakan tugas tersebut. 

5) Fungsi Pengendalian 

Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah, meskipun tidak menutup 

kemungkinan untuk dilakukan komunikasi dua arah. Fungsi pengendalian 

bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses mampu mengatur aktivitas para 

anggota secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga dapat tercapai 

tujuan bersama secara maksimal.  
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d. Tipe Kepemimpinan 

Menurut Siagian, kepemimpinan dapat dibagi menjadi lima tipe dengan 

cirinya masing-masing, yaitu:14 

1) Tipe Kharismatik 

Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki daya tarik, kekuatan dan wibawa 

yang dapat mempengaruhi orang lain, sehingga bersedia untuk mengikuti perintah 

pemimpin. Pada tipe kharismatik ini orang yang mengikuti perintah tidak selalu bisa 

menjelaskan penyebab kesediaannya dalam mengikuti perintah. Tipe kepemimpinan 

kharismatik hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang merupakan pemberian 

dari sang pencipta. Pemimpin kharismatik memiliki banyak cara untuk memperoleh 

simpati dari karyawannya, seperti memberi contoh melalui kata-kata dan tindakan 

teladan sehingga dapat ditiru oleh bawahannya. 

2) Tipe Demokratik 

Tipe kepemimpinan demokratik adalah tipe kepemimpinan yang selalu 

melibatkan bawahannya untuk berperan dalam pengambilan keputusan. Tipe 

kepemimpinan demokratik disegani dan dihormati, bukan ditakuti oleh bawahannya 

karena pemimpin dapat mendorong dan menumbuhkan bawahan yang inovatif dan 

kreatif dalam lingkup organisasi. 

3) Tipe Paternalistik 

Tipe kepemimpinan paternalistik sedikit bertolak belakang dengan tipe 

demokratik, pada tipe paternalistik pemimpin tidak terlalu banyak memberikan 

kesempatan kepada bawahan untuk berkreasi sesuai dengan inisiatif mereka. 

Pemimpin cenderung menunjukan bahwa dirinyalah yang paling mengetahui, 

                                                           
14 Sondang P. Siagian. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) 27. 
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sehingga bawahan jarang sekali diberikan kesempatan untuk ikut andil dalam proses 

pengambilan keputusan. Namun dalam tipe ini pemimpin memiliki sikap untuk 

selalu melindungi yang menimbulkan rasa aman. 

4) Tipe Otokratik 

Pada umumnya tipe kepemimpinan ini memiliki sifat dan ciri yang negatif, 

pemimpin menilai bawahan tidak mampu mengambil keputusan, sehingga segala 

sesuatu akan diputuskan sendiri oleh pemimpin. Disamping itu pemimpin memiliki 

keegoisan yang sangat besar sehingga sering memutarbalikan kenyataan dan 

kebenaran. 

5) Tipe Laissez Faire 

Pada tipe ini pemimpin tidak suka mengambil resiko dan lebih senang untuk 

menetap pada kondisi yang sudah ada. Pemimpin sangat senang melimpahkan 

wewenang kepada bawahan dalam melakukan pengambilan keputusan.  

 

2. Motivasi Kerja 

a. Defenisi Motivasi Kerja 

Motivasi diartikan sebagai sebuah dorongan, semangat, kekuatan, kebutuhan, 

tekanan atau mekanisme psikologi yang dapat mendorong seseorangatau 

sekelompok orang untuk dapat berhasil sesuai dengan apa yang 

dikehendaki.15Motivasi merupakan sebuah kekuatan kompleks yang dapat 

mendorong individu untuk dapat memulai dan menjaga kondisi kerja di dalam 

sebuah organisasi. Motivasi adalah perasaan atau keinginan seseorang pada kondisi 

                                                           
15 Sudarwan Danim. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas kelompok. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2004) 2. 



