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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini disajikan penelitian sebelumnya sebagai referensi yang 

digunakan peneliti dan sebagai perbandingan antara berbagai hasil 

penelitian yang disajikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Uraian 

1. Judul Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, 

Komitmen Organisasional dan Remunerasi Terhadap 

Kinerja karyawan Pada Optik Pranoto Surakarta. 

(Mustikaningsih & Handayani, 2014) 

 Hasil Penelitian 1. Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. 

2. Komitmen Organisasional berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Budaya Organisasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

2. Judul Penelitian Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja 

dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Pegawai 

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. 

(Arizona, Riniwati & Harahap, 2013) 

 Hasil Penelitian 1. Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Komitmen 

Organisasional secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Pegawai.  

3. Judul Penelitian Pengaruh Komitmen Organisasional dan Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada 

Karyawan PT. PLN (Persero) P3B JB APP Malang. 

(Fitria, Hamid & Nurtjahjono, 2014) 

 Hasil Penelitian 1. Komitmen Organisasional berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

2. Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 

3. Komitmen Organisasional dan Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan 

4. Judul Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan 

Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Karyawan 

pada Industri Kertas Di Jawa Timur 

(Mamik, 2010) 
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No. Penelitian Uraian 

 Hasil Penelitian 1. Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

2. Komitmen Organisasional berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

3. Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan 

Komitmen Organisasional berpengaruh secara 

simultan terhadap Kinerja Karyawan 

Penelitian diatas terdapat perbedaan dan persamaan. Peneliti saat ini dapat 

membandingkan dengan peneltian terdahulu antara kesamaan dan perbedaan, 

sebagai berikut : 

1. Pada penelitian Mustikaningsih & Handayani memiliki perbedaan 

dengan peneliti sekarang terletak pada variabel, yaitu : Variabel bebas 

Budaya Organisasi sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan 

variabel bebas Budaya Organisasi. Dan telah ditemukan kesamaan 

dengan peneliti sekarang yang terletak pada variabel bebas dan variabel 

terikat yaitu : Gaya Kepemimpinan , Komitmen Organisasional dan 

Kinerja Karyawan sebagai variabel terikat. 

2. Pada Penelitian Arizona, Riniwati & Harahap memiliki perbedaan 

dengan peneliti sekarang terletak pada variabel yaitu : Variabel Bebas 

Motivasi Kerja sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan 

variabel bebas Motivasi Kerja. Dan telah ditemukan kesamaan dengan 

peneliti sekarang yang terletak pada variabel bebas dan varabel terikat 

yaitu : Gaya Kepemimpinan , Komitmen Organisasional dan Kinerja 

Karyawan sebagai variabel terikat. 

3. Pada Penelitian Fitria, Hamid & Nurtjahjono, ditemukan kesamaan 

dengan peneliti sekarang yaitu : Gaya Kepemimpinan , Komitmen 

Organisasional dan Kinerja Karyawan sebagai variabel terikat. 
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4. Pada Penelitian Mamik telah ditemukan perbedaan yaitu : variabel 

bebas Motivasi Kerja, sedangkan peneliti tidak menggunakan Motivasi 

Kerja. Ditemukan kesamaan dengan peneliti sekarang yaitu : Gaya 

Kepemimpinan , Komitmen Organisasional dan Kinerja Karyawan 

sebagai variabel terikat. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2001:67) kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja pada dasarnya memiliki banyak arti 

berdasarkan sudut pandang atau pendapat para ahli. (Rivai, 

2005) mengemukakan kata kinerja, jika dilihat asal katanya 

adalah terjemahan dari kata performance yang berasal dari 

akar kata to perform yang berarti melaksanakan atau 

menyempurnakan tanggung jawab. 

