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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan 

dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Beberapa penelitian yang 

dilakukan mengenai gaya kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen 

organisasional, dan kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu 

No. Keterangan Uraiain 

1. Judul 

penelitian 

Pengaruh Keterlibatan Karyawan, Budaya 

Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap 

Komitmen Organisasional dalam Meningkatkan 

Kinerja Karyawan (Studi pada Universitas 

Brawijaya) – 2012 

Peneliti Nurul Indayati (Program Magister Manajemen FEB-

UB), Armanu Thoyib, dan Rofiaty (Jurusan 

Manajemen FEB-UB) 

Alat 

analisis 

Structural Equal Modeling (SEM) 

Hasil 

penelitian 

- Keterlibatan karyawan, budaya organisasi, dan 

gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasional. 

- Keterlibatan karyawan, budaya organisasi, dan 

gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signfikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Judul 

Penelitian 

Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan 

Kerja terhadap Komitmen Organisasional dalam 

Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi pada PT. 

Sido Muncul Kaliwage Semarang) - 2012 
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No. Keterangan Uraiain 

Peneliti Chaterine Melina Taurisa dan Intan Ratnawati 

(Program  Magister Manajemen Universitas 

Dinopengoro) 

Alat 

analisis 

Model Persamaan Struktural (Structural Equal 

Modeling/SEM) 

Hasil 

penelitian 

- Budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

- Budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasional. 

- Kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasional. 

- Komitmen organisasional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

- Budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

- Kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Judul 

Penelitian 

Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan 

Kerja, dan Komitmen Organisasional terhadap 

Kinerja Kinerja Karyawan (Studi pada karyawan 

kantor PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi 

Regional IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta) - 2015 

Peneliti Samuel Jaka Prawira dan Ismi Darmastuti (Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Diponegoro) 

Alat 

analisis 

Regresi linier berganda 

Hasil 

penelitian 

- Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

- Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

- Komitmen organisasional berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

- Budaya organisasi, kepuasan kerja, dan 

komitmen organisasional secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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No. Keterangan Uraiain 

4. Judul 

Penelitian 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen 

Organisasi, Budaya Organisasi terhadap Kepuasan 

Kerja dan Kinerja Karyawan Pemasaran (Pada dealer 

motor PT. Suzuki Cabang Madiun dan Ngawi) - 2016 

Peneliti Robby Sandhi Dessyarti (Magister Manajemen 

Universitas Muhammadiyah Malang) 

Alat 

analisis 

Structural Equation Modeling (SEM) AMOS 

Hasil 

penelitian 

- Gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, 

budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan. 

- Kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja kinerja karyawan. 

- Kepuasan kerja tidak memediasi antara gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi, dan 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

5. Judul 

Penelitian 

The Influence of Leadership Style and Corporate 

Culture on Organizational Commitment and Job 

Performance – A Comparison between a Local 5-star 

Hotel and an International Chain Hotel in Taiwan – 

2015 

Peneliti Hsi-Ying Hsieh (Far East University, Taiwan tahun) 

Alat 

analisis 

Regresi (SPSS 20.0) 

Hasil 

penelitian 

- Budaya inovatif perusahaan berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasional dan kinerja 

karyawan pada sampel gabungan. 

- Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 

komitmen organisasional, dengan pengaruh lebih 

kuat pada sampel International Chain Hotel. 

- Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif 

terhadap kinerja pada sampel gabungan. 

6. Judul 

Penelitian 

The Influence of Leadership Style, Organizational 

Culture, and Motivation on the Job Satisfaction and 

Lecturer’s Performance at College of Darud 

Dakwah Wal Irsyad (DDI) at West Sulawesi – 2016 
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No. Keterangan Uraiain 

Peneliti Anwar Sewang (Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) 

College, Indonesia) 

Alat 

analisis 

Structural Equal Modeling (SEM) 

Hasil 

penelitian 

- Gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan 

motivasi berpengaruh positif dan signfikan 

terhadap kepuasan kerja. 

- Gaya kepemimpinan dan motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

- Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja. 

7. Judul 

Penelitian 

Pengaruh Motivasi Kerja, Komitmen Organisasi, dan 

Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. PG Krebet Baru Kabupaten Malang – 2016 

Peneliti Chilmi Dwi Hadyan (Manajemen – Universitas 

Muhammadiyah Malang) 

Alat 

analisis 

Rentang skala dan regresi linier berganda 

Hasil 

penelitian 

- Motivasi kerja, komitmen organisasi, dan kinerja 

karyawan masuk kategori tinggi. Sedangkan 

gaya kepemimpinan masuk kategori baik. 

