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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang 

telah dilakukaan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai perbandingan dan 

gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya.  

1. Jurnal oleh Andi Susanto dan Hastim Umi Anisah (2019). Berjudul 

“Pengaruh Komunikasi, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Studi Pada Kantor Wilayah XII Direktorat Jendral 

Kekayaan Negara (DJKN) Banjarmasin”. Variabel (independent) 

komunikasi, kepemimpinan dan motivasi, variabel (dependen) kinerja 

karyawan. Penelitian ini menggunakan metode Explanatory Research 

yaitu untuk memperjelas hubungan antara variabel-variabel penelitian 

dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan pendekatan 

kuantitatif. Hasil dalam penelitiannya adalah H1 : varabel komunikasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai kantor, H2 : variabel 

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, H3 : 

variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai, dan H4 : variabel komunikasi, kepemimpinan dan motivasi 

kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

kantor wilayah XII DJKN Banjarmas
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2. Jurnal oleh Dinarizka Leksi Primandaru, Diana Sulianti K.Tobing dan 

Dewi Prihatini. (2018) Universitas Jember. Berjudul “Pengaruh 

Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja, 

Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan PT. Kereta API Indonesia 

(PERSERO) DAOP IX Jember”. Variable penelitian (independent) 

yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja sedangkan (dependen) yaitu 

kepuasaan kerja, disiplin dan kinerja karyawan. Dalam penelitian 

menggunakan Eksplanatory Research menjelasakan hubungan kausal 

antara variable independent terhadap variable dependen. Hasil dalam 

penelitiannya yaitu (1) motivasi kerja berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap kinerja karyawan, (2) motivasi kerja berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap kepuasan kerja karyawan, (3) lingkungan kerja 

pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan, (4) 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap disiplin 

kerja karyawan, (5) kepuasan kerja berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap kinerja karyawan, (6) disiplin kerja berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap kinerja karyawan pada PT. Kereta API Indonesia 

(PERSERO) DAOP IX Jember.   

3. Jurnal Sindi Larasati dan Alini Gilang  (2015) Universitas Telkom 

Bandung. Berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Wilayah Telkom Jabar Barat Utara (Witel Bekasi)”. 

Variabel (independent) motivasi kerja dan variabel (dependen) kinerja 

karyawan. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dan kausal. 
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Hasil penelitiannya adalah variabel motivasi kerja secara simultan dan 

parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan Witel Bekasi. Variabel kebutuhan afiliasi memiliki pengaruh 

yang paling besar terhadap kinerja yang dihasilkan oleh karyawan.. 

variabel kebutuhan kekuasaan memiliki pengaruh yang paling kecil 

terhadap kinerja karyawan, artinya karyawan Witel Bekasi tidak terlalu 

memerlukan motivasi kebutuhan kekuasaan untuk menghasilkan 

kinerja yang baik.  

4. Skripsi Lucky Wulan Analisa (2011), Universitas Diponegoro. 

Berjudul “Analisi Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan”. Studi pada dinas perindustrian dan 

perdagangan Kota Semarang. Variabel penelitian (independent) yaitu 

motivasi kerja dan lingkungan kerja, (dependen) kinerja karyawan. 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis berganda. Hasil dari 

penelitiannnya yaitu bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan 

5. Skripsi Deewar Mahesa (2010) Universitas Diponegoro. Berjudul 

“Analisis Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Lama Kerja Sebagai Variabel Moderating (Studi 

pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia (Central Java))”. Variabel 

(idenpenden) yaitu motivasi dan kepuasan kerja dan variabel 

(dependen) yaitu kinerja karyawan. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling Hasil penelitiannya (1) kepuasan kerja 
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yang dialami oleh karyawan berpengaruh terhadap kinerja. (2) motivasi 

kerja yang dialami oleh karyawan berpengaruh terhadap kinerja. (3) 

variabel motivasi karyawan dengan lama bekerja sebagai variabel 

moderating tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan (4) 

variabel kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja dan variabel lama 

bekerja yang menjadi variabel moderating mempunyai nilai yang 

signifikan dan positif, sehingga secara signifikan akan memperkuat 

pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan.  

6. Tesis Eva Kris Diana Devi (2009) Universitas Diponegoro Semarang. 

Berjudul “Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada Karyawan Outsourcing PT. Semeru Karyawa 

Buana Semarang)”. Variabel (idenpenden) kepuasan kerja, motivasi, 

dan variabel (dependen) kinerja karyawan. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode sensu yaitu dengan memberikan kuesioner pada 

seluruh populasi yang berjumlah 100 orang yang terdiri dari karyawan 

outsourcing dalam semua bagian perusahaan. Hasil penelitian yaitu H1: 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, H2 : 

motivasi berpengauh positif terhadap kinerja karyawan, H3 : kepuasan 

kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisional, H4 : 

motivasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional, H5 : 

komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan.  
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7. Jurnal oleh Hijja Maedhiya Nasution, Sri Sudiarti dan Isnaini Harahap 

(2019), Universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan. Berjudul 

“Pengaruh Remunerasi, Motovasi dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Pegewai Universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan”. 

Variabel (idenpenden) remunisasi, motivasi dan kepuasan kerja, 

(dependen) kinerja pegawai. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya ada 

pengaruh positif yang signifikan antara remunisasi terhadap kinerja 

pegawai, secara parsial motivasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai dan kepuasan kerja memiliki signifikan 

terhadap kinerja pegawai universitas islam negri sumtra utara medan.  