18 
 
 

tertentu untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan bagi 

dirinya maupun organisasi.16 

Menurut Terry (1986), motivasi merupakan keinginan yang ada pada diri 

individu sehingga mampu mendorong individu untuk melakukan tindakan.17 

Hamzah (2016) menjelaskan bahwa motivasi merupakan dorongan yang ada pada 

diri seseorang untuk dapat berusaha melakukan perubahan tingkah laku ke arah yang 

lebih baik dalam rangka memenuhi kebutuhannya.18 

Motivasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam usaha memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh individu. Motivasi diartikan sebagai 

kejiwaan dan sikap mental manusia yang dapat memberi energi, dorongan, atau 

arahan dari perilaku untuk dapat mencapai kebutuhan yang diinginkan, serta 

mengurangi ketidakseimbangan.19 Motivasi adalah suatu kumpulan perilaku yang 

dapat memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam sebuah cara yang 

diarahkan pada tujuan tertentu.20 Mangkunegara (2005) menyatakan motivasi 

terbentuk dari sikap atau attitude karyawan ketika menghadapi situasi dalam bekerja 

di perusahaan. Motivasi adalah kondisi atau energi yang dapat menggerakan diri 

karyawan sacara terarah untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental 

karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja tersebut yang mampu 

memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal.21 

                                                           
16Ibid. 42. 
17Marno, Triyo Supriyanto. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. (Bandung: Refika 

Aditama, 2008) 21. 
18Hamzah B. Uno. Teori Motivasi dan Pengukurannya. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) 3. 
19 Irham Fahmi. Manajemen Kepemimpinan: Teori dan Aplikasi. (Bandung: Alfabeta, 2012) 190. 
20Ibid. 191 
21 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja. (Bandung : Refika Aditama, 2005) 61. 
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Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi adalah 

respon karyawan terhadap pernyataan mengenai usaha-usaha yang muncul dari diri 

karyawan agar timbul dorongan bekerja, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat 

tercapai. 

 

b. Aspek-aspek Motivasi 

Aspek motivasi menurut Irham Fahmi yaitu:22 

1) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri seseorang yang dapat mendorong 

seseorang untuk membangun dan menumbuhkan semangat motivasi pada dirinya, 

sehingga dapat merubah segala sikap yang dimiliki kearah yang lebih baik. Motivasi 

yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang berasal dari luar pekerjaan 

maupun pekerjaan itu sendiri. Motivasi dari luar biasanya terkait dengan imbalan, 

kesehatan, kesempatan untuk cuti, fasilitas, program rekreasi dan lainnya. Dalam 

konteks ini, organisasi berperan sebagai faktor pendorong dari luar yang 

berpengaruh terhadap motivasi seseorang. 

2) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tumbuh dan berkembang, yang 

berasal dari dalam diri individu itu sendiri sehingga dapat berpengaruh ketika 

individu melakukan suatu yang bernilai dan berarti. Motivasi diri individu dapat 

timbul pada saat melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang bersumber dari 

dalam diri individu itu sendiri. Dengan demikian  berarti apabila kesenangan timbul 

pada saat seseorang melakukan pekerjaan yang disenangi, maka individu akan 

                                                           
22 Irham Fahmi. Manajemen Kepemimpinan: Teori dan Aplikasi. (Bandung: Alfabeta, 2012)191-193. 



20 
 
 

semakin termotivasi dan mempunyai kesadaran untuk melaksanakan tugas atau 

pekerjaan tersebut. 

 

c. Asas-Asas Motivasi 

Asas-asas motivasi menurut Hasibuan yaitu:23 

1) Asas mengikutsertakan, artinya menggerakan bawahan agar turut berpartisipasi, dan 

selalu diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat atau berekomendasi dalam 

setiap keputusan yang diambil. 

2) Asas komunikasi, artinya menyampaikan secara jelas terkait dengan tujuan dan cara-

cara untuk mencapai tujuan, serta kendala yang dihadapi. 

3) Asas pengakuan, artinya memberikan pujian, pengakuan dan penghargaan yang 

tepat dan wajar kepada bawahan. 

4) Asas wewenang yang didelegasikan, artinya memberikan wewenang dan 

kepercayaan diri kepada karyawan agar mampu menyelesaikan sebuah pekerjaan 

atau tanggung jawab. 

5) Asas adil dan layak, artinya mampu memberikan hadiah ataupun hukuman yang adil 

dan layak kepada karyawan sesuai dengan porsi masalahnya. 