- Motivasi kerja, komitmen organisasi, dan gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap kinerja karyawan. 

- Motivasi kerja, komitmen organisasi, dan gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap kinerja karyawan. 

8. Judul 

Penelitian 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada 

Koperasi Bangkit Usaha Sanan Malang – 2017 

 Peneliti Zeni Efianti (Manajemen – Universitas 

Muhammadiyah Malang) 

 Alat 

analisis 

Rentang skala dan regresi linier berganda 
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No. Keterangan Uraiain 

 Hasil 

penelitian 

- Gaya kepemimpinan dan kinerja masuk kategori 

cukup. Sedangkan budaya organisasi masuk 

kategori kuat. 

- Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

kinerja karyawan. 

 

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian 

terdahulu yang disajikan dalam tabel 2.1. di atas dengan penelitian yang 

dilakukan saat ini. 

1. Persamaan 

Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadyan dan Efianti, 

serta Prawira & Darmastuti, penelitian saat ini juga menggunakan variabel 

dependen kinerja karyawan serta alat analisis rentang skala dan regresi linier 

berganda. 

2. Perbedaan 

 Perbedaan yang terdapat dalam penelitian saat ini dan penelitian 

terdahulu dalam tabel 2.1. di atas, diantaranya: obyek penelitian, kombinasi 

variabel, dan alat analisis. Obyek penelitian ini adalah karyawan PT. 

Nalagareng Resources. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indayati 

dkk, Taurisa & Ratnawati, Sewang, Hsieh, serta Dessyarti menggunakan 

dua variabel dependen dan alat analisis Structural Equation Modeling 

(SEM). Variabel dependen dan alat analisis tersebut berbeda dengan 

penelitian saat ini yang menggunakan satu variabel dependen yaitu kinerja 

karyawan serta alat analisis rentang skala dan regresi linier berganda. 
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Kombinasi variabel independen yang digunakan juga berbeda dengan 

penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan variabel 

independen meliputi: gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan 

komitmen organisasional. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Mangkunegara (2007:67) mendefinisikan kinerja sebagai 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja juga dapat didefinisikan 

sebagai prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang 

ditetapkan untuk pekerjaan itu (Rivai, 2005:17).  

Definisi mengenai kinerja dikemukakan oleh Bastian 

(2001:329) dalam Tangkilisan (2005:175) sebagai gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu 

organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi tersebut. Hasibuan (2006:94) menjelaskan bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan atas kecapakan, 

pengalaman, kesungguhan serta waktu. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Tangkilisan (2005:182) mengemukakan bahwa kinerja suatu 

organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datangnya dari 

dalam organisasi (faktor internal) maupun faktor yang datangnya 

dari luar organisasi (faktor ekternal). Ada yang mempersoalkan 

peralatan, sarana, prasarana, atau teknologi sebagai faktor dominan, 

ada yang mempersoalkan kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki suatu organisasi, dan ada yang mempersoalkan mekanisme 

kerja, budaya organisasi, serta efektivitas kepemimpinan yang ada 

dalam suatu organisasi. 

Kinerja merupakan gabungan tiga faktor penting, yaitu 

kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan 

penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat 

motivasi pekerja (Hasibuan, 2006:94). Simamora (2006:175) 

menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: 1) 

faktor individual meliputi: persepsi, attitude, personality, 

pembelajaran dan motivasi. 2) faktor perusahaan meliputi: sumber 

daya, kepemimpinan, pengahargaan, stuktur dan job design. 

Menurut Mahmudi (2005:20), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu: 

1) Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang 

dimiliki setiap individu. 
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2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan 

dorongan semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan 

manajer. 

3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dalam memberikan 

dorongan semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan 

manajer dan team leader. 

4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau 

infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, 

dan kultur kinerja dalam organisasi. 

5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan 

perubahan lingkungan eksternal dan internal. 

 

c. Pengukuran Kinerja Karyawan 

Menurut Dharma (2003:355), hampir semua pengukuran 

kinerja karyawan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

2) Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 

Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran atau 

tingkat kepuasan yaitu seberapa baik penyelesaiannya. 

