
 
 

8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Sesuai dengan variabel yang diteliti peneliti mengambil beberapa 

referensi dari penelitian terdahulu sebagai berikut :   

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Keterangan 

1 

Judul 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap 

Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan Pemerintah 

Kabupaten-Kabupaten di Madura (Iriani Ismail, 

2008). 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan 

dan kinerja karyawan pemerintah kabupaten di 

Madura. 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode 

survey. Pengambilan data melalui penyebaran 

kuesioner dan wawancara. 

Hasil Penelitian  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya 

organisasi dan kepemimpinan mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Sedangkan budaya organisasi berpengaruh secara 

tidak signifikan terhadap kepemimpinan. 

2 

Judul 

Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Bank 

Central Asia KCP Singosari Malang), ( Moh. Imron, 

2018) 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keadaan Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan 

Kinerja Karyawan di Bank BCA. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari budaya 

organisasi dan kepemimpinan secara parsial 

terhadap kinerja karyawan. Mengetahui pengaruh 

dari budaya organisasi dan kepemimpinan secara 

simultan terhadap kinerja karyawan. Variabel yang 

paling mempengaruhi kinerja karyawan. 
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Tabel lanjutan 2.1 Penelitian Terdahulu  

No Penelitian Terdahulu Keterangan 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research 

dengan data primer menggunakan pengumpulan data 

dengan tehnik skala linkert. Populasi penelitian ini 

berjumlah 40 orang. Menggunakan rentang skala uji 

asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedasitas, analisis regresi 

linear berganda, uji T, dan Uji F. 

Hasil Penelitian  

 Kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. 

Kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan. 

Kepemimpinan berpengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan. 

3 

Judul 

Analisis Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Sistem 

Reward Sebagai Variabel Moderating (Dewi Lina, 

2014) 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 

terhadap kinerja pegawai, dan apakah sistem reward 

mempengaruhi hubungan antara kepemimpinan dan 

budaya organisasi dengan kinerja pegawai di 

lingkungan UMSU. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian kausal dengan 

populasi 111 orang. Untuk menentukan sampel 

menggunakan rumus slovin. Menggunakan data 

primer. Penelitian ini menggunakan uji interaksi, uji 

nilai selisih mutlak, dan uji residual, uji normalitas, uji 

heterosidesitas, uji multikolinearitas, uji T, dan uji F. 

Hasil Penelitian  

 Kepemimpinan dan Budaya Organisasi secara 

serempak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Budaya Organisasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sistem reward 

tidak mempengaruhi hubungan antara kepemimpinan 

dan bidaya organisasi.  

4 

Judul 

Pengaruh Diklat, Kepemimpinan dan Penerapan 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Hotel Bali Dwipa Legian – Kuta. (I Wayan Ardianta 

dan I Wayan Gede Supartha, 2014) 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perangaru diklat, kepemimpinan 

dan peranan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 
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No Penelitian Terdahulu Keterangan 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tehnik total sampling ( 

sensus) dengan populasi 57 orang menggunakan skala 

linkert. Menggunakan pengujian asumsi klasik, 

regresi berganda, dan uji t dan uji f. 

Hasil Penelitian  

 Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Diklat berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

5 

Judul 

 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan  Pada Hotel Grand Victoria Di Samarinda 

(Yuis Ferbya Baan, 2015) 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

pengambilan sample random. Dengan populasi 73 

orang menggunakan alat ukur Skala Linkert dengan 

menguji validitas dan reliabilitas serta pengujian 

hipotesis. Menggunakan uji asumsi klasik dan regresi 

sederhana. 

Hasil Penelitian  
Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadp kinerja karyawan. 

6 

Judul 

Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja 

dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Hotel 

Patra Jasa Semarang (2017, Tiara Jovita Sirait, 

Apriatni) 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara Budaya 

Organisasi, Lingkungan Kerja, dan Kompensasi 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Metode Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah explanatory 

research. Dengan jumlah karyawan 110 menggunakan 

teknik sampling sensus dengan pengumpulan data 

skala linkert. Pengujian yang dilakukan adalah Uji 

Hipotesis dan Uji Linear Berganda.   

Hasil Penelitian  

Budaya Organisasi Berpengaruh Positif dan 

Signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya 

Organisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Lingkungan Kerja 

Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Kompensasi Berpengaruh Positif dan 

Signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, dan Kepuasan 

Berpengaruh Positif dan Signifikan secara simultan 

terhadap kinerja karyawan. 