8. Jurnal oleh Ida Ayu Brahmasari dan Agus Suprayetno (2008) Pasca 

Sarjana Universitas 17 Agustus Surabaya. Berjudul “Pengaruh 

Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan 

(Studi kasus pada PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia)”. 

Variabel (independent) motivasi, kepemimpinan dan budaya sedangkan 

variabel (dependen) kepuasan kerja karyawan, kinerja perusahaan. 

Dalam penelitian ini menggunakan Explanatory Research yang akan 

membuktikan hubungan kausal antara variable bebas. Hasil penelitian 

ini adalah (1) motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan, (2) kepemimpinan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, (3) budaya 
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organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan, (4) motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, (5) kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja perusahaan, (6) budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan (7) 

kepuasaan kerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja perusahaan.  

9. Jurnal oleh Wa Ode Zusnita Muizu (2014) Univeristas Padjadjaran. 

Berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan”. 

Variabel (independent) kepemimpinan dan variabel (dependen) kinerja 

karyawan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Descriptive 

survey dan explanatory. Hasil penelitiannya adalah mengungkapkan 

pengaruh yang signifikan secara positif pada kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dari hasil uji statistik telah 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel 

kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.   

2. Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 

A. Kepemimpinan  

Kepemimpinan berasal dari Bahasa Inggris leadership yang asal 

kata dari leader. Leader mulai dipakai pada tahun 1300-an kemudian 

leadership ada dipakai kembali pada tahun 1700-an.7 Menurut Henry 

Pratt Fairchlid pemimpin sebagai sesorang yang memimpin tingkah 

 
7 Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. (Jakarta: Rajawali 

Press, 2012). Hal 6. 
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laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisirkan atau 

mengontrol usaha/upaya kerja orang lain, kekuasan atau posisi.8  

Menurut Ricky W. Griffin mengungkapkan pemimpin adalah 

individu yang mampu mempengaruhi orang lain tanpa harus 

mengandalkan kekerasan, pemimpin adalah individu yang diterima 

oleh orang lain sebagai pemimpin.9 

Rivai mengatakan bahwa “Leadership is capability of persuading 

other to work together undertheir direction as a team to accomplish 

certain designated objective”, kepemimpinan adalah kemampuan 

meyakinkan orang lain supaya bekerja sama dibawah pimpinannnya 

sebagai suatu tim untuk mencapai atau melakukaan suatu tujuan 

tertentu.10 Sedangkan membimbing memimpin ialah merupakan 

kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptensi (penerimaan) secara 

sukarela oleh pengikutnya.11 

Du Brin mengemukakan bahwa kepimimpianan itu adalah upaya 

mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai 

tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, 

tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan 

menimbulkan perubahan posisitif, kekuatan dinamis penting yang 

 
8 Dia adalah seseorang pendidik serta sosiologi terkemuka dari Amerika, bahkan ia pernah 

menjabat sebagai Presiden Bidang Kemasyarakatan di Amerika. Dia banyak menulis tentang 

hubungan ras, abrosi, kontrasepsi dan imigrasi. 
9 Ricky W. Griffin, Manajemen. Penerjemah Gina Gania (Jakarta: Erlangga, 2003). Hal 68. 
10 Hanifa Ferryanto dan Irham Zaki, “Implementasi kepemimpinan islam dalam proses inovasu 

produk pada sentra batik jetis sidoarjo”, JESTT Vol. 2 No. 3 Maret 2015, Hal 207 
11 Syamsul Arifin, Leadership Ilmu dan Seni Kepemimpinan. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2012). Hal 1. 
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memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan 

diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai.  

Siagian  mengemukaan bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain (para 

bawahannya) sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukaan 

kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal mungkin tidak 

disenanginya. Nimran mengemukaan bahwa kepemimpinan atau 

Leadership adalah merupakan suatu proses mempengaruhi perilaku 

orang lain agar berprilaku seperti yang akan dikehendaki. Sedangkan 

dengan dari Robbins mengemukaan bahwa kepemimpinan adalah 

sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah 

mencapai tujuan.12 

Membahas tentang kepemimpinan G. R Teryy mengemukakan 

sejumlah teori kepemimpinan, yaitu teori-teori sendiri ditambah dengan 

teori penulis lainnya, sebagai berikut:  

Pertama Teori Otokratis dan Pemimpin Otokratis yaitu 

kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah-perintah, 

paksaan dan tindakan-tindakan yang arbitrer (sebagai wasit). Ia 

melakukaan pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan berlangsung 

secara efisien. Kepemimpinannya berorientasi pada struktur organisasi 

 
12 Ida Ayu Brahmasari dan Agus Suprayetno. Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan 

Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya Pada Kinerja 

Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Pei Hai Internationl Wiratama Indoneisa). Jurnal Manajemen 

dan Kewirausahaan, Vol 10, No 2, September 2008. Hal 127. 
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dan tugas-tugas. Pemimpin tersebut pada dasarnya selalu mau berperan 

sebagai pemain orkes tunggal dan berambisi untuk merajai situasi.  

