BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
A. TEORI ATRIBUSI
Grand Theory yang mendasari penelitian ini adalah teori atribusi yang
mempelajari

proses

bagaimana

seseorang

menginterpretasikan

suatu

peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Fritz Heider adalah orang yang
mencetuskan teori atribusi yang membahas tentang upaya yang dilakukan
untuk memahami penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri1.
Kelley, Green dan Mitchel berpandangan bahwa perilaku kepemimpinan
disebabkan oleh atribut penyebab, Jadi teori kepemimpinan atribut
menjelaskan mengapa perilaku kepemimpinan terjadi. Semua pandangan dan
teori tidak terlepas dari perilaku orang dalam organisasi yaitu perilaku
pimpinan dan perilaku bawahan. Jadi kepemimpinan tidak terlepas dari cara
berpikir, berperasaan, bertindak, bersikap, dan berperilaku dalam kerja di
sebuah organisasi dengan bawahannya atau orang lain2.
Atribusi juga berkaitan dengan kompensasi yang diterima, Secara
spesifik, individu akan berusaha menganalisis peristiwa yang terjadi sehingga
perilakunya akan muncul kemudian dari analisis tersebut mereka akan
mengusahakan lebih baik di masa mendatang bahkan jika peristiwa tersebut
sesuatu yang negatif akan membuat diri karyawan putus asa. Seorang
karyawan yang menerima kenaikan gaji atas kerja kerasnya akan
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mengatribusikan kenaikan tersebut pada beberapa penyebab yang mendasar
seperti membuahkan efek positif sehingga karyawan tersebut mungkin akan
bekerja keras lagi di masa mendatang, hal ini tentu memberi efek positif
untuk organisasinya3.
Keberhasilan kinerja karyawan dalam perusahaan bisa dikatakan optimal
jika beberapa faktor kinerja seperti pelatihan, kompensasi, disiplin,
lingkungan kerja dapat berjalan dengan baik. Persepsi seseorang untuk
membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor
internal maupun eksternal orang tersebut4.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori atribusi untuk
mengetahui dan memprediksi pengaruh kepemimpinan, disiplin kerja dan
kompensasi terhadap kinerja karyawan.
B. KEPEMIMPINAN
1. Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan kata dasar dari pemimpin yang berarti,
orang yang memimpin dan kepemimpinan berasal dari kata leadership dari
asal kata to lead. Kata kerja to lead mempunyai makna yang salin
berhubungan erat yaitu; bergerak lebih cepat, berjalan di depan,
mengambil
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mengarahkan

pikiran

orang

lain,

membimbing,

menuntun,

dan

menggerakkan orang lain melaui pengaruhnya5.
Secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” (lead)
berarti bombing atau tuntun. Setelah ditambah suku kata “pe’ menjadi
pemimpin (leader) berarti orang yang mempengaruhi orang lain melaui
proses kewibawaan,komunikasi sehingga bertindak untuk mencapai tujuan
tertentu. Apabila diberi akhiran “an” menjadi pimpinan, artinya orang
yang mengepalai. Antara pimpinan dan pemimpin dapat dibedakan, yaitu
pimpinan (kepala) lebih bersifat sentralistik, sedangkan pemimpin lebih
demokratis. Setelah dilengkapi awalan “ke” menjadi kepemimpinan
(leadership) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam
mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan
pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan
menjadi awal nstruktur dan pusat proses kelompok6.
Menurut PP 10/1979 huruf (h) dikatakan bahwa “kepemimpinan”
adalah kemampuan seorang Pegawai Negri Sipil untuk meyakinkan orang
lain, sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan
tugas pokok.7
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Menurut Armstrong kepemimpinan adalah proses memberi inspirasi
kepada semua karyawan agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil
yang diharapkan. Kepemimpinan adalah cara mengajak karyawan agar
bertindak benar, mencapai komitmen dan memotivasi mereka untuk
mencapai tujuan bersama8
Menurut Miftah Thoha Gaya Kepemimpinan merupakan norma
perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba
mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Veithzal Rivai gaya
kepemimpinan didefenisikan sebagai perilaku dan strategi sebagai hasil
kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang sering
diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja
bawahannya.9
Islam