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian terdahulu  
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No Penelitian Terdahulu Keterangan 

7 

Judul 

Pengaruh Motivasi Kepemimpinan Dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Karayawan New Siliwangi 

Hotel Semarang ( Aulia Andini Putri, 2014 ) 

Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui pengaruh motivasi, kepemimpinan, 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Metode Penelitian 

Populasi penelitian berjumlah 70 karyawan dengan 

teknik jenuh sampling. Analisis menggunakan regresi 

berganda, uji t dan uji f. 

Hasil Penelitian  

Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini mengembangkan variabel Budaya Organisasi dan 

Kepemimpinan yang di lihat dari nilai karakteristik budaya organisasi dan 

kemampuan pemimpin dalam mengajak atau mempengaruhi karyawannya. 

Dengan mengurangi variabel dari penelitian terdahulu seperti variabel Diklat, 

Lingkungan kerja, Kompensasi, Kepuasan Kerja, dan motivasi. 

B. Landasan Teori  

1. Kinerja  

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan  dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawabnya ( Mangkumanerga, 2000). Kinerja sebagai proses 

organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi karyawan (Bacal, 2001). 

Kinerja merupakan pencatatan hasil – hasil yang di peroleh dari fungsi – 

fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu atau selama waktu tertentu (Bernardin 

& Rusel, 2005). Kinerja sebagai pencatatan hasil dan fungsi pekerjaan dalam 

waktu tertentu (Suntoro, 2005). Kinerja adalah perilaku nyata yang 

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian terdahulu  
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ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (Rivai dan Sagala, 

2009). Kinerja adalah produktivitas seseorang terhadap tanggung jawab 

pekerjaannya dalam suatu organisasi dimana seseorang bekerja (Anastasi, 

2010). Kinerja adalah hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai 

oleh sumber daya manusia dalam waktu tertentu dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya (Mangkunegara, 2010). Kinerja 

adalah hasil kerja dari karyawan dalam lingkup tanggung jawab (Rivai, 

2011). Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli diatas kinerja 

karyawan merupakan tanggung jawab dalam kemampuan karyawan untuk 

memperoleh hasil kerja dalam waktu tertentu. 

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan menurut (Kasmir, 2016) : 

a. Kemampuan Dan keahlian 

Merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian 

maka akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara benar, sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. Artinya karyawan yang memiliki 

kemampuan dan keahlian yang lebih baik, maka akan memberikan 

kinerja yang baik pula demikian sebaliknya. Dengan demikian 

kemampuan dan keahlian akan mempengaruhi kinerja seseorang. 
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b. Pengetahuan 

Maksudnya adalah pengetahuan tentang pekerjaan. Seseorang 

yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan 

memberikan hasil pekerjaan yang baik, demikian sebaliknya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan tentang pekerjaan akan mempengaruhi 

kinerja. 

c. Rancangan Kerja 

Merupakan rancangan pekerjaan yang akan memudahkan dalam 

mencapai tujuannya. Artinya jika suatu pekerjaan memiliki rancangan 

yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan 

tersebut secara tepat dan benar. Demikian pula sebaliknya, maka dapat 

disimpulkan bahwa rancangan pekerjaan akan mempengaruhi kinerja 

seseorang. 

d. Kepribadian 

Yaitu kepribadian seseorangn atau karakter yang dimiliki 

seseorang. Setiap orang memiliki kepribadian atau karakter yang berbeda 

satu dengan yang lainnya. Seseorang yang memiliki kepribadian atau 

karakter yang baik akan dapat melakukan pekerjaan secara sungguh-

sungguh penuh tanggung jawab sehingga hasil pekerjaan juga baik. 
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e. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk 

melakukan pekerjaan. Jika karyawan memiliki dorongan yang kuat dari 

dalam dirinya atau dorongandari luar dirinya (misalnya dari pihak 

perusahaan), maka karyawan akan terangsang atau terdorong untuk 

melakukan pekerjaan dengan baik. Pada akhirnya dorongan atau 

rangsangan baik dari dalam maupun luar diri seseorang akan 

menghasilkan kinerja yang baik. 

f. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam 

mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan 

suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. 

g. Gaya Kepemimpinan 

Merupakan gaya atau sikap seorang pemimpin dalam 

menghadapi atau memerintah bawahannya. 

h. Budaya Organisasi 

Merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berlaku 

dan dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. kebiasaan-kebiasaan 

atau norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan diterima secara 

umum serta harus dipatuhi oleh segenap anggota suatu perusahaan atau 

organisasi. 
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i. Kepuasan Kerja 

Merupakan perasaan senang atau gembira, atau perasaan suka 

seseorang sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Jika 

karyawan merasa senang atau gembira atau suka untuk bekerja, maka 

hasil pekerjaan akan baik pula. 

j. Lingkungan Kerja 

Merupakan suasana atau kondisi disekitar lokasi tempat bekerja. 

Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, layout, sarana dan prasarana 

serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. 

k. Loyalitas 

Merupakan kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela 

perusahaan dimana tempatnya bekerja. Kesetiaan ini ditunjukkan dengan 

terus bekerj sungguh-sungguh sekalipun perusahaannya dalam kondisi 

kurang baik. 

l. Komitmen 

Merupakan kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan 

atau peraturan perusahaan dalam bekerja. Komitmen juga dapat diartikan 

kepatuah karyawan kepada janji-janji yang telah dibuatnya. Atau dengan 

kata lain komitmen merupakan kepatuhan untuk menjalankan keputusan 

yang telah dibuat. 
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m. Disiplin Kerja 

Merupakan usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas 

kerjanya secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja dalam hal ini dapat 

berupa waktu,misalnya masuk kerja selalu tepat waktu. Kemudian 

disiplin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya sesuai 

dengan perintah tang harus dikerjakan. Karyawan yang disiplin akan 

mempengaruhi kinerja. 

Jadi dalam penelitian ini berfokus pada faktor budaya organisasi 

dan kepemimpinan. Faktor budaya organisasi merupakan kebiasaan atau 

norma – norma yang terdapat di perusahaan yang mengatur hal – hal yang 

berlaku dan diterima secara umum serta harus dipatuhi oleh anggota 

organisasi. Faktor Kepemimpinan merupakan perilaku dari seorang 

pemimpin dalam mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya 

untuk mengerjakan suatu tugas dam tanggung jawab yang di berikan.  

Pengukuran kinerja karyawan menggunakan kuantitas kerja dan 

kualitas kerja sebagai berikut ( Dharma, 2009) :  

1) Kuantitas kerja merupakan hasil kerja yang didapat dalam suatu 

periode waktu yang ditentukan. 

2) Kualitas kerja merupakan mutu/kualitas kerja yang dicapai 

berdasarkan syarat – syarat kesesuaian  dan kesiapannya. 

3) Ketepatan waktu merupakan kegiatan yang dapat diselesaikan, atau 

sesuatu hasil pekerjaan yang dicapai, pada permulaan waktu yang 
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ditetapkan dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk kegiatan 

lainnya. 

2. Budaya Organisasi  

Budaya organisasi merupakan asumsi, keyakinan, nilai dan 

presepsi yang dimiliki bersama anggota organisasi yang mempengaruhi 

dan membentuk sikap, perilaku dalam memecahkan masalah (Gibson, 

Ivanicevic & Donelly, 2000). Budaya organisasi merupakan nilai, 

kepercayaan, prinsip, tradisi dan aktivitas dalam organisasi ( Thomson & 

Stickland, 2001). Budaya organisasi pola nilai, norma, keyakinan, sikap 

dan asumsi yang dapat diartikan ( Amstrong (2005). Budaya organisasi 

adalah suatu sistem kepercayaan secara kolektif yang dimiliki anggota 

dalam organisasi tentang kemampuan mereka bersaing dan bertindak 

untuk memberikan nilai tambah pada produk ataupun jasa ( Jerome 

Want, 2006). Budaya Organisasi adalah nilai dan norma yang 

mengarakan perilaku karyawan yang ada di organisasi (Luthans, 2006). 

Budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang 

berdasarkan identitas organisasi ( Kreitner & Kinicki, 2007). Budaya 

organisasi adalah seperangkat nilai – nilai, keyakinan dan norma, yang 

mempengaruhi perilaku karyawan yang terdapat di organisasi (Levin, 

2009). Budaya organisasi adalah keyakinan, nilai – nilai dan perilaku 

bagi anggota organisasi (Wibowo, 2010). Budaya Organisasi adalah 

kebiasaan yang telah berlangsung dan ditetap sebagai pendorong 

aktivitas karyawan untuk meningkatkan kualitas kerja (Fahmi, 2010). 
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Budaya organisasi merupakan campuran keyakinan, komunikasi, dan 

perilaku yang mengarahkan karyawan (Awdh, 2013).  