Kedua Teori Psikologis yaitu  menyatakan, bahwa fungsi 

seseorang pemimpin adalah memunculkan dan mengembangkan sistem 

motivasi terbaik, untuk merangsang kesedian bekerja dari pengikutnya 

dan anak buah. Pemimpin merangsang bawahan, agar mereka mau 

bekerja, guna mencapai sasaran organisasi maupun untuk memenuhui 

tujuan-tujuan pribadi. Maka kepemimpinan yang mampu memotivasi 

orang lain akan sangat mementingkan aspek-aspek psikis manusia 

seperti pengakuan (recognizing), martabat, status social, kepastian 

emosional, memperhatikan keinginan dan kebutuhan pegawai, 

kegairahan kerja, minat, suasana hati dan lain-lain. 

 Ketiga Teori Sosilogis yaitu kepemimpinan dianggap sebagai 

usaha-usaha untuk melancarkan antar-relasi dalam organisasi, dan 

sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara 

para pengikutnya, agar tercapai kerja sama yang baik. Pemimpin 

menetapkan tujuan-tujuan, dengan menyertakan para pengikut dalam 

pengambilan keputusan terakhir. Selanjutnya juga mengindentifikasi 

tujuan, dan kerap kali memberikan petunjuk yang diperlukan bagi para 

pengikut untuk melakukaan setiap tindakan yang berkaitan dengan 

kepentingan kelompok. Setiap anggota mengetahui hasil apa, 

keyakinan apa, dan kelakuan apa yang diharapkan dari mereka oleh 

pemimpin dan kelompoknya. Pemimpin diharapkan dapat mengambil 
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tindakan-tindakan korektif apabila terdapat kepincangan-kepincangan 

dan penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi.  

Keempat Teori Suportif yaitu menurut teori ini, para pengikut 

harus berusaha sekuat mungkin, dan bekerja dengan penuh gairah, 

sedang pemimpin akan membimbing dengan sebaik-baiknya melalui 

polic tertentu. Untuk maksud ini pemimpin perlu menciptakan suatu 

lingkungan kerja yang menyenangkan dan bisa membantu mempertebal 

keinginan setiap pengikutnya untuk melaksanakan pekerjaan sebaik 

mungkin, sanggup bekerja sama dengan pihak lain, mau 

mengembangkan bakat dan keterampilannya, dan menyadari benar 

keinginan sendiri untuk maju. Ada pihak yang menanamkannya teori 

suporatif ini sebagai teori partisipatif, dan ada pula yang menanamkan 

sebagai kepimimpinan demokrasi.  

Kelima Teori Laissez Faire yaitu kepemimpinan ditampilkan oleh 

seorang tokoh “ketua dewan” yang sebenarnya tidak becus mengurus 

dan dia menyerahkan semua tanggung jawab serta pekerjaan kepada 

bawahan atau kepada semua anggotanya. Dia adalah seorang “ketua” 

yang bertindak sebagai simbol dengan macam-macam hiasan atau 

ornament yang mentereng. Biasanya dia tidak memiliki keterampilan 

teknis. Sedangkan kedudukan sebagai pemimpin (direktur, ketua 

dewan, kepala, komandan dan lain-lain) dimungkinkan oleh sistem 

nepotisme atau lewat praktik penyuapan.  
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Keenam Teori Kelakuan Pribadi yaitu kepimpinan jinis ini akan 

muncul berdasarkan kualitas-kualitas pribadi atau pola-pola kelakuan 

para pemimpinnya. Teori ini menyatakan, bahwa seseorang pemimpin 

itu selalu berkelakuan kurang lebih sama, yaitu ia tidak melakukaan 

tindakan-tindakan yang identic sama dala setiap yang diahadapi. 

Dengan kata lain, dia harus mampu bersikap fleksibel, luwes, bijaksana, 

“tahu gelagat” dan mempunyai daya lenting yang tinggi karena dia 

harus mampu mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk 

sesuatu masalah. Sedang masalah sosial itu tidak akan identik sama di 

dalam runtunan waktu yang berbeda.  

Ketujuh Teori Sifat Orang-orang Besar yaitu usaha dilakukan 

orang untuk mengidentifikasikan sifat-sifat unggul dan kualitas 

superior serta unik, yang diharapkan ada pada seseorang pemimpin, 

untuk meramalkan kesuksesan kempimpinannya. Ada beberapa ciri-ciri 

unggul sebagai predisposisi yang diharapkan akan dimiliki oleh 

seseorang pemimpinan, yaitu memiliki inteligensi tinggi, banyak 

inisiatif, energi, punya kedewasan emosional, memiliki daya persuasife 

dan keterampilan komunikatif, memiliki kepercayaan diri, peka, 

kreatif, mau memberikan partisipasi social yang tinggi dan lain-lain. 

 Kedelapan Teori Situasi yaitu menjelaskan menjelaskan, bahwa 

harus terdapat daya lentingan yang tinggi/luwes pada pemimpin untuk 

menyesuaikan diri terhadap tuntunan situasi, limgkungan sekitar dan 

zamannya. Faktor lingkungan itu harus dijadikan tantangan untuk 
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diatasi. Sebab permasalahan-permasalahan aktual. Sebab 

permasalahan-permasalahan hidup dan saat-saat krisis (perang, 

revolusi, malaise, dan lain-lain) yang penuh pergolakan dan ancaman 

bahaya, selalu akan memunculkan satu tipe kemimpinan yang releven 

bagi masa itu.  