memiliki

kepemimpinan,

dalam

sudut

pandang

memimpin

tersendiri

hendaknya

dalam

memaknai

seorang

pemimpin

mengedepankan jiwa amanah dimaknai oleh Rasulullah SAW sebagai
kemampuan atau keahlian dalam jabatan yang akan dipangku: “amanah
terabaikan dan kehancuran akan tiba, bila jabatan diserahkan kepada yang
tidak

mampu”.

Apabila

amanah

diabaikan,

maka

nantikanlah

(kehancuran). Mengabaikannya adalah menyerahkan tanggung jawab
kepada seseorang yang tidak wajar memikulnya disisi lain menegur,
8
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mengoreksi atau manyanjung pemimpin secara berlebihan akan menanam
benih keangkuhan dan kebejatan pada diri pemimpinnya walaupun pada
mulanya sang pemimpin adalah seorang yang baik10.
2.

Fungsi Kepemimpinan
Fungsi kepemimpinan memiliki hubungan langsung yang erat
kaitanya dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi
masing -masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di
dalam situasi tersebut menurut Veithzal Rivai terdapat 5 fungsi pokok
kepemimpinan, yaitu :
a) Fungsi Instruksi: Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin
sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa,
bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar
keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
b) Fungsi Konsultasi: Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah.
Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa
umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusankeputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.
c) Fungsi Partisipasi : Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin
berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam
keikutsertaan

mengambil

keputusan

maupun

melaksanakannya.
10
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dalam

d) Fungsi Delegasi : Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan
pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik
melalui persetujuan maupun tanpa persetuuan dari pemimpin.
e) Fungsi Pengendalian : Fungsi pengendalian bermaksud bahwa
kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas
anggotanya secara terarah dan dalam kooordinasi yang efektif
sehingga

memungkinkan

tercapainya

tujuan

bersama

secara

maksimal.11
3.

Macam-macam Kepemimpinan
Teori Path Goal berusaha untuk menjelaskan pengaruh perilaku
pemimpin terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan
bawahannya. Teori Path Goal membagi 4 gaya kepemimpinan yaitu12 :
a) Kepemimpinan direktif : Tipe ini sama dengan model kepemimpinan
otokratis bahwa bawahan tahu dengan pasti apa yang diharapkan
darinya dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin.
Dalam model ini tidak ada partisipasi dari bawahannya.
b) Kepemimpinan supportif : Kepemimpinan ini mempunyai kesediaan
untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan
mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para
bawahannya.
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c) Kepemimpinan partisipatif : Pada gaya kepemimpinan ini pemimpin
berusaha meminta dan menggunakan saran-saran dari para
bawahannya. Namun pengambilan keputusan masih tetap berda
padanya.
d) Kepemimpinan berorientasi pada prestasi : Gaya kepemimpinan ini
menetapkan serangkaian tujuan yang menantang bawahannya untuk
berpartisipasi. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada
mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan
mencapai tujuan secara baik.
4.

Indikator Kepemimpinan Islami
Menurut Mahazan kepemimpinan Islami dapat diukur dengan
indikator sebagai berikut 13 :
1) Kepercayaan/Integritas : Menjalankan amanah yang dipercayakan
oleh organisasi dengan baik sesuai pedoman yang ditetapkan
2) Orientasi Karyawan : Memberikan saran kepada karyawan untuk
melakukan hal-hal baik termasuk tentang keagamaan.
3) Kesabaran : Mampu menahan diri ketika marah untuk membuat
suatu keputusan, keputusan baru diambil saat kemarahan telah
mereda.
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C. DISIPLIN KERJA
1.

