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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ogbonna dan Harris (2000) 

bertujuan mengkaji hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan gaya 

kepemimpinan tidak secara langsung mempengaruhi kinerja, tetapi secara 

tidak langsung ditengahi (dimediasi) oleh budaya organisasi. Diduga bahwa  

hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Kinerja secara keseluruhan 

dimediasi oleh beberapa jenis Budaya Organisasi. 

 Seba (2010) mengkaji tentang “Pengaruh Organizational Citizenship 

Behavior (OCB), Kecerdasan Emosi dan Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Pegawai”. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk 

mengetahui pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB), 

Kecerdasan Emosi dan Budaya Organisasi pada suatu organisasi terhadap 

Kinerja Pegawai.. Alat analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif 

dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

partial dan signifikan antara OCB, Kecerdasan Emosi, dan Budaya 

Organisasi terhadap Kinerja Pegawai. 

 Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah 

pada penelitian yang dilakukan Seba (2010) variabel yang diteliti yaitu 

variabel terikat kinerja karyawan. Perbedaannya dengan penelitian sekarang 
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adalah, penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas Organizational 

Citizenship Behavior (OCB), Kecerdasan Emosi dan Budaya Organisasi. 

Sementara itu penelitian sekarang menggunakan Gaya Kepemimpinan 

Transformasional sebagai variabel bebas dan OCB (organizational 

citizenship behavior) sebagai variabel moderator. Sementara itu pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan Ogbonna dan Harris (2000) 

persamaannnya terletak di variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan, 

perbedaannya adalah penelitan sebelumnya menggunakan variabel bebas 

Gaya Kepemimpinan, dan variabel moderatornya menggunakan Budaya 

Organisasi sementara itu penelitian sekarang menggunakan OCB 

(organizational citizenship behavior) sebagai variabel moderator dan 

variabel bebas Gaya Kepemimpinan Transformasional. Kemudian penelitian 

sekarang juga menggunakan analisis Partial Least Square (PLS) berbeda 

dengan penelitian terdahulu yang menggunakan analisis jalur (path 

analysis). 

Tabel 1.1 

Tinjauan Antara Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian 

Sekarang 

 

No Judul Variabel Teknik Hasil 

1 Ogbonna dan 

Harris (2000) 

“Leadership 

Style, 

Organizational 

Culture and 

Performance: 

Empirical 

Evidence from 

UK Companies” 

X1: Gaya 

Kepemimpinan 

Y: Kinerja 

Moderator: 

Budaya Organisasi 

 

Analisis jalur 

(path 

analysis) 

Gaya 

Kepemimpinan 

tidak secara 

langsung 

mempengaruhi 

kinerja, tetapi 

ditengahi 

(dimediasi) oleh 

budaya 

organisasi 
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No Judul Variabel Teknik Hasil 

3 M Zakiyyul FR 

(2013) “Pengaruh 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Dengan 

Organizational 

Citizenship 

Behavior sebagai 

Variabel 

moderator Pada 

PD. BPR Kalsel” 

X: Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Y: Kinerja 

Moderator: OCB 

Teknik 

Statistik 

Infrencial 

menggunakan 

model Partial 

Least Square 

(PLS) 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Suatu organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuannya serta mampu 

memenuhi tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada para 

manajernya (pimpinannya). Apabila manajer mampu melaksanakan fungsi-

fungsinya dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut akan dapat 

mencapai sasarannya. Sebab itu organisasi membutuhkan pemimpin yang 

efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya 

atau anak buahnya. Jadi, seorang pemimpin atau kepala suatu organisasi 

akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat mempunyai 

pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah pencapaian tujuan 

organisasi. 

Robbins (2006) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. 

Kepemimpinan menurut Siagian (2003) adalah kemampuan seseorang untuk 
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mempengaruhi orang lain dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa 

sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun 

secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi. Sedangkan Yukl (2001) 

mengatakan kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain 

untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan 

bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk 

memfasilitasi upaya individu dan kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Gibson et.al (2006) mengatakan bahwa kepemimpinan (leadership) 

merupakan suatu usaha menggunakan pengaruh untuk memotivasi individu 

dalam mencapai beberapa tujuan. Dalam menjalankan tugas pemimpin 

memiliki tiga pola dasar gaya kepemimpinan yaitu yang mementingkan 

pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan kerjasama, dan yang 

mementingkan hasil yang dapat dicapai (Veithzal Rivai, 2004). 

2. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Menurut Veithzal Rivai (2004) gaya kepemimpinan adalah pola 

menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun 

yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan 

kombinasi yang konsisten dari falsafah, ketrampilan, sifat, dan sikap yang 

mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan menunjukkan secara 

langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pemimpin 

terhadap kemampuan bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah 

perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, 
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sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi kinerja bawahannya. 

3. Pengertian Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Sementara itu Gaya Kepemimpinan Transformasional menurut teori 

Bass dan Avolio dalam Sahertian (2010) adalah gaya kepemimpinan yang 

mencakup upaya perubahan organisasi, pemimpin menciptakan visi dan 

lingkungan yang memotivasi para karyawan untuk berprestasi melampaui 

harapan. Dengan model gaya kepemimpinan transformasional para 

karyawan akan merasa percaya, kagum, loyal, dan hormat kepada 

pemimpinnya sehingga para karyawan akan termotivasi untuk melakukan 

lebih dari apa yang diharapkan dari mereka. Bahkan tidak jarang karyawan 

dapat melampaui apa yang mereka perkirakan dapat lakukan, meliputi: 

a) Idealized Influence (kharisma) 

Para pemimpin transformasional bersikap dengan cara-cara yang 

membuat mereka bisa menjadi teladan bagi para karyawan. Para 

pemimpin ini dikagumi, dihormati, dan dipercaya. Mereka dapat 

menggerakkan dan mengilhami bawahan dengan suatu visi dan sense of 

mission, menanggung resiko bersama, hanya menggunakan 

kekuasaannya jika diperlukan dan tidak untuk kepentingan pribadi dan 

menanamkan rasa bangga pada karyawannya. 

b) Inspirational Motivation (inspirasi) 

Pemimpin transformasional bersikap dengan cara-cara yang memberi 

motivasi dan inspirasi kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka 
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dengan memberikan tantangan bagi para anak buah mereka dalam 

bekerja. Pemimpin menciptakan pengharapan-pengharapan yang 

dikomunikasikan dengan jelas agar para anak buah tertarik untuk 

mencapainya dan menunjukkan komitmen terhadap tujuan-tujuan dan 

visi yang dimiliki. Dia juga membangkitkan semangat kerjasama tim, 

antusiasme, dan optimisme diantara rekan kerja dan bawahan. 

c) Intellectual Stimulation (stimulasi intelektual) 

Para pemimpin transformasional merangsang upaya karyawan untuk 

menjadi inovatif dan kreatif dengan cara mempertanyakan asumsi, 

menyajikan masalah dalam kerangka yang berbeda, dan menggunakan 

pendekatan baru untuk masalah lama sehingga kreatifitas mendapatkan 

dorongan untuk tumbuh. Pemimpin tidak mengkritik kesalahan 

karyawan di hadapan orang banyak, karyawan dilibatkan untuk 

memberikan ide dan solusi untuk menyelesaikan masalah, dan mereka 

didorong untuk mencoba pendekatan-pendekatan baru dan ide mereka 

tidak dikritik karena berbeda dengan ide pemimpin. 

d) Individuallized Consideration (konsiderasi yang bersifat individual) 

Pemimpin transformasional memberikan perhatian khusus terhadap 

kebutuhan tiap individu untuk mendapatkan pencapaian dan 

pertumbuhan dengan berperan sebagai pelatih atau pendamping 

(mentor). Anak buah dan rekan kerja didorong untuk mencapai level 

potensi yang makin lama makin tinggi, dan melalui interaksi personal 

diharapkan prestasi para karyawan semakin meningkat. 
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4. Pengertian Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Kinerja karyawan biasanya dinilai berdasarkan pada job description 

yang telah dirancang oleh suatu perusahaan, sehingga manajemen 

perusahaan dapat melihat kemampuan karyawannya dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan job desription. Melakukan 