Kesembilan Teori Humanistik atau Populastik yaitu kepimpinan 

menurut teori ini ialah meralesir kebebasan manusia dan memenuhi 

segenap kebutuhan insani, yang dicapai melalui interakasi pemimpin 

dengan rakyatnya. Untuk melakukaan hal ini perlu adanya organiasi 

yang baik dan memimpin yang baik, yang memperhatikan kepentingan 

dan kenutuhan rakyatnya.13 

Tipe dan gaya kepemimpinan menurut W.J Redding dalam 

artikelnya What Kind of Manager, dan disunting oleh Wahjosumidjo 

(Dept. P. & K., Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, 1982), 

menentukan watak dan tipe-tipe pemimpin yaitu: Tipe Deserter 

(pembelot) itu bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa 

pengabdian, tanpa loyalitas dan ketaatan, sukar diramalkan.  Tipe 

Birokrat merupakan kakuh, patuh pada peraturan dan norma-norma, ia 

adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin dan keras. 

Tipe Misionaris merupakan orang yang terbuka, penolong, lembut hati, 

ramah. Tipe Developer yaitu orang yang kreatif, dinamis, inovatif, 

 
13 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan – Ed 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal 71-

78. 
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memberikan dan melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh 

kepercayaan pada bawahan. Tipe Otokrta yaitu orang yang keras, mau 

menang sendiri, keras kepala, sombong dan badel. Tipe Benevolent 

Autocrat (Otokrat yang Bijak) yaitu orang tertib, ahli dalam 

mengorganisir dan besar rasa keterlibatan dirinya. Tipe Compromiser 

(Kompromis) yaitu orang yang plintat-plintut, selalu mengikuti angin 

tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek 

dan sempit. Dan tipe exksekutif yaitu orangnya bermutu tinggi, dapat 

memberikan motivasi yang baik, berpandangan jauh, tekun.14  

Kepemimpinan dalam islam merupakan gambaran bagaimana 

seseorang akan menjalankan, persoalan manajemen yang didalamnya 

tubuh kepemimpinan menjadi topik yang menarik dibicarakan. Yaitu 

Nabi Adam as., sudah dibutuhkan adanya pemimpin  yang akan 

mengatur interaksi atau hubungan manusia. Nabi Adam as telah 

mendapatkan amanah dari Allah Swt sebagai kholifah atau pemimpin 

dunia seisi alamnya secara baik. Allah Swt menggunakan istillah 

“Kholifah” yang sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. Dengan 

demikian makna dari kepemimpinan ini sejak awal turunnya Nabi 

Adam as sebagai kholifah telah ada sejak manusia masih dalam 

perencanaan Allah Swt.  

 
14 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan – Ed 1. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014). 

Hal 35 
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Memahami kata kholifah berati penganti atau pemegang otoritas 

di muka bumi. Istilah tersebut digunakan sebagai sebutan pemimpin 

kaum muslim setelah Rasulullah wafat. Sedangkan memaknai arti lain 

dari pemimpin yaitu faham teokrasi, raja atau kaisar dianggap sebagai 

perwujudan (titisan) tuhan, misalnya kaisar Jepang dipercaya sebagai 

keturunan Dewa Matahari.15 

Sebagaimana Nabi Saw dalam memimpin serta menimbang 

umatnya. Rasulullah dikirim sebagai rahmat untuk menjalankan serta 

menunjukan kepada umat kejalan yang lurus serta mengeluarkan dari 

gegelapan menuju cahaya, keimanan dan pengetahuan. Disampaikan 

dalam al-Qur’an: 

“Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan 

(menjadi) rahmat bagi semestas alam”. (Q.s. al-Anbiya:107). 

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya bahwa Rasulullah Saw di 

utus oleh Allah Swt. Sebagian rahmat bukan hanya kepada manusia 

melainkan untuk seluruh makhluk dimuka bumi.  

Kepemimpinan dalam islam merupakan suatu awal yang sudah 

berkembang dari Nabi Adam sampai tepatnya pasca Rasulullh Saw 

wafat, sehingga permasalahan kepemimpinan dari waktu ke waktu. 

Sumber hukum islam konsep terminologi pemimpin dalam Al-Qur’an 

mengunakan istilah “Khalifah, Ulu al-Amri, Imam dan Malik”. Khalifa 

 
15 Mardiyah, Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi. (Yogyakarta: Aditya 

Media Publishing, 2013). Hal 47. 
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menurut etimologi, mempunyai kata terdiri dari berbagai huruf yaitu 

kha, lam, dan fa’. Masing-masing memiliki makna yang tergantung 

didalamnya yaitu menggantik kedudukan, belakang dan perubahan. 

Dari kata-kata tersebut, dalam al-Qur’an dua bentuk kata kerja dengan 

memiliki arti yang berbeda. Bentuk kata kerja yang pertama adalah 

khalafa-yakhifu yang berati “mengganti”, sedangkan bentuk kata kerja 

yang kedua ialah istakhafa-yastakhifu yang berati “menjadikan”.16 

Kepemimpinan islami adalah konsep yang tercantum dalam al-

Qur’an dan as-Sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, 

berdua, keluarga bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep 

ini mencakup baik cara-cara memimpin, maupun dipimpin demi 

terlaksananya ajaran islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik 

di dunia dan akhirat sebagai tujuannya.  

Kepemimpinan Islam, sudah merupakan fitrah bagian setiap 

manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang islmai. 