Pengertian disiplin kerja
Pengertian

disiplin

kerja menurut Wursanto adalah

suatu

ketaatan karyawan terhadap suatu aturan atau ketentuan yang
berlaku
atau

dalam

suatu

keinsyafan

perusahaan atas dasar adanya kesadaran

bukan

adanya

unsur

paksaan14. Atiomo

mendefinisikan disiplin sebagai pelatihan pikiran dan karakter untuk
menghasilkan pengendalian diri dan kebiasaan untuk patuh. Rivai
menjelaskan disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para
manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia
untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk
meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua
peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku15.

Disiplin kerja adalah suatu keadaan tertib dimana seseorang atau
sekelompok
berkehendak

orang

yang

mematuhi

tergabung
dan

dalam

menjalankan

organisasi
peraturan

tersebut
peraturan

perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan dilandasi
kesadaran dan keinsyafan akan tercapainya suatu kondisi antara
keinginan dan kenyataan dan diharapkan agar para karyawan memiliki
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sikap disiplin yang tinggi dalam bekerja sehingga produktivitas
meningkat16 .

Menurut Rivai berapa bentuk tidak disiplin karyawan adalah
terbiasa terlambat untuk bekerja, mengabaikan prosedur keselamatan,
melalaikan pekerjaan detail yang diperlukan untuk pekerjaannya,
tindakan yang tidak sopan ke pelanggan, atau terlibat dalam tindakan
yang tidak pantas. Sedangkan karyawan yang memiliki disiplin tinggi
adalah konsekuen, konsisten, taat aturan, bertanggung jawab atas tugas
yang diberikan.17

2.

Indikator Disiplin Kerja
Menurut mohammad Indikator dari disiplin kerja ada 5 yaitu18 :
a) Kualitas disiplin kerja, meliputi datang dan pulang yang tepat waktu,
pemanfaatan waktu untuk pelaksanaan tugas dan kemampuan
mengembangkan potensi diri berdasarkan motivasi yang positif.
b) Kuantitas pekerjaan meliputi volume keluaran dan kontribusi.
c) Lokasi tempat kerja atau tempat tinggal.
d) Konservasi, meliputi penghormatan terhadap peraturan dengan
keberanian untuk selalu melakukan pencegahan terjadinya tindakan
yang bertentangan dengan aturan
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3.

Bentuk-Bentuk Disiplin
Menurut Rivai terdapat empat perspektif daftar yang menyangkut
disiplin kerja yaitu19 :
a) Disiplin Retributif : berusaha menghukum orang yang berbuat salah
b) Displin Korektif : berusaha membantu karyawan mengoreksi
perilakunya yang tidak tepat
c) Perspektif Hak-Hak Individu : berusaha melindungi hak dasar
individu selama tindakan disipliner.
d) Perspektif Utilitarian : berfokus kepada penggunaan disiplin hanya
pada saat konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak negatifnya.

4.

Faktor Disiplin Kerja
Menurut Singodemedjo Disiplin kerja dapat dipengaruhi beberapa
faktor antara lain20 :
a. Besar kecilnya pemberian kompensasi
b. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan
c. Ada tidaknya aturan
d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan
e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan
f. Ada tidaknya perhatian kepada karyawan
g. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin
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D.

KOMPENSASI
1.

Pengertian Kompensasi
Menurut Suharto dan Yamit kompensasi
diterima

karyawan sebagai ganti kontribusi

adalah

apa yang

mereka

kepada

organisasi, kompensasi membantu organisasi mencapai tujuannya dan
mempertahankan karyawan yang produktif 21.
Kompensasi dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kompensasi
dalam bentuk finansial dan kompensasi dalam bentuk non finansial.
Kompensasi menunjukkan pada semua hal baik berwujud pada
balas

jasa berupa finansial maupun non finansial dari perusahaan

kepada karyawannya. Jika kompensasi yang diterima karyawan adalah
tinggi, maka karyawan akan merasa semakin puas. Sebaliknya jika
kompensasi yang diterima oleh karyawan sedikit maka karyawan
akan merasa tidak puas dalam bekerja.

