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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Kepemimpinan 

Kepemimpinan (leadership) didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mempengaruhi orang agar mau mengikuti arahannya atau mengikuti 

keputusannya. Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin 

melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka 

yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati 

dari luar (Rahmayanti & Idham, 2014). Kepemimpinan banyak dilakukan 

orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang 

dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain 

bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan 

dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri 

dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai. 

Peranan pemimpin dalam organisasi atau perusahaan sangat penting, 

dimana seorang pemimpin dalam perusahaan atau organisasi merupakan 

simbol akan keberadaan organisasi atau perusahaan tersebut, seorang 

pemimpin juga bertanggung jawab untuk memberikan memotivasi dan 

memberikan arahan kepada bawahannya, dan seorang pemimpin juga 

mempunyai peran sebagai penghubung antara sesama anggota dalam 

perusahaan. Pemimpin dalam organisasi mestinya mempunyai peran sebagai 

pemberi atau penerima dan penganalisa dalam setiap informasi yang masuk 

dalam organisasinya. Seeorang pemimpin juga harus pandai dalam 

pengambilan keputusan yang mempunyai arti bahwa pemimpin mempunyai 

peran sebagai penentu kebijakan yang akan diambil berupa strategi-strategi 

jitu yang mampu untuk mengembangkan inovasi, mengambil peluang atau 

kesempatan dan bernegosiasi dan menjalankan usaha dengan konsisten.    
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Dalam teori kontingensi, kepemimpinan yang berhasil bergantung 

pada penerapan gaya seorang pemimpin terhadap tuntutan situasi. Aplikasi 

gaya kepemimpinan, dalam proses adaptasi terhadap situasi dapat menempuh 

suatu proses: 1) memahami gaya kepemimpinannya, 2) mendiagnosa suatu 

situasi, dan 3) menerapkan gaya kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan 

situasi. (Riyadi, 2013). 

Terdapat lima gaya kepemimpinan yang ditulis dalam (Tampi, 2014), 

yaitu:  

1. Tipe pemimpin yang otokratik  

Seorang pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin yang: 

a) Menganggap organisasi sebagai milik pribadi  

b) Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi  

c) Menganggap bahwa sebagai alat semata-mata  

d) Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat  

e) Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya  

f) Dalam tindaknya penggeraknya sering mempergunakan approach 

yang mengandung unsur paksaan dan punitif (bersifat menghukum) 

2. Tipe pemimpin yang militeristik   

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud seorang 

pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin modern. 

Seorang pemimpin yang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang 

memiliki sifat-sifat:  

a. Dalam menggerakan bawahannya sistem perintah yang sering 

dipergunakan  

b. Dalam menggerakan bawahannya senang bergantung pada pangkat 

dan jabatan  

c. Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan  

d. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya  

3. Tipe pemimpin yang paternalistik  

a. Menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa  

b. Bersikap terlalu melindungi  
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c. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 

mengambil keputusan  

d. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

inisiatif  

e. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

mengembangkan daya kreasi dan fantasi  

f. Sering bersikap mau tahu  

4. Tipe pemimpin yang kharismatik  

Harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seorang pemimpin yang 

demikian sangat diperlukan, akan tetapi sifatnya yang negatif 

mengalahkan sifatnya yang positif.  

5. Tipe pemimpin yang demokratik  

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe 

pemimpin yang demokratis lah yang paling tepat untuk organisasi 

modern karena:   

a. Ia senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritikan dari bawahan  

b. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama tim dalam usaha mencapai 

tujuan  

c. Selalu berusaha menjadikan lebih sukses dari padanya  

d. Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai 

pemimpin. 

 

2.1.2 Motivasi 

Motivasi merupakan faktor yang paling menentukan bagi seorang 

karyawan dalam bekerja. Motivasi merupakan respon karyawan terhadap 

sejumlah pernyataan mengenai keseluruhan usaha yang timbul dari dalam diri 

karyawan agar tumbuh dorongan untuk bekerja dan tujuan yang dikehendaki 

dapat tercapai. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di 

sekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik ataupun non 

fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan 

pekerjaanya saat bekerja. Lingkungan kerja yang memuaskan bagi 



12 

 

 

karyawannya dapat meningkatkan kinerja. Sebaliknya lingkungan kerja yang 

tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja dan akhirnya menurunkan 

motivasi kerja karyawan (Potu, 2013). 