pekerjaan sesuai dengan tugas yang ada dalam job description ini disebut in 

role behavior dalam Organ (2006). Sedangkan melakukan pekerjaan yang 

tidak sebatas dengan tugas-tugas yang terdapat dalam deskripsi kerjanya 

disebut extra role behavior atau disebut dengan Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) didefinisikan sebagai 

perilaku individu yang memiliki kebebasan untuk memilih, yang secara 

tidak langsung atau secara eksplisit diakui oleh sistem reward dan memberi 

kontribusi pada keefektifan dan keefisienan fungsi organisasi yang dikutip 

dari Organ (2006). Organ juga mendefinisikan OCB sebagai perilaku dan 

sikap yang menguntungkan organisasi yang tidak bisa ditumbuhkan dengan 

basis kewajiban peran formal maupun dengan bentuk kontrak atau 

kompensasi.  Johns yang dikutip Budihardjo (2004) mengemukakan bahwa 

OCB memiliki karakteristik perilaku sukarela/extra-role behavior yang 

tidak termasuk dalam uraian jabatan, perilaku spontan/tanpa saran atau 

perintah tertentu, perilaku yang bersifat menolong, serta perilaku yang tidak 

mudah terlihat serta dinilai melalui evaluasi kinerja. 
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OCB berhubungan dengan informal, perilaku prososial yang dipesan 

oleh karyawan dengan sukarela untuk membantu karyawan lain dalam suatu 

pekerjaan (Mackenzie, Podsakoff & Fetter ; Ensher yang dikutip 

Budihardjo, 2004). Dapat disimpulkan bahwa Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) adalah perilaku dan sikap karyawan sebagai kontribusinya 

diluar deskripsi kerja formal, yang dilakukan dengan sukarela, dan memberi 

kontribusi pada keefektifan dan keefisienan pada fungsi perusahaan. 

a) Aspek-aspek Organizational Citizenship Behavior  

Organ (2006) mengidentifikasikan 5 aspek tentang Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) yaitu :  

1) Altruism (sikap menolong) 

Menunjukkan suatu pribadi yang lebih mementingkan kepentingan 

orang lain dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Misalnya, 

karyawan yang sudah selesai dengan pekerjaannya membantu 

karyawan lain dalam menghadapi pekerjaan yang sulit. 

2) Courtesy (sikap sopan) 

Bentuk tindakan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah, 

secara arti kata bisa diartikan sebagai sikap sopan dan 

mempertimbangkan orang lain. Apabila ditinjau dalam konteks 

pekerjaan adalah sebuah tindakan tertentu yang muncul pada situasi 

tertentu yang bukan merupakan tugas utama. Contohnya menawari 

teman kerja makan bersama, apabila memiliki tugas yang sama selalu 
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mengingatkan teman kerja agar tidak lupa dan sharing untuk 

menyelesaikan tugas tersebut. 

3) Conscientiousness (sikap yang menunjukkan kesungguhan) 

Suatu perilaku yang menunjukkan upaya sukarela untuk 

meningkatkan cara dalam menjalankan pekerjaannya secara kreatif 

agar kinerja organisasi meningkat. Perilaku tersebut melibatkan kreatif 

dan inovatif secara sukarela untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam bekerja demi peningkatan organisasi. Karyawan tersebut 

melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan organisasi 

melebihi dari yang disyaratkan, misalnya berinisiatif meningkatkan 

kompetensinya, secara sukarela mengambil tanggung jawab diluar 

wewenangnya. Misalnya, mengikuti seminar dan kursus yang di 

sediakan organisasi. 

4) Sportmanship (sikap sportif) 

Menunjukkan suatu kerelaan/toleransi untuk bertahan dalam suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh. Perilaku ini 

menunjukkan suatu daya toleransi yang tinggi terhadap lingkungan 

yang kurang atau bahkan tidak menyenangkan. Menurut (Podsakoff ) 

yang dikutip Budihardjo (2004) dimensi ini kurang dapat perhatian 

dalam penelitian empiris. Dikatakan pula bahwa sportsmanship 

seharusnya memiliki cakupan yang lebih luas, dalam pengertian 

individu tidak hanya menahan ketidakpuasan tetapi individu tersebut 

harus tetap bersikap positif serta bersedia mengorbankan 
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kepentingannya sendiri demi kelangsungan organisasi. Misalnya, saat 

dirinya tidak nyaman dengan kondisi pekerjaannya. 