Menurut

Panggabean

kompensasi

finansial

merupakan

kompensasi yang bersifat langsung yang diterima oleh karyawan yang
terdiri dari gaji, tunjangan, dan insentif. Gaji adalah imbalan yang
dibayarkan

kepada

karyawan

secara

teratur,

seperti

tahunan,

caturwulan, bulanan atau mingguan. Sutrisno menjelaskan Kompensasi
non finansial adalah kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara
langsung oleh karyawan. Menurut Sofiandi kompensasi non finansial
21
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adalah pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai upaya
perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. dapat
disimpulkan bahwa kompensasi non finansial adalah kompensasi yang
diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya tanpa melihat
karyawan yang satu dengan yang lain. Kompensasi non finansial
digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan para
karyawannya agar nyaman di dalam bekerja22.

2.

Tujuan Kompensasi
Menurut Keith Davis dan Werther W.B secara umum tujuan
manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan dalam
mencapai tujuan strategis dan menjamin terjadinya keadilan internal
dan eksternal. Keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan
dikompensasi secara adil dengan membandingkan pekerjaan yang sama
di pasar kerja23.
Menurut Schuler dan Jackson tujuan kompensasi ada 4 antara lain
yaitu24 :
a) Menarik orang-orang yang potensial daan berkualitas untuk
bergabung dengan perusahaan.
b) Mempertahankan karyawan yang baik.
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c) Meraih keunggulan kompetitif.
d) Memotivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitas atau
mencapai tingkat kinerja yang tinggi.
3.

Bentuk Kompensasi
Michael dan Harold membagi kompensasi dalam tiga bentuk, yaitu
: material, sosial dan aktivitas.25
a)

Kompensasi materia yaitu : tidak hanya berbentuk uang, seperti
gaji, bonus, dan komisi, melainkan segala bentuk penguat fisik
(phisical reinforcer), misalnya fasilitas parkir, telepon dan ruang
kantor yang nyaman, serta berbagai macam bentuk tunjangan
misalnya pensiun, asuransi kesehatan.

b) Kompensasi sosial yaitu : berhubungan erat dengan kebutuhan
berinteraksi dengan orang lain misalnya status, pengakuan ahli di
bidangnya, penghargaan atas prestasi, promosi, kepastian masa
jabatan, dsb.
c)

Kompensasi aktivitas yaitu : aspek-aspek pekerjaan yang tidak
disukainya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan
aktivitas tertentu.

25

S. Pantja Djati Kajian Terhadap Kepuasan Kompensasi, Kominmen Organisasi dan
Prestasi Kerja, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 5, No. 1, Maret 2003: 28

4.

Indikator Kompensasi
Ada tiga indikator untuk menilai kompensasi menurut Simamora yaitu :
1.

Puas terhadap Gaji, hak yang diterima oleh karyawan karena
kompensasinya terhadap perusahaan.

2.

Puas terhadap Fasilitas,

Kompensasi yang diberikan kepada

karyawan sebagai penunjang kelancaran untuk bekerja dan
memotivasi karyawan agar semangat kerja.
3.

Puas terhadap Tunjangan Kompensasi, tambahan yang diberikan
berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dalam
usaha untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan26.

E. KINERJA KARYAWAN
1. Pengertian Kinerja Karyawan
Menurut

Mangkunegara

Kinerja

berasal

dari

kata

job

performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau
prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja
adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya27.

Menurut

Torang menjelaskan Kinerja adalah kuantitas atau

kualitas hasil kerja individu atau sekelompok didalam organisasi
26
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dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada
norma, standar oprasional prosedur kiteria dan ukuran yang telah
ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi28.

Kinerja merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas yang
dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu dan dapat diukur.
Kinerja yang tinggi merupakan manifestasi dari kualitas karyawan.
Kinerja ini merupakan suatu hal yang penting dalam rangka
menunjang kelancaran organisasi dalam mencapai tujuanya dan dapat
tercipta jika terdapat semangat yang tinggi dari para karyawannya 29.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kinerja dalam
penelitian ini merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang
karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

2.

