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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN  

 

2.1 Landasan Teori 

 2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen sumber daya manusia secara sederhana 

dapat di artikan sebagai ilmu manajemen yang diterapkan 

dalam masalah pengelolaan sumber daya untuk pencapaian 

tujuan organisasi. 

 Menurut Dessler(2004:4), Menyatakan Bahwa : 

“Human resource management (HRM) is the 

policies and practices involved in carrying out the 

“people” or human resource aspects of a 

management positin , including recruiting, 

screening, training, rewarding and appraising”. 

Artinya : 

Manajaemen sumber daya Manusia (MSDM) adalah 

suatu kebijakan dan praktik menentukan aspek 

“manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi 

manajemen termasuk merekrut, melatih, memberikan 

penghargaan dan penilaian.” 

Sedangkan menurut Rivai (2005:11) mendefinisikan 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah : 



 

 

13 
 

“Manajemen sumber daya Manusia adalah ilmu 

dan seni mengatur pendayagunaan sumber daya 

manusia dan sumber daya lainnya secara efesien, 

efektif dan produktif merupakan hal yang paling 

penting untuk mencapai tujuan perusahaan.” 

Dari Pendapat ketiga para ahli yang telah 

mengemukakan pendapatnya dapat diambil kesimpulan  

bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu 

pengelolaan sumber daya manusia melalui proses 

perencanaan, pengorganisasian ,pengarahan dan pengendalian 

yang diterapkan kedalam kegiatan SDM seperti Perekrutan, 

Seleksi, Pelatihan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan 

penggunaan sumber daya manusia guna mencapai tujuan 

individu dan Organisasi secara efisien, efektif dan produktif. 

2.1.2. Pengertian Budaya 

Bagian pertama ini membahas budaya secara umum 

artinya budaya dari sudut pandang ilmu sosiologi dan 

antropologi . Budaya secara luas yang bersifat universal 

membahas ciri – ciri budaya yang dapat di jumpai pada setiap 

kebudayaan dimanapun . tujuh unsur budaya dianggap cultural 

universal menurut c kluchohn (Soekanto, 1990 : 45 ) antara 

lain adalah perlatan dan perlengkapan hidup, sistim ekonomi, 

sistem kemasyarakatan, bahasa lisan dan tertuli , kesenian, 

sistem pengetahuan, dan religi. 
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Kata “ kebudayaan” berasal dari bahasa sansekerta 

“buddhayah” yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“buddhi” yang berarti akal atau budi. Kebudayaan diartikan 

sebagai hal yang menyangkut dengan budi dan akal.istilah 

“cullture”merupakan bahasa inggris yang berarti kebudayaan. 

Kata ini berasal dari bahasa  latin “colero” yang berarti 

mengolah atau mengerjakan , yaitu mengolah tanah atau 

bertani .kata “culture“ kemudian diartikan sebagai daya upaya 

dan kegiatan manusia untuk mengubah alam (koentjaningrat 

dikutip dari soekanto, 1990). 

Pengertian budaya mencakup pengertian yang luas sehingga 

sukar untuk mendapatkan definisi yang tegas dan terinci yang 

mencakup segala sesuatunya. Beberapa definisi yang ada dari 

literatur-literatur adalah sebagai berikut : 

 Kebudayaan adalah kompleks yang 

mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral hukum, adat istiadat, dan 

kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-

kebiasaan yang di dapatkan oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat (E.B Taylor ; 

1971:dikutip dari soekanto, 1990). 

 Culture consist of patterns, explicit and 

implicit of an for behavior acquired and 

transmitted by symbols consituning the 

distinctive of of human groups, including 
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their embodiment in artifacts, the 

essential core of traditional idea 

especially their attatched value, culture 

systems may; on the hand, be considered 

as product of action, on the other hand, as 

conditioning elements of future action 

(krober dan kluckhkhn, 1952). 

Dari definisi-definisi diatas dapat terlihat bahwa 

kebudayaan memiliki segi material menciptakan kebudayaan 

yang bersifat kebendaan, sedangkan yang non material. Segi 

material menciptakan kebudayaan yang bersifat kebendaan, 

sedangkan yang non material menciptakan pola pola berfikir, 

merasakan dan bertindak. 

Kebudayaan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat 

perbedaan kebudayaan suatu masyarat yang lain terletak pada 

kebudayaan masyarakat yang satu lebih sempurna dari pada 

kebudayaan masyakat lain, didalam perkembangan memenuhi 

segala keperluan masyarakat. Dari sudut struktur dan tingkatan 

dikenal adanya super culture bagi seluruh masyarakat. Suatu 

super culture dapat dijabarkan kedalam cultures (budaya-

budaya) yang mungkin didasarkan pada kekhususan daerah, 

golongan etnik, profesi dan seterusnya. Di dalam cultures 

mungkin berkembang lagi kebudayaan-kebudayaan khusus 

yang tidak bertentangan dengan kebudayaan “induk” yang 

laim disebut sub-culture. Tetapi bertentangan dengan 
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kebudayaan induk maka gejala ini disebut counter culture 

(soekanto, 56:1990). 

Gejala counter culture tidak harus diberi arti negatif, 

karena dapat dijadikan petunjuk bahwa kebudayaan induk 

kurang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan 

keutuhan. 

Adanya penyimpangan dan penyelewengan merupakan 

cuturer-culture. Setiap unsur budaya selalu mempunyai 

kegunaan yang cocok dengan kerangka kebudayaan secara 

keseluruhan. Jika ada unsur yang kehilangan kegunaanya. 

Maka unsur akan hilang dengan sendirinya. 