6) Asas perhatian timbal balik, artinya bawahan yang mampu mencapai tujuan dengan 

baik maka pimpinan harus bersedia memberikan timbal balik yang sesuai sehingga 

lebih memotivasi karyawan kedepannya. 

 

 

                                                           
23Malayu S.P. Hasibuan. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016)  221. 
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d. Alat-Alat Motivasi 

Alat-alat pemberian motivasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:24 

1) Material Insentif, yaitu pemberian alat motivasi berupa uang atau barang yang 

mempunyai nilai pasar; memberikan kebutuhan ekonomis. Misalnya rumah, 

kendaraan, dan lain-lainnya. 

2) Nonmaterial insentif, pemberian alat motivasi berupa benda yang tidak ternilai, yaitu 

sesuatu yang menimbulkan kepuasan atau kebanggaan rohani. Misalnya medali, 

piagam, bintang jasa dan lain-lainnya. 

3) Kombinasi material dan nonmaterial insentif, pemberian alat motivasi yang mampu 

memenuhi kebutuhan ekonomis maupun  kepuasan atau kebanggaan rohani. 

 

e. Jenis-Jenis Motivasi 

Menurut Hasibuan jenis-jenis motivasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Motivasi positif (insentif positif), pemberian motivasi oleh manajer kepada 

karyawan yang berprestasi baik. Pemberian motivasi jenis ini dapat meningkatkan 

semangat kerja bawahan, karena pada umumnya manusia hanya senang menerima 

sesuatu yang baik. 

2) Motivasi negatif (insentif negatif), pemberian motivasi oleh manajer dengan cara 

memberikan hukuman kepada karyawan yang berprestasi rendah. Dengan motivasi 

jenis ini, dalam jangka waktu pendek semangat kerja karyawan akan meningkat 

karena takut akan hukuman yang akan didapat. Tetapi berakibat kurang baik untuk 

jangka waktu panjang.  

                                                           
24Malayu S.P. Hasibuan. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016)  223. 
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f. Indikator Motivasi Kerja 

Indikator motivasi kerja dalam penelitian ini menggunakan teori Herzberg, yaitu:25 

1) Hubungan dengan rekan kerja dan atasan 

Selalu terjalin hubungan kerjasama yang baik antara atasan dengan bawahan 

maupun dengan rekan kerja yang lain serta selalu terciptanya suasana harmonis 

antar pegawai dalam lingkungan kerja.  

2) Lingkungan Kerja 

Suasana kerja sesuai dengan harapan, disamping itu terpenuhinya fasilitas 

penunjang kerja yang baik dan memadai. 

3) Kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

Pegawai dalam organisasi atau instansi selalu diberikan pelatihan dan 

pendidikan untuk menunjang berkembangnya pegawai tersebut. 

4) Pemberian tunjangan 

Pegawai diberikan tunjangan yang layak dari pihak instansi. 

 

g. Tujuan Motivasi Kerja 

Tujuan motivasi  kerja menurut Hasibuan (1989) diantaranya: 

1) Mengubah perilaku pegawai sesuai dengan pemimpin 

2) Meningkatkan kegairahan kerja pegawai  

3) Meningkatkan kedisiplinan pada pegawai 

4) Meningkatkan kestabilan pegawai 

5) Meningkatkan kesejahteraan pegawai 

6) Meningkatkan prestasi pegawai 

                                                           
25Achmad Slamet. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Semarang: Unnes Press, 2007)  137. 
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7) Meningkatkan moral pegawai

8) Meningkatkan rasa tanggungjawab pada pegawai

9) Meningkatkan produktivitas pegawai

10) Memperdalam kecintaan pegawai pada perusahaan

11) Memperbesar partisipasi pegawai pada perusahaan

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian empiris dengan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif, yang berarti penelitian ini dilakukan terhadap objek pada suatu 

waktu tertentu. Dalam penelitian ini, kerangka pikir yang disajikan adalah gambaran 

mengenai suatu analisis tentang hubungan antara variabel peran kepemimpinan 

(variabel independen) terhadap variabel motivasi kerja pegawai pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Tengah 

(variabel dependen). 
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