
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitan Terdahulu 

 Sebuah penelitian terdahulu yang relevan dapat digunakan sebagai 

referensi dalam penyusunan hipotesis dan pembahasan terkait sebuah penelitian. 

Berikut peneliti mengemukakan beberapa penelitian terdahulu mengenai 

kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi yang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
Nama  

dan 

Tahun 

Judul Variabel Metode Hasil 

Anoop 

Patiar 

dan 

Ying Wang 

(2016) 

The effect of 

transformasional 

leadership and 

organizational 

commitment on 

hotel 

departmental 

performance 

Tranformasional 

Leadership, 

Organizational 

Commitment 

dan 

Performance 

Path 

Analysis 

Kepemimpinan 

transformasional secara 

positif mempengaruhi 

kinerja non-financial 

baik langsung atau pun 

melalui komitmen 

organisasi. Sedangkan 

komitmen organisasi 

secara positif berkaitan 

dengan kinerja non-

financial. 

Cemal Zehir, 

Yasin 

Sehitoglu, 

dan 

Ebru 

Erdogan 

(2012) 

The effect of 

leadership and 

supervisory 

commitment to 

organizational 

performance 

Leadership, 

Commitment to 

Superior 

dan 

Organisational 

Performance 

Path 

Analysis 

Terdapat hubungan 

positif yang signifikan 

antara kepemimpinan 

transformasional sebagai 

sub-dimensi 

kepemimpinan dan 

komitmen supervisi. 

Hasil penelitian 

mengatakan bahwa 

kepemimpinan 

transformasional dan 

komitmen supervisi 

memiliki hubungan 

positif terhadap kinerja 

organisasi.  

  



Sumber: Peneliti 2017 

Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian: 

1. The effect of transformasional leadership and organizational commitment 

on hotel departmental performance. Anoop Patiar dan Ying Wang (2016): 

  Hasil penelitian mengatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh terhadap kinerja baik secara langsung 

maupun melalui komitmen organisasi. Sedangkan berdasarkan variabel 

mediatornya, variabel komitmen organisai secara langsung juga memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja. Meskipun terdapat perbedaan metode 

dalam penelitian ini, namun terdapat kesamaan variabel yang dapat 

digunakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian dengan metode penelitan 

yang berbeda. Penelitan ini menjadi rujukan peneliti untuk melakukan 

penelitian terkait kepemimpinan transformasional dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja secara parsial. 

Nama 

dan 

Tahun 

 

Judul Variabel Metode Hasil 

Kedsuda 

Limsila, 

Stephen O 

Ogunlana, 

dan 

Klong 

Luang 

(2008) 

Performance and 

leadership 

outcome 

correlates of 

leadership styles 

and subordinate 

commitment 

Leadership 

Organizational 

Commitment 

dan 

Performance 

Regresi 

Linier 

Gaya kepemimpinan 

transformasional memiliki 

hubungan positif dengan 

kinerja dan komitmen 

organisasi.  

Rajnandini 

Pillai 

dan 

Ethlyn A 

Willieams 

(2004) 

 

Transformational 

leadership, self-

efficacy, group 

cohesiveness, 

commitment and 

performance 

Transformasional 

Leadership, 

Cohesiveness , 

Self-Efficacy, 

Commitment 

dan 

Perception of Unit 

Performance 

 

Path 

Analysis 

Kepemimpinan 

transformational berkaitan 

dengan persepsi dari 

kinerja unit dan komitmen 

melalui self-efficacy dan 

kepanduan kelompok . 

Kepemimpinan 

transformasional juga 

dipengaruhi oleh komitmen 

dan persepsi dari kinerja 

unit secara langsung. 



 

2. The effect of leadership and supervisory commitment to organizational 

performance. Cemal Zehir, Yasin Sehitoglu dan Ebru Erdogan (2012): 

  Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan baik metode maupun 

variabel yang diteliti. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

terdapat beberapa kesamaan hasil pada setiap sub dimensi dari variabel 

yang diteliti. Peneliti menemukan terdapat keterkaitan antara sub dimensi 

setiap varibel dalam penelitian ini seperti terdapat hubungan antara 

kepemimpinan transformasional sebagai sub dimensi gaya kepemimpinan, 

komitmen organisasi dan kinerja karyawan sebagi sub dimensi kinerja 

organisasi. Berdasarkan penelitian ini, kepemimpinan transformasional 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan baik secara 

langsung maupun melalui komitmen organisasi. Selain itu, komitmen 

organisasi secara langsung juga mempengaruhi kinerja karyawan. 