2.1.3 Pengertian Budaya Kerja  

Manusia sepanjang hidupnya, tidak seorangpun yang dapat 

hidup tanpa bekerja tidak seorangpun yang dapat hidup tanpa 

bekerja. Kerja yang dimaksud adalah kerja dalam arti sangat 

luas. Mencuci , memasak, belanja, menyapu, dapat disebut 

kerja. Yang akan di bahas disini adalah kerja dalam arti khusus 

yaitu suatu yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan 

penghasilan. Beberapa pengungkapan tentang kerja dari sudut 

beberapa ahli psikologi industri adalah (Indrayanti Soenaryo : 

1993) : 
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 Work is necessary, though not enjoyed.it required 

exertion; it is a productive activity organized by other 

(R.S Weist&RG kahn) 

 Work is viewed in term of properties of rules to be 

performed, namely (1) provision of wage;s (2) 

expenditure of mental ang physical energy; (3) 

production of goods or services; (4) social 

interaction; (5) social status (V.H Vroom). 

 Work is the expenditure of energy on activities 

prescribed by oneself or other for the accomplishment 

of some purpose (R. Bennet). 

Arti kerja itu sendiri sudah penting bagi kehidupan manusia, 

tetapi yang lebih penting bahwa pekerjaan itu haruslah 

“berjiwa” bukan hanya melibatkan fisik manusia yang 

melakukannya, melainkan keterlibatan dirinya secara utuh 

(termasuk adanya keterlibatan perasaan). Hal ini menunjukan 

bahwa kerja melibatkan kepuasan fisik, emosional, dan 

segaligus tercakup masalah budaya didalamnya.  

 Budaya memiliki efek yang penting pada prilaku dan 

kinerja manusia baik secara individual ataupun kelompok 

dalam lingkungan kerja. Kinerja manusia dipengaruhi oleh 

budaya, dimana lingkungan sosial sangat mempengaruhi orang 

orang baik untuk maju dan berprestasi atau untuk mundur dan 

apatis. Ada budaya bersifat dinamis dan membuat orang-orang 

menjadi kreatif dan produktif, tetapi ada jenis budaya yang 

membelenggu pikiran dan semangat, menekan aspirasi dan 

usaha terhadap kemajuan. Suatu budaya dapat diubah sehingga 
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dapat menaikan produktifitas dengan membuang norma norma 

, praktek-prakter, dan prosedur yang menghalangi/ 

memberatkan dan dengan mengenalkan standar-standar, 

operasi-operasi, dan teknologi-teknologi yang lebih relevan. 

 Budaya kerja merupakan suatu suatu hal yang  baru 

akhir-akhir ini dibicarakan dalam dunia kerja seiring dengan 

meningkatkanya kesadaran akan pentingnya peran sumber 

daya manusia. Istilah “budaya kerja” atau “work culture” 

masih jarang dijumpai pada buku-buku teks tentang 

manajemen sumber daya manusia, prilaku organisasi, 

psikologi industri, maupun psikologi. Masalah budaya dalam 

bekerja terutama dalam bentuk kelompok sering dibahas 

dalam konteks budaya perusahaan ataupun jika di bahas dalam 

bentuk perorangan, maka akan di bahas konteks kepribadian 

dalam sudut pandang psikologi industri. 

 Philip R Harris (1989) dikutip dari cascio, wayne F 

(1991) menggap bahwa culture berbuhungan dengan 

lingkungan kerja. Budaya Kerja merupakan hasil dari cultural 

conditioning, budaya dalam arti umum mempengaruhi prilaku 

seseorang dalam lingkungan kerja. Ia menghubungan budaya 

kerja dengan era pertanian, perindustrian, dan era informasi 

pada saat ini. Hal ini secara tidak langsung menunjukan bahwa 

budaya kerja adalah issue masyarakat secara luas dari pada 

sekedar dalam konteks perusahaan atau organisasi. 
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Berdasarkan anggapan diatas, maka ia juga mengusulkan cara 

menganalisa suatu budaya baik budaya nasional, budaya kerja, 

budaya perusahaan, dan budaya suatu tim/ kelompok 

berdasarkan aspek-aspek yang sama yaitu : 

1. Indentitas diri dan tujuan 

2. Komunikasi dan bahasa 

3. Pakaina dan penampilan 

4. Makanan dan tata cara makan 

5. Waktu dan kesadaran terhadap waktu 

6. Hubungan antara manusia dan pandangan terhadap 

perbedaan jenis kelamin 

7. Nilai- nilai dan norma-norma 

8. Kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap 

9. Kebiasaan-kebiasaan mental dan cara belajar 

10. Kebiasaan-kebisaan dan praktek-praktek kerja. 

Seorang yang menjadi anggota suatu organisasi yang memiliki 

budaya perusahaan yang kuat akan di ajarkan mengenai nilai-

nilaikepercayaan dan prilaku-prilaku yang berlaku 

diperusahaan tersebut meskipun ketika bergabung, ia 

membawa nilai dan kepercayaan yang sudah diajarkan 

sebelumnya kebudayaan induk). Definisi-defini budaya 

perusahaan antara lain : 
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 Corporate culture is the system of shared values, 

beliefs and habits with an organization that interact 

with structure to produce behavioral norms ( jane C , 

1985 ;dikutip dari Mondy &Noe III, 19993). 

 Corporate culture is pattern of shared beliefs, 

attitudes, assumption, and value in an organiation 

which may not have been articulated, but in the 

absemce of firect, and strongly influence the way 

which things get done Amstrong, 1992;dikutip dari 

Stephen P Robbin, 1993 

 A pattren of basic assumption-invented discovered, or 

developed by a give group as it learns to cope with its 

problems of external adaption and internal 

integrations-that has workedwell enough to new 

member as the correct way to perceive, think, and feel 

in relation to those problems (Shein, 185;kutip dari 

Luthans, 1992) 

