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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Perilaku Organisasi 

     Menurut Triatna (2015:2) “perilaku organisasi menjelaskan studi 

terhadap apa yang dilakukan orang-orang dalam suatu organisasi dan perilaku 

tersebut mempengaruhi kinerjanya dalam organisasi”. Sedangkan Menurut 

Utaminingsih (2014:2) “perilaku organisasi merupakan bidang studi yang 

mencakup teori, metode dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu guna 

mempelajari persepsi individu dan tindakan-tindakan saat bekerja dalam 

kelompok dan di dalam organisasi secara keseluruhan”. 

 Menurut Wijaya (2017:1) mengemukakan bahwa perilaku organisasi 

suatu disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam organisasi 

serta dampaknya terhadap kinerja baik kinerja individual, kelompok ataupun 

organisasi. Sedangkan teori umum dari perilaku organisasi yang dikemukakan 

oleh Robbins (2016:6) “perilaku organisasi adalah studi mengenai apa yang 

orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka 

mempengaruhi kinerja organisasi”. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

organisasi yaitu suatu sikap dan tingkah laku individu yang diharapkan dapat 

memberikan dampak baik bagi diri sendiri maupun organisasi. Perilaku 

organisasi merupakan hakikat mendasar pada ilmu perilaku itu sendiri yang 

dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

 

2.2 Kinerja Karyawan 

2.2.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

 Mangkunegara (2011: 67) mengemukakan bahwa istilah kinerja berasal dari 

kata job performance atau actual performance yaitu hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Hasibuan (2009: 94) 

mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.  
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 Menurut Rivai (2004: 309) kinerja adalah perilaku yang nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 

dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja karyawan menurut Simamora (2004) 

adalah tingkat hasil kerja karyawan dalam pencapaian persyaratan pekerjaan yang 

diberikan. 

 Dari beberapa definisi kinerja karyawan yang diberikan oleh beberapa ahli di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja dari 

karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam melakukan dan 

menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada karyawan tersebut oleh atasan atau 

pimpinannya berdasarkan perannya di dalam perusahaan. Kinerja karyawan 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kinerja karyawan 

akan sangat mempengaruhi produktivitas perusahaan secara keseluruhan. 

Produktivitas perusahaan akan rendah apabila kinerja karyawan dalam perusahaan 

tersebut rendah, dan sebaliknya perusahaan akan menjadi produktif dan semakin 

berkembang jika kinerja karyawannya tinggi.  

2.2.2 Tujuan Kinerja Karyawan 

 Menurut Rivai (2010: 311) tujuan kinerja pada dasarnya meliputi : 

1) Untuk mengetahui tingkat prestasi pegawai. 

2) Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji 

pokok dan intensif uang. 

3) Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan. 

4) Meningkatkan motivasi kerja. 

5) Meningkatkan etos kerja. 

6) Sebagai pembeda antara karyawan yang satu dengan yang lainnya.\ 

7) Memperkuat hubungan karyawan melalui diskusi tentang kemajuan kerja 

mereka. 

8) Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan sumber daya manusia 

dan karir. 

9) Membantu penempatkan karyawan sesuai dengan pencapaian hasil 

kerjannya. 

10) Sebagai alat untuk tingkatan kinerja. 

2.2.3 Manfaat Kinerja Karyawan 

 Menurut Rivai (2013: 315) manfaat kinerja pada dasarnya meliputi : 

1) Perbaikan prestasi, dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan prestasi 

karyawan. 

2) Keputusan penempatan, membantu dalam promosi, perpindahan dan 

penurunan pangkat pada umumnya. 

3) Sebagai perbaikan kinerja pegawai. 
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4) Sebagai latihan dan pengembangan pegawai. 

5) Umpan balik sumber daya manusia. Prestasi yang baik atau buruk diseluruh 

perusahaan mengidentifikasikan seberapa baik Sumber Daya Manusianya 

berfungsi. 