3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan.  
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2. Gaya Kepemimpinan 

a. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Robbins & Judge (2015:249) mendefinisikan kepemimpinan 

sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju 

pencapaian sebuah visi atau tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan pada hakekatnya adalah seni mempengaruhi dan 

mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, 

kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai 

tujuan bersama (Rivai, 2003:3). Menurut Yukl (2005:3), sebagian 

besar definisi kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa 

kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari 

seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap 

orang lain untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi 

aktivitas dan hubungan di dalam kelompok atau organisasi. 

Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang 

lain (Rivai, 2003:25). Warren Bennis (dalam Luthans, 2006:676) 

mengatakan bahwa pemimpin yang efektif adalah seseorang yang 

dapat melihat melalui kabut realitas untuk mengartikan peristiwa 

serta mampu menjelaskan hal-hal kompleks yang kabur dan ambigu. 

Menurut Thoha (2013:49), gaya kepemimpinan merupakan norma 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut 

mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. 

Nawawi (2003:115) mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai 
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perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam 

mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota 

organisasi bawahannya.  

 

b. Teori Jalur-Tujuan (Path-Goal) 

Teori jalur-tujuan dikembangkan oleh House (1971) untuk 

menjelaskan bagaimana perilaku seorang pemimpin dengan 

menggunakan kerangka teori motivasi. Menurut Robbins & Judge 

(2015:256), teori jalur-tujuan adalah suatu teori yang menyatakan 

bahwa merupakan tugas dari pemimpin untuk membantu para 

pengikut dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka dan untuk 

menyediakan pengarahan dan atau dukungan untuk memastikan 

bahwa tujuan-tujuan mereka sesuai dengan keseluruhan tujuan dari 

kelompok atau organisasi. 

Terdapat empat perilaku pemimpin menurut teori jalur-

tujuan. House dan Mitchell (1974) dalam Yukl (2005:257) 

mendefinisikan keempat perilaku tersebut sebagai berikut: 

1) Kepemimpinan Suportif. Memberikan perhatian terhadap 

kebutuhan bawahan, yang memperlihatkan perhatian akan 

kesejahteraan mereka dan menciptakan iklim yang bersahabat 

dalam unit kerja. 

2) Kepemimpinan Direktif. Membiarkan bawahan mengetahui 

apa yang diharapkan untuk mereka lakukan, memberikan 
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bimbingan khusus, meminta bawahan untuk mengikuti 

peraturan dan prosedur, pembuatan jadwal dan 

mengoordinasikan pekerjaan. 

3) Kepemimpinan Partisipatif. Berkonsultasi dengan para 

bawahan dan mempertimbangkan opini dan usulan mereka. 

4) Kepemimpinan Berorientasi Keberhasilan. Menetapkan 

sasaran yang menantang, mencari perbaikan kinerja, 

menekankan kinerja yang luar biasa, dan memperlihatkan 

keyakinan bahwa bawahan akan mencapai standar yang tinggi.  

  

3. Budaya Organisasi 

a. Pengertian Budaya Organisasi 

Edgar Schein (dalam Luthans, 2006:124) menyatakan bahwa 

budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang diciptakan, 

ditentukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu saat mereka 

menyesuaikan diri dengan permasalahan-permasalahan eksternal 

dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik serta dianggap 

berharga, dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara 

yang benar untuk menyadari, berpikir, dan merasakan hubungan 

dengan masalah tersebut. 

Sedangkan menurut Rivai (2003:430), budaya adalah 

bagaimana organisasi belajar berhubungan dengan lingkungan yang 

merupakan penggabungan dari asumsi, perilaku, cerita, mitos, 
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metafora, dan ide lain untuk menentukan apa arti bekerja dalam 

suatu organisasi. Budaya organisasi mengacu pada suatu sistem 

berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan 

organisasi dari organisasi lainnya (Robbins & Judge, 2015:355). 

 

b. Karakteristik Budaya Organisasi  

Robbins & Judge (2015:355) menyebutkan, terdapat tujuh 

karakteristik utama yang dapat menangkap intisari dari budaya 

organisasi adalah sebagai berikut: 

1) Inovasi dan pengambilan risiko. Tingkat para pekerja didorong 

untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko. 

2) Memperhatikan detail. Tingkat para pekerja diharapkan untuk 

menunjukkan presisi, analisis, dan memperhatikan detail. 