Dari definisi-defini diatas terdapat beberapa kesamaan 

yaitu mengungkapakan value (nilai-nilai), belief (kepercayaan-

kepercayaan), habits (kebiasaan-kebiasaan), dan assumption 

(asumsi-asumsi). Juga dapat diungkapakan bahwa budaya 

perusahaan enderung lebih bersifat non formal (tidak tertulis) 

dan tidak langsung tetapi mempunyai peranan penting, 

sehingga perlu diajarkan pada anggota baru sebagai cara 

berfikir, menerima keadaan, dan merasakan sesuatu dalam 

perusahaan tersebut. Budaya perusahaan dalam hal ini 

berfungsi untuk menghadapi masalah eksternal dan integrasi 

internal.Corporate culture dapat digambarkan sebagai nilai-

nilai, norma-norma dan atefak-atefak yang diterima oleh 

anggota perusahaan sebagai ikllim organisasi, ia akan 
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mempengaruhi dan dipengaruhi strategi perusahaan yang 

terdiri dari keteraturan prilaku yang teramati, norma-norma , 

nilai-nilaidominan, filosofi, aturan-aturan dan iklim 

organisasi.dari uraian-uraian sebelumnya dapat ditunjukan 

bahwa budaya kerja adalah bagian dari budaya kerja secara 

umum yang tidak terlepas dari tahap perkembangan sosial 

masyarakat itu sendiri.Budaya kerja masyarakat pada tahap 

agraris akan berbeda pada tahap industri, dan akan berbeda 

pada tahap informasi sekarang ini (era globalisasi) . Dalam 

kenyataanyang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, Budaya 

kerja sangat terlihat pada konteksa seorang sedang bekerja 

dimana ia berprilaku berdasarkan kepribadian dan nilai-nilai 

budaya yang diyakininya.Tempat seorang bekerja tidak lain 

adalh suatu organisasi atau perusahaan.Perusahaan atau 

organisasi mempunyai budaya perusahaan sendiri yang 

bertujuan sebagai pegangan anggota organisasi dalam 

menjalankan kehidupan internal maupun eksternal. Pegangan 

ini akan mempengaruhi cara orang bekerja orang-orang yang 

ada didalamnya. 

 Jadi budaya kerja dipengaruhi budaya sosial dengan 

budaya suatu perusahaan yang ada, artinya budaya kerja 

dipandang secara makro, maka yang terlihat adalah budaya 

kerja sebagai manifestasi budaya masyarakat saja, tetapi 

terlihat dari budaya perusahaan yang ada. Perlu ditambahkan 



 

 

22 
 

bahwa perusahaan sendiri ada yang kuat dan ada yan lemah. 

Budaya yang kuat tidak harus beraarti budaya yang baik. Bisa 

juga budaya yang lemah itu adalah budaya baik.akibatnya jika 

suatu budaya perusahaan yang baik ternyata lemah, maka cara 

kerja orang-orang yang ada didalamnya adalah berdasarkan 

budaya yang dianut sebelumnya yaitu budaya secara umum. 

Tetapi perusahaan tersebut menanamkan budaya perusahaan 

dengan kuat, maka orang-orang yang bekerja didalamnya akan 

bekerja sesuai dengan budaya perusahaan tersebut. Meskipun 

sangat berbeda dengan budaya masyarakat sekitarnya. 

 Akhirnya, kurang lebih budaya kerja di definisikan 

sebagai berikut : 

“Budaya kerja adalah sistem atau pola-pola nilai, 

kepercayaan-kepercayaan, asumsi-asumsi, sikap-sikap, dan 

kebiasaan seseorang atau kelompok orang yang 

mempengaruhi prilaku kerja dan cara kerja yang dipengaruhi 

masyarakat setempat dan budaya organisasi/ perusahaan 

tempat bekerja.” 

2.1.4.1Dimensi Budaya Kerja 

Bicara mengenai budaya kerja tidak terlepas dari nilai 

yang terkandung didalamnya. Hosffstede(1980) membagi 

budaya kerja yang ada dalam empat dimensi yaitu (1) 

individualisme mempunyai dimensi lawan yang kolektifitas. 
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Dimensi ini menggambarkan hubungan antar individu dengan 

komunitas dalam suatu masyarakat.seseorang atau kelompok 

orang yang mempunyai program mental kolektif yang menurut 

Hoffstede individualistik, menganggap bahwa orang harus 

mengurus kepentingannya sendiri, atau keluarga dekatnya. 

Sebaliknya kolektivistik, orang harus melindungi kepentingan 

semua orang,baik karena kelahirannya ataupun sebab-sebab 

lain masuk dalam satu kelompok atau lebih, dimana ia juga 

menjadi anggota. Suatu bentukkeluarga yang luas ini juga 

melindungi anggota-anggotanya dan mengharapkan kesetiaan 

dari anggotanya. Dalam suatu budaya individualisme dapat 

dianggap sebagai rahmat dan sumber dari keadaan baik, 

sedangkan pada budaya lain dianggap sebagai keterasingan. 

 (2) Dimensi jarak kekuasaan (power 

distance)menunjukan seberapa jauh pihak yang lemah 

dalam suatu masyarakat mau menerima 

ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan yang ada 

dalam masyarakat dan menganggap hal itu sebagai suatu 

yang wajar. Dalam dimensi ini termasuk juga perbedaan 

dalam hal kesejahtraan. Masyarakat yang jarak 

kekuasaannya tinggi menerima perbedaan-perbedaan 

kekuasaan dalam organisasi . pekerja menunjukan rasa 

hormat yang tingggi terhadap mereka yang memiliki 

otoritas . Titel , posisi dan status memiliki bobot yang 
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penting. Ketidakseimbangan dapat muncul dalam bentuk 

prestise , kekayaan, dan kekuasaan. Masyarakat yang 

berbeda memberikan bobot yang penting. 

Ketidakseimbangan dapat mucul dalam bentuk prestise, 

kekayaan, dan kekuasaan. Masyarakat  yang berbeda 

memberikan bobot yang berbeda terhadapa status bentuk-

bentuk tersebut. 

 (3) Kemampuan untuk menghindari ketidakpastian ( 

Uncertainly avoidance) adalah dimensi kebudayaan yang 

menunjukan seberapa jauh  masyarakat tersebut dapat 

menjadi gelisah menghadapai situasi-situasi yang mereka 

anggap tidak menentu, tidak jelas atau tidak dapat 

diramalkan. Dan seberapa jauh mereka berusaha 

menhindari situasi seperti itu. Misalnya dengan 

mengadakan peraturan-peraturan yang ketat , atau 

berpegang pada kebenaran secara mutlak. Menurut 

Hoffstede Kebudayaan yang mempunyai kemampuan 

tinggi untuk menggelakan ketidakpastian, orang-orang 

cenderung untuk lebih aktif , agresif, emosional dan 

kurang tenggang rasa. Sebaiknya mempunyai tingkat 

kecenderungan rendah, orang-orangnya lebih cenderung 

untuk merenung, tidak agresif, tidak emosional dan lebih 

besar tenggang rasanya . ketidakpastian terhadap masa 

depan adalah suatu fakta mendasar dan masyarakat 
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berusaha menghadapinya dengan teknologi, hukum dan 

agama. 