3. Performance and leadership outcome correlates of leadership styles and 

subordinate commitment. Kedsuda Limsila, Stephen O Ogunlana dan 

Klong Luang (2008): 

  Variabel yang diambil dalam penelitian ini yaitu gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi dan kinerja. Namun dalam 

pengujiannya, terdapat banyak variabel yang diuji. Meskipun banyak 

perbedaan dari variabel yang diteliti, terdapat beberapa aspek dari setiap 

variabel tersebut yang masih berkaitan dengan penelitian seperti 

kepemimpinan transformasional dari sub dimensi dari kepemimpinan, 

beberapa aspek penelitian yang sebenarnya merupakan bagian dari 



variabel kinerja karyawan seperti kuantitas kerja, kualitas kerja, kerjasama 

dan displin kerja. Secara khusus, hasil penelitian ini juga menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepemimpinan 

transformasional dengan kinerja karyawan. 

4. Transformational leadership, self-efficacy, group cohesiveness, 

commitment and performance. Rajnandini Pillai dan Ethlyn A Willieams 

(2004): 

  Hasil penelitian ini mengatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh positif terhadap komitmen dan kinerja 

baik secara langsung maupun melalui variabel mediator. Meskipun 

terdapat perbedaan baik variabel yang diteliti maupun metode penelitian 

yang digunakan, terdapat kesamaan dari beberapa variabel diteliti seperti 

kepemimpinan transformasional, komitmen organisasi dan kinerja. Selain 

itu terdapat kesamaan hasil yang menyatakan kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Gaya Kepemimpinan Transformasional 

 Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi orang 

lain untuk bertindak guna mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan 

(Manullang, 2010:141). Menurut pendapat Terry dan Rue (2013:192) mengatakan 

bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang atau pemimpin untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain menurut keinginan-keinginannya dalam suatu 

keadaan tertentu. Terdapat pendapat lain yang mengemukakan bahwa 



kepemimpinan sendiri adalah proses mempengaruhi sebuah kelompok yang 

terorganisasi untuk mencapai tujuan kelompok yang cukup komprehensif dan 

bermanfaat (Hughes et.all, 2012:6). Sedangkan menurut Robbins dan Judge 

(2013:368) kepemimpinan sebagai kemampuan dalam mempengaruhi sebuah 

kelompok untuk mencapai visi atau tujuan yang ditentukan. 

 Fieldler dalam Robbins (2008:56) berpedapat bahwa salah satu faktor 

utama dari kepemimpinan yang berhasil adalah gaya kepemimpinan dasar seorang 

individu tersebut. Menurut Rivai (2014:42) gayamkepemimpinan adalah 

sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar 

sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang 

pemimpin. Sedangkan Thoha (2013:49) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang 

tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. 

Menurut Prasetyo (2006:28) gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan 

dalam proses kepemimpinan yang diimplementasikan dalam perilaku 

kepemimpinan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Menurut Nawawi (2003:115) gaya kepemimpinan 

didefinisikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin 

dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota 

organisasi atau bawahannnya. 

Menurut Bateman dan Snell (2014:122) kepemimpinan transformasional 

adalah kemampuan seseorang yang mampu memotivasi orang lain agar 

mengorbankan kepentingan pribadi mereka untuk kepentingan kelompok. 



Terdapat pendapat lain yang mengemukakan bahwa kepemimpinan 

transformasional merupakan bentuk kemampuan seseorang yang mengubah status 

quo dengan nilai-nilai pengikut dan pemahaman mereka kepada tujuan yang lebih 

tinggi (Hughes et.all, 2012:530). 

 Menurut Robbins dan Judge (2013:379) pemimpin transformasional 

adalah pemimpin yang menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan diri 

mereka demi kebaikan organisasi dan memiliki efek yang luar biasa pada 

pengikut mereka. Kepemimpinan transformasional memperhatikan nilai-nilai 

kolektif umum seperti kebebasan, kesamaan, komunitas, keadilan dan 

persaudaraan. 