Motivasi merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dalam suatu 

organisasi, baik itu organisasi nirlaba atau bukan. Motivasi mempunyai 

peranan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, dapat dikatakan 

kemajuan suatu organisasi berawal dari motivasi yang dimiliki oleh para 

karyawannya. Banyak perusahaan yang selalu me-refresh motivasi dalam 

bekerja agar selalu dapat membawa kemajuan, meskipun untuk itu 

perusahaan terkadang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi 

pencapaian tujuan perusahaan lewat motivasi itu sendiri. Pencapaian tujuan 

suatu organisasi sangat bergantung kepada kemauan para pegawai untuk 

bekerja lebih giat. Agar pegawai bekerja lebih giat maka mereka perlu diberi 

motivasi dengan berbagai cara. Pada umumnya tingkah laku manusia 

dilakukan secara sadar, artinya selalu didorong oleh keinginan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Disinilah letaknya peran penting dari motivasi. 

(Wardhana, dkk, 2016). 

Tampi (2014) Dalam kehidupan berorganisasi, pemberian dorongan 

sebagai bentuk motivasi kerja kepada bawahan penting dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi berasal dari kata latin movere yang 

berarti dorongan atau pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, 

dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 

Motivasi merupakan factor yang kehadirannya dapat menimbulkan kepuasan 

kerja, dan meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian dalam kehidupan 

berorganisasi, termasuk kehidupan berkarya dalam organisasi, aspek motivasi 

kerja mutlak mendapat perhatian serius dari para pemimpin yang setiap hari 

berkontak langsung dengan bawahan di tempat kerja. 

Berdasarkan pengertian tentang motivasi diatas, disimpulkan bahwa 

motivasi kerja adalah dorongan atau semangat yang timbul dalam diri 

seseorang atau karyawan untuk melakukan sesuatu atau bekerja, karena 
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adanya rangsangan dari luar baik itu dari atasan serta adanya dasar untuk 

memenuhi kebutuhan dan rasa puas, serta memenuhi tanggung 

jawab atas tugas-tugas yang diberikan dan dilakukan dalam organisasi. 

Terdapat dua teori motivasi (Tampi, 2014), yaitu:  

 Teori Abraham Maslow 

Teori motivasi Abraham maslow mengatakan bahwa di dalam diri semua 

manusia bersemayam lima jenjang kebutuhan, yaitu sebagai berikut: 

1. Fisiologis: antara lain rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan 

perumahan), seks, dan kebutuhan jasmani lain. 

2. Keamanan: antaranya keselamatan dan perlindungan atas kerugian 

fisik dan emosional. 

3. Sosial: mencakup kasih saying, rasa memiliki, diterima-baik, dan 

persahabatan. 

4. Penghargaan: mencakup faktor penghormatan diri seperti harga diri, 

otonomi, dan prestasi, serta faktor dari luar misalnya status, 

pengakuan, dan perhatian. 

5. Aktualisasi diri: dorongan untuk menjadi seseorang/sesuatu sesuai 

ambisinya; yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan 

pemenuhan kebutuhan diri. 

 Teori David McClelland 

Teori McClelland mengatakan 3 poin, yaitu: 

1. Kebutuhan akan prestasi: Dorongan untuk mengungguli, berprestasi 

sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses. 

2. Kebutuhan akan kekuasaan: kebutuhan untuk membuat orang lain 

berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu [tanpa dipaksa] 

tidak akan berperilaku demikian. 

3. Kebutuhan akan afiliasi: hasrat untuk hubungan antar-pribadi yang 

ramah dan akrab. 
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2.1.3 Disiplin Kerja 

Rahmayanti & Afandi (2014) Disiplin adalah kegiatan manajemen 

untuk menjalankan standar-standar organisasional. Kedisiplinan adalah suatu 

sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari 

perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin kerja adalah suatu 

sikap ketaatan seseorang terhadap aturan/ketentuan yang berlaku dalam 

organisasi, yaitu: menggabungkan diri dalam organisasi itu atas dasar 

keinsafan, bukan unsur paksaan. 

Disiplin kerja merupakan tindakan tindakan manajemen untuk 

mendorongpara anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan. 

Disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan organisasi-organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin 

kerja merupakan bagian atau variable yang sangat penting dalam 

pengembangan sumber daya manusia (Siagan, 2014). Oleh karena itu, disiplin 

kerja diperlukan dalam suatu organisasi agar tidak terjadi keteledoran atau 

kesalah pahaman, penyimpangan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya 

kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Disiplin kerja juga digunakan para 

manjer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar bersedia mengubah 

perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma social 

yang berlaku didalam suatu perusahaan. 