Menurut Hasibuan (2004) kinerja adalah suatu hasil 

kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan secara 
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keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan 

tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian 

kinerja, menurut (Kasmir, 2016) : 

1) Kemampuan dan keahlian adalah kemampuan atau 

skill yang dimiliki seseorang atau individu dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

2) Pengetahuan adalah seseorang yang memiliki tentang 

pekerjaan yang sangat baik akan memberikan hasil 

pekerjaan yang baik, sedangkan jika seseorang yang 

tidak memiliki pengetahuan kerja yang baik maka 

akan memberikan hasil pekerjaan yang tidak baik. 

3) Rancangan Kerja adalah rancangan pekerjaan yang 

akan memudahkan karyawan dalam mencapai tujuan. 

4) Kepribadian adalah kepribadian seseorang atau 

karakter yang dimiliki individu karena setiap individu 

memiliki karakter atau kepribadian yang berbeda satu 

sama lain. 

5) Motivasi Kerja adalah dorongan bagi seseorang untuk 

melaksanakan pekerjaan. Jika karyawan memiliki 



15 
 

 

motivasi yang kuat dalam dirinya atau pihak 

perusahaan, maka karyawan terdorong untuk 

melakukan sesuatu yang baik. 

6) Gaya Kepemimpinan adalah gaya atau sikap pemimpin 

dalam menghadapi dan memerintah bawahannya. 

7) Budaya Organisasi adalah kebiasaan atau norma yang 

berlaku dan memiliki oleh suatu organisasi. 

8) Kepuasan Kerja adalah perasaan senang atau gembira, 

perasaan suka seseorang sebelum dan setelah 

melakukan suatu pekerjaan. 

9) Lingkungan Kerja adalah suasana atau kondisi tempat 

kerja. 

10) Loyalitas adalah kesetiaan karyawan untuk tetap 

bekerja dan membela perusahaan dimana tempat 

bekerja. 

11) Komitmen Organisasional adalah kepatuhan 

karyawan untuk menjalankan kebijakan atau 

peraturan perusahaan dalam bekerja. 

12) Disiplin Kerja adalah usaha karyawan untuk 

menjalankan aktivitas kerja secara sungguh-sungguh. 

Disiplin kerja dapat berupa waktu, misalnya masuk 

kerja tepat waktu, disiplin dalam melaksanakan apa 

yang diperintahkan perusahaan yang sesuai dengan 

aturan perusahaan. 
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c. Indikator-indikator Kinerja 

Selanjutnya indikator kinerja merupakan aspek-

aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu 

ada tiga indikator menurut (Robbins, 2006:260) yaitu: 

1) Kualitas, diukur dari kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. Karyawan 

mampu menghasilkan pekerjaan sesuai dengan standar 

mutu yang ditetapkan perusahaan. 

2) Kuantitas, merupakan jumlah yang harus diselesaikan 

atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan 

perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan 

kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah yang dihasilkan. 

3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu 

yang direncanakan. Dalam menyelesaikan tugas para 

karyawan bukan hanya dituntut cepat menyelesaikan 

pekerjaannya namun juga harus tepat atau sesuai 

dengan harapan atasan. 

2. Gaya Kepemimpinan 

a. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Komang (2008:89) mengatakan kepemimpinan merupakan 

intisari dari manajemen organisasi, sumber daya pokok, dan 

titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suat 

organisasi.  
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Beberapa definisi kepemimpinan antara lain : proses 

mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk 

mencapai tujuan dalam situasi tertentu (Indriyo Gitosudarno 

2000). Proses mempengaruhi perilaku orang lain agar orang 

tersebut berperilaku seperti yang dikehendaki (Nimran, 1999). 