 Menurut Hartanto (2009:512) kepemimpinan transformasional secara 

ringkas dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mempengaruhi orang lain 

sedemikian mungkin sehingga mereka mau dan rela memunculkan  kebijakan dan 

kapabilitas terbaiknya di dalam proses penciptaan nilai. Terdapat pendapat lain 

yang mengatakan bahwa pemimpin transformasional mampu memimpin 

perubahan misi, strategi, struktur dan budaya organisasi, disamping mendorong 

inovasi di bidang produk dan teknologi (Daft, 2011:249). Menurut Daft 

(2011:349) juga mengatakan bahwa pemimpin transformasional mengutamakan 

kualitas yang tidak kasat mata seperti visi, nilai-nilai bersama dan ide-ide untuk 

membangun hubungan, memberikan makna lebih luas kepada berbagai kegiatan 

dan mencari landasan bersama untuk mengajak pengikut untuk proses perubahan. 

   

 



 Menurut Robbins dan Judge (2013:383), terdapat beberapa karakteristik 

dari pemimpin yang tranformasional, antara lain: 

1. Pengaruh yang Ideal 

  Pemimpin menampilkan keyakinan, menekankan kepercayaan, 

mengambil isu-isu yang sulit, menyajikan nilai-nilai mereka yang paling 

penting dan menekankan pentingnya tujuan, komitmen dan konsekuensi 

etis dari keputusan. Pemimpin yang dikagumi sebagai panutan, loyalitas, 

kepercayaan dan keselarasan tujuan bersama. 

2. Motivasi Inspirasional 

Pemimpin mengartikulasikan visi menarik dari masa depan, menantang 

pengikut dengan standar yang tinggi, berbicara optimis dengan antusias 

dan memberikan dorongan dan makna untuk apa yang perlu dilakukan. 

3. Stimulasi Intelektual 

Pemimpin mempertanyakan cara lama, tradisi dan keyakinan, merangsang 

perspektif baru dan cara melakukan sesuatu dan mendorong ekspresi ide 

dari bawahan. 

4. Pertimbangan/Perhatian Individu 

Pemimpin berhubungan dengan orang lain (bawahan) secara personal, 

mempertimbangkan kebutuhan mereka, kemampuan mereka dan aspirasi 

mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian, pengembangan lebih 

lanjut, menasehati, mengajar dan melatih kemampuan mereka. 

2.2.2 Komitmen Organisasi 

 Luthans (2006: 249) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sebuah 

sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan kepada organisasi dan merupakan 



suatu proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengungkapkan perhatian 

mereka terhadap keberhasilan organisasi. Menurut Robbins dan Judge (2008:100) 

komitmen organisasional adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan 

memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. 

 Menurut Moorhead dan Griffin (2013:73) komitmen organisasi adalah 

sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat 

pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi 

kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Menurut 

Kreitner dan Kinicki (2014:165) bahwa komitmen organisasi mencerminkan 

tingkatan dimana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-

tujuannya. 

 Menurut Sopiah (2008:157) mengatakan bahwa komitmen organisasi 

adalah suatu ikatan psikologis karyawan dalam organisasi yang ditandai dengan 

adanya:  

1. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai 

organisasi. 

2. Kemampuan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi. 

3. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota 

organisasi. 

 Robbins dan Judge (2008:101) menyatakan bahwa ada tiga dimensi 

terpisah komitmen organisasional adalah: 

1. Komitmen afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan 

keyakinan dalam nilai-nilainya.  



2. Komitmen berkelanjutan adalah nilai ekonomi yang dirasakan saat 

bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan 

organisasi tersebut. Seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada 

seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan mereka mengundurkan 

diri dari perusahaan yang akan menghancurkan keluarganya. 

3. Komitmen normatif adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi 

untuk alasan-alasan moral dan etis. 