5) Civic Virtue (sikap yang mementingkan kepentingan umum) 

Terlibat dalam aktivitas organisasi dan peduli terhadap kelangsungan 

hidup organisasi. Secara sukarela berpartisipasi, bertanggung jawab 

dan terlibat dalam mengatasi masalah-masalah organisasi demi 

kelangsungan organisasi. Karyawan juga aktif mengemukakan 

gagasan-gagasannya serta ikut mengamati lingkungan bisnis dalam hal 

ancaman dan peluang. Misalnya, aktif berpartisipasi dalam rapat 

organisasi. 

6) Manfaat Organizational Citizenship Behavior 

Meningkatkan produktivitas rekan kerja. 

1) Karyawan yang menolong rekan kerja lain akan mempercepat 

penyelesaian tugas rekan kerjanya, dan pada gilirannya 

meningkatkan produktivitas rekan tersebut. 

2) Seiring dengan berjalannya waktu, perilaku membantu yang 

ditunjukkan karyawan akan membantu menyebarkan best practice 

ke seluruh unit kerja atau kelompok. 

Meningkatkan produktivitas manajer. 

1) Karyawan yang menampilkan perilaku civic virtue akan 

membantu manajer mendapatkan saran dan atau umpan balik 

yang berharga dari karyawan tersebut, untuk meningkatkan 

efektivitas unit kerja. 
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2) Karyawan yang sopan, yang menghindari terjadinya konflik 

dengan rekan kerja, akan menolong manajer terhindar dari krisis 

manajemen. 

Menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi 

secara keseluruhan. 

1) Jika karyawan saling tolong menolong dalam menyelesaikan 

masalah dalam suatu pekerjaan sehingga tidak perlu melibatkan 

manajer, konsekuensinya manajer dapat memakai waktunya 

untuk melakukan tugas lain, seperti membuat perencanaan. 

2) Karyawan yang menampilkan concentioussness yang tinggi hanya 

membutuhkan pengawasan minimal dari manajer sehingga 

manajer dapat mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar 

kepada mereka, ini berarti lebih banyak waktu yang diperoleh 

manajer untuk melakukan tugas yang lebih penting. 

3) Karyawan lama yang membantu karyawan baru dalam pelatihan 

dan melakukan orientasi kerja akan membantu organisasi 

mengurangi biaya untuk keperluan tersebut. 

4) Karyawan yang menampilkan perilaku sportmanship akan sangat 

menolong manajer tidak menghabiskan waktu terlalu banyak 

untuk berurusan dengan keluhan-keluhan kecil karyawan. 

Membantu menghemat energi sumber daya yang langka untuk 

memelihara fungsi kelompok. 
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1) Keuntungan dari perilaku menolong adalah meningkatkan 

semangat, moril (morale), dan kerekatan (cohesiveness) 

kelompok, sehingga anggota kelompok (atau manajer) tidak perlu 

menghabiskan energi dan waktu untuk pemeliharaan fungsi 

kelompok. 

2) Karyawan yang menampilkan perilaku courtesy terhadap rekan 

kerja akan mengurangi konflik dalam kelompok, sehingga waktu 

yang dihabiskan untuk menyelesaikan konflik manajemen 

berkurang. 

Dapat menjadi sarana efektif untuk mengoordinasi kegiatan-kegiatan 

kelompok kerja. 

1) Menampilkan perilaku civic virtue (seperti menghadiri dan 

berpartisipasi aktif dalam pertemuan di unit kerjanya) akan 

membantu koordinasi diantara anggota kelompok, yang akhirnya 

secara potensial meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelompok. 

2) Menampilkan perilaku courtesy (misalnya saling memberi 

informasi tentang pekerjaan dengan anggota dari tim lain) akan 

menghindari munculnya masalah yang membutuhkan waktu dan 

tenaga untuk diselesaikan. 

Meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan 

mempertahankan karyawan terbaik. 

1) Perilaku menolong dapat meningkatkan moril dan kerekatan serta 

perasaan saling memiliki diantara anggota kelompok, sehingga 
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akan meningkatkan kinerja organisasi dan membantu organisasi 

menarik dan mempertahankan karyawan yang baik. 

