
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Definisi kinerja 

Cardy james dan nelson  mengatakan, performance managemev is process 

of defining, measuring, appraising, providing, feedback on and improving 

performance. Dari pengertian ini dapat diuraikan bahwa mengelolah kineja 

sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif antara pegawai, pemimpin, 

dan organisasi, melalui pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka 

kerja atas tujuan-tujuan terencana, standar dan kompetensi yang disetujui 

bersama
1
. 

Menurut Mangkunegara kinerja (prestasi kerja) adalah hasil karja secara 

kulalitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggun jawab yang diberikan kepadanya
2
. 

Menurut Rivai, kinerja merupakan kesediaan seseorang atau kelompok 

orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggung jawab dan hasil seperti yang diharapkan. Anwar mengemukakan kinerja 

pegawai merupakan prastasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang 

dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.
3
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b. Indikator dan Devinisi Kinerja 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada lima indikator: 

a) Kualitas  

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketemtraman dan kemampuan 

karyawan. 

b) Ketepatan waktu 

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyataka, 

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu 

yang tersedia untuk aktivitas lain. 

c) Efektivitas  

Merupaka tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikan hasil dari 

setiap unit dalam pengunaan sumber daya. 

d) Komitmen 

Organisasi tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen kerja dengan 

organisasi dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasi
4
. 

c. Landasan Alquran dan Hadis tentang kinerja karyawan 

Surat At- Tawbah ayat ayat 105 

 ًٰ وَن إِلَ ُ َعَملَُكْم َوَرُسىلُهُۥ َوٱْلُمْؤِمنُىَن ۖ َوَستَُردُّ  َوقُِل ٱْعَملُى۟ا فََسيََري ٱَّلله

َدِة فَيُنَبِّئُُكم بَِمب ُكنتُْم تَْعَملُى هَٰ لِِم ٱْلَغْيِب َوٱلشه  َعٰ
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Hubungan ayat diatas dengan kinerja karyawan yaitu seperti yang telah 

dijelaskan dalam surat At- tawbah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan umatnya untuk bekerja, maka Allah dan Rasulnya serta orang-

orang mukmin akan melihat dan menilai hasil pekerjaan yang telah kamu 

kerjakan. 
5
 

2.  Pengertia Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Manajemen sumber daya manusia merupakan (MSDM) merupakan bidang 

strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang 

sebagai perluasan dari padagan tradisonal untuk itu membuhtuhkan pengetahuan 

tentang perlakuan manusia dan kemampuan megelolanya .  

Menurut Simamora manajemen sumber daya manusia adalah 

pedayagunaan, pengembanga, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaa 

individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sedangkan menurut Dessler, 

manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan 

praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber 

daya manusia dari posisi seseorang manajemen , meliputi perekrutan, 

penyaringan, pelatian, pengimbalan dan penilaian.
6
 

Semetara itu, Schuler, et al, mengartikan manajemen sumber daya manusia 

(MSDM), merupakan pengetahuan tentang petingnya tenaga kerja organisasi 

sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberikan kontribusi 

bagi tujuan-tujuan organisasi, dan mengunakan beberapa fungsi dan kegiatan 
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untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efktif dan adil bagi 

kepentingan individu, organisasi dan masyarakat.
7
 

a. Manajemen SDM Dalam Prespektif Ekonomi Islam 

Dalam pandangan ekonomi islam, seseorang tenaga kerja atau SDM harus 

memiliki kecakapan dalam bekerja. Pekerja harus memiliki keahlian dan 

ketampilan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Islam sangat 

menjungjung tinggi hasil kerja yang cakap, dan diperintahkan kepada semua umat 

untuk mengerjakan semuah jenis pekerjaan dengan tekun dan sempurna
8
. 

Brdasarkan penerapan tafsir pada surat Al-Hasyr ayat 18: 

                                   
                                                            

                  

                                         

“ hai orang- orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 

diri memperhatikan apa yang hendak diperbuat untuk esok (akhirat) dan 

bertakwalah kepada Allah sesunggunya Allah maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”
9
 

b. Tujuan Sumber Daya Manusia 

Menurut Cushway tujuan manajemen sumber daya manusia (MSDM) meliputi: 

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk 

memastikan bahwa organisasi memiliki pekerjaan yang tertinggi, memiliki 

pekrjaan yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerjaan yang 
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selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara 

legal. 