2.2.3 Kinerja Karyawan 

 Menurut Hughes (2012:311) kinerja adalah sesuatu yang berkaitan dengan 

perilaku ke arah pencapaian tujuan atau misi organisasi atau produk dan jasa yang 

dihasilkan dari perilaku tersebut. Menurut Mangkunegara (2009:67), kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai degan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

 Menurut Gibson dalam Nawawi (2013:213) mengemukakan bahwa kinerja 

seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan 

pekerjaan. Sedangkan Prawirosentono dalam Sutrisno (2011:170) mengatakan 

bahwa kinerja adalah hasil kerja dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika. Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa kinerja adalah 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 



dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu (Hasibuan, 2007:94).  

 Menurut pendapat Davis dalam Mangkunegara (2011:67) faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation) adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Kemampuan 

 Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowlegde+skill). 

Artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai 

kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan 

pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.  

2. Faktor Motivasi 

 Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan 

organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang 

mendorong diri pegawai untuk berusaha  mencapai prestasi kerja secara 

maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap 

secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya 

seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami 

tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan 

dan menciptakan situasi kerja. 



 Menurut Prawirosentono dalam buku Budaya Organisasi, Sutisno 

(2011:176) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas dan Efisiensi 

 Baik buruknya kinerja seseorang dalam beroganisasi dapat 

diukur melalui efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif bila mencapai 

tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong 

mencapai tujuan. 

2. Otoritas dan Tanggung Jawab 

 Wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu 

organisasi akan mendukung kinerja karyawan tersebut. Kinerja karyawan 

akan dapat terwujud bila karyawan mempunyai komitmen dengan 

organisasinya dan ditunjang dengan disiplin kerja yang tinggi. 

3. Disiplin  

 Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap 

hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketepatan 

perusahaan. Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian 

yang dibuat. 

4. Inisiatif 

 Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas 

dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan 

tujuan organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau 

tanggapan positif dari atasan. 



 Menurut Mangkunegara (2009:10) tujuan evaluasi kinerja adalah untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja 

dari SDM organisasi. Menurut Whittaker dalam Nawawi (2013:233), 

mengemukakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu alat manajemen yang 

digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntansibilitas. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian 

tujuan dan sasaran (goals and objectives). Menurut Whittaker, elemen kunci dari 

sistem pengukuran kinerja terdiri atas: 

1. Perencanaan dan penetepan tujuan 

2. Pengembangan ukuran yang relevan 

3. Pelaporan formal atas hasil 

4. Penggunaan informasi 

 Menurut Agus Sutoyo dalam Mangkunegara (2009:10) secara lebih 

spesifik menjelaskan tujuan dari evaluasi kinerja, yaitu: 

1. Meningkatkan pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 

2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan 

dan aspirasinya serta meningkatkan kepedulian terhadap karir atau 

terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. 

4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga  

karyawan termotivasi  untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 



5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat dan kemudian menyetujui 

rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

 Sedangkan Hasibuan (2007:89) mengatakan penilaian kinerja pegawai 

berguna untuk instansi serta harus bermanfaat bagi pegawai. Tujuan dan kegunaan 

penilaian kinerja pegawai sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

promosi, demosi, pemberhentian dan penetapan besarnya balas jasa. 

2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana pegawai bisa sukses 

dalam pekerjaannya. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam 

perusahaan. 

4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan 

jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi 

kerja dan peralatan kerja. 

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

pegawai yang berada di dalam organisasi 

6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga 

dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik. 

7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan 

(supervisor, manager, administrator) untuk mengobservasi perilaku 

bawahan supaya diketahui minat dan kebutuhan-kebutuhan bawahan. 

8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan di masa 

lampau dan meningkatkan kemampuan pegawai selanjutnya. 



9. Sebagai kriteria dalam menentukan atau mengembangkan seleksi dan 

penempatan pegawai 

10. Sebagai alat untuk mengindentifikasi  kelemahan - kelemahan personel 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan  agar dapat diikutsertakan 

dalam program latihan kerja tambahan. 

11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

pegawai. 

12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan 

(job description). 

 Menurut Dessler (2010:157) ada tujuh faktor dalam penilaian kinerja yang 

populer, yaitu: 

1. Prestasi pekerjaan, meliputi: akurasi, ketelitian, keterampilan dan 

penerimaan keluaran. 

2. Kuantitas pekerjaan, meliputi: volume keluaran dan kontribusi. 

3. Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi: membutuhkan saran, arahan 

atau perbaikan. 