Kemampuan untuk mempengaruhi suatu individu maupun 

kelompok menuju tercapainya tujuan–tujuan (Robbins,2015) 

b. Teori Kepemimpinan 

Menurut Robbins (2015:257) teori - teori kepemimpinan 

antara lain: 

1) Teori sifat 

Bahwa pemimpin memilki sifat – sifat tertentu 

setelah di klasifikasi diantaranya yaitu: 

a) Karakteristik fisik (umur, penampilan, tinggi, berat 

badan, dll) 

b) Latar belakang sosial (pendidikan, status sosial, 

mobilitas) 

c) Kepribadian (waspada, percaya diri, integritas 

pribadi) 

d) Karakteristik hubungan tugas (kebutuhan prestasi 

tinggi, inisiatif, orientasi tugas) 

e) Karakteristik sosial (pergaulan luas, aktif) 
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2) Teori perilaku 

Aspek ini ada dua dimensi yang menonjol pada 

persepsi seorang pemimpin yaitu : 

a) Inisiatif dalam menentukan dan mengorganisasikan 

struktur tugas yang harus dilaksanakan oleh anak 

buah. 

b) Tingkat atensi apresiasi, dukungannya terhadap 

kesejahteraan anak buah. Di sini gaya 

kepemimpinan berorientasi pada karyawan. 

3) Teori berdasarkan ciri 

a) Pengetahuan yang luas 

b) Kemampuan bertumbuh dan berkembang 

c) Sifat yang inkuisitif dan kemampuan analitik 

d) Daya ingat yang kuat, keteladan dan naluri relevansi 

e) Ketrampilan berkomunikasi secara  efektif dan 

menentukan skala prioritas 

f) Rasa tepat waktu, ketegasan, fleksibilitas serta 

orientasi masa depan. 

4) Teori kontingensi model Fiedler 

Model ini bahwa kinerja kelompok yang efektif 

tergantung pada perpaduan yang memadai antara gaya 

interaksi pemimpin dengan anak buah dan derajat sejauh 

mana situasi memberi kendali. Terdapat 3 model menentukan 

gaya kepemimpinan mana yang paling efektif ; 
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a) Hubungan pemimpin dengan anak buah 

b) Struktur tugas 

c) Kewibawaan posisi pemimpin. 

5) Teori alur – tujuan 

Menurut teori ini bahwa tingkah laku seorang 

pemimpin itu dapat diterima bawahannya sejauh mereka 

menganggapnya sebagai sumber kepuasan.  Artinya 

seorang pemimpin itu memotivasi sejauh mana bahwa 

kelakuan itu : 

a) Membuat pencapaian kebutuhan bawahan 

tergantung pada kinerja yang efektif. 

b) Memberi pelatihan, dukungan, bimbingan dan 

imbalan yang perlu bagi kinerja efektif. 

c. Peran Pemimpin  

Menurut Komang (2009:101) seorang pemimpin 

diharapkan dapat berperan sebagai berikut : 

a) Pemberi arah  

Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi 

pengarahan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh 

mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan 

dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. 

b) Agen perubahan 

Seorang pemimpin sebagai katalisator perubahan 

pada lingkungan internal. Untuk itu pemimpin harus 
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mampu mengantisipasi perkembangan di luar serta 

menganalisis implikasinya terhadap organisasi. 

c) Pembicara (spoker person) 

Pemimpin sebagai pembicara yang ahli serta 

penentu visi organisasi dan negosiator organisasi 

dengan pihak luar. 

d) Pembina (coach) 

Pemimpin adalah pembina team dalam organisasi 

dan mengarahkan perilaku sesuai visi yang telah 

dirumuskan. Dengan kata lain ia berperan sebagai 

mentor. 

d. Indikator Gaya Kepemimpinan 

Menurut Purwanto (2016:25) gaya kepemimpinan yang 

diterapkan dalam suatu  organisasi komunikasi antar pribadi 

yaitu manajer dan bawahan  karyawan harus tetap terjaga 

dengan baik. Terdapat empat indikator gaya kepemimpinan 

(leadership style) yang dapat diterapkan dalam situasi dan 

kondisi yang juga berbeda, antara lain: pengarahan (directing), 

pembekalan (coaching), dukungan (supporting), dan 

pendelegasian (delegating). 

a) Pengarahan 

Gaya kepemimpinan pengarahan (directing) tepat digunakan 

pada situasi dan kondisi di mana para karyawan belum 

memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan suatu 
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tugas tertentu. Di samping itu, tugas pekerjaan yang harus 

diselesaikan juga cenderung kompleks dan rumit. OIeh 

karena itu, seorang manajer harus mampu menjelaskan 

sejelas mungkin dan rinci tentang apa yang harus dikerjakan, 

bagaimana cara mengerjakan, dan kapan pekerjaan tersebut 

harus dapat diselesaikan. 

b) Pembekalan 

Gaya kepemimpinan pembekalan (coaching) tepat digunakan 

pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah 

memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Di samping itu, para karyawan memiliki motivasi 

yang cukup tinggi dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya. 