Pada umumnya disiplin yang baik muncul apabila karyawan datang ke 

kantor atau perusahaan dengan teratur dan tepat pada waktunya, apabila 

mereka berpakaian serba baik pada tempat pekerjaannya, dan menggunakan 

bahan bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, maka mereka menghasilkan 

jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan, serta mengikuti cara keria 

yang ditentukan oleh perusahaan dan menyelesaikan dengan semangat yang 

baik. 

Disiplin kerja yang baik pertama adalah karyawan mematuhi 

peraturan, yakni karyawan datang tepat waktu, tertib dan teratur. Tepat 

waktu, tertib dan teratur yang dimiliki oleh karyawan yang menandakan 
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bahwa karyawan tersebut memiliki disiplin kerja yang tinggi, sehingga 

memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan tersebut. Kedua, berpakaian 

rapi. Berpakaian rapi juga didukung sengan seragam yang sesuai dengan 

atribut ketentuan yang menandakan bahwa karyawan tersebut mematuhu 

peraturan perusahaan. Hal ini juga dapat memberikan kepercayaan diri 

kepada karyawan sehingga kinerja karyawan tersebut meningkat. Ketiga, 

mampu menggunakan perlengkapan kerja dengan hati-hati. Sikap hati-hati 

yang ditunjukan dapat diartikan bahwa karyawan tersebut tidak menghindar 

dari kewajibannya. Hal ini menandakan bahwa disiplin kerja telah dimiliki 

oleh karyawan tersebut. Keempat, mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh 

perusahaan. Karyawan yang mengikuti cara kerja dan peraturan yang telah 

ditentukan oleh perusahaan, maka disiplin kerja karyawan memberikan 

pengaruh terhadap kinerjanya. Kelima,memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

Tanggung jawab yang tinggi mempengaruhi disiplin kerja. Karyawan yang 

memiliki tanggung jawab terhadap segala sesuatu menandakan bahwa 

karyawan tersebut memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi (Ardiansyah & 

Wasilawati, 2014). 

Disiplin kerja karyawan merupakan faktor yang paling dominan 

sehingga disiplin kerja perlu ditingkatkan agar harapan karyawan dapat 

tercapai dan mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Hal ini dapat 

meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Perusahaan harus memberikan 

sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan dan melakukan pengawasan 

yang lebih ketat untuk meningkatkan kinerja karyawan (Dwipayana, 2014). 

Sanksi yang diberikan harus tepat sehingga karyawan yang melanggar aturan 

maupun tata tertib perusahaan tidak melakukan kesalahan yang sama 

(Krisnanda & Sudibya, 2014). 

 

2.1.4 Kinerja Karyawan 

Potu (2013) Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari 

berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah 

keluaran yang dihasilkn oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu 
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pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Tampi, 2014). Kinerja karyawan adalah hal yang penting untuk 

diperhatikan organisasi, karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan 

kemajuan organisasi dalam suatu persaingan global yang sering berubah. 

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. Kinerja 

yang baik dapat dilihat dari hasil yang di dapat, sesuai dengan standar 

organisasi. 

Kinerja adalah tingkat prestasi seseorang atau karyawan dalam suatu 

organisasi atau perusahaan yang dapat meningkatkan produktifitas. Terdapat 

dua faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan factor yang berhubungan 

dengan sifat-sifat seseorang, meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, 

keinginan atau motivasi, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, 

latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya. Faktor 

eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

yang berasal dari lingkungan, kepemimpinan, tindakan-tindakan rekan kerja, 

jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan social. (Riyadi, 

2013) 

Pengukuran kinerja karyawan penting dilakukan. Tujuan pengukuran 

kinerja adalah untuk mengetahui apakah karyawan mampu menyelesaikan 

kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau apakah 

karyawan menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan atau apakah hasil 

kinerja yang telah dicapai karyawan sesuai dengan yang diharapkan. 

Pengukuran kinerja karyawan dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata 

dan terukur. Oleh karena itu, dibutuhkan ukuran kinerja yang bersifat 

kuantitatif atau dapat dihitung. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui 

kuantitas dan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran dan kemampuan 

kerja sama. Pengukuran kinerja diarahkan pada enam aspek, yaitu hasil kerja, 
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pengetahuan pekerjaan, inisiatif, kecekatan mental, sikap, disiplin waktu dan 

absensi (Abdullah, 2014). 