Dapat disimpulkan dari pendapat para ahli diatas budaya 

organisasi merupakan suatu nilai, sifat, perilaku dan kepercayaan yang 

dimiliki oleh anggota organisasi sebagai pendorong peningkatan kualitas 

kerja anggota organisasi.  

Indikator yang menunjukkan karakteristik budaya organisasi 

menurut (Robbin, 2013) adalah sebagai berikut : 

a. Inovasi 

Sejauh mana karyawan memberikan dorongan inovasi dan berani 

dalam mengambil risiko. 

b. Perhatian terhadap detail  

Karyawan dapat memberikan kecermatan, analisis, dan perhatian. 

c. Berorientasi pada hasil  

Sejauh mana manajer memfokuskan pada hasil, bukan pada teknis 

dan proses dalam mencapai tujuan. 

d. Berorientasi pada manusia 

Sejauh mana manajer dalam mengambil keputusan 

memperhitungkan efek dari hasil karyawan yang berkerja. 
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e. Orientasi pada tim 

Tingkat aktivitas kerja diorganisasikan dalam tim bukan pada 

individu. 

f. Agresivitas 

Sejauh mana karyawan akan aktif dalam bekerja bukan 

menunjukkan kesantaian dalam bekerja. 

g. Stabil  

Sejauh mana keinginan organisasi menekankan keadaan sekarang 

atau sebelumnya (status quo) sebagai bukti dari perkembangan 

organisasi. 

3. Kepemimpinan  

Kepemimpinan adalah penciptaan cara untuk membuat orang 

berkontribusi dalam mewujudkan tujuan ( James M. Kouzes & Barry Z. 

Posner, 2004). Kepemimpinan adalah peranan dan juga suatu proses 

untuk mempengaruhi orang lain ( Rivai, 2004). Kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi oranglain baik secara individual 

ataupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi (Panji Anoraga, 

2004). Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan 

konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif 

mencapai tujuan yang sudah direncanakan (Kartono, 2005).  



20 
 

Kepemimpinan adalah pengaru dan kemampuan untuk memperoleh 

pengikut, dan menjadi seseorang yang diikuti oleh orang lain dengan 

penuh keyakinan (Wahjono, 2009). Kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi orang lain untuk memcapai tujuan organisasi (Daft, 

2011). Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki suatu individu 

untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja dan mencapai tujuan 

organisasi ( Usman, 2011). Kepemimpinan adalah kemampuan individu 

untuk mempengaruhi, memotivasi dan membuat orang lain bisa 

berkontribusi demi efektivitas dan tercapainya tujuan organisasi (House, 

2017). Menurut (Want, 2010), prinsip kepemimpinan yang baik dengan 

memiliki kemampuan  sebagai berikut: 

a. Kepercayaan kepada karyawan 

Pemimpin yang membangkitkan rasa percaya pada karyawannya, 

memiliki kompetensi yang tinggi, mampu membawa diri. 

b. Komunikasi 

Pemimpin harus mampu memberikan dan berbagi informasi, 

gagasan, dan keberhasilan kepada karyawannya. 

c. Evaluasi 

Pemimpin melaksanakan evaluasi untuk masa sekarang dan yang 

akan datang. Kekuatan kompetitif organisasi terletak pada evaluasi 

terus-menerus pemimpin akan selalu memberikan solusi yang 

terbaik. 
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d. Semangat kerja  

Mampu memelihara budaya yang memperkuat teamwork, 

kegembiraan, perkembangan pribadi, karier, penghargaan dan 

kehidupan kerja. 

e. Etika 

Pemimpin memelihara etika dalam bisnis dengan melakukan hal 

yang benar. Integritas menjadi dasar pemimpin dalam melakukan 

semua keputusan, tindakan dan hubungan. 

f. Berkomitmen 

Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang bekerja keras 

untuk mencapai tujuan. Pemimpin mempunyai komitmen dan 

memastikan bahwa setiap orang akan mempunyai pengalaman yang 

luar biasa. 

g. Keberlanjutan 

Merupakan jalan menuju masa depan. Pemimpin menggunakan 

sumber daya dengan bijak dan membuat keputusan dengan 

perhitungan kesejahteraan dan keuntungan. 

h. Perubahan 

Pemimpin mendukung kekuatan bisnis dan individu yang membawa 

perubahan positif, local maupun global. 
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C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Karyawan 

Budaya Organisasi merupakan nilai dan keyanakinan karyawan 

yang memberikan makna dan pengaruh dalam pekerjaan di organisasi ( 

Levin, 2009).Dengan adanya budaya organisasi akan mempermudah 

karyawan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi, dan 

membantu karyawan untuk mengetahui tindakan apa yang akan 

seharusnya dilakukan oleh karyawan sesuai dengan nilai – nilai pedoman 

karyawan untuk berperilaku dalam menyelesaikan pekerjaannya (Riani, 

2011). 