Faktor – Faktor Kinerja Kayawan
Menurut Keith Davis faktor yang mempengaruhi pencapaian
kinerja, yaitu30:
a) Faktor Kemampuan :

28

christilia o. Posuma, kompetensi, kompensasi, dan kepemimpinan pengaruhnya terhadap
kinerja karyawan pada rumah sakit ratumbuysang manado, jurnal emba vol.1 no.4, desember
2013, hal. 648
29
Zainul Hidayat dan Muchamad Taufiq, Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja
serta Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Lumajang, jurnal , 2012
30
Anwar Prabowo Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002, Hlm.157

Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality dengan
pendidikan yang memadai untuk jabatanya dan terampil dalam
mengerjakan pekerjaan sehari hari, maka ia akan lebih mudah
mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu
ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
b) Faktor Motivasi :
Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam
menghadapi situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka
yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanyan akan
menunjukkan motivasi kerja yang tinggi dan sebaliknya jika
mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan
menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Motivasi merupakan
kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk
mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

3.

Indikator kinerja karyawan
Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jacksonterdapat beberapa
indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu, yaitu:31
1) Kualtias kerja : diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas
pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap
keterampilan dan kemampuan karyawan.

31

Mathis, Robert L. dan Jackson. John H. 2006. Human Resource Management
(Manajemen Sumber Daya Manusia). Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. Hlm 378

2) Kuantitas : merupakan jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam
istilah seperti

jumlah

unit, jumlah siklus

aktivitas

yang

diselesaikan.
3) Ketepatan waktu : merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada
awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan
hasil output sertamemaksimalkan waktu yang tersedia untuk
aktivitas lain.

4.

Kinerja Karyawan dalam Perspektif Islam
Kinerja karyawan dalam perspektif islam adalah suatu pencapaian
yang diperoleh seseorang atau organisasi dalam bekerja atau berusaha
yang mengikuti kaidah-kaidah agama atau prinsip ekonomi islam32.
Terdapat beberapa dimensi kinerja karyawan dalam perspektif islam
yaitu:
1) Amanah dalam bekerja yang terdiri atas: professional, jujur,
ibadah dana mal perbuatan.
2) Mendalami agama dan profesi yang terdiri atas: memahami tata
nilai agama, dan tekun bekerja.
Kemuliaan seorang manusia itu tergantung dengan apa yang
dilakukannya. Oleh sebab itu, suatu pekerjaan yang mendekatkan
seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta patut untuk diberi
perhatian dan reward yang setimpal.

32

Faizal Nurmatias, “Pengaruh Etika Kerja Islam, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja
Karyawan di Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai”, Jurnal Jamaluddin Ummah, Vol
01 (Oktober, 2015), 4

“Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an surat At-Taubah ayat 105”
َو ق ُ ِل ا ْع َم ل ُ وا ف َ سَ ي َ َر ى ه
ع ا ل ِ ِم
َ ٰع َم ل َ كُ ْم َو َر سُو ل ُ ه ُ َو ال ْ ُم ْؤ ِم ن ُ و َن ۖ َو سَ ت ُ َر دُّ و َن إ ِ ل َ ى
َ ُ َّللا
ال ْ َغ ي ْ ب ِ َو ال شه ه َ ا دَ ة ِ ف َ ي ُ ن َ ب ِّ ئ ُكُ ْم ب ِ َم ا كُ ن ْ ت ُ ْم ت َ ْع َم ل ُو َن
Artinya : "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul Nya serta orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan”.
Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa tujuan seorang
muslim bekerja adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan
mendapatkan keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasil yang
diperoleh. Kalau kedua hal itu telah menjadi landasan kerja seseorang,
maka akan tercipta kinerja yang baik.