2.2.4 Dimensi Kinerja Karyawan 

 Ada lima dimensi untuk pengukuran kinerja menurut Robbins (2006), antara 

lain : 

1. Kualitas  

2. Kuantitas  

3. Ketepatan Waktu. 

4. Efekivitas 

5. Kemandirian 

 

2.3 Gaya Kepemimpinan Transformasional 

2.3.1 Pengertian Gaya Kepemimpinan Transformasional 

 Menurut Robbins (2007:471) pemimpin transformasional mencurahkan 

perhatian pada hal-hal dan kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikut, 

Pemimpin transformasional mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-

persoalan dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan cara-cara 

baru, dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para 

pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai sasaran kelompok. 

Sedangkan Modiani (2012:47) kepemimpinan transformasional merupakan 

kemampuan untuk memberikan inspirasi dan memotivasi para pengikutnya untuk 

mencapai hasil-hasil yang lebih besar daripada yang direncanakan secara orisinil dan 

untuk imbalan internal. 

 Menurut Yukl (2009:290) kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-

nilai moral dari pengikut dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran mereka 

tentang masalah etis dan untuk memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk 

mereformasi institusi. 

 Dari beberapa definisi gaya kepemimpinan transformasional yang diberikan 

oleh beberapa ahli dapat disimpulkan gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang 

dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, 

mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi secara efesien dan efektif. 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kepemimpinan 

Transformasional 

 Menurut Reitz (1981) ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas 

pemimpin yaitu meliputi: 
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1. Kepribadian, pengalaman masa lalu dan harapan pimpinan hal inimencakup 

nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya mempengaruhi pilihan akan 

gaya. 

2. Pengharapan dan perilaku atasan, pemimpin secara jelas memakai gaya yang 

berorientasi pada tugas. 

3. Karakteristik, harapan perilaku bawahan akan mempengaruhi terhadap gaya 

kepemimpinan. 

4. Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan akan mempengaruhi gaya pemimpin. 

5. Iklim dan kebijakn organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. 

6. Harapan perilaku rekan. 

2.3.3 Dimensi gaya Kepemimpinan Transformasional 

 Ada beberapa dimensi gaya kepemimpinan transformasional menurut 

Robbins (2010:263): 

1. Kharisma  

Karisma dianggap sebagai kombinasi dari pesona dan daya tarik pribadi yang 

berkontribusi terhadap kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain 

mendukung visi dan juga mempromosikannya dengan bersemangat. 

Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfir motivasi 

atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya 

mereka dalam diri bawahanya. 

2. Motivasi Inspiratif 

Motivasi inspiratif menggambarkan pemimpin bergairah dalam 

mengkomunikasikan masa depan organisasi yang idealis. Pemimpin 

menggunakan komunikasi verbal atau penggunaan simbol-simbol yang 

ditujukan untuk memacu semangat bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan 

akan arti penting visi dan misi organisasi sehingga seluruh bawahannya 

terdorong untuk memiliki visi yang sama. Kesamaan visi ini memacu 

bawahan untuk bekerja sama mencapai tujuan jangka panjang dengan 

optimis. Sehingga pemimpin tidak saja membangkitkan semangat individu 

tapi juga semangat tim. 

3. Stimulasi Intelektual 

Stimulasi intelektual menggambarkan pemimpin mampu mendorong 

karyawan untuk memecahkan masalah lama dengan cara yang baru. 

Pemimpin berupaya mendorong perhatian dan kesadaran bawahan akan 

permasalahan yang dihadapi. Pemimpinan kemudian berusaha 

mengembangkan kemampuan bawahan untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan pendekatan-pendekatan atau perspektif baru. 
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Stimulasi intelektual menggambarkan pemimpin mampu mendorong 

karyawan untuk memecahkan masalah lama dengan cara yang baru. 

Pemimpin berupaya mendorong perhatian dan kesadaran bawahan akan 

permasalahan yang dihadapi. Pemimpinan kemudian berusaha 

mengembangkan kemampuan bawahan untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan pendekatan-pendekatan atau perspektif baru. 