2. Hubungan Kepemimpinan dengan Kinerja Karyawan 

Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi dikarenakan 

pemimpin memiliki peran strategis dalam usaha mencapai tujuan 

organisasi sesuai visi dan misi organisasi (Suranta, 2002). Pemimpin 

seharusnya mampu mengarahkan karyawan untuk menjadi lebih baik 

lagi dalam kinerjanya, dan mampu mengembangkan ide – ide baru yang 

mampu membuat organisasi atau perusahaan tumbuh kompetitif dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan (Harwiki, 2013). Peran pemimpin 

sangat besar untuk mendorong kinerja karyawan dalam mencapai tujuan 

organisasi, dan memimpin adalah kegiatan yang mempengaruhi orang 

untuk mengikuti dan menjalankan kegiatan atau kerja sesuai dengan 

standar secara sukarela (O'Neil, 2006). 
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3. Hubungan Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan dengan Kinerja  

Budaya organisasi sebagai petunjuk pelaksanaan kerja yang 

mendorong karyawan untuk mencapai prestasi kerja dengan baik. 

Sehingga karyawan mendapat pedoman berperilaku di dalam 

perusahaan. Karyawan mempunyai kesamaan langkah dalam visi, 

melakukan tugas, dan tanggung jawab dalam kegiatan perusahaan. 

Karyawan terdorong untuk mencapai prestasi kerja yang lebih baik lagi. 

Karyawan akan bekerja secara konsisten dengan tanggung jawab masing 

– masing karena adanya budaya organisasi (Uha, 2017). 

Di dalam organisasi terdapat pihak-pihak yang saling terkait 

antara lain pemimpin sebagai atasan, dan karyawan sebagai bawahan 

(Mulyadi dan Rivai, 2009). Kepemimpinan merupakan individu yang 

menduduki suatu jabatan tertentu dimana individu tersebut memiliki 

kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi perilaku orang lain 

yakni bawahannya untuk berfikir dan bertindak sehingga melalui 

perilaku yang positif tersebut dapat memberikan kontribusi dalam 

pencapaian tujuan organisasi (Siagian,  2002). 

D. Kerangka Berfikir  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan latar belakang penelitian maka 

peneliti menarik bentuk dari kerangka berfikir tersebut untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja dan seberapa 

jauh kepemimpinan mempengaruhi kinerja pada Guest House yang terdapat 
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di Kota Malang. Kinerja adalah hasil dan tanggung jawab dari karyawan 

(Rivai, 2011). Dengan indikator pengukuran kinerja karyawan sebagai 

berikut ( Dharma, 2009) : Kuantitas kerja, Kualitas kerja, Ketepatan waktu. 

Peranan budaya organisasi untuk mempermudah karyawan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi, dan membantu karyawan 

untuk mengetahui tindakan apa yang akan seharusnya dilakukan oleh 

karyawan sesuai dengan nilai – nilai pedoman karyawan untuk berperilaku 

dalam menyelesaikan pekerjaannya ( Riani,2011). Budaya Organisasi 

menggunakan pernyataan “Budaya Organisasi adalah kebiasaan yang telah 

berlangsung dan ditetap sebagai pendorong aktivitas karyawan untuk 

meningkatkan kualitas kerja (Fahmi, 2010)”. Dengan indikator Inovasi, 

Perhatian terhadap detail, Berorientasi pada hasil, Orientasi pada manusia, 

Orientasi pada tim, Agresif, dan Stabil. 