2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang 

memungkinkan organisasi mampu pecapaian tujuannya. 

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategis, 

khusunya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 

4. Meberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer  mencapai 

tujuan 

5. Menangani berbagai krisi dan situasi sulit dalam hubungan antara pekerjaan 

untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam 

mencapai tujuan. 

6. Menyediakan media komunitas antar pekerja dan manajemen organisasi
10

 

c. Pentingnya MSDM dalam organisasi 

Pentingnya MSDM ini dapat disoroti dari berbagai perspektif. Moses K. 

kiggundu, minsalnya, menyoroti relevansi dan pentingnya MSDM ini dari empat 

perseftif, yaitu politik, ekonomi, teknologi, dan social budaya.  S.P Siagan 

melangkah lebih jauh dengan mengemukakan enam perseftif atau pendekatan 

dalam menjelaskan relevansi dan pentingnya MSDM. Keenam persepektif 

tersebut adalah politik, ekonomi, hukum, social - kultural, administrative, dan 

teknologi.
11
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1. kehidupan niscahya dicapai melalui organiasasi. Persepektif politik 

Pentingnya MSDM dari perspektif ini lebih banyak mengarah pada sudut 

makro. Namun demikian diasumsikan bahwa dampak makro pada akhirnya juga 

akan menyentuh sudut mikro dari MSDM. dalam persepektif ini relevasi dan 

pentingnya MSDM bertitik tolak bahwa sumber daya manusia merupakan ases 

terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi, mulai dari level mikro. Sumber 

daya manusia yang terdidik, trampil, cakap, berdisiplin, tekun, kreatif kuat fisik / 

mental setia pada cita-cita dan tujuan organisasi, akan sangat berpengaruh positif 

terhadap keberhasilan dan kemajuan organisasi. 

2. Persepektif Ekonomi 

Dari sudut persepektif ekonomi inila orang sering beranggapan bahwa 

pemahaman MSDM tidak lain karena untuk kepentingan ekonomi semata-mata. 

Segala bobot perhatian dan tekanan yang diberikan terhadap MSDM seolah-olah 

karena relevasinya yang lebih dekat ada sisi yang satu ini , artinya MSDM 

dianggap lebih erat kaitanyan dengan ekonomi. Dari segi ekonomi orang akan 

lebih banyak memperoleh keterangan tentang MSDM, tanpa berusaha melihat 

kaitanyan dengan demensi lain.  

3. Persepektif Hukum 

Dalam organisasi manapun terdapat berbagai peraturan, ketentuan, atau 

perjanjian- perjanjian, yang semuanya pada dasarnya mengatur tentang hak dan 

kewajiban secara timbal-balik antara organisasi dengan onggota-anggotanya,  

antara orang-orang yang memperkerjakan dengan orang-orang yang 

dipekerjakan. 



4. Persepektif Sosial- Kultural 

Masalah MSDM juga dapat disoroti dari perspektif sosia-kulturar. Ada dua 

alasan utama yang mendasari persepektif ini. Pertama, sisi yang satu ini lebih 

peka karena berkaitan langsung harkat dan martabat manusia. Sebagai manuasia 

setiap orang tentu menghendaki kehidupan yang lebih baik. Hal ini hanya bisa 

diwujudkan jika orang mempunyai pekerjaan tertentu. Kedua, melalui persepektif 

ini juga ingin ditekankan bahwa sulit diperoleh suatu sistem MSDM yang bebas 

nilai. pemenuhan kebutuhan sosial-psikologis terkait pada norma-norma sosial 

yang berlaku di dalam masyarakat di mana orang itu menjadi bagian. 

5. Persepektif Administrasi 

Persepektif ini menekankan bahwa peranan organisasi pada jaman modern 

ini menjadi semakin penting. Semuah kemajuan dan keberhasilan manusia dalam 

berbagai aspek. 

6. Persepektif Teknologi 

Relevasi dan pentingnya MSDM tidak terlepas dari berbagai 

perkembangan dan kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). Dampak dari kemajuan tersebut dapat bersifat positip dan 

negatif.
12

 

3. Motivasi  

a. Pengertian motivasi 

Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja 

bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan 
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dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan motif sering kali 

disamakan dengan dorongan. 