F. PENELITIAN TERDAHULU
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu
NO

PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

1

Sabdo Teguh

Pengaruh Gaya

Hasil Penelitiann menunjukan

Prakoso

Kepemimpinan Dan

bahwa gaya kepemimpinan dan

Disiplin Kerja Terhadap

disiplin kerja memiliki pengaruh

Kinerja Pegawai Perum

positif dan

Perhutani Kph Kedu Utara

signifikan terhadap kinerja
pegawai

2

Wa ode zusnita

Pengaruh Kepemimpinan

Hasil Penelitiannya menunjukan

muizu, umi

Terhadap Kinerja Karyawan

bahwa kepemimpinan dan motivasi

kaltum, ernie t.

kerja berpengaruh signifikan, baik

Sule

secara parsial maupun simultan,

terhadap kinerja karyawan
3

Erma Safitri

Pengaruh Pelatihan Dan

Hasil Penelitiannya menunjukan

Disiplin Kerja Terhadap

bahwa disiplin kerja berpengaruh

Kinerja Karyawan

signifikan terhadap kinerja
karyawan.

4

Agung

Pengaruh Disiplin Kerja

Hasil Penelitiannya menunjukan

Setiawan

Dan Motivasi Terhadap

bahwa disiplin kerja berpengaruh

Kinerja Karyawan Pada

terhadap kinerja karyawan baik

Rumah Sakit Umum Daerah

secara simultan dan parsial

Kanjuruhan Malang
5

Slamet Riyadi

Pengaruh Kompensasi

Hasil Penelitiannya menunjukan

Finansial, Gaya

bahwa kompensasi finansial tidak

Kepemimpinan, Dan

mempengaruhi kinerja karyawan

Motivasi Kerja Terhadap

dan gaya kepemimpinan

Kinerja Karyawan Pada

mempengaruhi kinerja karyawan

Perusahaan Manufaktur Di
Jawa Timur
6

Catur Okta

Pengaruh kompensasi

Hasil Penelitiannya menunjukan

Viani

terhadap

bahwa kompensasi berpengaruh

Kinerja karyawan

secara signifikan terhadap kinerja
karyawan.

7

Windy Aprilia

Pengaruh Kompensasi,

Hasil Penelitiannya menunjukan

Murty

Motivasi Dan Komitmen

bahwa kompensasi secara parsial

Organisasional Terhadap

berpengaruh tidak signifikan

Kinerja Karyawan Bagian

terhadap kinerja karyawan.

Akuntansi
8

9

Eko Santoso

Pengaruh Kepemimpinan,

Hasil Penelitiannya menunjukan

Motivasi, Kompensasi Dan

bahwa terdapat pengaruh yang

Disiplin Kerja Terhadap

signifikan antara kepemimpinan,

Kinerja Karyawan Di Bank

motivasi, kompensasi dan disiplin

Central Asia Kudus

kerja terhadap kinerja karyawan

Danang Agil

Peningkatan produktivitas

Hasil Penelitiannya menunjukan

Wicaksono

kerja karyawan melalui

bahwa kepemimpinan, disiplin

kepemimpinan, disiplin

kerja berpengaruh positif dan

kerja, motivasi, dan

signifikan terhadap produktivitas

kompensasi pada pt.

kerja karyawan, sedangkan

Danatrans service logistics

kompensasi berpengaruh negatif

semarang

dan tidak signifikan terhadap
produktivitas kerja karyawan

10

Arief Chaidir

Pengaruh Kepemimpinan,

Hasil Penelitiannya menunjukan

Abdillah, Farid

Stres Kerja, Disiplin Kerja,

bahwa ada pengaruh

Wajdi

Dan Kompensasi Dengan

kepemimpinan, disiplin kerja dan

Kinerja Pegawai

kompensasi terhadap kinerja
pegawai

Sumber : data di olah oleh peneliti 2020

G. PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Hipotesis merupakan pernyataan hubungan antara dua variabel atau
lebih, yang bersifat sementara atau bersifat dugaan, atau yang bersifat masih
lemah. Hipotesis sangat berguna bagi penelitian33. Berikut adalah hipotesis
dalam penelitian ini :

1) Hubungan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan
Menurut Miftah Thoha Gaya Kepemimpinan merupakan norma
perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut
mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Veithzal Rivai
gaya kepemimpinan didefenisikan sebagai perilaku dan strategi sebagai
hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang sering

33

Muslich Anshori, Sri Iswati. Metodologi Penelitian Kuantitatif : Edisi 1. Surabaya:
Airlangga University Press, 2019. Hlm. 45

diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja
bawahannya34.