4. Perhatian yang Individual 

Perhatian yang individual menggambarkan bahwa pimpinan selalu 

memperhatikan karyawannya, memperlakukan karyawan secara individual, 

melatih dan menasehati. Pemimpin mengajak karyawan untuk jeli melihat 

kemampuan orang lain. Pemimpin memfokuskan karyawan untuk 

mengembangkan kelebihan pribadi. 

2.4 Motivasi  

2.4.1 Pengertian Motivasi  

 Menurut Hasibuan (2016:141) motivasi sebagai hal yang dapat menyebabkan, 

menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, agar mau untuk bekerja giat dan 

antusias dalam mencapai hasil yang optimal. Siagian (2015:286) motivasi adalah 

suatu keadaaan kejiwaan yang dapat mendorong, mengaktifkan atau menggerakan 

dan motif itulah yang dapat mengarahkan dan menyalurkan perilaku seseorang, sikap 

dan tindak tanduk seseorang yang selalu dikaitkan pada pencapaian tujuan. Motivasi 

adalah suatu faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas 

atau pekerjaan tertentu, oleh karena itu motivasi selalu menjadi faktor pendorong 

utama dalam perilaku seseorang (Sutrisno, 2016:109). 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan 

suatu faktor pendorongan seseorang untuk melakukan aktivitas yang dibebankan 

kepadanya untuk mencapai hasil yang maksimal. 

2.4.2 Tujuan Motivasi  

 Adapun tujuan dari motivasi itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh 

Hasibuan (2016;146) adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai. 

3. Mempertahankan kestabilan pegawai perusahaan. 

4. Meningkatkan kedisiplinan pegawai. 

5. Mengefektifkan pengadaan pegawai. 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

7. Meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi pegawai. 

8. Meningkatkan kesejahteraan pegawai. 
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9. Memperkuat rasa tanggung jawab terhadap tugas pegawai. 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

2.4.3 Manfaat Motivasi  

 Menurut Ishak Arep (2003:16) manfaat motivasi yang utama adalah 

menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, 

manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang – orang yang termotivasi adalah 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya, pekerjaan diselesaikan sesuai 

standart yang benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan, serta orang akan 

senang melakukan pekerjaannya. Sesuatu yang dikerjakan karena ada motivasi yang 

mendorongnya akan membuat orang senang mengerjakannya. 

2.4.4 Metode Motivasi 

 Menurut Hasibuan (2003:149) ada dua metode motivasi,yaitu motivasi 

langsung dan motivasi tidak langsung. 

1. Motivasi langsung ( Direct motivation ) 

 Motivasi langsung adalah motivasi (materill&nonmaterill) yang 

diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk 

memunihi kebutuhan serta kepuasan nya. Jadii sifatnya khusus, seperti 

pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus dan bintang jasa. 

2. Motivasi Tidak langsung ( indirect motivation) 

 Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya 

merupakan fasilitas – fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah 

kerja/ kelancaraan tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat 

melakukan pekerjaannya. Misalnya, kursi yang empuk, mesin – mesin yang 

baik, ruangan kerja yang terang dan nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, 

serta penempatan yang tepat. 

2.4.5 Dimensi Motivasi  

 Ada beberapa dimensi motivasi menurut Robbins (2006) : 

1. Penghargaan 

2. Hubungan sosial 

3. Kebutuhan hidup  

4. Keberhasilan dalam bekerja 

2.5 Komitmen Organisasi 

2.5.1 Pengertian Komitmen Organisasi 

 Menurut Robbins (2003), komitmen pada organisasi merupakan suatu 

keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan 

tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. 

“Organizational Commitment is the Collection of feelings adan beliefs that people 

have abaout their organization as a whole”. Mathis dan Jackson (2006), 
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mendefinisikan komitmen organisasi dimana karyawan yakin dan menerima tujuan 

organisasi, serta berkeinginan untuk tinggal bersama dalam organisasi tersebut. 

