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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening telah banyak 

dilakukan sebelumnya, dalam penelitian ini penelitian terdahulu yang 

digunakan berfungsi sebagai salah satu acuan dan dasar dalam perumusan 

hipotesis. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dapat dilihat pada 

tabel 2.1. berikut: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

(tahun) 

Judul Variabel 

Penelitian 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Permata, 

2017 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Melalui 

Komitmen 

Organisasi 

Sebagai Variabel 

Intervening Pada 

Puskesmas 

Mayangan 

Jogoroto 

Jombang 

Independen : 

- Gaya 

kepemimpinan 

Dependen : 

- Kinerja 

karyawan 

Intervening : 

- Komitmen 

organisasional 

Path 

analysis 

Hasil kajian menunjukan 

bahwa Gaya 

kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan melalui 

komitmen organisasi 

memiliki pengaruh kuat 

dari pada gaya 

kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan. 

 

Baihaqi 

dan 

Suharmono

, 2010 

 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Dan Kinerja 

Dengan 

Komitmen 

Organisasi 

Sebagai Variabel 

Intervening 

(Studi Pada PT. 

Yudhistira Ghalia 

Indonesia Area 

Yogyakarta) 

 

Independen : 

- Gaya 

kepemimpinan 

Dependen : 

- Kepuasan 

kerja 

- Kinerja 

karyawan 

Intervening : 

- Komitmen 

organisasi 

Path 

analysis 

1. Gaya kepemimpinan 

dan komitmen 

organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja 

karyawan 

2. komitmen organisasi 

secara positif dan 

signifikan memediasi 

hubungan antara gaya 

kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan serta 

memediasi hubungan 

antara gaya 

kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

(tahun) 

Judul Variabel 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Mondiani, 

2012 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Transformasional 

dan Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

PLN Persero UPJ 

Semarang 

Independen : 

- Kepemimpinan 

transformasional 

- Kompensasi 

Dependen : 

- Kinerja 

Karyawan 

Regresi 

berganda 

Kepemimpinan 

Transformasional sudah 

terlaksana dan 

diterapkan 

dengan baik. 

Berdasarkan 

hasil uji statistik pada 

variabel kepemimpinan 

transformasional 

terhadap kinerja 

karyawan, diperoleh 

bahwa variabel 

kepemimpinan 

transformasional 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap variabel 

kinerja karyawan. 

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

penggunaan variabel yang sama yaitu kepemimpinan sebagai variabel 

independen, dan kinerja sebagai variabel dependen, untuk penggunaan 

variabel intervening, penelitian ini sama dengan penelitian Baihaqi dan 

Suharmono(2010) yang sama-sama menggunakan komitmen organisasi. 

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu 

acuan untuk penarikan hipotesis atau jawaban sementara dalam penelitian 

ini. Selain itu, dengan adanya penelitian terdahulu dalam penelitian ini juga 

bermanfaat sebagai perbandingan hasil penelitian dalam pembahasan 

penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya. 

B. Teori dan kajian pustaka  

1. Kinerja Karyawan 

Kinerja atau prestasi kerja seorang karyawan pada dasarnya adalah 

hasil kerja seorang karyawan selama periode waktu tertentu dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target atau kriteria lain 
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yang ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. (Soeprihanto, 

2000). Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Mangkunegara, 2000). 

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, kinerja karyawan dapat 

disimpulkan sebagai otuput atau hasil kerja karyawan sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kinerja karyawan merupakan catatan keberhasilan dari suatu 

pekerjaan atau tugas yang telah dicapai seseorang melalui pengevaluasian 

atau menilai kinerja karyawan yang dilakukan organisasi selama periode 

tertentu. menurut (Tsui,1997) dalam (Fuad Mas’ud ,2002)dibentuk oleh 

indikator. Adapun indikator dari kinerja karyawan dapat diartikan dalam 

empat konsep yaitu: 

1) Kualitas, adalah baik tidaknya hasil pekerjaan seseorang dalam 

mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan atau 

organisasi. 

2)  Kuantitas, adalah jumlah hasil pekerjaan seseorang dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau 

organisasi. 