 (4)Maskulintas (masculinity) demensi lawannya 

fenimisme . adalah berdasarkan anggapan bahwa dalam 

tiap masyarakat, orang memberikan peran  yang berbeda-

beda atas dasar perbedaan  jenis pada para anggotanya. 

Hoffstede mengemukakan pada masyarakat yang 

maskulin, orang menganngapa seorang pria harus lebih 

berambisi, suka bersaing , dan berani menyatakan 

pendapatnya. Ia harus lebih cenderung berusaha  mencapai 

keberhasilan material dan menghargai apa pun yang besar 

dan cepat.  Dalam kebudayaan maskulin seorang wanita 

diharapakan lebih cenderung memperhatikan anak-anak 

dan pihak yang lemah. Sedangkan pada kebudayaan 

feminim , kaum pria lebih di harapkan untuk lebih 

memperhatikan kualitas kehidupan diatas keberhasilan 

material dan tidak perlu ambisius terlalu bersaing, tetapi 

lebih menghargai yang lemah, kecil dan lamban. Yang 

sebenarnya tersirat dalam dimensi ini ialah masyarakat 

yang maskulin lebih menghargai ketegasan dan akuisisi 

uang dan sesuatu yang bersifat materi. Sebaiknya yang 

feminin menekankan hubungan  persahabatan,menunjukan 

sensitifitas dan kehidupan, bukan kuantitas. 
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2.1.5 Pengertian Gaya Kepemingpinan 

Faktor kepemingpinan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk tetap 

tinggal dan bekerja dengan sebaik-baiknya di suatu 

perusahaan. Kepemingpinan dalam suatu organisasi harus 

diterapkan dengan hati-hati dan penih pertimbangan agar 

mampu meningkatkan mitivasi kerja karyawan dan 

membuat karyawan enggan pergi ke perusahaan lain. 

 Istilah “kepemingpinan” yang dikenal dalam bahsa 

indonesia merupakan terjemahan dari bahasa inngris 

“leadershi[“  asal kata dari “leader” yaitu pemimpin, 

kepala, ketua (Mohyi, 1999:175). Lebih lanjut para ahli 

sering mengemukakan pendapat yang berbeda – beda 

tentang kepemingpinan, tetapi pada prinsipnya 

mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk lebih 

jelasnya  berikut dikemukakan beberapa pendapat para 

ahli mengenai pengertian kepemingpinan , diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

 Menurut Nawawi (2006:26) mengatakan bahwa : 

Kepemingpinan adalah kegiatan yang mempengaruhi 

pikiran, perasaan, sikap dan perilaku orang lain, agar 

melakukan kegiatan/ pekerjaan untuk mencapai tujuan 

yang akan di capai seorang pemingpin. 
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Menurut Greenberg dan bacon yang dikutip nawawi ( 

2006:28 ) mendefinisikan 

bahwa :  

Kepemingpinan adalah suatu proses dimana seorang 

pemimpin mempengaruhi anggotanya untuk mencapai 

tujuan kelompok atau organisasinya”. 

Kemudia kepemingpinan menurut Heibesen 

(2014:198) 

Kepemingpinan adalah cara seorang pemimpin 

mempengaruhi perilaku bawahan. Agar mau bekerja 

sama dan bekerja secara produktif agar mencapai 

tujuan organisasi. 

Sedangkan menurut Amirullah (2004:245) 

Kepemingpinan sebagai suatu hubungan dimana 

seseorang(pemingpin) mempengaruhi orang lain untuk 

mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang 

saling berkaitan guna mencapai tujuan yang 

diinginkan pemingpin dan atau kelompok. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa kepemingpinan adalah suatu proses untuk 

mempengaruhi individu-individu lain didalam kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. Dengan demikian,proses 

kepemingpinan merupakan hal yang sangat penting untuk 

membangun sebuah organisasi.  Pemingpin harus mampu 

mempengaruhi orang lain agar mau menututi perintahnya, 
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selain itu pemimpin juga harus memiliki karakter pribadi yang 

nantinya menimbulkan gaya kepmimpinan yang sesuai dengan 

situasi para pengikutnya sehingga dapat mewujudkan 

organisasi yang di pimpin berkembang maju.  

2.1.5.1 Teori – Teori Kepemimpinan  

            Selama bertahun – tahun sampai sekarang ini masih 

terusdipersoalkan mengenai orang yang mampu melakukan 

kepemimpinan  atau siapa pemimpin itu, apa tipe atau gaya 

kepemimpinan yang efektif, atau bagaimana pelaksanaan 

kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu akan dijelaskan 

uraian-uraian berbagai teori kepemimpinan menurut Nawawi 

(2006 : 74 ) : 

1. Teori Great Man dan teori Big Bang 

       Benneis dan Nannus menjelaskan bahwa teori 

great man (orang besar) berasumsi pemingpin  

dilahirkan bukan diciptakan. Teori ini melihat bahwa 

kekuasaan  berada pada sejumlah orang tertentu, yang 

melalui proses pewarisan memiliki kemampuan atau 

karena keberuntungan memiliki bakat untuk 

menempati posisi sebagai pemimpin. 

2. Teori Sifat atau Karakter Keperibadian 

               Teori ini hampi sama dengan teori Great 

man, meskipun berbeda dalam mengartikan bakat 
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yang dimiliki seorang pemimpin. Teori great man 

menekan bakat pada keturunan, bahwa seorang 

menjadi pemimpin karena kromosom (pembawa sifat) 

dari orang tuanya  sebagai pemimpin. 