Manusia diamani Allah untuk menjadi khalifa Allah (wakil allah) di 

muka bumi (Q.S. Al-Baqarah:30). Khalifah bertugas merealisasikan 

misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sekaligus 

sebagai Abdullah (hamba allah) yang senantiasa patuh dan terpanggil 

untuk mengabadikan segenap dedikasinya di jalan allah. Sabda 

Rasulullah: “Setaip kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin 

diminta pertanggungjawabannya”. Manusia yang diberi amanah dapat 

 
16 Al-Qur’an menggunakan bentuk istikhlafa-yastakhlifu pada ayat 4 (Q.S. al-Nur; 55,  
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memelihara amanah tersebut dan allah telah melengkapi manusia 

dengan kemampuan konsepsional. Dia mengerjakan kepada Adam 

nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudia mengemukakannya 

kepada para malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-ku nama 

benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar”. 

(Q.S. al-Baqarah: 31), serta kehendak bebas untuk menggunakan dan 

memaksimalkan potensi yang dimilikinya.  

Uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan islam 

adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan 

dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama 

sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan bersama.  

Kepemimpinan yang dikosepsikan al-Qur’an merupakan suatu 

hal yang sangat mendasar, untuk mengelola hubungan sesame manusia 

maupun alam lingkupnya. Tipe Leadership yang dikemukakan al-

Qur’an bukan semata-mata hanya mengenai urusan ukhrawi, akan 

tetapi berkaitan pula dengan urusan duniawi, seperti tijarag atau 

perdagangan perindustrian, pperniagaan, pemerintah, organisasi sampai 

terhadap kelompok bahkan lebih jauh lagi yaitu terhadap diri sendiri.  

Asas-asas al-Qur’an yang memberikan dasar konsep 

kepemimpinan adalah: 

a. Beriman  

Diterangkan dalam surat ali-Imran ayat 28 yang berati: 
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“Janganlah orang-orang mengambil (memilih) orang-orang kafir 

menjadi wali (Pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang 

mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, lepaslah ia dari 

pertolongan allah”. (Q.s. Al-Imran [3]:28).17  

b. Bertaqwa 

Diterangkan dalam surat an-Naba ayat 31 yang berati: 

“Sesungguhnta orang-orang yang bertaqwa, mendapatkan 

kemenangan”. (Q.s. An-Naba [78]:31).18  

c. Azas Keseimbangan dan Keadilan  

Menurut Nuruddin (1995), keadilan dan keseimbangan adalah 

konsep yang luas berkaitan hamper dengan seluruh aspek 

kehidupan sosial, politik terutama ekonomi. Dalam al-Qur’an kata 

adil disebut sebanyak tiga puluh satu kali.  

d. Musyawarah  

Diterangkan dalam surat as-Syu’ara ayat 38 yang berati: 

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di 

antara mereka”. (Q.s. Syu’ara [26]:38).19 

Sifat-sifat yang harus dimiliki seseorang pemimpin dalam 

manajemen adalah:  

 
17 Kementrian Agama RI. Al–Qur’an dan Terjemah. Adhwaul Bayan, 2015, Q.S. Al-Imran [3]:28. 

18 Kementrian Agama RI. Al–Qur’an dan Terjemah. Adhwaul Bayan, 2015, Q.S. An-Naba [78]:31. 

19 Kementrian Agama RI. Al–Qur’an dan Terjemah. Adhwaul Bayan, 2015, Q.S. As-Syu’ara 

[26]:38. 
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a. Berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif, peka, lapang dada, dan 

selalu dalam tanggap dalam hal apapun. Hal ini diterangkan 

dalan surat al-Mujadilah ayat 11.20  

b. Bertindak adil, jujur dan konsekuean. Diterangkan dalam surat 

an-Nisa ayat 58.21  

c. Bertanggug jawab. Diterangkan dalam surat al-an’an ayat 164.22 

d. Selektif dalam memilih informasi. Diterangkan dalam surat al-

Hujurat ayat 6.23  

e. Memberikan peringatan. Diterapkan dalam surat Adz-Dzariyat 

ayat 55.24  

f. Memberikan petunjuk dan pengarahan. Diterangkan dalam 

surat As-Sajdah ayat 24.25  

Bagaimanapun keadaan manusia di muka bumi ini tidak terlepas 

dari rasa tanggung jawab, terlebih sebagai pemimpin, pemerintah atau 

pamong maupun organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan laiinya, 

maka dari seganap pola tingkah laku dan sikap akan dipertanggung 

 
20 Kementrian Agama RI. Al–Qur’an dan Terjemah. Adhwaul Bayan, 2015, Q.S. Al-Mujadilah 

[58]:1. 

21 Kementrian Agama RI. Al–Qur’an dan Terjemah. Adhwaul Bayan, 2015, Q.S. An-Nisa [4]:164. 

22 Kementrian Agama RI. Al–Qur’an dan Terjemah. Adhwaul Bayan, 2015, Q.S. An’am [6]:164. 

23 Kementrian Agama RI. Al–Qur’an dan Terjemah. Adhwaul Bayan, 2015, Q.S. Al-Hujarat 

[49]:55. 

24 Kementrian Agama RI. Al–Qur’an dan Terjemah. Adhwaul Bayan, 2015, Q.S. Adz-Dzariyat 

[51]:55. 