Kinerja karyawan tentu sangat diharapkan oleh sebuah organisasi atau 

instansi. Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, maka 

produktivitas instansi atau perusahaan secara keseluruhan akan meningkat 

sehingga organisasi dapat bertahan dalam persaingan global. Peranan seorang 

pemimpin penting untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi terutama 

berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang didapat atau 

dicapai seseorang dengan sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk 

mewujudkan tujuan organisasi. 

Berdasarkan definisi kinerja karyawan dari para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil 

kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang 

diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari 

proses belajar serta keinginan untuk berprestasi (Wardhana, 2016). 

 

2.1.5 Penelitian Terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam 

penelitian ini. Secara ringkas penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya dapat dilihat pada tabel berdasarkan setiap 

jurnal yang dilakukan pada penelitian ini. 

 

1. Rujukan penelitian Ronni Sanjaya (2017)  

Pada tabel 2.1 dijelaskan secara ringkas jurnal penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berfokus 

pada gaya kepemimpinan. 
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  Tabel 2.1. 

Rujukan Penelitian unutuk  Variabel Gaya kepemimpinan 

Judul 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin, Dan 

Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan ( Study Kasus 

Pada Karyawan CV. Bedagan Motor Group ) 

Penulis jurnal Ronni Sanjaya, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2017. 

Variabel 

penelitian  

Variabel  Independen: 

X1 : Gaya Kepemimpinan 

X2 : Motivasi  

X3 : Disiplin 

Variabel  Dependen: 

Y : Kinerja Karyawan 

Analisis data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM 

(Structural equation model) versi 22 

Hasil Penelitian 
Hasil Analisis menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, 

motivasi, disiplin dan komunikasi memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan secara simultan. Gaya 

kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan secara 

parsial. Motivasi mempengaruhi kinerja karyawan secara 

parsial. Dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dan komunikasi memperngaruhi kinerja 

karyawan. 

Hubungan 

dengan 

penelitian 

Variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin 

dalam penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan 

untuk variable Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan 

Disiplin dalam penelitian ini. 

Sumber : jurnal penelitian terdahulu yang dipublikasikan di google scholar  
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2. Rujukan penelitian R M Doni HA Wardhana, dkk (2016)  

Pada tabel 2.2 dijelaskan secara ringkas jurnal penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berfokus 

pada motivasi. 

Tabel 2.2 

Rujukan Penelitian untuk Variabel  Motivasi 

Judul 
Upaya Meningkatkan Kinerja Dengan Cara Memberikan 

Motivasi Kerja dan Menumbuhkan Komitmen 

Organisasional Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi 

Jawa Barat 

Penulis jurnal 
R M Doni HA Wardhana, dkk. Journal of Business 

Management Education. Vol.1, No.2, agustus 2016. 

Variabel 

penelitian  

Variabel  independen: 

X1 : Motivasi  

Indikator 

1. Kebebasan menyampaikan pendapat 

2. semangat kerja 

3. loyalitas terhadap pimpinan 

X2 : Komitmen Organisasi 

Indikator 

1. kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas 

tujuan dan nilai-nilai organisasi 

2. kemauan untuk mengusahakan tercapainya 

kepentingan organisasi 

3. keinginan yang kuat untuk mempertahankan 

kedudukan sebagai anggota organisasi 

Variabel dependen: 

Y : Kinerja Karyawan 

Indikator 

1. Quality of work 
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2. Quantity of work performed 

3. Interperson al effectiveness s 

Analisis data Teknik analisis yang digunakan adalah alat analisis jalur di 

olah menggunakan SPSS 16.0. kuesioner digunakan 

sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan data 

dari responden. 

Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini menerangkan variable motivasi dan 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. 

Serta memberikan gambaran bahwa kinerja pegawai 

dipengaruhi oleh motivasi dan komitmen organisasi, dari 

hasil penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan data 

untuk melakukan perbaikan selanjutnya khususnya pada 

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Lebih jauhnya 

untuk peneliti berikutnya terbukti bahwa kinerja pegawai 

dipengaruhi oleh motivasi dan komitmen organisasi. 

Hubungan 

dengan 

penelitian 

Dari kesimpulan jurnal penelitian terdahulu terdapat 

Variabel  yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian 

penulis yaitu Variabel  motivasi. 