Menurut Meyer dan Allen (2009) komitmen organisasi adalah suatu keadaan seorang 

anggota organisasi yang mempunyai keterkaitan oleh organisasinya. Mowday dkk 

(2009), mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat seberapa jauh 

pekerja mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan keterlibatannya dalam 

organisasi tertentu. Dengan kata lain komitmen organisasi merupakan proses yang 

berkelanjutan dari anggota organisasi untuk mengungkapkan perhatiannya pada 

organisasi. 

 Komitmen organisasi dilihat pada karyawan yang mengabdi kepada 

organisasi sesuai dengan pekerjaanya dan bekerja sepenuh hati demi kepentingan 

organisasi serta mereka akan memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut. 

Lebih lanjut Meyer dan Allen (2009) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai 

sebuah konsep yang memiliki tiga aspek yaitu affective, continuance, dan normative 

commitment.  

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa para tokoh memiliki 

kesamaan pandangan dalam mendefinisikan komitmen organisasi bahwa definisi 

komitmen organisasi adalah suatu keadaan seorang anggota organisasi yang 

mempunyai keterikatan oleh organisasinya dan keinginan yang kuat dalam 

mempertahankan dan memelihara keanggotaanya dalam organisasi tersebut serta 

mengabdikan diri untuk kepentingan, tujuan, dan keberlangsungan organisasi melalui 

kontribusi kinerja yang optimal. 

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

 Sopiah (2008) mengemukakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi 

komitmen organisasi, yaitu sebagai berikut : 

1) Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja dan kepribadian. 

2) Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan, konflik peran dan tingkat kesulitan dalam pekerjaan. 

3) Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk organisasi, 

kehadiran serikat pekerja dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi 

terhadap karyawan. 

4) Pengalaman kerja. Pengalaman kerja seorang karyawan sangat berpengaruh 

tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Karyawan yang baru beberapa 

tahun bekerja dan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja dalam 

organisasi memiliki tingkat komitmen yang berlainan. 
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2.5.3 Faktor-faktor yang Dipengaruhi Komitmen Organisasi 

 Menurut menjelaskan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh 

terhadap: 

1) Kinerja yang tinggi. 

Komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja yang tinggi. 

Semakin tinggi komitmen karyawan terhadap organisasi maka 

kinerjakaryawan akan cenderung tinggi. 

2) Turnover yang rendah. 

Komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover yang rendah. Semakin 

tinggi komitmen karyawan terhadap organisasi maka kecenderungan 

karyawan tersebut untuk keluar akan cenderung rendah. 

3) Absensi yang rendah. 

Komitmen organisasi berpengaruh terhadap absensi yang rendah. Semakin 

tinggi komitmen karyawan terhadap organisasi maka kecenderungan 

ketidakhadiran karyawan akan cenderung rendah. 

2.5.4 Dimensi Komitmen Organisasi 

 Menurut Robbins dan Judge (2015), Komitmen organisasi adalah suatu 

keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan 

dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. 

Jadi, keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu 

seorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak 

organisasi yang merekrut individu tersebut. Tiga dimensi terpisah komitmen 

organisasional adalah : 

1. Komitmen afektif (affective commitment) : yaitu perasaan emosional untuk 

organisasi dan keyakinan dalam nilai- nilainya. 

2. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) : yaitu nilai ekonomi 

yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan 

meninggalkan organisasi tersebut. seorang karyawan mungkin berkomitmen 

kepada pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan merasa bahwa 

pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarganya. 

3. Komitmen normatif (normative commitment) : yaitu kewajiban untuk 

bertahan dalam organisasi untuk alasan- alasan moral atau etis. 

 

2.6 Hubungan Antar Variabel 

2.6.1 Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen  

Organisasi 

 Gaya kepemimpinan transformasional merupakan transformasional 

merupakan kemampuan untuk memberikan inspirasi dan memotivasi para 
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pengikutnya untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar daripada yang direncanakan 

secara orisinil dan untuk imbalan internal (Modiana, 2012:47). Gaya kepemimpinan 

transformasional dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam memengaruhi, 

mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka 

menumbuhkan rasa berkomitmen dalam perusahaan. 

 Gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi mempunyai 

hubungan erat karena untuk dapat mencapai komitmen organisasi yang tinggi sangat 

ditentukan dengan adanya pemimpin yang dapat memberikan arahan kepada 

karyawan dengan begitu timbul rasa komitmen didalam karyawan. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Agung Putra Widyatmika, 

dan I Gede Riana (2020) bahwa Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh 

terhadap Komitmen Organisasi. 

H1 : Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen organisasi pada PT. Multi Pilar Agung 

2.6.2 Hubungan Motivasi Terhadap Komitmen Organisasi 

 Motivasi adalah suatu keadaaan kejiwaan yang dapat mendorong, 

mengaktifkan atau menggerakan dan motif itulah yang dapat mengarahkan dan 

menyalurkan perilaku seseorang, sikap dan tindak tanduk seseorang yang selalu 

dikaitkan pada pencapaian tujuan (Siagian, 2015:286). Pemberian motivasi 

dipergunakan untuk agar karyawan memiliki rasa berkomitmen tinggi terhadap 

perusahaan. 

 Motivasi dan komitmen organisasi mempunyai hubungan erat untuk dapat 

mencapai komitmen organisasi yang tinggi sangat diperlukan pemberian motivasi 

tinggi kepada karyawan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Iis Dewi Lestari (2016) yang menunjukkan adanya pengaruh positif motivasi terhadap 

komitmen organisasi. 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan motivasi terhadap komitmen organisasi pada PT. 

Multi Pilar Agung 

2.6.3 Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Gaya kepemimpinan transformasional merupakan cara pemimpin 

mencurahkan perhatian pada hal-hal dan kebutuhan pengembangan dari masing-

masing pengikut. Pemimpin transformasional mengubah kesadaran para pengikut 

akan persoalan-persoalan dengan membantu mereka memandang masalah lama 

dengan cara-cara baru, dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, dan 

mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai sasaran 

kelompok (Robbins, 2007:471). 
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Gaya kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan memiliki 

hubungan yang sangat erat karena untuk mencapai kinerja yang tinggi sangat 

ditentukan oleh seroang pemimpin yang memimpin perusahaan tersebut. Hasil dari 

penelitian Imam Soetopo, Amiartuti Kusmaningtyas, Tri Andjarwati (2018) 

menunjukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Multi Pilar Agung 

2.6.4 Hubungan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

 Menurut Hasibuan (2016:141) motivasi sebagai hal yang dapat menyebabkan, 

menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, agar mau untuk bekerja giat dan 

antusias dalam mencapai hasil yang optimal. 

 Motivasi dan kinerja karyawan memiliki hubungan erat karena untuk 

mencapai kinerja yang tinggi karyawan membutuhkan dorongan motivasi agar 

mereka giat dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Salman Farisi, Juli Irnawati, Muhammad Fahmi (2020) menunjukan bahwa motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

H4 : Terdapat pengaruh signifikan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Multi 

Pilar Agung 

2.6.5 Hubungan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

 Menurut Robbins (2003), komitmen pada organisasi merupakan suatu 

keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan 

tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Komitmen 

organisasi menyebabkan karyawan memiliki rasa tanggung jawab kepada perusahaan. 

 Komitmen organisasi dan kinerja karyawan mempunyai hubungan yang erat 

karena untuk dapat mencapai kinerja yang tinggi sangat ditentukan oleh adanya 

keterikatan dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Hasil dari penelitian Sumiati, 

I Dewa ketut Raka Ardiana, Auliya Ika Pratiwi (2018) menunjukan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

H5 : Terdapat pengaruh signifikan komiten organisasi terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Multi Pilar Agung  

2.6.6 Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 

Karyawan dengam Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening 

Karyawan membutuhkan seorang pemimpin yang dapat memengaruhi, 

mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka 

menumbuhkan rasa berkomitmen dalam perusahaan guna mencapa tujuan 

perusahaan. 
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 Menurut Yukl (2009:290) kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-

nilai moral dari pengikut dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran mereka 

tentang masalah etis dan untuk memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk 

mereformasi institusi. 