3) Kreatif, adalah bagaimana karyawan dalam menyelesaikan masalah 

–  masalah dalam pekerjaan dengan kemampuannya, sehingga 

karyawan menyerah apabila menemukan suatu masalah dalam 

pekerjaan. 

4) Kemampuan, adalah pengetahuan karyawan dalam bidang yang 

sehubungan dengan pekerjaannya. 
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2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Mahmudi (2007), menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu 

konstruksi multidemensional yang mencakup banyak faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu: 

1) Personal/individual, meliputi pengetahuan, keterampilan (skill), 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang 

dimiliki oleh setiap individu. 

2) Kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team 

leader 

3) Tim, meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota 

tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. 

4) Budaya, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 

diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama 

anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. 

5) Konstektual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

3. Gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan memiliki tipe manajemen yang berbeda-

beda. Indikator dari gaya kepemimpinan yaitu memperhatikan 

kebutuhan bawahan, simpati terhadap bawahan, menciptakan suasana 

saling percaya, memiliki sikap bersahabat dan menumbuhkan peran 

serta bawahan dalam pembuatan keputusan (Astuti dan widya 

2008).Robbins (2006) berpandangan bahwa kepemimpinan adalah perilaku 
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konsisten yang diterapkan pemimpin dengan melalui orang lain, seperti 

dipersepsikan orang lain. Gaya bukanlah soal bagaimana pendapat 

pemimpin tentang perilaku mereka sendiri dalam memimpin, tetapi 

bagimana persepsi orang lain, terutama bawahannya, tentang perilaku 

pemimpinnya (Hersey dan Blanchard, 1995). 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk 

mempengaruhi bawahan atau karyawan untuk bekerja sama melakukan 

suatu tindakan atau kegiatan yang berhubungan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi 3 

macam pendekatan (T.hani, 2000 : 35): 

1) Pendekatan mendasarkan sifat-sifat (traits) yang mendasarkan 

kualitas yang diperlukan untuk menjadi pimpinan. 

2) Pendekatan mempelajari perilaku (behaviors) yang diperlukan 

untuk menjadi pemimpin yang efektif. 

3) Kedua pendekatan ini mempunyai anggaan bahwa seorang individu 

yang memiliki sifat- sifat tertentu atau memperagakan perilaku-

perilaku tertentu akan  muncul sebagai pemimpin dalam situasi 

kelompok apapun dimana dia berada. 

4) Pendekatan situasional (contingency) yang berdasarkan atas faktor-

faktor situsional, untuk menentukan seberapa besar efektifitas 

situasi gaya kepemimpinan yang tertentu. 

Untuk menjadi pemimpin yang ideal, pendekatan yang paling 

baik tentang kepemimpinan adalah yang integratif yang dengan hati-hati 

memperhatikan kekuatan karyawan dan disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi supaya efektif dalam mencapai tujuan. Selain itu, manajemen 
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budaya merupakan aspek penting kepemimpinan. Manajemen budaya 

berhubungan dengan kemampuan pemimpin mengetahui dan memahami 

apa itu budaya organisasi, bagaimana mengubahnya agar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Robbins (2003) mengemukakan bahwa ada 

empat tipe kepemimpinan,yaitu : 

1) Kepemimpinan kharismatik 

Para pengikut terpicu kemampuan kepemimpinan yang heroik 

atau yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku – perilaku 

tertentu pemimpin mereka. 

2) Kepemimpinan transaksional 

Pemimpin yang memandu atau memotivasi para pengikut 

mereka menuju kesasaran yang ditetapkan dengan memperjelas 

persyaratan peran dan tugas. 

3) Kepemimpinan transformasional 

Pemimpin yang menginspirasi para pengikut untuk melampaui 

kepentingan pribadi mereka dan yang mampu membawa dampak 

mendalam dan luar biasa pada para pengikut. 

4) Kepemimpinan visioner 

Kemampuan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang 

realistis, kredibel dan menarik mengenai masa depan organisasi atau 

unit organisasi yang tengah tumbuh dan membaik dibanding saat ini. 