Sumber: jurnal penelitian terdahulu yang dipublikasikan di google scholar  

 

 

3. Rujukan penelitian I Putu Yuda Perdana Putra & I Gusti Ayu Dewi 

Adnyani (2013)  

Pada tabel 2.3 dijelaskan secara ringkas jurnal penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berfokus 

pada disiplin kerja. 
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Tabel 2.3 

Rujukan Penelitian untuk Variabel Disiplin kerja 

Judul 
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Komunikasi 

dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Karoseri 

dan Body Repair Pada PT. Merapi Bali. 

Penulis jurnal 
I Putu Yuda Perdana Putra dan I Gusti Ayu Dewi 

Adnyani. Jurnal Ekonomi. 2013. 

Variabel 

penelitian  

Variabel independen: 

X1 : Kepemimpinan Transformasional 

X2 : Kominikasi 

X3 : Disiplin Kerja 

Variabel dependen: 

Y : Kinerja Karyawan 

Analisis data Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian 
Dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan hasil 

bahwa kepemimpinan transformasional, komunikasi dan 

disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan dan secara parsial 

kepemimpinan, komunikasi dan disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dimana 

variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh 

paling dominan terhadap kinerja karyawan. 

Hubungan 

dengan  

penelitian 

Dari kesimpulan jurnal penelitian terdahulu terdapat 

variabel  yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian 

penulis yaitu variabel disiplin dan kinerja karyawan. 

Sumber : jurnal penelitian terdahulu yang dipublikasikan di google scholar  
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4. Rujukan penelitian Selvy Mutiara, Syahrum Agung dan Undang Suryana 

(2016)  

Pada tabel 2.4 dijelaskan secara ringkas jurnal penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berfokus 

pada kinerja karyawan. 

Tabel 2.4 

Rujukan Penelitian untuk Variabel  Kinerja Karyawan 

Judul 
Pengaruh Disiplin Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Kereta Api Indoensia (Persero) 

Daerah Operasi 1 Jakarta  

Penulis jurnal 
Selvy Mutiara, Syahrum Agung dan Undang Suryana. 

Jurnal Ilmiah Investor, 2016 

Variabel 

penelitian  

Variabel independen: 

X1 : Disiplin Kerja 

Indikator  

1. Menata kehidupan bersama 

2. Membangun kepribadian 

3. Melatih kepribadian 

4. Hukuman 

5. Menciptakan lingkungan kondusif 

X2 : Stress Kerja 

Indikator 

1. Penekanan Individual 

2. Penekanan Kelompok 

Variabel dependen: 

Y : Kinerja Karyawan 

Indikator 

1. Hasil kerja 

2. Pengalaman kerja 

3. Perilaku kerja 
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Analisis data Menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dan 

analisis koefisien determinasi. 

Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa : 

1.  Berdasarkan perhitungan pada bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan perhitungan korelasi 

variabel Disiplin Kerja terhadap variabel Kinerja 

Karyawan diperoleh nilai r sebesar 0,184 terletak 

pada interval (0,00 – 0,199) berarti sangat rendah, dan 

nilai t hitung  1,968 < t tabel 1,98157, maka Ho diterima 

(Ha ditolak), berarti tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara Disiplin Kerja (X1) dan Kinerja 

Karyawan (Y). 

2. Berdasarkan perhitungan pada bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan perhitungan korelasi 

variabel Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

diperoleh nilai r 0,009 terletak pada interval (0,00 

0,199) berarti sangat rendah, dan t hitung -.099 < t tabel 

1,98157, maka Ho diterima (Ha ditolak), berarti tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Stres Kerja 

(X2) dan Kinerja Karyawan (Y). 

3. Berdasarkan pada perhitungan pada bab sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan dari rekapitulasi nilai 

skor responden terhadap Kinerja Karyawan memiliki 

nilai rata-rata 4,502655 dengan interval (4,21-5,00) 

yang berarti sangat baik. 

4. Berdasarkan perhitungan pada bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan perhitungan korelasi 

variabel Disiplin Kerja dan Stres Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan secara bersama-sama diperoleh 
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nilai r 0,184 terletak pada interval (0,00 – 0,199) 

berarti sangat rendah, dan nilai f hitung = 1,920 < f tabel 

= 3,08, maka Ho diterima (Ha ditolak), berarti tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara Disiplin 

Kerja (X1) dan Kinerja Karyawan (Y). 