25 Kementrian Agama RI. Al–Qur’an dan Terjemah. Adhwaul Bayan, 2015, Q.S. As-Sajdah [32]:24. 
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jawabkan kepada Allah Swt. Hal yang paling dalam manajemen 

menurut perspektif isla adalah adanya sifat ri’ayah atau jiwa 

kepemimpinan. Hal ini merupakan faktor yang paling utaa dalm konsep 

manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia 

sebagai khalifah di muka bumi. Perbuatan yang baik dan 

memperhatikan apa yang akan diperbuatnya pada hari esok 

dimaksudkan dengan adanya perencanaan yang tersusun rapi dan 

teratur untuk memulai suatu tindakan atau aktivitas pada masa yang 

akan dating, hal ini yang seharusnya tertanam pada kita sebagai calon 

seorang pemimpin.26 

Kepemimpinan yaitu merupakan upaya memelihara atau 

pemelihara terdapat amanah dan janji sebagai seseorang pemimpin. 

Kepemimpinan merupakan kegiatan pelayanan yang maksimal 

terhadap yang dipimpin sebagaimana layaknya seorang pengembala 

terhadap ternaknya.27 

B. Motivasi 

Menurut Robert Heller yang menyatakan bahwa motivasi adalah 

keinginan untuk bertindak. Ada pendapat bahwa motivasi harus 

diinjeksi dari luar, tetapi sekarang semakin dipahami bahwa setiap 

orang termotivasi oleh beberapa kekuatan yang berbeda. Di pekerja kita 

perlu memengaruhi bawahan untuk menyelaraskan motivasinya dengan 

 
26 Sunarji Harap, Pengaruh Kepemimpinan Islami dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Pada PT. Bank Syariah mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sukaramai Medan. Jurnal Human 

Falah: Volume 3. No. 2 Juli – Desember 2016.   
27 Masniati, Kepemimpinan dalam Islam.  Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1/2015. 
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kebutuhan organisasi. Motivasi merupakan proses psikologi yang 

membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada pencapaian tujuan 

atau goal-directed behaviour (Robert Kreitner dan Angelo Kinicki). 

Manajer perlu memahami proses psikologis ini apabila mereka ingin 

berhasil membina pekerja menuju pada penyelesaian sasaran 

organisasi.  

Stephen P. Robbins menyatakan motivasi sebagai proses yang 

menyebabkan intensitas (Intensity), arahan (Direction), dan usaha 

terus-menerus (Persistence) individu menuju pencapaian tujuan. 

Intensitas menunjukkan seberapa keras seseorang berusaha. Dan 

menurut Jerald Greenberg dan Robert A. Baron dia berpendapat bahwa 

motivasi merupakan serangkain proses yang membangkitkan (arouse), 

mengarahkan (direct) dan menjaga (maintain) perilaku manusia 

menuju pada pencapain tujuan. Membangkitkan berkaitan dengan 

dorongan atau energi di belakang tindakan. Motivasi juga juga 

berkepentingan dengan pilihan yang dilakukan orang dan perilaku 

mereka. Sedang perilaku menjaga atau memelihara beberapa lama 

orang akan terus berusaha untuk mencapai tujuan.28 

Untuk melepaskan potensi pekerja, organisasi cepat bergerak dari 

pola “command and control” (perintah dan kendali) menjadi “advice 

and consent” (nasihat dan persetujuan), sebagai cara memotivasi. 

 
28 Wibowo. Manajemen Kinerja – Ed 3-4.. (Jakarta Utara. PT. RajaGrafindo Persada). Hal 378-

379.  
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Perubahan sifat ini dimulai ketika employers atau pemberi kerja 

mengenal bahwa menghargai pekerjaan baik adalah lebih efektif dari 

pada memberikan hukuman untuk pekerja buruk.  

Teknik memotivasi harus dapat memastikan bahwa lingkungan di 

mana mereka bekerja memanuhi sejumlah kebutuhan manusia yang 

penting. Beberapa cara perlu dilakukan untuk mendapat membangun 

motivasi yaitu: 

 Pertama dengan menilai sikap adalah penting bagi manajer 

untuk memahami sikap mereka terhadap bawahannya. Pikiran mereka 

dipengaruhi oleh pengalaman mereka dan membentuk cara bagaimana 

berperilaku terhadap semua orang yang dijumpai.  

Kedua Menjadi Manajer yang Baik. Manajer sering mengikuti 

kursus-kursus memperlajari kepemimpinan, tetapi good leaders 

(pemimpin yang baik), tidak perlu menjadi good managers (manajer 

yang baik). Kepemimpinan hanya satu bagian untuk menjadi manajer, 

dan manajer sukses memerlukan keterampilan kepemimpinan.  

Ketiga Memperbaiki Komunikasi. Komunikasi antara manajer 

dengan bawahan dilakukaan dengan menyediakan informasi secara 

akurat dan detail secepat mungkin.  

Keempat Menciptakan Budaya Tidak Menyalahkan. Setiap orang 

yang mempunyai tanggung jawab harus dapat memahami kegagalan. 

Tetapi untuk memotivasi secara efektif diperlukan ‘budaya tidak 

menyalahkan’.  
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 Kelima Memenangkan Kerja Sama. Komponen dasar dari 

lingkungan motivasional adalah kerja sama, yang harus diberikan 

manajer kepada bawahan dan sebaliknya diharapkan dari mereka.  