Peran pemimpin sangat besar untuk mendorong kinerja karyawan 

dalam mencapai tujuan organisasi, dan bahwa memimpin adalah kegiatan 

yang mempengaruhi orang untuk mengikuti dan menjalankan kegiatan atau 

kerja sesuai dengan standar secara sukarela (O'Neil, 2006). Kepemimpinan 

menggunakan pernyataan “Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki 

suatu individu untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja dan mencapai 

tujuan organisasi ( Usman, 2011)” Dengan indikator (Want, 2010) 

Kepercayaan Kepada karyawan, Komunikasi, Evaluasi, Semangat kerja, 

Etika, Berkomitmen Keberlanjutan, dan Perubahan. 
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Gambar 2.1 Hubungan Budaya Organisasi, Kepemimpinan, Dan Kinerja 

Organisasi 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang 

berbentuk kalimat (Sugiyono, 2018). Berdasarkan rumusan permasalahan 

penelitian dan landasan dari penelitian terdahulu maka peneliti memiliki 

kesimpulan sementara: 

Budaya organisasi akan mempermudah karyawan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi, dan membantu karyawan 

       KEPEMIMPINAN (X2) 

 

• X2.1 Kepercayaan Terhadap 

Karyawan 

• X2.2 Komunikasi 

• X2.3 Evaluasi 

• X2.4 Semangat kerja  

• X2.5 Etika  

• X2.6 Berkomitmen 

• X2.7 Keberlanjuttan 

• X2.8 Perubahan 

 

Budaya Organisasi (X1) 

• X1.1 Inovasi dan berani dalam 

mengambil risiko 

• X1.2 Perhatian terhadap detail  

• X1.3 Berorientasi pada hasil  

• X1.4 Berorientasi pada manusia 

• X1.5 Orientasi pada tim 

• X1.6 Agresif  

• X1.7 Stabil 

 

Kinerja 

Karyawan(Y) : 

• Y1.1 Kuantitas Kerja  

• Y1.2 Kualitas Kerja  

• Y1.3 Ketepatan 

Waktu 

 

H1 

H3 

H2 
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untuk mengetahui tindakan apa yang akan seharusnya dilakukan oleh 

karyawan sesuai dengan nilai – nilai pedoman karyawan untuk berperilaku 

dalam menyelesaikan pekerjaannya ( Riani, 2011). Peneliti menduga Budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil tersebut telah dibuktikan oleh (Iriani Ismail, 2008), (I Wayan Ardianta 

& I Wayan Gede Supartha, 2014), (Dewi Lina, 2014), (Yuis Ferbya Baan, 

2015), (Tiara Jovita Sirait, Apriatni,2017), (Moh. Imron, 2018).  

H1: Diduga Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan  

Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi dikarenakan pemimpin 

memiliki peran strategis dalam usaha mencapai tujuan organisasi sesuai visi 

dan misi organisasi (Suranta, 2002). Peran pemimpin sangat besar untuk 

mendorong kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, dan bahwa 

memimpin adalah kegiatan yang mempengaruhi orang untuk mengikuti dan 

menjalankan kegiatan atau kerja sesuai dengan standar secara sukarela 

(O'Neil, 2006). Peneliti menduga Kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil tersebut telah dibuktikan oleh 

(Iriani Ismail, 2008), (I Wayan Ardianta & I Wayan Gede Supartha, 2014), 

(Aulia Andini Putri, 2014), (Dewi Lina, 2014), (Moh. Imron, 2018). 

H2: Diduga Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan  
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Budaya organisasi sebagai petunjuk pelaksanaan kerja yang 

mendorong karyawan untuk mencapai prestasi kerja dengan baik. Sehingga 

karyawan mendapat pedoman berperilaku di dalam perusahaan. Karyawan 

mempunyai kesamaan langkah dalam visi, melakukan tugas, dan tanggung 

jawab dalam kegiatan perusahaan. Karyawan terdorong untuk mencapai 

prestasi kerja yang lebih baik lagi. Karyawan akan bekerja secara konsisten 

dengan tanggung jawab masing – masing karena adanya budaya organisasi 

(Uha, 2017). 

Di dalam organisasi terdapat pihak-pihak yang saling terkait antara 

lain pemimpin sebagai atasan, dan karyawan sebagai bawahan (Mulyadi dan 

Rivai, 2009). Kepemimpinan merupakan individu yang menduduki suatu 

jabatan tertentu dimana individu tersebut memiliki kemampuan dan 

keterampilan untuk mempengaruhi perilaku orang lain yakni bawahannya 

untuk berfikir dan bertindak sehingga melalui perilaku yang positif tersebut 

dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi (Siagian,  

2002).  

Maka peneliti menduga Budaya Organisasi dan Kepemimpinan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja hasil tersebut telah sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan  oleh (Dewi Lina, 2014), dan (Moh. 

Imron,2018). 

H3 : Diduga Budaya Organisasi dan Kepemimpinan secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja



 
 

 