3) Orientasi pada hasil. Tingkat manajemen menitikberatkan pada 

perolehan atau hasil dan bukan pada teknik dan proses yang 

digunakan untuk mencapainya. 

4) Orientasi pada individu. Tingkat pengambilan keputusan oleh 

manajemen dengan mempertimbangkan efek dari hasil terhadap 

orang-orang di dalam organisasi. 

5) Orientasi pada tim. Tingkat aktivitas kerja diorganisir dalam tim 

daripada individu. 

6) Keagresifan. Tingkat orang-orang akan menjadi agresif dan 

kompetitif dan bukannya santai. 
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7) Stabilitas. Tingkat aktivitas organisasional menekankan pada 

mempertahankan status quo yang kontras dengan pertumbuhan.  

Tiap-tiap karakter tersebut terjadi pada sebuah kontinum dari 

rendah ke tinggi. Menilai organisasi pada mereka, kemudian 

memberikan panduan gambaran dari budayanya dan dasar untuk 

berbagi pemahaman kepada para anggota mengenai organisasi. 

 

c. Fungsi Budaya Organisasi 

Menurut Rivai (2003:430), budaya melakukan sejumlah 

fungsi di dalam sebuah organisasi yaitu: 

1) Berperan menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan 

perbedaaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi 

lainnya. 

2) Memberikan identitas bagi anggota organisasi. 

3) Mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada 

kepentingan individu. 

4) Meningkatkan kemantapan sistem sosial. 

5) Sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang 

memandu serta membentuk sikap dan perilaku karyawan. 

Berdasarkan fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

budaya bernilai untuk organisasi atau karyawannya, budaya 
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meningkatkan komitmen organisasi dan konsistensi dan perilaku 

karyawan. 

4. Komitmen Organisasional 

Robbins & Judge (2015:47) mendefinisikan komitmen 

organisasional sebagai tingkat dimana seorang pekerja mengidentifikasi 

sebuah organisasi, tujuan, dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. 

Luthans (2006:249) menyebutkan bahwa komitmen organisasi 

merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada 

organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi 

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan 

serta kemajuan yang berkelanjutan. Komitmen organisasi 

mencerminkan tingkatan dimana seseorang mengenali sebuah 

organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya (Kreitner & Kinicki, 

2014:165). 

  Kreitner & Kinicki (2014:165) mengatakan bahwa komitmen 

organisasi terdiri atas tiga komponen terpisah yang saling berhubungan, 

yaitu: komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen 

berkelanjutan. Menurut Luthans (2006:249), dikarenakan komitmen 

organisasi bersifat multidimensi, maka terdapat perkembangan 

dukungan untuk tiga model komponen yang diajukan oleh Meyer dan 

Allen. Ketiga komponen tersebut adalah: 

1) Komitmen afektif, yaitu keterikatan emosional karyawan, 

identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi. 
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2) Komitmen kelanjutan, yaitu komitmen berdasarkan kerugian yang 

berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini 

mungkin karena kehilangan senioritas atas promosi atau benefit. 

3) Komitmen normatif, yaitu perasaan wajib untuk tetap berada dalam 

organisasi karena memang harus begitu; tindakan tersebut 

merupakan hal benar yang harus dilakukan. 

 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya 

adalah kepemimpinan yang meliputi: kualitas dalam memberikan 

dorongan semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer 

(Mahmudi, 2005:20). Para pemimpin yang menentukan tujuan-tujuan 

memungkinkan bagi para pengikut yang teliti untuk mencapai kinerja 

yang lebih tinggi tetapi akan menyebabkan tekanan bagi para pekerja 

yang sifat telitinya rendah (Robbins & Judge, 2015:256). Yukl 

(2005:256) menyebutkan bahwa teori jalur-tujuan dikembangkan untuk 

menjelaskan bagaimana perilaku dari seorang pemimpin mempengaruhi 

kepuasan dan kinerja bawahan. 

Penjelasan di atas menunjukkan hubungan yang cukup jelas 

secara teoritis antara gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. 

Bagaimanapun, pemimpin sebagai ujung tombak perusahaan memiliki 

peranan penting dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Apalagi bagi 
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perusahaan yang sedang grow-up, memiliki pemimpin yang 

menetapkan standar dan orientasi keberhasilan yang jelas dapat sangat 

membantu keberlangsungan perusahaan serta mendorong kinerja 

karyawannya untuk dapat mencapai posisi yang diinginkan. 