Pengaruh Kepemimpinan terhadap kinerja Karyawan yang diteliti
oleh Slamet Riyadi (2011), Rona Tanjung Dan Muhammad Zulhardi
(2019),

Sabdo

Teguh

Prakoso

(2016),

menunjukkan

bahwa

Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja Karyawan.
(H1): kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada
Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim Sumatera Selatan

2) Hubungan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan

Disiplin kerja adalah suatu keadaan tertib dimana seseorang atau
sekelompok

orang

yang

tergabung

dalam

organisasi

tersebut

berkehendak mematuhi dan menjalankan peraturan peraturan perusahaan
baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan dilandasi kesadaran dan
keinsyafan

akan tercapainya suatu kondisi antara keinginan dan

kenyataan dan diharapkan agar para karyawan memiliki sikap disiplin
yang tinggi dalam bekerja sehingga produktivitasnya meningkat35.

34

sarita permata dewi, pengaruh pengendalian internal dan gaya kepemimpinan terhadap
kinerja karyawan spbu Yogyakarta (studi kasus pada spbu anak cabang perusahaan rb.group ),
jurnal nominal / volume i nomor i / tahun 2012
35
Regina Aditya Reza, Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan Disiplin Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan Pt Sinar Santosa Perkasa Banjarnegara, Skripsi, 2010

Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja Karyawan yang diteliti
Heny sidanti (2015)36, Rona Tanjung Dan Muhammad Zulhardi (2019),
Erma Safitri (2013)37, menunjukkan bahwa Disiplin Kerja berpengaruh
positif terhadap kinerja Karyawan

(H2): disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada
Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim Sumatera Selatan

3) Hubungan kompensasi terhadap kinerja karyawan

Selain gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja, kompensasi
juga mempengaruhi kinerja pegawai. Setiap pegawai dalam organisasi
mempunyai kepentingan dan tujuan personal dan untuk menjamin
tercapainya keselarasan tujuan antar pegawai dan organisasi, pemimpin
harus memberikan perhatian melalui pemberian kompensasi, karena
kompensasi merupakan bagian dari hubungan timbal balik antara
organisasi dengan pegawai38.
Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh
Muhammad Dzulkifli (2013)39, Tanto Wijaya dan Fransisca Andreani

36

Heny Sidanti, Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Dprd Kabupaten Madiun, 2015
37
38

Erma Safitri , Pengaruh Pelatihan Dan Disiplin Kerja, Jurnal, 2013

Veronika Selviati,Jurnal, Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja Dan
Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran Dan
Perbendaharaan Dppkad Kota Tanjungpinang
39
Muhammad Dzulkifli, Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja,
Kompetensi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai ( Studi Kasus Pada Direktorat
Budidaya Dan Pascapanen Florikultura Pasar Minggu Jakarta Selatan, Skrpsi, 2013

(2015), Catur Okta Viani (2015), menunjukkan bahwa kompensasi
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
(H3): kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada
Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim Sumatera Selatan.

H. KERANGKA PEMIKIRAN
Berdasarkan landasan teori yang diajukan dalam penelitian, maka
kerangka pemikiran rencana penelitian terdiri dari:
KEPEMIMPINAN
(X1)

DISIPLIN KERJA
(X2)

KINERJA KARYAWAN
(Y)

KOMPENSASI
(X3)

Gambar 2.1 kerangka pemikiran

Keterangan Gambar 2.1 : Model Pengaruh Kepemimpinan, Disiplin
Kerja, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada Dinas
Ketenagakerjaan Muara Enim Sumatera Selatan.
(H1): kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada
Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim Sumatera Selatan

(H2): disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada
Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim Sumatera Selatan
(H3): kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada
Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim Sumatera Selatan.