Menurut Santoso soroso motivasi adalah suatu set atau kumpulan perilaku 

yang memberikan landasan bagi seseorang untung bertindak dalam suatu cara 

yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu (specific goal directed way
13

) 

Hasibuan mengemukakan bahwa motif adalah suatu perangsan keinginan 

dan daya penggerakan  kempuan bekerja seseorang karena setiap motif 

mempunyai tujuan tertentu untuk dicapai. Adapun, Siagian, mengatakan bahwa 

motif adalah keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan atau 

menggerakkan dan motif itulah yang mengerahkan dan menyalurkan prilaku, 

sikap, dan tindak tanduduk yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan, baik 

tujuan organisasi maupun tujuan pribadi masing-masing anggota motivasi.
14

 

Newstrom mendefinisikan motivasi sebagai “the processes the account for 

individual’s intensity, direction, and persistence of effort toward attaining goal”. 

Motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk 

mencapai organisasi. Motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakan manusia 

kearah suatu tujuan tertentu.
15

 

b. Ciri- Ciri Motivasi 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari berbagai 

motif dan sikap, yang mendorong seseorang melakukan serangkaian perbuatan 

yang disebut kegiatan. Motif adalah daya timbul dari dalam diri orang mendorong 
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untuk berbuat sesuatu. Tanpa motif orang tidak akan berbuat sesuatu. Itulah 

sebenarnya mengapa motif perlu ditumbuhkan agar dapat menjadi pendorong 

perbuatan yang positif sesuai apa yang dikehendaki oleh organisasi. Adapun ciri- 

ciri motif idividu adalah:
16

 

1. Motif majemuk 

Dalam sesuatu perbuatan tidak hanya mempunyai satu tujuan yang berlangsung 

bersama-sama. Minsalnya, seorang karyawan yang melakukan kerja giat, 

dalam hal ini tidak hanya karena lekas naik pangkat. 

2. Motif dapat berubah-ubah  

Motif bagi seseoranga kerap mengalami perubahan. Ini disebabkan karena 

keinginan manusia selalu berubah sesuai dengan kebutuhan atau 

kepentingannya. Minsalnya seseorang karyawan pada suatu ketika ingin 

mendapatkan gaji yang tinggi, pada waktu yang lain menginginkan pemimpin 

yang baik atau kondisi kerja yang menyenangkan. 

2. Motif berbeda- beda bagi individu 

Dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama, tetapi ternyata terdapat 

perbedaan motif. Minsalnya, dua orang karyawan yang bekerja pada mesin 

yang sama pada ruang yang sama pula, tetapi motivasinya berbeda. Yang 

seseorang menginginkan teman kerja yang baik, sedangkan yang lain 

menginginkan kondisi kerja yang menyenangkan 
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d. Faktor –faktor yang mempengaruhi motivasi 

1. Faktor iternal 

a. Keinginan untuk dapat  hidup  

Keinginan untuk hidup merupakan kebutuhan setiap manusia yang hidup 

di muka bumi ini. Untuk mempertahankan hidup ini orang mau mengerjakan apa 

saja, apakah pekerjaan itu baik atau jelek, apakah halal atau haram dan 

sebagainya. 

Keinginan untuk dapat hidup meliputi kebutuhan untuk: 

1. Memperoleh kompensasi yang memadai 

2. Pekerjaan yang tetap walaupun penghasillan tidak begitu memadai 

3.  Kondisi kerja yang aman dan nyaman 

3. Keinginan untuk dapat memiliki 

Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong seseorang untuk mau 

melakukan pekerjaan. 

4. Keinginan untuk memperoleh penghargaan  

Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk diakui, dihormati 

oleh orang lain 

5. Keinginan untuk berkuasa 

Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseoran untuk bekerja. Walaupun 

kadar kemampuan kerja itu berbeda-beda untuk seseorang, tetapi pada 

dasarnya ada hal-hal yang umum yang harus dipenuhi untuk terdapatnya 

kepuasan kerja bagi para karywan. Karyawan akan dapat merasa puas bila 

dalam pekerjaan terdapat: 



1. Hak otonomi 

2. Variasi dalam melakukan pekerjaan 

3. Kesempatan untuk memberikan sumbangan pemikiran 

4. Kesempatan memperoleh umpan balik tentang hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan.  

a. Faktor eksternal 

1. Kondisi likungan kerja  

Lingkungan pekerjaan adalah keseluruhan sarana dan perasaan kerja yang ada 

di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksananan pekerjaan. 