4. Indikator Kepemimpinan 

Menurut Kartono (2008: 34), hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin yaitu: 
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1) Kemampuan Mengambil Keputusan, artinya pengambilan keputusan 

adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif 

yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan 

merupakan tindakan yang paling tepat.  

2) Kemampuan Memotivasi, merupakan daya pendorong yang 

mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk 

menggerakkan kemampuannya (dalam bentuk keahlian atau 

keterampilan) tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan 

berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan 

kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 

organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.  

3) Kemampuan Komunikasi, merupakankecakapan atau kesanggupan 

penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain dengan 

tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan 

baik, secara langsung lisan atau tidak langsung. 

4) Tanggung Jawab, seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab 

kepada bawahannya. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai 

kewajiban yang wajib menanggung, memikul jawab, menanggung 

segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung 

akibatnya. 

5) Kemampuan Mengendalikan Emosional, kemampuan 

Mengendalikan Emosional adalah hal yang sangat penting bagi 

keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan kita 

mengendalikan emosi semakin mudah kita akan meraih kebahagiaan. 
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5. Komitmen Organisasi. 

1. Pengertian Komitmen Organisasi 

Robbins (2003) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai 

suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi 

tertentu dan tujuan – tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan 

dalam organisasi itu. Hal ini berdampak ketika seorang karyawan sedang 

menghadapi kondisi akan suatu pilihan di lingkungan eksternal, karyawan 

tersebut akan cenderung berpola piker seperti perusahaan tempat dia 

bekerja dan secara implisit akan menunjukkan keberpihakannya atas 

keunggulan – keunggulan perusahaan tempat dia bekerja. Implikasi 

lainnya adalah seorang karyawan akan merasa memiliki tanggung jawab 

untuk mengembangkan perusahaannya dan dapat dilakukan dengan 

pengembangankapasitas orang yang berada pada subordinatnya. 

Komitmen organisasi identik dengan rasa kecintaan seorang 

individu terhadap identitas dimana orang tersebut berkontribusi. 

Komitmen dapat terbentuk dari berbagai macam hal, baik dari dalam diri 

individu tersebut maupun organisasi. Individu yang memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi dapat dikarenakan kesamaan nilai 

perusahaan dengan nilai pribadi, kepuasan individu dengan pekerjaan yang 

diberikan, kepantasan kompensasi, keamanan dan kenyamanan fasilitas 

tempat kerja, kejelasan jenjang karir dan lainlain. 

Organisasi dapat menciptakan komitmen organisasi pada diri tiap 

individu dengan memenuhi apa yang mereka janjikan kepada individu 

yang berkontribusi pada organisasi tersebut. Dengan begitu, individu yang 

berkontribusi pada organisasitersebut akan memiliki kepercayaan pada 
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organisasi karena konsistensi yang ditunjukan oleh organisasi terhadap 

mereka. Komitmen organisasi merupakan investasi yang penting untuk 

keunggulan bersaing perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang. 

Komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah faktor krusial 

dalam perusahaan yang mengedepankan rasa keterikatan emosional dan 

material antara pribadi individu dengan entitas tempat bekerjanya. 

2. Indikator Komitmen Organisasi 

Allen dan Meyer (1990) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

bersifat multidimensi, maka terdapat perkembangan dukungan untuk tiga 

model komponen. Ketiga indikator tersebut adalah : 

a) Komitmen afektif adalah keterikatan emosional karyawan, 

identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi. 

b) Komitmen kelanjutan adalah komitmen berdasarkan 

kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan 

dari organisasi. Hal ini mungkin karena kehilangan 

senioritas atas promosi atau benefit. 

c)  Komitmen normatif adalah perasaan wajib untuk tetap 

berada dalam organisasikarena memang harus begitu; 

tindakan tersebut merupakan hal yang benar yangharus 

dilakukan. 

 

C. Hubungan Masing-Masing Variabel 

1. Hubungan Gaya Kepemimpinan Dengan KinerjaKaryawan Dengan 

Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. 