                Sedangkan teori sifat atau karakteristik 

kepribadian berasumsi bahwa seorang dapat menjadi 

pemimpin apabila memeiliki sifat-sifat atau 

karakteristik kepribadian yang di butuhkan oleh 

seorang pemimpin. Dalam teori ini berasumsi bahwa 

keefektifan seorang pemimpin di tentukan 

sifat,perangai atau ciri-ciri kepribadian tertentu yang 

tidak saja bersumber dari bakat , tetapi juga diperoleh 

dari pengalaman dan hasil belajar. 

3. Teori Prilaku (Behavior Theories) 

              Teori ini bertolak dari pemikiran bahwa 

kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi, 

tergantung pada perilaku atau gaya bersikap atau gaya 

bertindak seorang pemimpin. Dengan demikian teori 

ini memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi 

kepemingpinan akan diketengahkan hasil beberapa 

studi lainnya mengenai perilaku atau gaya 

kepemimpinan, sebagaimana di uraikan berikut ini. 

a. Teori X dan Y 

                Teori ini dipaparkan oleh McGregro, 

Teori X berasumsi pada hakikatnya manusia itu 
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memiliki perilaku malas, penakut dan tidak 

bertanggung jawab. Sebaliknya teori Y berasumsi 

bahwa pada dasarnya  manusia itu memiliki 

perilaku bertanggung jawab, motivasi kerja, 

kreatifitas, dan inisiatif  serta mampu mengawasi 

pekerjaan dan hidupnya sendiri. 

                Dalam hubungannya dengan 

kepemimpinan, maka teori X berpendapat bahwa 

gaya atau prilakukepemimpinan otoriter 

merupakan yang paling efektif, karena manusia 

harus diperilakukan secara keras, diberi sanksi 

atau hukuman nkarena tidak bertanggung jawab 

dan cenderung senang melakukan pelanggaran 

sehingga pengawasan harus dilakukan secar ketat 

dan dilakukan dengan tindakan-tindakan tegas. 

Sedangkan teori Y sebagai kebalikanya 

berpendapat bahwa kepemimpinan yang efektif 

adalah yang demikratis. Kepemimpinan tersebut 

harus dijalankan dengan mengikutsetakan anggota 

organisasi dalam proses pengambilan keputusan, 

banyak melimpahkan wewenang, pengawasan 

yang longgar dll. 

 

b. Studi kepemimpinan Universitas IOWA  
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Studi kepemimpinan Universitas IOWA yang 

diantarany dilakukan oleh Lippit dan White 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat di 

bedakan menjadi tiga gaya  terdiri dari (a) 

authoritarian atau autocratic atau dictatorial, (b) 

democratic, dan (c) laissez-faire atau free rein. 

Kepemimpinan dengan gaya diktator diartikan 

sebagai prilaku pemimpin dalam mempengaruhi 

orang lain (karyawan) menuntut agar bekerja 

dan/atau mau bekerjasam dengan carasemua 

kegiatan yang akan dilakukan diputrusan oleh 

pemimpin. 

c. Studi kepemimpinan Universitas OHIO 

Universitas OHIO menyimpulkan dua dimensi 

perilaku kepemimpinan yang efektif, yakni : 

a. Dimensi struktur (initiating structure)  

Dimensi ini mengutamakan tercapainya 

tujuan, produktifitas yang tinggi, dan 

menyelesaikan tugas dengan jadwal yang 

telah ditetapkan. 

b. Dimensi pertimbangan tenggang rasa 

(consideration) 

Dimensi ini memilik ciri-ciri seperti  

memperhatikan kebutuhan bawahan, 

menciptakan suasana saling percaya dan 
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menghargai, simpati pada ide dan perasaan 

bawahan. 

d. Studi kepemimpinan Universitas Michingan 

Menurut Robbins Universitas Michingan dalam 

penelitiannya mengenai perilaku kepemimpinan 

menemukan dua jenis perilaku yang terdiri dari : 

a. Orientasi pada bawahan dicontohkan 

sebagaimenekan antar hubungan pribadi, 

mereka berminat secara pribadi pada 

kebutuhan bawahan mereka dan menerima 

baik beda individual diantara mereka. 

b. Orientasi pada produktifitas dicontohkan 

cenderung menekan aspek teknis atau juga 

dari pekerjaan. Perhatian utama mereka 

adalah pada penyelesaian tugas kelompok 

yaitu suatu alat untuk tujuan akhir kita. 

e. Managerial Grid 

Adalah suatu matriks sembilan-kali 

yangmengembangkan delapan pulih satu gaya 

kepemimpinan yang berlainan. Berdasarkan 

penemuan Blake dan Mounton, manajer dijumpai 

paling baik kinerjanya pada gaya 9,9 dimana 

perhatiannya pada produksi tinggi tetapi 

perhatiannya pada orang-orang (bawahan) juga 
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tinggi, dibandingkan dengan gaya ,1 (tipe otoritas) 

atau gaya 1,9 (tipe country club atau hura-hura) 

f. Empat Sistem Manajemen Likert 

Rensist Likert mengadakan studi pola dan gaya 

kepemimpinan mendukung manajemen 

partisipatif, Likert memandang manajer efektif 

sangat berorientasi pada bawahannya yang 

bergantung pada komunikasi untuk tetap menjaga 

agar semua orang bekerja sebagai suatu unit. 

Likert berasumsi ada 4(emoat) sistem manajemen, 

Yaitu : 

1. Eksploitatif –Autoritatif 

Manajer-manajer ini sangat otokratis, kurang 

percaya kepada bawahannya, komunikasi satu 

arah kebawah, memotivasi seseorang melalui 

rasa takut tak jarang memberi ganjaran, 

membatasi pengambilan keputusan pada 

tingkat teras dan memperlihatkan karakteristik 

yang sama. 