2. Kopensasi yang memadai  

Kopensasi merupakan sumber penghasilan utama bagi para karyawan untuk 

menghidupi diri beserta keluarganya 

3. Suvervisi yang baik  

Fungsi severpisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan pengarahan, 

membibing kerja karyawan, agar dapat melaksanakan  kerja yang baik tanpa 

membuat kesalahan 

4. Adanya jaminan pekerjaan 

Setiap orang mau bekerja mati-matian mengorbankan apa yang ada pada 

dirinya untuk perusahaan, kalau yang bersangkutan merasa ada jaminan karier 

yang jelas dalam melakukan pekerjaan. 

 

 



5. Status dan tanggun jawab 

Status atau kedudukan dalam jabatan tertentu merupakan dambaan setiap 

karyawan dalam bekerja. 

6. Peraturan yang fleksibel 

Bagi perusahaan besar, biasanya sudah ditetepkan sistem dan prosedur kerja 

yang harus dipenuhi oleh seluruh karyawan.
17

 

e. Indikator dan Definisi motivasi  

a. Hubungan dengan rekan kerja  

Lingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang menyenangkan 

dalam arti terciptanya hubungan yang harmonis antara bawahan dan atasan. 

b. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja merupakan keseluruan sarana dan prasarana kerja yang ada 

di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 

c. Kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan  

Menurut suprihanto pendidikan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki 

kemampuan karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan umum dan 

pengetahuan ekonomi pada umumnya. 

d. Pemberian tunjangan 

Tunjangan pada dasarnya dapat disebut sebagai imbalan selain upah yang 

diberikan oleh perusahaan kepada pekerja berdasarkan situasi dan 

pertimbangan tertentu. 
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4. Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif 

tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain 

untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Untuk 

memahami definisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada beberapa definisi 

kepemimpinanan yang dikemukakan oleh para akhli, yaitu;
18

 

a. Stephen P. robbins mengatahkan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan  

b. Richard L. daft mengatakan, kepemimpinan (leadership) adalah kempuan 

mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. 

c. Ricky W. Griffin mengatahkan, pimpinan adalah individu yang mampu 

mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan, 

pemimpin adalah individu yang diterimah oleh orang lain sebagai pemimpin.  

Menurut Ivancevich, “leadership as a process of influencing others to 

facilitate the attainment of organizationally relevant goal.”  Pengertian ini 

menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan memengaruhi orang 

lain, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relavan, ini artinya 

individu tidak harus menjadi pimpinan formal untuk memimpin orang.
19

 

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin. Kepemimpinan menunjukan sifat 

atau gaya seseorang dalam memimpin seseorang atau organisasi. Kepemimpinan  
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merupakan masalah pokok sumber daya manusia yang harus mendapat perhatian 

manajemen strategi karena beberapa hal berikut.
20

 

1. Meningkatnya persaingan, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. 

2. Semakin kompleks dan besarnya perusahaan yang memerlukan dukungan 

manusia ( kepemimpinan) yang bermutu. 

3. Semangkin tingginya tenaga yang tersedia. 

4. Semakin beragamnya nila-nilai menajerial dan gaya kepemimpinan akan 

memngaruhi penyusun strategi untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung 

jawab. 

5. Menghadapi berbagai perubahan yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi 

juga non ekonomis. 

b. Kepemimpinan strategi 

Kepemimpinan strategi meliputi kemampuaan mengantisipasi, memiliki 

visi dan mempertahaankan fleksibilitas, memberikan kuasa kepada orang lain 

untuk menciptakan perubahan strategi yang  perlu. Kemimpinan strategi menurut 

kempuan mengakomodasi dan mengintegrasikan kondisi-kondisi eksternal 

ataupum internal dan kepemipinan kompleks. Kepemimpinan harus sanggup 

memanfaatkan proses manajemen strategi dengan sukses 

Bitt, Ireland, dan Hiskosson mengemukakan beberapa peran penting 

kepemimpinan strategi, yaitu sebagai berikut,
21

 

1. Menentukan arah strategi, merujuk pada pengembanan pandangan jangka 

panjang tujuan strategi perusahaan. 
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2. Memanfaatkan dan mempertahaankan kompetensi inti. Kompetisi adalah 

sumber daya dan kemapuaan yang bergunana sebagai sumber keunggulan 

bersaing perusahaan atas pesaing-pesaing lain. Secara khas, kompetisi inti 

berkaitan dengan kemampuaan fungsional perusahaan, seperti manufaktur, 

keuangan, pemasaran, peneitiaan dan pengembangan, 

3.  Mengembangkan modal manusia, mengacu pada pengetahuan dan kempuan 

tentang kerja perusahaan. 