 Mathis dan Jackson (2006), mendefinisikan komitmen organisasi dimana 

karyawan yakin dan menerima tujuan organisasi, serta berkeinginan untuk tinggal 

bersama dalam organisasi tersebut. 

 Hasil dari penelitian I Gede Agus Ari Eka Budi Pratama, I Wayan Surtha, I 

Gede Aryana Mahayasa (2020) menunjukan bahwa Gaya Kepemimpinan 

Transformasional berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen 

Organisasi sebagai Variabel Intervening. 

H6 : Terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan transformasiona terhadap 

kinerja karyawan melalui komitmen organisasi pada PT. Multi Pilar Agung 

2.6.7 Hubungan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen 

Organisasi sebagai Variabel Intervening 

 Pegawai memerlukan motivasi yang kuat agar bersedia melaksanakan 

pekerjaan yang bersemangat, bergairah dan berdedikasi. Di dalam memotivasi 

pegawai, para pemimpin harus memperhatikan dan mempertimbangkan secara 

kualitatif kemampuan dan potensi psikis pegawai agar dapat disumbangkan 

semaksimal mungkin untuk keberhasilan organisasi atau perusahaan, juga perlu 

memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan para pegawai. 

 Motivasi adalah suatu faktor yang dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu, oleh karena itu motivasi selalu 

menjadi faktor pendorong utama dalam perilaku seseorang (Sutrisno, 2016:109). 

Meyer dan Allen (2009) komitmen organisasi adalah suatu keadaan seorang anggota 

organisasi yang mempunyai keterkaitan oleh organisasinya. 

 Hasil dari penelitian Aulia Nurrahmi, Hairudinor, Setio Utomo (2020) 

menunjukan bahwa Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan dengan 

Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening.  

H7 : Terdapat pengaruh signifikan motivasi terhadap kinerja karyawan melalui 

komitmen organisasi pada PT. Multi Pilar Agung 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama, Judul, Tahun Variabel Hasil 

1 Sumiati, I Dewa ketut Raka 

Ardiana, Auliya Ika Pratiwi “ 

Komitmen 

Organisasi (X1), 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 
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No Nama, Judul, Tahun Variabel Hasil 

Pengaruh Komitmen 

Organisasi, Quality Of Work 

Life (Qwl) 

Terhadap Organization 

Citizenship Behavior (Ocb) 

Dan Kinerja 

Pegawai Pada Dinas 

Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bangkalan Madura 

Jawa Timur “, 2018 

Quality Of Work 

Life (X2), 

Organization 

Citizenship 

Behavior (Z), 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

bahwa Pengaruh 

Komitmen Organisasi 

dan Quality Of Work 

Life berpengaruh 

terhadap 

Organization 

Citizenship behavior 

dan Kinerja 

Karyawan 

 

2 Imam Soetopo, Amiartuti 

Kusmaningtyas, Tri 

Andjarwati “ Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional, 

Karakteristik Individu, 

Lingkungan Kerja Terhadap 

Motivasi Kerja Dan Kinerja 

Guru 

Smk Negeri 1 Tambelangan 

Sampang “ 2018 

Gaya Kepempinan 

Transformasional 

( X1), 

Karakterisitik 

Individu (X2), 

Lingkungan Kerja 

(X3), Motivasi 

Kerja (Z) dan 

Kinerja Guru (Y) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

bahwa pengaruh gaya 

kepemimpinan 

transformasional, 

karakteristik individu, 

dan lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap 

motivasi kerja dan 

kinerja karyawan 

3 Yoshi Tania “ Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional Dan 

Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada 

Pt. Premier Management 

Consulting “ 2017 

Gaya 

Kepemipinan 

Tranasformasional 

(X1), Motivasi 

Kerja (X2), 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

bahwa pengaruh gaya 

kepemimpinan 

transformasional dan 

motivasi kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

4 Iis Dewi Lestari “Kepuasan 

Kerja Dan Motivasi Terhadap 

Komitmen Organisasi Kepala 

Sekolah Sd” 2016 

Kepuasan Kerja 

(X1), Motivasi 

(X2), Komitmen 

Organisasi (Y) 