Dalam hal ini, seorang manajer perlu juga memberikan 

penjelasan terhadap tugas dan pekerjaan yang belum 

dipahami dengan baik oleh para karyawan. 

c) Dukungan 

Gaya kepemimpinan dukungan (supporting) tepat digunakan 

pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah 

mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah 

mengembangkan hubungan yang baik dengan seorang 

manajer. Dalam hal ini, seorang manajer lebih banyak terlibat 

dalam berbagai keputusan kerja dan memperoleh berbagai 

masukan atau saran-saran dan para karyawan yang sangat 

berharga bagi peningkatan prestasi kerja. 
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d) Pendelegasian 

Gaya kepemimpinan pendelegasian (delegating) tepat 

digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan 

telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang 

harus diselesaikan, sehingga mereka layak untuk menerima 

pendelegasian tugas dari seorang manajer. Meskipun telah 

mendelegasikan sebagian tugas pekerjaannya, seorang 

manajer juga harus tetap melakukan pemantauan 

(monitoring) atas kinerja para karyawannya, untuk 

memastikan bahwa mereka tetap berada pada jalur sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

3. Komitmen Organisasional 

a. Pengertian Komitmen Organisasional 

Komitmen Organisasional didefinisikan sebagai suatu 

keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu 

serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins & Judge, 

2007). Komitmen Organisasional adalah sejauh mana seorang 

individu mengidentifikasi dan terlibat dengan organisasinya 

atau tidak bersedia untuk meninggalkannya (Greenberg& 

Baron, 2003). Sedangkan Mathis & Jackson (2001) 

mengemukakan bahwa Komitmen Organisasional adalah 

tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap 

tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada 
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dalam organisasi tersebut. Luthans (2008) mendefinisikan 

Komitmen Organisasional sebagai sikap yaitu:  

1) Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota 

dari bagian organisasi. 

2) Kesediaan untuk mengerahkan tingkat usaha yang 

tinggi atas nama organisasi. 

3) Keyakinan yang dalam dan penerimaan nilai-nilai 

serta tujuan organisasi. 

Dengan kata lain, hal ini merupakan sikap yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses 

berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan 

perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta 

kemajuan yang berkelanjutan. 

Menurut Richard M. Steers dalam (Sopiah, 2008) 

menyatakan bahwa Komitmen Organisasional sebagai rasa 

identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), 

keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 

kepentingan organisasi, dan loyalitas (keinginan untuk tetap 

menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang 

dinyatakan oleh seorang karyawan terhadap perusahaannya. 

b. Indikator Komitmen Organisasional 

Menurut Allen dan Meyer (Luthans, 2006) Komitmen 

Organisasional merefleksikan tiga komponen yaitu:  
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1) Affective commitment adalah keterikatan emosional 

karyawan, identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi.  

2) Continuance commitment adalah komitmen berdasarkan 

kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan 

dari organisasi. Hal ini mungkin karena kehilangan 

senioritas atas promosi atau benefit. 

3) Normative commitment adanya perasaaan wajib untuk tetap 

berada dalam organisasi karena memang harus begitu; 

tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus 

dilakukan. 

c. Pedoman untuk Meningkatkan Komitmen Organisasional 

Dessler dalam Luthans (2006: 250) memberikan pedoman 

khusus untuk mengimplementasikan sistem manajemen yang 

mungkin membantu memecahkan masalah dan meningkatkan 

Komitmen Organisasional pada diri karyawan:   

1) Berkomitmen pada nilai manusia: Membuat aturan 

tertulis, memperkerjakan manajer yang baik dan tepat, 

dan mempertahankan komunikasi. 