4. Mempertahankan budaya yang efektif. Budaya korporat adalah seperangkat 

idiologi kompleks, simbol dan nilai yang dimiliki bersama seluruh organisasi 

dan memengaruhi cara perusahaan itu menjalankan bisnis. 

5. Mengembangkan kontrol strategi. kepemimpinan strategi mampu 

mengembangkan pengendalian strategi dan pengawasan keuangan dengan 

maksud mendapatkan pengembalian jangka panjang yang lebih positif. 

6. Menekankan praktik etis. Pemimpin strategi juga harus berupaya mengubah 

perktik etis dalam perbisnisan. 

Keenam peranan pentingnya kepemimpinan strategi tersebut dapat 

digambarkan pada gambar di bawah ini, sebagai berikut:
22
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Gambar 1.1 

Pelaksanaan Kepemimpinan Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

c. Gaya Kepemimpinan 

Boone dan Kurtz mengemukakan gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat 

pertisipasi karyawan, yaitu sebagai berikut. 

a. kepemimpinan otokratik (autocratic leadership) 

Gaya kepemimpinn ini berpusat di atasan, yaitu para pemimpin otokratik 

membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan karyaan, atasan membuat 

keputusan dan disampaikan kepada bawahan untuk dilaksanakan. 

b. Kepemimpinan demokratos (democratic leadership) 

Gaya kepemimpinan ini melibatkan para karyawan untuk mengambil 

keputusan. Atasan mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan. 

c. Kepemimpinan bebas kendala (democratic leadership) 

Gaya kepemimpinan ini percaya pada severvisi sehingga menyerahkan 

sebagian keptusan kepada bawahan. 
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George R. Terry dan Leslie W. tue mengemukakan berbagai jenis gaya 

kepemimpinan, yaitu sebgai berikut: 

1. Kepemiminan situasiona, menyatakan bahwa factor yang paling utama untuk 

menentukan gaya kepemimpinan adalah situasinya. Pemimpin ataupun 

pengikutnya menyesuikan dari situasi. 

2. Kepemimpinan perilaku pribadi, menyatahkan bahwa orang yang luwes 

menggunakan dalam setiap keadaan tindakan yang dianggap tetap stabil 

selalu mengingat kemampuan, banyak pengawasan yang dilakukan. 

3. Work centered atau worker centered leadership yaitu kepemimpinan terpusat 

pada pelayanan  

4. Kepemimpinan pribai (personal leadership) motivasi dan petunjuk diberikan 

dengan kontrak pribadi dengan pribadi. Ada hubungan yang dekat antara 

pemimpinan dari setiap anggota kelompok  

5. Kepemimpinan demokrasi, memberikan penekanan pada partisipasi dan 

penggunaan pemikiran oleh anggota kelompok. 

6. Kepemimpinan otoritas menyatakan bahwa orang mempunyai kekuasaan, 

memegan kendali dalam mengambil keputusan.
23

 

5. Pengembanan karier  

1. Pengertian pengembangan karier 

Handoko mengemukakan bahwa istilah karier telah digunakan untuk 

menunjukkan orang-orang pada masing-masing peranan atau status mereka. 

Menurut Singodimedjo, karier merupakn urutan dari kegiatan- kegiatan, perilaku-
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perilaku yang berkaitan dengan dengan kerja, sikap dan aspirasi-aspirasi yang 

berhubungan selama hidup seseorang. 

Menurut Hall dalam gibson adalah persepsi orang mengenai sikap perilaku 

yang berhubungan dengan pengalaman dan kegiataan yang berkaitan dengan 

pekerjaan sepanjang hidup orang tersebut (dimulasi pertama seseorang bekerja 

sampai sekarang).
24

 

Menurut Ruky, kemajuan karier sering kali menjadi obsesi banyak orang 

yang bekerja dan sering kali jadi pikiran mereka dari pada pihak pimpinan 

perusahaan. 