2. Benecolen – autaritatif ( autaritatif baik hati) 

Manajemen seperti ini sedikit yakin dan 

percaya kepada bawahan, memotivasi dengan 

ganjaran sertarasa takut dan hukuman tertentu, 

memperkenalkan sedikit komunikasi ke atas 

sedikit mendorong timbulnya ide dan 
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pendapat dari bawahan danmemperkenalkan 

pendelegasian pengambilan keputusan dalam 

hal-hal tertentu tetapi dengan pengendalian 

kebijaksanaan yang tepat. 

3. Konsulatif 

Manajer-manajer seperti ini memiliki rasa 

yakin dan percaya secukupnya kepada 

bawahan, biasanya  menggunakan ide-ide dan 

pendapat para bawahan secara konstruktif, 

menggunakan ganjaran untuk memotivasi dan 

sekali-kali menggunakan hukuman serta 

keikutsertaan tertentu, berkomunikasi dua 

arah, keputusan-keputusan khusus 

dilimpahkan ketingkat bawah , serta bertindak 

konsulatif dengan cara-cara lain. 

4. Partisipatif 

Manajer-manajer seperti ini memiliki rasa 

yakin dan percaya pada bawahan dalam segala 

hal , berusaha memperoleh ide-ide dan 

pendapat bawahan dan menggunakannya 

secara konstruktif, memberikan ganjaran 

ekonomi atas dasar keikutsertaan dan 

keterlibatan kelompok dalam bidang-bidang 

seperti penyusunan tujuan, penulaian 

kemajuan , penca[aian tujuan, berkomunikasi 
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dua arah dengan rekan sekerja, mendorong 

adanya pengambilan keputusan pada semua 

tingkat organisasi dan melaksanakan tugas 

bersama rekan sejawat dan bawahan sebagai 

kelompok. 

g. Teori Kontingensi (Contingency Theories) 

Teori kotingensi berpendapat perilaku atau gaya 

kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang 

dihadapai oleh seorang pemimpin, teori 

kontingensi berpendapat bahwa tidak ada satu 

jalan (kepemimpian) terbaik untuk mengelola dan 

mengurus satu organisasi 

2.1.5.2 Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi 

              Tugas dasar seorang pemimpin adalah untuk 

memahami dan menangani situasi karyawan dan bawahan . 

jadi, dengan memotivasi dan mendorong mereka untuk bekerja 

lebih keras, pemim[pin berhasil menciptakan kepercayaan 

pada mereka untuk mencapai pekerjaan organisasi secara 

efektif dan efesien. Sering kali kita melihat pemimpin hanya 

menyediakan dukungan psikologis kepada para karyawannya 

melalui prilaku mereka dan ekpresi dan gagal untuk mengenali 

kualitas dankemampuan masing-masing bawahannya, namun 

pemimpin yang efektif diperlukan untuk mengeidentifikasi 
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kemampuan karyawan serta mendukung mereka dengan 

semua cara yang memungkinkan. 

           Pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi perusahaaan harus 

diberikan oleh pemimpin sehingga kepemimpinan tersebut 

dapat menjadi efektif. Stephen P Robbins (2003:40) 

mengemukakan pemimpin menetapkan arah masa depan 

kemudian mereka menyatukan orang dengan 

mengkomunikasisan visi ini dan mengilhami mereka untuk 

mengatasi rintangan. 

           Kedaaan ini menggambarkan suatu kenyatan 

nahwasanya kepemimpinan sangat diperlukan jika suatu 

organisasi dan perusahaan yang memiliki perbedaan dengan 

yang lainnya dapat dilihat dari sejauhmana kepemimpinan 

didalamnya dan dapat bekerja secara efektif. Hal ini menjadi 

tugas  bagi pemimpin dalam upaya menciptakan situasi kerja 

yang efektif. 

Beberapa tugas pemimpin secara umum disampaikan oleh 

Ritonga (2004:8) diantaranya : 

1. Mengusahakan supaya kelompok yang 

dipimpindapat merealisasi tujuan dengan baik 

dalam kerjasama yang produktif. 
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2. Mengawasi tingkah laku anggota kelompok 

berdasakan patokan yang telah dirumuskan 

bersama. 

3. Menyadari dan merasakan segala kebutuhan , 

keinginan, cita-cita para anggota kelompok 

serta mewakili kelompoknya, baik kedalam 

maupu keluar. 

2.1.5.3 Jenis-Jenis Gaya kepemimpinan 

          Gaya kepemingpinan dapat di golongan berdasarkan 

cara memimpin menggunakan kekuasaan, gaya kepemimpinan 

menurut Nawawi (2006:15) diartikan sebagai perilaku atau 

cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam 

mempengaruhi pikiran, perasaan, dikap dam prilaku para 

anggota organisasinya / bawahanya. Dengan demikian terdapat 

tiga gaya kepemimpinan, ketiga gaya kepemimpinan tersebut 

adalahs ebai berikut : 

1. Kepemimpinan otoriter : tipe kepemimpinan ini 

menghimpun sejumlah perilaku atau gaya 

kepemimpinan yang bersifat  terpusat pada pemimpin 

(sentralistik) sebagi satu-satunya penentu, penguasa, 

pengendali anggota organisasi dan kegiatanya dalam 

mencapai tujuan organisasi. 
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2. Kepemimpinan demokratis , tipe kepemimpinan 

demokratis menempatkan manusia sebai faktor 

terpenting dalam kepemimpinan yang dilakukan 

berdasarkan dan megutamakan orientasi pada 

hubungan dengan anggota organisasi. 

3. 3. Kepemimpinan  laissez-faire (free Rein) : tipe 

kepemimpinan ini pada dasarnya berpandanganbhwa 

anggota organisasinya mampu mandiri dalam 

membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya 

masing-masing. 

2.1.5.4 Indikator Gaya Kepemimpian 

       Gaya Kepemimpinan menurut Nawawi (2006:115) 

diartikan sebagai perilaku atau carayang dipilih dan 

dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, 

perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi/ 

bawahannya. 