Kepemimpinan transformasional merupakan kemampuan untuk 

memberikan inspirasi dan memotivasi para pengikutnya untuk mencapai 
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hasil hasil yang lebih besar dari pada yang direncanakan secara orisinil 

dan untuk imbalan internal (Mondiani, 2012). Gaya kepemimpinan 

memiliki korelasi yang sangat kuat dan menjadi poin penting yang 

mempengaruhi berbagai aspek termasuk komitmen organisasi dan kinerja 

karyawan. Oleh karena itu karakter pemimpin yang kuat dan baik 

merupakan modal yang baik untuk mendapatkan kinerja karyawan yang 

baik serta komitmen organisasi yang kuat. 

Mowday et al. (1979) dalam Nugroho (2011) mendefinisikan 

komitmen organisasional sebagai kekuatan relatif dari identifikasi 

individu dan keterlibatan dalam organisasi khusus, meliputi kepercayaan, 

dukungan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi dan keinginan yang 

kuat untuk menggunakan upaya yang sungguh-sungguh untuk 

kepentingan organisasi dan kemauan yang kuat untuk memelihara 

keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi terkait dengan 

keterkaitan batin antara karyawan dengan organisasi dimana secara tidak 

sadar seorang karyawan akan mencerminkan nilai – nilai perusahaan 

dalam kehidupan sehari – hari dan kecenderungan untuk membanggakan 

organisasinya kepada orang lain. 

Menurut Mahsum (2006) dalam Ekaningsih (2012) kinerja 

(performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic 

planning suatu organisasi. Kinerja tidak dapat dijustifikasi antara 

perusahaan atau organisasi satu dengan yang lain, sekalipun antar 

karyawan dalam satu perusahaan atau organisasi karena sasaran kerja 
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setiap karyawan akan berbeda sesuai karakteristik pekerjaannya masing – 

masing. 

Permata (2017) dan Baihaqi (2010) menyatakan bahwa variabel 

komitmen organisasional dapat memediasi pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan. Artinya tingginya hasil kerja yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

penerapan gaya kepemimpinan yang baik, karena gaya kepemimpinan 

dapat menciptakan komitmen organisasional yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Hubungan Gaya Kepemimpinan Dengan Kinerja Karyawan. 

Luthans (2006) menyatakan bahwa kepemimpinan membawa 

keadaan menuju kinerja tinggi pada organisasi yang menghadapi tuntutan 

pembaharuan dan perubahan. Simamora (2006) menyampaikan bahwa 

kinerja (performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas 

yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan dan merefleksikan 

seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan, namun 

sering disalahtafsirkan sebagai upaya (effort) yang mencerminkan energi 

yang dikeluarkan, kinerja diukur dari segi hasil.Penelitian Permata 

(2017) menguatkan dengan kesimpulangaya kepemimpinan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadapkinerja karyawan pada Waroeng Steak and 

Shake di Kota Malang. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir yang digunakan untuk mempermudah alur pemikiran yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui komitmen 
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organisasi sebagai variabel intervening pada PT Pos Bangkalan. Berikut kerangka 

pikir yang telah dikonsep oleh peneliti: 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 
Gambar tersebut menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan sebagai variabel 

independen berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen. Komitmen organisasi sebagai variabel intervening mempengaruhi 

hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan. 

Kartono (2008) menyebutkan bahwa ada 6hal utama dalam kepemimpinan 

yaitu kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memotivasi, kemampuan 

komunikasi, tanggung jawab dan kemampuan mengendalikan emosi. Pada 

komitmen organisasi, terdapat 3 dimensi utama menurut Allen dan Meyer (1990) 

yaitu komitmen afektif, komitmen lanjutan, dan komitmen normatif. Untuk kinerja 

karyawan, terdapat 4 dimensi menurut Mas’ud (2002) yaitu kualitas, kuantitas, 

kreatifitas dan kemampuan. 

 

D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teori dan rumusan 

masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian (Permata,2017) 

menghasilkan bahwa variabel komitmen organisasional dapat memediasi 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X) 

Komitmen 

Organisasi (Z) 

Kinerja 

Karyawan (Y) 
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pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Penelitian 

(Baihaqi,2010) menghasilkan Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai. maka hipotesis yang diajurkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1: Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi 

H2: Diduga Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

H3: Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

H2: Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. 