2) Memperjelas dan mengkomunikasikan misi anda, 

memperjelas misi dan ideologi, berkharisma, 

menggunakan praktik perekrutan berdasarkan nilai, 

menekankan orientasi berdasarkan nilai dan pelatihan, 

membentuk tradisi. 
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3) Menjamin keadilan organisasi: memiliki prosedur 

penyampaian keluhan yang komprehensif, 

menyediakan komunikasi dua arah yang ekstensif. 

4) Menciptakan rasa komunitas: membangun homogenitas 

berdasarkan nilai; keadilan; menekankan kerjasama, saling 

mendukung, dan kerja tim, berkumpul bersama. 

5) Mendukung perkembangan karyawan: melakukan 

aktualisasi; memberikan pekerjaan menantang pada 

tahun pertama; memajukkan dan memberdayakan; 

mempromosikan dari dalam; menyediakan aktivitas 

perkembangan; menyediakan keamanan kepada 

karyawan tanpa jaminan. 

 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Hasibuan (2011:157) gaya kepemimpinan 

merupakan cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku 

bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan memiliki hubungan yang erat dengan 

kinerja karyawan. Kinerja karyawan tidak hanya dilihat dari skill 

namun juga dilihat dari cara seseorang itu memimpin dan 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan 

perusahaan. Kepemimpinan yang memainkan peranan yang sangat 

dominan dalam keberhasilan organisasi dalam menyelenggarakan 



26 
 

 

berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja para 

pegawainnya (Siagian,2003:127). 

Penelitian (Fitria, Hamid & Nurjahjono, 2014) menyatakan 

bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini berarti bahwa Gaya Kepemimpinan merupakan 

salah satu faktor yang berhubungan dengan karyawan, jika norma 

dan perilaku seorang pemimpin sesuai dengan kondisi karyawan 

maka akan memberikan pengaruh positif agar karyawan dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

2. Hubungan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Menurut Mathis & Jackson dalam (Sopiah, 2008) 

Komitmen Organisasional menjadi hal penting bagi suatu 

organisasi dalam menciptakan kelangsungan hidup di suatu 

organisasi, karena komitmen menunjukkan hasrat karyawan suatu 

organisasi untuk tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan diri 

bagi organisasi. Jadi, apabila seorang karyawan memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap organisasinya, maka Ia akan 

bekerja secara maksimal untuk menunjukkan kinerja yang optimal 

dan akan berusaha untuk tetap tinggal dalam organisasi. 

Menurut penelitian (Mamik, 2010) menunjukkan bahwa 

Komitmen Organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Allen dan Meyer menyatakan bahwa Komitmen 

Organisasional dapat memperkuat atau meningkatkan kinerja 
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karyawan. Sedangkan Luthans menyebutkan bahwa telah banyak 

penelitian yang mendukung hubungan positif antara Komitmen 

Organisasional terhadap tingginya kinerja. 

3. Hubungan Gaya Kepemimpinan dan Komitmen 

Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut (Nurjannah, 2008) menyebutkan bahwa Gaya 

Kepemimpinan dan Komitmen Organisasional secara langsung 

mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Ketika Gaya 

Kepemimpinan dibangun dan diperkuat oleh Komitmen 

Organisasional, maka kinerja karyawan diyakini dapat diwujudkan. 

Menurut penelitian (Fitria, Hamid & Nurjahjono, 2014) 

menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan dan Komitmen 

Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan. 

 

D. Kerangka Pikir 

Penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja, pengaruh komitmen organisasional 

terhadap kinerja dan pengaruh gaya kepemimpinan dan komitmen 

organisasional secara simultan terhadap kinerja. 