2. Indikator pengembangan karir 

Indikator pengembangan karir menurut sihotang dikutip dalam batubara adalah: 

a. Kebijakan organisasi  

Kebijakan organisasi adalah faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi pengembangan karir seseorang karyawan dalam perusahaan. 

Kebijakan perusahaan merupakan penentu ada tindaknya pengembangan karir 

dalam perusahaan. 

b. Latar belakang pendidikan  

Latar belakang pendidikan merupakan salah satu bahan acuan bagi 

perusahaan untuk meningkatkan karir seseorang karyawan, semakin tinggi latar 

belakang pendidikan seseorang karyawan maka semakin renda tingkat pendidikan 

seseorang karyawan maka biasanya akan susah mendapatkan pengembangan 

karirnya. 
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c. Pelatihan  

Pelatihan  adalah fasilitas yang diperoleh karyawan dari perusahaan untuk 

dapat membantu peningkatan kualitas kerja dan karir dimasa mendatang. 

d. Pengalaman kerja 

Pengalaman kerja merupakan bagian penting dari pengembangan karir 

berguna untuk memberikan kontribusi di berbagai posisi pekerjaan
25

. 

3. Faktor- Faktor Penentu Karir  

Karir merupakan jenjang jabatan (pekerjaan) yang perna dijabat oleh 

seseorang salama orang tersebut bekerja di organisasi atau perusahaan. Untuk itu 

orang yang mempunyai karir baik, bearti ia selalu menempati pekerjaan atau 

jabatan yang baik pula. 

a. Sikap atasa dan rekan kerja 

Bila ingin karir berjalan dengan baik, seseorang harus menjaga diri, 

menjaga hubungan baik kepada semua orang yang ada di organisasi atau 

perusahaan tersebut, baik terhadap atasan maupun terhadap teman sekerja. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bila seseorang karyawan meniti 

karirnya dengan baik, maka selain membenahi diri dengan meningkatkan prestasi, 

juga perlu membackup diri dengan tingka laku dan morar yang baik. 

b. Pengalaman 

Pengalaman dalam konteks ini dapat berkaitan dengan tingkat golongan 

(senioritas) seseorang karyawan, walaupun hal ini sampai sekarang masih tetap 

diperdebatkan. 
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c. Pendidikan 

Faktor pendidikan biasanya menjadi syarat untuk duduk di sebuah jabatan, 

minsalnya syarat untuk menjadi dosen, maka minimal berpendidikan serjana. 

d. Prestasi  

Prestasi dapat saja terjadi dari akumulasi dari pengalaman, pendidikian 

dan lingkungan kerja yang baik, namun prestasi yang baik tentunya merupakan 

usaha yang kuat dari dalam diri seseorang, walaupun karna keterbatasan 

pendidikan, pengalaman, dan dukungan rekan-rekan kerja. 

e. Faktor nasib 

Faktor nasib juga turut menentukan walaupun diyakini porsinya sangat 

kecil, bahkan ahli mengatakan faktor nasif berpengaruh terhadap keberhasilan 

hanya 10% saja
26

. 

4. Proses karier 

  Proses karier adalah suatu proses yang sengaja diciptakan perusahaan 

untuk membantu karyawan agar lebih meningkatkan karier. Karier adalah 

bagianyang penting dan akan berubah secara terus-menerus terjadi dalam 

perjalanan dan kehidupan karyawan yang bekerja
27

. 

B. Penelitian Terdahulu 

 Hasil dari penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam sebagai acuan 

bahan refrensi dan perbandingan dalam penelitian sebagai berikut: 

Penelitian terdahulu oleh Masagus Mansyur firdaus. Skripsi (2019)” 

pengaruh kepuasan kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
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karyawan” pegawai dengan loyalitas sebagai variable intervening pada PT. 

Inovasi Balok Indonesia Brick 4 Kidz. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

hasil penelitian bahwa variable kepuasan kerja ,disiplin kerja dan lingkungankerja 

berpengaru positif terhadap kinerja karyawan.
28

 

Fernanda tuhumena, Chris toffel kojo, Frederik worang (2017) ”Pengaruh 

pelatihan dan motivasi terhadap  kinerja karyawan pada PT. Pengadaian (Persero) 

kantor wilaya manado. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable pelatihan, 

motivasi berpengaruh singnifikan terhadap kinerja karyawan .
29
” 

Andri Alpian. Skripsi (2017)”pengaruh pelatihan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. TIKI JNE Cabang Palembang. Hasil penelitia ini 

menunjukan bahwa anatara variable pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan
30

. 