2) Memberi contoh pada karyawan lain dengan menampilkan 

perilaku sportmanship (misalnya tidak mengeluh karena 

permasalahan-permasalahan kecil) akan menumbuhkan loyalitas 

dan komitmen pada organisasi. 

Meningkatkan stabilitas kinerja organisasi. 

1) Membantu tugas karyawan yang tidak hadir di tempat kerja atau 

yang mempunyai beban kerja berat akan meningkatkan stabilitas 

(dengan cara mengurangi variabilitas) dari kinerja unit kerja. 

2) Karyawan yang conscientiuous cenderung mempertahankan 

tingkat kinerja yang tinggi secara konsisten, sehingga mengurangi 

variabilitas pada kinerja unit kerja. 

Meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan. 

1. Karyawan yang mempunyai hubungan dekat dengan pasar dengan 

sukarela memberi informasi tentang perubahan yang terjadi di 

lingkungan dan memberi saran tentang bagaimana merespons 

perubahan tersebut, sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan 

cepat. 

2. Karyawan yang secara aktif hadir dan berpartisipasi pada 

pertemuan-pertemuan di organisasi akan membantu menyebarkan 

informasi yang penting dan harus diketahui oleh organisasi. 
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3. Karyawan yang menampilkan perilaku conseientiousness 

(misalnya kesediaan untuk memikul tanggung jawab baru dan 

mempelajari keahlian baru) akan meningkatkan kemampuan 

organisasi beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di 

lingkungannya. 

5. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Mathis dan Jackson (2006) mengatakan kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja 

yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan perusahaan. 

Sehingga perlu diupayakan usaha untuk meningkatkan kinerja. Tetapi hal 

ini tidak mudah sebab banyak faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya kinerja seseorang. 

Helfert mengatakan (dalam Veithzal Rivai 2009) kinerja adalah 

suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode 

waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber 

daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang 

digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan dari suatu organisasi. 

Mangkunegara (2007) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-kinerja.html
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b. Penilaian Kinerja 

 Mathis dan Jackson (2006), kinerja karyawan yang umum untuk 

kebanyakan pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut: 

1) Kuantitas dari hasil 

2) Kualitas dari hasil 

3) Ketepatan waktu dari hasil 

4) Kemampuan bekerja sama 

5) Kehadiran 

 Dimensi lain dari kinerja diluar beberapa yang umum ini dapat 

diterapkan pada berbagai pekerjaan. Kriteria pekerjaan atau dimensi yang 

spesifik dari pekerjaan akan mengidentifikasikan elemen yang paling 

penting dalam pekerjaan tersebut. 

a) Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Syafarudin Alwi (2001) secara teoritis tujuan 

penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan 

development yang bersifat evaluation harus menyelesaikan : 

1) Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi 

2) Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision 

3) Hasil penilaian digunakan sebagai dasar meengevaluasi sistem 

seleksi. 

Sedangkan yang bersifat development penilai harus 

menyelesaikan : 

1) Prestasi riil yang dicapai individu 
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2) Kelemahan- kelemahan individu yang menghambat kinerja 

3) Prestasi- pestasi yang dikembangkan. 

b) Manfaat Penilaian Kinerja 

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat 

bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun secara 

terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah : 

1) Penyesuaian-penyesuaian kompensasi. 

2) Perbaikan kinerja. 

3) Kebutuhan latihan dan pengembangan. 

4) Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja. 

5) Untuk kepentingan penelitian pegawai. 

6) Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. 

C. Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Transformasional Dengan 

Kinerja Karyawan 
 

Kepemimpinan pada dasarnya adalah proses mempengaruhi orang lain. 

Selain itu kepemimpinan juga juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi, 

menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau 

sekelompok orang untuk tujuan tertentu. Dalam upaya mempengaruhi tersebut 

seorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda-beda dalam setiap situasi. 

Ogbonna dan Harris (2000) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

kepemimpinan yang diperankan dengan baik oleh seorang pemimpin mampu 

memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, hal ini akan membuat 

karyawan lebih hati-hati berusaha mencapai target yang diharapkan 
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perusahaan, hal tersebut berdampak pada kinerjanya. Hasil penelitian Ogbonna 

dan Harris (2000) menunjukkan bahwa budaya organisasi mampu memoderasi 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja yang berdampak pada 

peningkatan kinerja karyawan. 