Hasil dari penelitian 

menunjukan bahwa 

motivasi berpengaruh 

positif terhadap 

komitmen organisasi  
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No Nama, Judul, Tahun Variabel Hasil 

5 Sandhi Fialy Harahap, Satria 

Tirtayasa “Pengaruh Motivasi, 

Disiplin dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada PT. Angkasa Pura II 

(Persero) Kantor Cabang 

Kualanamu“ 2020 

Motivasi (X1), 

Disiplin (X2), 

Kepuasan Kerja 

(X3), Kinerja 

Karyawan (Y) 

Hasil dari penelitian 

menunjukan bahwa 

motivasi kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

6 I Dewa Gede Agung Putra 

Widyatmika, 

I Gede Riana “Pengaruh 

Kepemimpinan 

Transformasional Terhadap 

Komitmen Organisasional, 

Dengan Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel Mediasi“ 

2020 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

(X1), Komitmen 

Organisasi (Y), 

Kepuasan Kerja 

(Z) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

bahwa gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

berpengarih positif 

terhadap komitmen 

organiasasi 

7 I Gede Agus Ari Eka Budi 

Pratama, I Wayan Surtha, I 

Gede Aryana Mahayasa 

“Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Dengan Komitmen 

Organisasi Sebagai Variabel 

Intervening 

Pada Graha Kaori Group Di 

Gianyar 

(Studi Kasus Pada Unit Usaha 

Produk Dupa Aromatherapi)” 

2020 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

(X1) Komitmen 

Organisasi (Z) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

bahwa gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

dengan komitmen 

organisasi sebagai 

variabel intervening 

8 Salman Farisi, Juli Irnawati, 

Muhammad Fahmi “Pengaruh 

Motivasi dan Disiplin Kerja 

Terhadap 

Kinerja Karyawan” 2020 

Motivasi (X1), 

Disiplin Kerja 

(X2), Kinerja 

Karyawan (Y) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

bahwa motivasi 

berpengaruh positif 
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No Nama, Judul, Tahun Variabel Hasil 

terhadap kinerja 

karyawan 

9 Galan Kusuma, Edy Rahardja 

“Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional, 

Budaya Organisasi Dan 

Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

(Studi Pada Karyawan Pd Bpr 

Bkk Taman Pemalang)” 2018 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

(X1), Budaya 

Organisasi (X2), 

Motivasi Kerja 

(X3), Kinerja 

Karyawan (Y) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

bahwa gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan 

10 Aulia Nurrahmi ,Hairudinor, 

Setio Utomo “Pengaruh 

Motivasi , Budaya Organisasi, 

Dan Gaya Kepemimpinan 

Transformasional Terhadap 

Komitmen Organisasi Dan 

Kinerja Karyawan (Studi Pada 

PT.Bank Pembangunan 

Daerah Kalsel Cabang 

Rantau)” 2020 

Motivasi (X1), 

Budaya 

Organisasi (X2), 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

(X3), Komitmen 

Organisasi (Z), 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

bahwa motivasi 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan 

2.8 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  kajian  pustaka  yang  telah  dijelaskan  

maka  digambarkan  kerangka  konseptual  penelitian sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

(X1) 

H3 

H6 
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Gambar 2.1  

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

2.9 Hipotesis  

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan jawaban 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Fungsi utama dari hipotesis adalah membuka kemungkinan untuk 

menguji kebenaran teori. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. H1 :  Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen organisasi 

2. H2 :  Motivasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi 

3. H3 :  Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

4. H4 :  Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

5. H5 :  Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

6. H6 :  Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan melalui komitmen organisasi sebagai variabel 

intervening 

7. H7 :  Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening.

Motivasi  (X2) 

Komitmen 

Organisasi (Z) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

H1 

H2 

H4 

H5 

H7 
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