4. Kedisplinan, meliputi: kehadiran, sanksi, warkat, regulasi, dapat 

dipercaya untuk diandalkan dan ketepatan waktu. 

5. Cooperative, penilaian responden tentang kesediaan untuk bekerja sama 

dengan orang lain (sesama anggota organisasi). 

6. Inisiatif, penilaian responden tentang semangat untuk melaksanakan 

tugas-tugas baru dalam memperbesar tanggung jawabnya. 

7. Personel quality, penilaian responden tentang kepribadian, 

keramahtamahan dan integritas pribadi. 



 Pengukuran kinerja karyawan menurut Dharma (2003:355) 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kuantitas 

Pengukuran kinerja seorang karyawan dapat dilihat dari kuantitas kerja 

yang diselesaikan dalam waktu tertentu. Dengan kuantitas tersebut 

seorang karyawan memiliki kemampuan ataupun kepercayaan untuk 

melakukan pekerjaan- pekerjaan di organisasi. 

2. Kualitas 

Penilaian seorang karyawan dengan melihat kualitas kerja yang 

dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Tidak hanya dilihat dari waktu 

penyelesaian pekerjaannya saja, tapi dilihat dari hasil dari pekerjaan 

berdasarkan kemampuan karyawan. 

3. Ketepatan Waktu 

Sesuai tidaknya penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang 

direncanakan. 

 

2.3 Kerangka Penelitian 

 Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah dijelaskan 

sebelumnnya, maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

Sumber: Peneliti 2017 

 

2.4 Kerangka Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka penelitian, maka hipotesis 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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Keterangan:  

  :  Pengaruh Langsung 

Gambar 2.2 Kerangka Hipotesis 

Sumber: Peneliti 2017 

 

2.5 Hipotesis 

 Kepemimpinan adalah suatu tindakan mempengaruhi suatu proses dan 

kualitas sifat seseorang (Johns and Moser, 2001). Pemimpin transformasional 

memotivasi bawahan untuk melakukan jauh melampaui harapan dengan 

mengaktifkan kebutuhan tatanan pengikut yang lebih tinggi, membangun iklim 

kepercayaan dan mempengaruhi mereka untuk mengorbankan kepentingan pribadi 

demi kebaikan organisasi (Bass, 1985). Dengan demikian, pemimpin 

transformasional memiliki potensi untuk mencapai kinerja departemen dan 

organisasi di luar dugaan (Bass, 1985; Wang et all., 2011). Salah satu cara untuk 

menyediakan lingkungan kerja yang efektif adalah manajer umum dapat 

menerapkan gaya kepemimpinan transformasional untuk memotivasi manajer 

departemen dengan berbagi visi dan kekuatan pengambilan keputusan dan 

membantu mereka mengenali keterampilan dan bakat mereka sendiri (Bass dan 
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Transformasional 

(X1) 

Komitmen Organisasi 

(X2) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

H2 



Avolio, 1994). Dalam penelitian sebelumnya mengatakan bahwa variabel 

kepemimpinan transformasional berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Patiar and Wang., 2016; Zehir et all., 2012; Limsila et 

all., 2008; Pillai and Williems., 2004). Berdasarkan penelitian tersebut, maka 

dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri. 

 Konsep komitmen organisasi terbentuk berdasarkan pemikiran bahwa 

individu dapat membentuk keterikatan pada organisasi tempat mereka bekerja. 

Keterikatan ini dicirikan oleh niat untuk tetap berada dalam organisasi 

(mengidentifikasi dengan nilai dan tujuannya) dan kemauan untuk memberikan 

usaha ekstra atas namanya (Porter et all., 1974). Oleh karena itu, komitmen 

organisasi melampaui kesetiaan pasif dan memerlukan hubungan aktif dengan 

organisasi sehingga individu bersedia memberikan sesuatu dalam diri mereka 

sendiri untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan organisasi (Mowday et all., 

1974). Penelitian sebelumnnya mengatakan bahwa variabel komitmen organisasi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Patiar and 

Wang., 2016; Zehir et all., 2012; Limsila et all., 2008; Pillai and Williems., 2004). 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri. 