Selain secara teoritis, hubungan antara gaya kepemimpinan dan 

kinerja karyawan juga ditunjukkan oleh riset-riset terdahulu 

diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Indayati dkk. (2012), 

Dessyarti (2016), Hadyan (2016), dan Efianti (2017)  menunjukkan 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

    

2. Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya 

adalah sistem yang meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau 

infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan 

kultur kinerja dalam organisasi. (Mahmudi, 2005:20). Budaya 

organisasi yang kondusif menciptakan, meningkatkan, dan 

mempertahankan kinerja tinggi (Wirawan, 2007:37).  

Hubungan teoritis tersebut menunjukkan bahwa budaya 

organisasi menjadi salah satu pedoman kerja untuk meningkatkan 

kinerja karyawan menjadi lebih optimal. Oleh karenanya budaya 

organisasi menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan oleh sebuah 

perusahan. Namun demikian, tidak semua budaya yang dimiliki oleh 

sebuah perusahaan dapat berdampak positif bagi perusahaan, sehingga 
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penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa budaya atau nilai-

nilai yang diterapkan oleh perusahaan memberikan dampak baik bagi 

kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. 

Berbagai penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara 

budaya organisasi dan kinerja karyawan diantaranya: penelitian yang 

dilakukan oleh Indayati dkk. (2012), Taurisa & Ratnawati (2012), 

Prawira & Darmastuti (2015), Dessyarti (2016), serta Efianti (2017) 

menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. 

 

3. Hubungan Komitmen Organisasional dengan Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya 

adalah faktor personal/individu yang meliputi: pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen 

yang dimiliki setiap individu. (Mahmudi, 2005:20). Ringkasan 

penelitian menunjukkan hubungan yang positif antara komitmen 

organisasi dan hasil yang diinginkan seperti kinerja tinggi, tingkat 

pergantian karyawan yang rendah, dan tingkat ketidakhadiran yang 

rendah (Luthans, 2006: 250).  

Sebuah hubungan positif tampak di antara komitmen organisasi 

dan produktivitas kerja, tetapi bersifat sederhana. Sebuah tinjauan atas 

27 studi menyatakan bahwa hubungan antara komitmen dan kinerja 

paling kuat bagi pekerja baru dan lebih lemah pada pekerja 
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berpengalaman (Robbins & Judge, 2015:47). Selain itu, hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Taurisa & Ratnawati (2012), Prawira & Darmastuti 

(2015), Dessyarti (2016), serta Hadyan (2016) menunjukkan bahwa 

komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Mendukung hubungan teoritis dan hasil riset dalam penjelasan di 

atas, komitmen yang dimiliki oleh seorang karyawan terhadap 

perusahaan dapat saja memberikan pengaruh terhadap representasi 

kinerja serta loyalitasnya terhadap tujuan-tujuan perusahaan. Sehingga 

menjadi penting bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana 

karyawan mengidentifikasikan dirinya dengan nilai dan tujuan yang 

dianut oleh perusahaan. 

 

D. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian dibuat berdasarkan tinjauan penelitian 

terdahulu, tinjauan pustaka, dan hubungan antar variabel yang telah 

diuraiakan pada pembahasan sebelumnya. Gambar 2.1. kerangka penelitian 

berikut ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel gaya 

kepemimpinan (X1), budaya organisasi (X2), komitmen organisasional 

(X3), dan kinerja karyawan (Y).  
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Gambar 2. 1. Kerangka Penelitian 

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, dapat dilihat bahwa 

masing-masing variabel independen secara terpisah dihubungkan oleh garis 

panah yang tertuju pada variabel dependen. Kerangka tersebut 

menggambarkan adanya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen 

X1, X2, dan X3 terhadap variabel dependen Y. Masing-masing variabel X1, 

X2, X3, dan Y memiliki indikator sebagai alat ukur yang akan digunakan 

untuk menggambarkan variabel tersebut pada obyek yang akan diteliti. 

Variabel kinerja karyawan (Y) menggunakan indikator yang dikemukakan 

oleh Dharma (2003:355) yaitu meliputi: kualitas, kuantitas, dan ketepatan 

waktu.  