(Kasmir, 2016:189) menyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah 1) Kemampuan dan keahlian, 2) 

Pengetahuan, 3) Rancangan kerja, 4) Kepribadian, 5) Motivasi kerja, 6) Gaya 

Kepemimpinan, 7) Budaya Organisasi, 8) Kepuasan kerja, 9) Lingkungan 

kerja, 10) Loyalitas, 11) Komitmen dan 12) Disiplin kerja. 
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Gaya kepemimpinan dan Komitmen Organisasional merupakan 

variabel bebas yang masing-masing memiliki indikator. Indikator gaya 

kepemimpinan adalah pengarahan, pembekalan, dukungan dan pendelegasian 

(Purwanto, 2016:25). Indikator komitmen Organisasional adalah Affective 

Commitment, Continuance Commitment, Normative Commitmen. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah kinerja. Kinerja memiliki beberapa indikator 

yakni kuantitas, kualitas, ketepatan waktu (Robbins, 2006:260). 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang 

diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 

 

                                                                                                                                                                    

                                                       H1 

                                                       H2 

                                            

H3 

Gambar 2.1  Kerangka Pikir 

Berdasarkan gambaran kerangka pemikiran tersebut dapat 

diketahui pengaruh Gaya Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja (Y), 

pengaruh Komitmen Organisasional (X2) terhadap Kinerja (Y) dan 

kemudian pengaruh kedua variabel independen yakni Gaya 

Kepemimpinan (X1) dan Komitmen Organisasional (X2) sekaligus 

bersamaan terhadap Kinerja (Y) 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X1)             

Komitmen 

Organisasional (X2) 

Kinerja (Y) 
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E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu rumusan atau kesimpulan sementara 

dari suatu penelitian yang dibuat untuk menjelaskan penelitian itu dan juga 

dapat menuntun atau mengarahkan penelitian selanjutnya (Sugiyono, 

2012:63). 

Hipotesis merupakan praduga sementara, dari uraian tersebut maka dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 

1. Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan tidak hanya dilihat dari skill namun 

juga dilihat dari cara seseorang itu memimpin dan mempengaruhi 

untuk mencapai tujuan yang menguntungkan perusahaan. 

Kepemimpinan yang memainkan peranan yang sangat dominan 

dalam keberhasilan organisasi dalam menyelenggarakan berbagai 

kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja para pegawainnya 

(Siagian,2003:127). 

Penelitian (Fitria, Hamid & Nurjahjono, 2014) menyatakan 

bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini berarti bahwa Gaya Kepemimpinan merupakan 

salah satu faktor yang berhubungan dengan karyawan, jika norma 

dan perilaku seorang pemimpin sesuai dengan kondisi karyawan 

maka akan memberikan pengaruh positif agar karyawan dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 
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H1: Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

karyawan pada CV. Jakarta Alumunium. 

2. Mathis & Jackson dalam (Sopiah, 2008) Komitmen Organisasional 

menjadi hal penting bagi suatu organisasi dalam menciptakan 

kelangsungan hidup di suatu organisasi, karena komitmen 

menunjukkan hasrat karyawan suatu organisasi untuk tetap tinggal 

dan bekerja serta mengabdikan diri bagi organisasi. 

Penelitian (Mamik, 2010) menunjukkan bahwa Komitmen 

Organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2: Komitmen Organisasional berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja karyawan pada CV. Jakarta Alumunium. 

3. (Nurjannah, 2008) menyebutkan bahwa Gaya Kepemimpinan dan 

Komitmen Organisasional secara langsung mempengaruhi kinerja 

karyawan itu sendiri. Ketika Gaya Kepemimpinan dibangun dan 

diperkuat oleh Komitmen Organisasional, maka kinerja karyawan 

diyakini dapat diwujudkan. 

Penelitian (Fitria, Hamid & Nurjahjono, 2014) menyatakan 

bahwa Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasional 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 
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H3: Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasional 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan pada CV. 

Jakarta Alumunium. 

 

 