Pasri Kurniawan. Skripsi (2019) “pengaruh motivasi, disiplin dan 

lingkungan kerja sebagai variable intervening terhadap prestasi kerja karyawan 

pada PT. Taspen (persero) kantor cabang Palembang. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa antara motivasi, disiplin dan lingkungan kerja berpengaruh 

singnifikat terhadap kinerja karyawan
31

. 

Reni Marlina. Skripsi (2018)”pengaruh motivasi, persepsi dan sikap 

konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor honda pa CV. Anugerah 
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Kencana Motor Palembang.” Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable 

pengaruh motivasi persevsi dan sikap konsumen berpengaruh signifikat terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor honda.
32

 

Bella Sagita. Skripsi (2019)” pengaruh disiplin kerja, kepemimpinan dan 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Altarak 1978 Palembang.” 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable disiplin kerja, kepemimpinan dan 

budaya organisasi berpengaruh positip dan signifikat terhadap kinerja karyawan.
33

 

Yulita Maryana. Skripsi (2019)” pengaruh disiplin kerja pengembangan 

karir dan lingkungan kerja terhadap kerja karyawan pad PT. jasa rahaja (persero) 

cabang Sumatra selatan.” Hasil penelitian ini menunuukan bahwa variable disiplin 

kerja, pengembangan karier dan lingkungan kerja berpengaru signifikat terhadap 

kinerja karyawan
34

 

Wida Riani. Skripsi (2019)”pengaruh kemampuan kerja, motivasi kerja 

karyawan di kantor PT. PLN (persero) UP3 palembang.” Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa variable kemampua kerja,motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap karyawan.
35

 

Muhamad Adi Dairoby. Skripsi (2019)”pengaruh kepemimpinan dan 

budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Thamrin Brother 

Cabang Yahonsu Palembang.” Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable 
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kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikat terhadap 

kepuasan kerja karyawan
36

 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Persamaan 

 

Perbedaan 

1 Persamaan pada penelitian ini 

terletak pada kepuasan kerja (X1), 

disiplin kerja(X2) dan lingkungan 

kerja (X3) mengunakan analisis 

kenier berganda  

Perbedaan penelitian ini 

terletak pada objek 

penelitiannya yaitu pada PT. 

inovasi balok Indonesia brick 4 

kidz 

2 Persamaan pada penelitian ini 

terletak pada pelatihan  (X1), 

motivasi (X2) mengunakan analis 

lenier berganda  

Perbedaan penelitiaan ini 

terletak pada objek 

penelitiannya yaitu pada PT> 

penggadaian (persero) kantor 

wilaya manado 

3 Persamaan penelitian ini terletak 

pada pengaruh pelatihan kerja 

(X1),motivasi kerja (X2) dan 

kinerja karyawan (Y) 

menggunakan analissi lenier 

berganda  

Perbedaan penelitian ini 

terletak pada objek penelitian 

yaitu pada PT. TIKI JNE 

Cabang Palembang. 

4 Persamaan penelitian ini terletak 

pada variable motivasi (X1), 

disiplin (X2) dan lungkungan 

kerja (X3) menggunakan analisis 

lenier berganda 

Perbedaan penelitian ini yaitu 

pada objek penelitian yaitu 

pada PT. taspen (Persero) 

Kantor Cabang Palembang 

5 Persamaan penelitian initerletak 

pada variable motivasi (X1) 

persepsi (X2) dan sikap konsumen 

(X3) menggunakan metode analisi 

lenier berganda 

Perbedaan penelitian ini yaitu 

pada objek penelitiannya yaitu 

pada CV. Anugerah Kancana 

Motor Palembang 

6 Peresamaan pada penelitian ini 

terletak pada variable disiplin 

kerja (X1) kepemimpinan (X2) 

dan budaya organisasi (X3) 

menggunakan analisis linier 

berganda 

Perbedaan penelitian ini 

terletak pada objek 

penelitiannya yaitu pada PT. 