Hubungan deng 

penelitian 

Dari kesimpulan jurnal penelitian terdahulu terdapat 

Variabel  yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian 

penulis yaitu Variabel  kinerja karyawan. 

Sumber : jurnal penelitian terdahulu yang dipublikasikan di google scholar  

 

5. Rujukan penelitian Arie Pramudhita Haranto dan Edy Rahardja (2016)  

Pada tabel 2.5 dijelaskan secara ringkas jurnal penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berfokus 

pada kinerja karyawan. 

Tabel 2.5 

Rujukan Penelitian untuk  Variabel  kinerja karyawan 

Judul 
Analisis Pengaruh Kedisiplinan, Gaya Kepemimpinan, 

dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada 

Perusahaan Otobus Jaya Indah Semarang) 

Penulis jurnal 
Arie Pramudhita Haranto dan Edy Rahardja. Jurnal 

Manajemen. Vol.5, No.1, 2016. 

Variabel 

penelitian  

Variabel  independen: 

X1 : Kedisiplinan 

Indikator  

1. Kehadiran 

2. Ketaatan pada peraturan keeja 

3. Tingkat kewaspadaan tinggi 

4. Bekerja etis 

X2 : Gaya kepemimpinan 

Indikator  
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1. Fungsi komunikasi 

2. Fungsi pembagian tugas 

3. Fungsi pendelegasian wewenang 

4. Fungsi pengarahan 

5. Fungsi pengawasan 

X3 : Motivasi 

Indikator  

1. Upah/ gaji yang layak 

2. Pemberian insentif 

3. Memenuhi kebutuhan partisipasi 

4. Menempatkan pegawai pada tempat yang sesuai 

5. Menimbulkan rasa aman dimasa depan 

6. Memperlihatkan lingkungan tempat kerja 

Variabel dependen: 

Y : Kinerja karyawan  

Indikator : 

1. Prestasi kerja 

2. Kedisiplinan 

3. Kerjasama 

4. Ketrampilan 

5. Tanggung jawab 

Analisis data Metode analisis regresi linier berganda. 

Hasil Penelitian 
1. Kedisiplinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian 

hipotesis 1 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin 

baik kedisiplinan karyawan, maka semakin tinggi 

kinerja karyawan.  

2. Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan 
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demikian hipotesis 2 diterima. Hal ini berarti bahwa 

semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan 

oleh pemimpin dalam mempengaruhi bawahan, maka 

semakin tinggi kinerja karyawan. 

3. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Dengan demikian hipotesis 3 

diterima. Hal ini berarti bahwa semakin baik motivasi 

yang ada dari diri karyawan, maka semakin tinggi 

kinerja karyawan. 

Hubungan 

dengan 

penelitian 

Dari kesimpulan jurnal penelitian terdahulu terdapat 

Variabel  yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian 

penulis yaitu Variabel  kinerja karyawan. 

Sumber : jurnal penelitian terdahulu yang dipublikasikan di google scholar  

 

Adapun pengembangan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan 

penelitian diatas adalah :  

Pada penelitian terdahulu diatas masing-masing penelitian 

menggunakan tidak lebih tiga Variabel  independen (Variabel  bebas), objek 

penelitiannya juga berbeda. Sehingga pengembangan penelitian ini 

dibandingkan penelitian terdahulu ialah mengenai jumlah Variabel  

independen (Variabel  bebas). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

penelitian tentang analisis kepemimpinan dengan beberapa cakupan yang 

lebih luas dengan menggunakan tiga Variabel  independen (Variabel  bebas) 

dan satu Variabel  dependen (Variabel  terikat). Penelitian terdahulu berfungsi 

sebagai acuan peneliti dalam penelitian yang sekarang dan juga bisa dijadikan 

sebagai pedoman bagi penelitian sekarang dalam bidang yang sama. 

 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

biasanya disusun berdasarkan penelitian, oleh karena itu rumusan masalah 
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penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan faktor-faktor empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empiris (Sugiyono, 2016). 

Dalam perumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotetis tapi 

diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan 

diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Untuk memberikan analisis pada penelitian yang dilakukan dan untuk 

memberikan jawaban sementara atas masalah yang dikemukakan di atas, 

maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1) Diduga Gaya Kepemimpinan berpengaruh positip dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. 

2) Diduga Motivasi berpengaruh positip dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. 

3) Diduga Disiplin Kerja berpengaruh positip dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. 
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2.3 Alur Penelitian 
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