Keeanam Mendorong Inisiatif . Tanda yang pasti untuk motivasi 

tinggi adalah banyaknya inisiatif. Kemampuan mengambil inisiatif 

tergantung pada pemberdayaan dan lingkungan hyang mengenal 

kontribusi.29 

Teori Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Robert Kreitner dan 

Angelo Kinicki membahas bahwa motivasi dapat diperoleh melalui: 

pertama Needs (kebutuhan) yaitu menunjukkan adanya kekurangan 

fisilogis dan psikologi yang menimbulkan perilaku. Teori berdasarkan 

hierarki kebutuhan dikemukakan Abraham Maslow yang menyatakan 

bahwa kebutuhan manusia berjenjang dari physiological, safety, social, 

esteem, dan selft-actualization. Impilikasi dari teori Maslow 

menunjukan bahwa kebutuhan yang terpuaskan dapat kehilangan 

potensi motivasional. Karenanya manajer disarankan memotivasi 

pekerja dengan memecahkan kebutuhan yang baru muncul atau tidak 

terpenuhui. Adapun perkataan lain dari Teori kebutuhan McClelland 

menunjukan adanya tiga kebutuhan, yaitu the need for achievement 

(kebutuhan untuk berprestasi), the need for affilition (kebutuhan akan 

afiliasi), dan the need for power (kebutuhan akan kekuasaan). Implikasi 

 
29 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan – Ed 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal 381-

384. 
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yang perlu diperhatikan manajer adalah memberikan pelatihan yang 

dapat meningkatkan motivasi berprestasi mereka. Selain itu, kebutuhan 

akan prestasi, afiliasi, dan kekukasaan dapat dipertimbangkan dalam 

proses seleksi, untuk penempatan yang lebih baik.  

Kedua Job Design (Desain Pekerjaan) yaitu mengubah konten 

dan atau proses pekerjaan spesifikasi untuk meningkatkan kepuasaan 

kerja dan kinerja. Metode yang dipergunakan untuk desain kerja adalah 

scientific management (manajemen saintifik), job enlargement 

(perluasan kerja), job rotation (rotasi kerja), dan job enrichment 

(pengkayaan kerja).  

Ketiga Statisfaction (Kepuasan) yaitu motivasi kerja individual 

berhubungan dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah proses 

respons bersifat memengaruhi terhadap berbagai segi pekerjaan 

seseorang. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kepuasan kerja 

bukanlah konsep kesatuan.  

Keempat Equity (Keadilan) yaitu model motivasi yang 

menjelaskan bagaimana orang mengejar kejujuran dan keadilan dalam 

pertukaran sisoal, atau hubungan memberi dan menerima. Komponen 

utama terkait dalam pertukaran antara employee-employer adalah 

inputs dan outcomes.  

Kelima Expectation (Harapan) berpandangan bahwa orang 

berperilaku termotivasi dengan cara yang menghasilkan manfaat yang 

dihargai. Dalam expectancy theory.   
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Dan keeanam Goal Setting (Penetapan tujuan) yaitu apa yang 

ingin diusahakan untuk dicapai individu, merupakan objek atau tujuan 

dari suatu tindakan. Dampak motivasional dari tujuan kinerja dan 

reward plan  telah dikenal sejak lama.30 

C. Kinerja   

Menurut Becal memandang manajemen kinerja sebagai proses 

komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan 

antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses komunikasi 

meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman 

mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Armstrong mengatakan lebih 

melihat manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik dari organisasi, tim dan individu dengan cara 

memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, 

standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati dan 

menurut Armstrong dan Baron  sebelumnya berpandangan bahwa 

manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk 

menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan 

memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja didalamnya dengan 

mengembangkan kapabilitas tim dan kontributor individu. Pandangan 

lain dari Schwartz mengatakan memandang manajemen kinerja sebagai 

gaya manajemen yang dasarnya adalah komunikasi terbuka antara 

manajer dan karyawan yang menyangkut penempatan tujuan, 

 
30 Wibowo,2007. Manajemen Kinerja Edisi 3. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada). Hal 391-399. 
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memberikan umpan balik baik dari manajer kepada karyawan maupun 

sebaliknya dari karyawan kepada manajer, demikan pula penelian 

kinerja. Costello juga menyatakan bahwa manajemen kinerja 

merupakan dasar dan kekuatan pendorong yang berbeda di belakang 

semua keputusan organisasi, usaha kerja dan alokasi sumber daya.31 

Adupun mengenai prinsip kinerja serta macam-macamnya yaitu: 

 Pertama stategis membahas masalah kinerja secara lebih luas, 

lebih urgen dan dengan tujuan jangka panjang.  

Kedua perumusan tujuan adalah melakukan perumusan dan 

mengklarifikasi terlebih dahulu yang kehendak dicapai organisasi.  

Ketiga perencanan kinerja adalah menyangkut pendefinisian 

tujuan dan sasaran organisasi, membangun strategis menyeluruh untuk 

pencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan hierarki perencanaan 

secara komprehensif.  

Keempat umpan balik adalah memungkinkan pengalaman dan 

pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan oleh individu dipergunakan 

untuk memodifikasi tujuan organisasi. Dengan demikan umpan balik 

juga dapat dipergunakan untuk meninjau kembali perencanaan kinerja.  

Kelima pengukuran adalah setiap organisasi berkeinginan 

mencapai tingkat kinerja tinggi. Untuk itu perlu mengetahui 

perkembangan pencapain standar, target dan waktu yang tersedia.  