Altrak 1978 Palembang 
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7 Persamaan pada penelitian ini 

terletak pada variable disiplin 

kerja (X1),pengembangan 

karir(X2) dan lingkunan kerja 

(X3) menggunakan analisis lenier 

berganda 

Perbedaan penelitian ini 

terletak pada objek penelitian 

yaitu pada PT. jasa Raharja 

(persero) cabang Sumatra 

selatan) 

8 Persamaan pada penelitian ini 

terletak pada variable motivasi 

kerja (X1), kopensasi (X2) dan 

lingkungan kerja (X3) 

mengunakan analisis linier 

berganda 

Perbedaan pada penelitian ini 

terletak pada objek 

penelitiannya yaitu pada PT 

Telekomunikasi Indonesia 

(persero) TBK Palembang  

9 Persamaan pada penelitian ini 

terletak pada kemampuan kerja 

(X1), motivasi kerja (X2) dan 

karyawan (Y) menggunakan 

analiasi lenier berganda  

Perbedaan pada penelitian ini 

terletak pada objek 

penelitiannya yaitu PT. PLN 

(persero) UP3 Palembang 

10 Persamaan pada penelitian ini 

terletak pada kepemimpinan 

(X1),budaya organisasi (X2) 

menggunakan analissi lenier 

berganda  

Perbedaan penelitian ini 

terletak pada objek penelitiaan 

yaitu pada PT. Thamrin 

Brother Cabang Yahonsu 

Palembang. 

 

C.  Kerangka pemikiran 

Berdasarkan  rumusan masalah dan didukung dengan beberapa teori di 

atas maka kerangkah penelitian dapat digambarkan: 

Gambar 1.2 kerangka pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVASI (X1) 

GAYA KEPEMIMPIN (X2) 

PENGEMBANGAN KARIR (X3) 

KINERJA KARYAWAN 

(Y) 



Keterangan: 

X1 : Motivasi 

X2 : Gaya kepemimpinan 

X3 : Pengembangan Karir  

Y  : Kinerja Karyawan 

 

D.  Pengembangan Hipotensis  

Hipotensis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan peneliti yang 

diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah diatur.
37

 Berdasarkan pada 

rumusan masalah, telah perpustaka penelitian sebelumnya maka peneliti mencoba 

untuk merumuskan hipotensis yang akan di uji kebenarannya, apakah hasil 

penelitian akan menerima atau menolak hipotesis terebut sebagai berikut: 

1. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

  Jika motivasi dapat mendorong gairah kerja dan semangat kerja, maka 

dapat mendorong terwujudnya tujuan perusahaan dan karyawan. Sebaliknya jika 

tidak ada motivasi akan memperlambat tujuan perusahaan.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan Syazhahputra Bahrun, Inggrid 

Wahyuni Sinaga, (2015), menyatakan terdapat pengaruh positif antara motivasi 

terhadap kinerja karyawan
38

.  

Berdasarkan hasil  penelitian di atas, maka hipotensis adalah: 

  : Motivasi berpengaru terhadap kinerja karyawan 
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2. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Jika pemimpin mampu mendorong, mengarahkan dan mempengaruhi 

orang lain atau bawahan untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan dalam mencapai 

suatu tujuan tertentu. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan Syazhahputra Bahrun, Inggrid 

Wahyuni Sinaga, (2015), menyatakan terdapat pengaruh positif antara gaya 

kepemimpin  terhadap kinerja karyawan
39

.  

Berdasarkan hasil  penelitian di atas, maka hipotensis adalah: 

  : Gaya kepemimpinan berpengaru terhadap kinerja karyawan 

3. Pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan 

Semakin baik pengelolaan pengembangan karir maka semakin tinggi 

kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini dilakukan oleh Maya Pressilia Kana (2018) 

menyatakan terdapat pengaruh positif  antara pengembangan karir terhadap 

kinerja karyawan.
40

 

Berdasrkan penelitian diatas maka hipotensis adalah: 

  : Pengembangan karir berpengaru terhadap kinerja karyawan 

4. Pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan  

Keterkaitan antara motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan akan mempengaruhi terwujudnya tujuan organisasi. Perusahaan yang 

memiliki motivasi dan gaya kepemimpinan yang sesui dengan kebutuhan 

perusahaan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 
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40 Maya Pressilia Kana. 2018 “ pengaruh gaya kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap 
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Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotensis sebagai berikut: 

  : Pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