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel gaya 

kepemimpinan (X1) mengacu pada teori jalur-tujuan yang dikemukakan 

oleh House dan Mitchell (1974) dalam Yukl (2005:257) yaitu meliputi: 

kepemimpinan suportif, direktif, partisipatif, dan berorientasi keberhasilan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel budaya organisasi (X2) 

Gaya 

Kepemimpinan (X1) 

Komitmen 

Organisasional (X3) 

Kinerja 

Karyawan (Y) 
Budaya Organisasi 

(X2) 
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mengacu pada tujuh karakteritik budaya organisasi yang kemukakan oleh 

Robbins & Judge (2015:355). Namun, dalam penelitian ini hanya digunakan 

empat karakteristik sebagai indikator berdasarkan pertimbangan kesesuaian 

dengan kondisi perusahaan yang akan diteliti.  

Berkaitan dengan budaya organisasi yang diterapkan, PT. 

Nalagareng Resources dalam hal pengambilan keputusan cenderung tidak 

mempertimbangkan secara spesifik dampaknya terhadap individu dalam 

perusahaan, perusahaan tidak memiliki kecenderungan untuk 

mempertahankan status quo (kestabilan), justru sebaliknya perusahaan 

mengupayakan perkembangan yang bersifat progresif namun tidak menjadi 

agresif.  

Dengan demikian indikator variabel budaya organisasi (X2) yang 

digunakan meliputi: inovasi dan pengambilan risiko, memperhatikan 

terhadap detail, orientasi pada hasil, dan orientasi pada tim. Sedangkan 

indikator yang digunakan untuk mengukur variabel komitmen 

organisasional (X3) mengacu pada tiga dimensi yang dikemukakan oleh 

Allen dan Meyer (dalam Luthans, 2006:249) yaitu meliputi: komitmen 

afektif, komitmen kelanjutan, dan komitmen normatif. 

 

E. Perumusan Hipotesis 

Hipotesi merupakan pernyataan sementara yang perlu dibuktikan 

benar atau tidak. Setiap riset terhadap suatu objek hendaknya di bawah 

tuntunan suatu hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan sementara atau 
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jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya (Umar, 

2003:80). 

Menurut Robbins & Judge (2015:256), para pemimpin yang 

menentukan tujuan-tujuan memungkinkan bagi para pengikut yang teliti 

untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi tetapi akan menyebabkan tekanan 

bagi para pekerja yang sifat telitinya rendah. Penelitian terdahulu terkait 

gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Indayati dkk. (2012), Dessyarti 

(2016), Hadyan (2016), dan Sewang (2016) menunjukkan hasil bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh signfikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan pernyataan teoritias dan hasil penelitian tersebut peneliti 

merumuskan hipotisis berikut:  

H1: gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Menurut Wirawan (2007:37), budaya organisasi yang kondusif 

menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja tinggi. 

Penelitian terdahulu terkait budaya organisasi yang dilakukan oleh Indayati 

dkk. (2012), Taurisa & Ratnawati (2012), Prawira & Darmastuti (2015),  

Hadyan (2016), serta Dessyarti (2016) menunjukkan hasil bahwa budaya 

organisasi berpengaruh signfikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan 

pernyataan teoritias dan hasil penelitian tersebut peneliti merumuskan 

hipotisis berikut: 

H2: budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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Ringkasan penelitian menunjukkan hubungan yang positif antara 

komitmen organisasi dan hasil yang diinginkan seperti kinerja tinggi, 

tingkat pergantian karyawan yang rendah, dan tingkat ketidakhadiran yang 

rendah (Luthans, 2006: 250). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Taurisa & Ratnawati (2012), Prawira & Darmastuti (2015), serta Dessyarti 

(2016) menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasional berpengaruh 

signfikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

peneliti merumuskan hipotisis berikut: 

H3: komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Menurut Mahmudi (2005:20), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu: faktor personal/individu, 

kepemimpinan, tim, sistem, dan kontekstual (situasional). Budaya 

organisasi menjadi bagian dari faktor sistem sedangkan komitmen 

organisasional menjadi bagian dari faktor personal/individu. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hadyan (2016) 

menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan dan komitmen 

organisasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian Efianti (2017) menunjukkan hasil bahwa  gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, penelitian Prawira & 

Darmastuti (2015) menunjukkan hasil bahwa  budaya organisasi dan 

komitmen organisasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
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kinerja karyawan. Berdasarkan pernyataan teoritias dan hasil penelitian 

tersebut peneliti merumuskan hipotisis berikut: 

H4: gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen 

organisasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 