Gaya kepemimpinan terdiri dari : 

1. Kepemimpinan otoriter : tipe kepemimpinan ini 

menghimpun sejuamlah perilaku gaya kepemimpina 

yang bersifat terpusat pada pemimpin (sentralistik) 

sebagai satu-satunya penentu , penguasa, pengendali 

anggota organisasi dan kegiatannya dalam mencapai 

tujuan organisasi. 
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Ciri-ciri : 

a. Keputusan selalu di buatoleh pemimpin 

b. Kebijakan selalu dibuatoleh pemimpin 

c. Komunikai berlangsung satu arah dari pemimpin e 

bawahan 

d. Wewenang pimpinan mutlak 

e. Cnderung adanya paksaan , ancaman dan 

hukuman 

f. Bawahan tiak diberi kesemptan am 

menyampaikainisiati , saran, pendapat , kitikdalam 

bekerja 

g. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul 

pemimpin. 

2. Kepemimpinan demoktratis : tipe kepemimpinan 

demokratis menempatakan manusia sebagai faktor 

terpenting dalam kepemingpinan yang dilakukan 

berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada 

hubungan dengan anggota organisasi. 

Ciri-ciri: 

a. Pemimpin melbatkan bawahan dalam membuat 

keputusan 

b. Komuniasi berlangsung timbal balik, baik terjdi 

antara pimpinan dan bawahan maupun sesama 

bawahan. 

c. Wewenangan pemimpin tidak mutlak  



 

 

40 
 

d. Terdapat suasan saling percaya ,saling hoat, saling 

menghargai 

e. Bawahan diberi kebebasan dalam meyampaikan 

inisiatif , saran, pendapat kritik, dalam bekerja dan 

bertangung jawab. 

3. Kepemimpina laissez-faire( free Rain) : tipe 

kepemimpinanini pada dasarnya berpandangan bahwa 

anggota organisasi mampu mandiri dalam membuat 

keputusan atau mengurus dirinya masing-masing. 

Ciri-ciri : 

a. Peranman pemimpin sangat sedikit dalam 

kegiatan kelompok 

b. Pimpinan melimpahkan wewenang kepada 

bawahan 

c. Hampir tidak ada pengawasan terhadap sikap, 

tingkah laku , perbuatan, atau kegiatan yang 

dilakukan para bawahan  

d. Prakarsa datang dari bawahan 

e. Tanggung jawab organisasi dipikiul secara per 

orang/ individu. 

2.1.6. Pengertian Komitmen organisasi 

Organisasi pada suatu instansi pada dasarnya merupakansuatu 

bentuk kelompok sosial yang terdiri dari beberapa anggota 

yang mempunyai presepsi bersama tentang kesatuan untuk 
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mencapai tujuan bersama. Jika suatu kelompok sudah di 

bentuk dan didasari adanya interdepensi tugas yang 

mempresepsikan  dirisebagai satukesatuan dalam mencapai 

tujuan organisasi , maka akan menghindari masalah dalam 

kelompok sosial suatu instansi (edy Sutrisno, 2011). 

Menurut Luthan (1992) dan Edy Sutrisno (2011) menyatakan 

komitmen organisasimerupakan : 

1. Keinginan yang kuat menjadi anggota suatu kelompok  

2. Kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi 

3. Suatu keyakinan dan penerimaan terhadap nilai-nilai 

dan tujuan-tujuan organisasi 

2.1.6.1 Komponen-komponen komitmen organisasi 

Menurut Allen dan meyer (1990) dalam Edy sutrisno  (2011) 

ada tiga komponen dan tujuan-tujuan organisasi : 

1. Affective commitment yaitu tingkat keterikatan secara 

psikologis dengan organisasi berdasarkan seberapa 

baik perasaan mengenai organisasi. Komitmen ini 

muncul karena adanya dorongan kenyamanan, 

keamanan, dan manfaat lain yang dirasakan dalam 

suatu organisasi yangtidak diperoleh ditempat lain.  

2. Continuance commitment yaitu keterikatan anggota 

secara psikologis pada organisasi karena biaya yang 
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ditanggung sebagi konsekuensi keluar organisasi. 

Anggota akan cenderung memilih daya tahan atau 

komitment yang tinggi dalam keanggotaanya jika 

pengorbanan akibat keluar organisasi semakin tinggi. 

3. Normative commitment yaitu keterikatan anggota 

secara psikologis dengan organisasi karena kewajiban 

moral untuk memelihara hubungan dengan organisasi. 

Kewajiban moral adalah suatu yang dapat mendorong 

anggota untuk tetap berada dalam organisasi. 

 

2.1.6.2 Membangun komitmen organisasi 

Komitmen organisasi akan bisa di capai apabila yang 

diberikan organisasi sesuai dengan apa yang dituntut anggota, 

dan sebaliknya apa yang diharapkan organisasi sesuai dengan 

besarnya kontribusi anggota. Dengan prinsip ini maka 

komitmen akan dicapai sejak awal rekrutment dan kontrak . 

oleh karena itu, kesepakatan reward dan cost antara kedua 

belah pihak menjadi dasar terbangun tidaknya komitmen 

organisasi. 

Berdasarkan empat katagori terdapat sejumlah cara yang 

digunakan untuk membangun suatu komitment yaitu : 

1. Teori sosialisasi kelompok 
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Sejak pertama masuk organisasi, komitment 

organisasi sudah dituntut guna mengefesiensikan 

biaya dan aktifitas organisasi tidak terganggu oleh 

adanya loyalitas namun terdapat kesulitan mendeteksi 

pengukuran suatu komitmen ketika sistem seleksi atau 

rekrutmen terjadi. 

Kegagalan dalam mendeteksi saat observasi dapat 

dibangun dengan komitmen kerja melalui sosialisai 

kelompok. Keberhasilan yang akan dicapai apabila 

terjadi kecocokan value dengan organisasi. Namun 

dapat menimbulkan konflik apabila belum mencapai 

satu kesatuan antara anggota dengan organisasi. 

2. Teori Pertukaran Sosial 

Komitmen organisasi akan bisa dicapai apabila yang 

diberikan organisasi  sesuai dengan apa yang dituntut 

anggotanya. Dan sebaliknya apa yang diharapkan 

organisasi sesuai dengan besarnya kontribusi anggota. 