 
31 Wibowo,2007,  Manajemen Kinerja, Edisi 3. (PT. Rajagrafindo persada). Hal 8  
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Keenam perbaikan kinerja adalah perbaikan terhadap kinerja 

harus dilakukaan karena prestasi kerja yang dicapai tidak seperti 

diharapkan.  

Ketujuh berkelanjutan adalah manajemen kinerja yang 

mengalami suatu proses yang sifatnya berlangsung secara terus-

menerus, berkelanjutan, bersifat evolusioner, di mana kinerja secara 

bertahap selalu diperbaiki sehingga menjadi semakin baik.  

Kedelapan menciptakan budaya adalah kegiatan manusia yang 

sistematis diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses 

pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok 

dengan lingkungkannya.  

Kesembilan kejujuran adalah menempakkan diri dalam 

komunikasi umpan balik yang jujur di antara manajer, pekerja dan 

rekan kerja.  

Kesepuluh pelayanan adalah aspek dalam proses kinerja harus 

memberikan pelayanan kepada setiap stakeholder, yaitu pekerja, 

manajer pemilik dan pelanggan.  

Kesebelas tanggung jawab adalah bagian dari prinsip dasar di 

belakang pengembangan kinerja. Dengan memahami dan menerima 

tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan tidak kerjakan 

untuk mencapai tujuan mereka, pekerjaan belajar tentang apa yang 

perlu mereka perbaiki.  



37 
 

 
 

Keduabelas rasa kasian merupakan prinsip bahwa manajer 

memahami dan empati terhadap orang lain.  

Ketigabelas konsessus dan kerja sama merupakan manajemen 

kinerja mengandalkan pada consensus dan kerja sama antara atasan dan 

bawahan dari pada menekankan pada kontrol dan melakukaan paksaan.  

Keempatbelas komunikasi dua arah merupakan manajemen 

kinerja memerlukan gaya manajemen yang bersifat terbuka dan jujur 

serta mendorong terjadinya komunikasi dua arah antara atasan dan 

bawahan.32    

Mengenai kinerja yang mencakup ruang lingkup terdiri dari:  

Pertama masukan yaitu manajemen kinerja memerlukan 

masukan bentuk tersedianya kapabilitas sumber daya manusia, baik 

sebagai individu, maupun sebagai tim. Kapabilitas sumber daya 

manusia diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensi. Kedua proses merupakan manajemen kinerja mencakup 

suatu proses pelaksanaan kinera tentang bagaimana kinerja dijalankan. 

Manajemen kinerja diawali dengan suatu perencanaan tentang 

bagaiamana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa depan, dan 

menyusun semua sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Ketiga keluaran merupakan manajemen 

kinerja sangat berkepentingan dengan keluaran yang merupakan hasil 

kerja organisasi. Hasil kerja yang dapat dicapai organisasi perlu 

 
32 Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja, Edisi 3. (Jakarta: PT. Rajagrafindo). Hal 21.  
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dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan organisasi untuk dicapai. 

Keempat manfaat merupakan manajemen kinerja tidak hanya 

memfokuskan pada keluaran dan hasil kerja langsung dari sumber daya 

manusia. Manajemen kinerja perlu memperhatikan manfaat atau 

dampak dari hasil kerja. Dampak hasil kerja dapat bersifat positif bagi 

organisasi, misalknya karena keberhasilan seseorang mewujudkan 

prestasinya berdampak meningkatkan motivasi sehingga semakin 

meningkatkan kinerja organisasi.  

3. Kerangka Penelitian 

Kepemimpinan 𝑋1 Motivasi Kerja 𝑋2 

 

Berdasarkan Teori Kepemimpinan 

menurut G R. Teryy: 

Indikator: 

- Teori Otokratis  

- Teori Psikologis 

- Teori Sosiologis  

- Teori Suporatif  

- Teori Laissez Faire (Tidak 

Bebas) 

- Teori Kelakuan Pribadi 

- Teori Sifat orang-orang 

besar 

Berdasarkan Teori  motivasi 

menurut McClelland:  

Indikator: 

- Kebutuhan anak berprestasi 

- Job Design (Desain 

Pekerjaan)  

- Statisfaction (Kekuasaan)  

- Equality (Keadilan)  

- Expectation (Harapan) 

- Goal Setting (Penetapan 

Tujuan) 
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- Teori Situasi 

- Teori Humanistik / 

Populastik  

 

 

 Kinerja Karya 𝑦 

 

  

4. Hipotesis  

Penelitian ini menggunakan Hipotesis Deskriptif yaitu hipotesis 

yang tidak membandingkan dan menghubungkan dengan variable lain 

atau hipotesis yang dirumuskan untuk menggambarkan suatu fenomena 

atau hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan 

taksiran. 

H0 : Diduga kepemimpinan dan motivasi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan   

a. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Jika penerapan kepemimpinan transformasional itu kuat, maka akan 

semakin baik pula pencapaian kinerja karyawannya.  

H1 : Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja karyawan 

b. Pengaruh Motivasti Terhadap Kinerja Karyawan 

Perusahaan yang memotivasi karyawan dengan cara memberikan 

kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan potensi yang ada 
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pada dirinya untuk lebih maju dan mendapat pengakuan dari atasan 

sehingga karyawan merasa tertantang untuk menyelesaikan 

tugasnya dengan baik. 

H2 : Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja karya