Chen (2004) dalam penelitiannya menguji pengaruh antara budaya 

organisasi dan peran kepemimpinan terhadap komitmen organisasi, kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan pada perusahaan industri kecil dan menengah di 

Taiwan. Sedangkan Armanu Thoyib (2005) menyatakan kepemimpinan, 

budaya organisasi, dan strategi organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Sementara Fiedler (1996, dalam Ogbonna dan Harris, 2000) 

membuktikan pentingnya efektifitas kepemimpinan dengan argumentasinya 

bahwa efektivitas seorang pemimpin merupakan determinan utama 

keberhasilan atau kegagalan kelompok, organisasi atau bahkan negara. 

D. Hubungan Antara OCB (Organizational Citizenship Behavior) Dengan 

Kinerja Karyawan 
 

Robbins (2006) mengemukakan bahwa OCB (Organizational Citizenship 

Behavior) merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari 

kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya 

organisasi tersebut secara efektif. 

Robbins dan Judge (2008), fakta menunjukkan bahwa organisasi yang 

mempunyai karyawan yang memiliki OCB yang baik, akan memiliki kinerja 

yang lebih baik dari organisasi lain. 
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E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan penjelasan dari teori-teori yang dikemukakan diatas, maka 

dapat disusun sebuah kerangka pikir yang menggambarkan pengaruh antara 

gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan 

organizational citizenship behavior (OCB) sebagai variabel moderator pada 

PD. BPR Kalsel. 

Gambar 2.1 

Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kinerja Karyawan, dan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Gaya Kepemimpinan  

Transformasional (X) 

 Idealized Influence (kharisma) 

(X1.1) 

 Inspirational Motivation (inspirasi) 

(X1.2) 

 Intellectual Stimulation (stimulasi 

intelektual) (X1.3) 

 Individuallized Consideration 

(konsiderasi yang bersifat 

individual) (X1.4) 

 

 
Kinerja Karyawan (Y) 

Kualitas (Y1.1) 

Ketepatan waktu (Y1.2) 

Kerja sama (Y1.3) 

 
OCB (Moderator) (Z) 

 Altruism (sikap menolong) (Z1.1) 

 Courtesy (sikap sopan) (Z1.2) 

 Conscientiousness (sikap yang 

menunjukkan kesungguhan) (Z1.3) 

 Sportmanship (sikap sportif) (Z1.4) 

 Civic Virtue (sikap yang 

mementingkan kepentingan umum) 

(Z1.5) 
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Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat diketahui keterkaitan 

antara Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Kinerja Karyawan dengan 

OCB sebagai variabel moderator. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

diambil dari teori Bass dan Avolio yang meliputi Idealized Influence, 

Inspirational Motivation Intellectual Stimulation dan Individuallized 

Consideration, dan OCB sebagai variabel intervening diambil dari teori Organ 

yang dinilai dari Altruism, Courtesy, Conscientiousness, Sportmanship, dan 

Civic Virtue. Kinerja karyawan dalam penelitian ini diukur dari kualitas, 

ketepatan waktu kerja, dan kerja sama (Mathis-Jackson). Dengan kata lain 

penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan OCB sebagai 

variabel moderator pada PD. BPR Kalsel. 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang perlu dibuktikan benar 

atau salah. Menurut pola umum metode ilmiah, setiap riset suatu objek 

hendaknya di bawah tuntunan suatu hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan 

sementara atau jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya 

di dalam kenyataan (empirical verification), percobaan (experimentation), atau 

praktek (implementation). (Umar, 2003). 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil suatu hipotesa adalah: 

1. Diduga Gaya Kepemimpinan Transformasional memiliki pengaruh 

secara langsung terhadap Kinerja Karyawan pada karyawan PD BPR 

Kalsel. 
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2. Diduga Gaya Kepemimpinan Transformasional memiliki pengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan melalui OCB (organizational citizenship 

behavior) sebagai variabel moderator pada karyawan PD BPR Kalsel. 