3. Teori Keterorganisasi 

Keterorganisasi diri merupakan proses yang timbul 

akibat dari pemahaman diri mengenai diri ketika 

melihat fenomena sosial . seorang bisa mengenai diri 

dan lingkungannya dengan segala atribut dan sifat-

sifatnya. Kesamaan atribut dan sifat-sifatnya. 

Kesamaan dan perbedaan atribut dan sifat akan 

mengarah seseorang pada pemahaman mengenai 
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identitas . bila perbedaan atribut ditonjolkan dalam 

organisasi maka konflik kelompok kecil akan terjadi 

akibatnya komitmen organisasi menjadi rendah. 

4. Teori Identitas 

Komitmen organisasi dilakukan sesuai teori identitas 

sosial , maka penghilang atribut  yang memungkinkan 

terjadinya diferensiasi antar anggota perlu 

dihilangkan. Cara lain untuk mendukung upaya 

tersebut yaitu menempatkan tujuan pada posisi 

tertinggi di organisasi, artinya semua yang dilakukan 

anggota hanya berbasis pada tujuan organisasi. 

 

 

2.1.7 Pengertian kinerja  

         Keefektifan suatu organisasi juga dipengaruhi oleh 

kinerja para karyawan. Meskipun penekanan diberikan pada 

individu perlu diingat bahwa kefektifan kinerja  seseorang 

tergantung pada organisasi itu sendiri. Prestasi kerja 

merupakan suatu yang diharapkan oleh perusahaan dari 

karyawan dalam rangka mengembangkan dan melancarkan 

setiap pekerjaan perusahaan sehingga tujuan yang ditetapkan 

dapat tercapai. Kata kinerja, performansi kerja, dan prestasi 

kerja merupakan kata yang mempunyai arti sama. 
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Dibawah ini ada beberapa defini kinerja ari beberapa ahli : 

 Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. (A.A Anwar Prabu 

Mangkunegara 2000).  

 Prestasi kerja adalah suatu hasil yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan , 

pengalaman , dan kesungguhan waktu kerja (Hasibuan 

Melayu, 1994) 

 Employe appraising is the systematic evalution of a 

worker job performance and potensial for 

development. Appraising is the process of estimating 

or judging the value, excellent, qualities or status of 

some object, person, or thing (Sikula, 1981 ; dikutip 

dari A.A. Anwar Prabu Mangkunegara , 2000) 

 Performance appraisal is the process an employer 

uses to determine whether an employee is performing 

the job as intended (magginson ,1981; dikutip dari 

A.A Prabu Mangkunegara , 2000) 

Dari definisi-definisi diatas , kita dapat mengetahui bahwa 

prestasi kerja karyawan mencerminkan keberhasilan atau 

kegagalan dan aktifitas-aktifitas manajemen sumber daya 

manusia. Apabila prestasi kerja buruk atau tidak sesuai 

dengan yang diharapkan perusahaan, maka kemungkinan 

aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia 

tersebut ditinjau ulang dengan melakukan penilaian 

prestasi kerja. 
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2.1.7.1 Tujuan dan Kegunaan Kinerja 

Dalam melaksanakan penilaian kinerja, manajer sumber 

daya manusia dari suatu perusahaan dapat mengetahui 

bagaimana hasil pekerjaan karyawannya selama periode 

tertentu. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-

keputusan manajemen sumber daya manusia dan memberi 

umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan 

kerja mereka. 

Menurut Wursanto 1989) bahwa penilaian kinerja perlu di 

lakukan karena memiliki kegunaan ganda, yaitu bagi 

karyawan dan perusahaan. Kegunaan kinerja bagi 

karyawan antara lain : 

1. Penilaian karyawan menciptakan iklim kehidupan 

perusahaan yang dapat menjamin hukuman bagi 

karyawan 

2. Memberikan dorongan bagi karyawan untuk lebih giat 

dalam melaksanakan tugasnya.  

3. Melatih karyawan untuk disiplin dalam segala hal, 

baik ketika pemimpin hadir maupun tidak hadir. 

Kegunaan penilaian kinerja bagi perusahaan adalah : 
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1. Perusahaan mengetahui kelemahan-kelemahan yang 

dialami oleh setiap karyawan sehingga pembinaan 

dapat lebih diperhatikan dan dikembangkan. 

2. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menempatkan karyawan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

3. Penilaian karyawan memudahkan dalam menentukan 

apakah pelatihan dibutuhkan untuk mengembangkan 

keterampilan karyawan. 

Ciri –ciri sumber daya manusia yang berkualitas adalah : 

 Memiliki kinerja yang tinggi dalam pekerjaanya 

 Memiliki sifat yang loyal pada perusahaan 

 Mempunyai keinginan untuk maju dan terus belajar 

melakukan pekerjaanya. 

 

2.1.7.2 Metode penilaian kinerja  

Ada dua metode yang biasa digunakan dalam melakukan 

penilaian kinerja, seperti dikemukakan oleh hasibuan Melayu 

(1994) sebagai berikut : 

a. Metode Tradisional 
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Metode ini dilakukan terhadap prestasi kerja karyawan 

yang telah terjadi, sehingga karyawan memperoleh 

umpan balik mengenai upaya-upaya mereka dimasa 

lalu.  Umpan balik ini selanjutnya dapat mengarahkan 

pada perbaikan prestasi . metode ini mempunyai 

kelemahan bahwa kinerja masa lalu tidak dapat 

diubah. 

Ada beberapa teknik penilaian dalam metode ini 

adalah sebagai berikut : 

 Rating Scale 

Metode ini merupakan metode penilan yang 

paling tua dan banyak digunakan, dimana 

penilaina yang dilakukan supervisor untuk 

mengukur karakteristik, misalnya: inisiatif, 

ketergantungan,kematangan, dan kontribusi 

terhadap tujuan mereka. 

 Employee comparision  

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara 

membangingkan antara seorang pekerja 

dengan pekerja lain. 

 Check list 

Metode ini sebenarnya tidak menilai, tetapi 

hanya memberikan masukan bagi penilaian 

yang dilakukan oleh bagian personalia. 

Penilaian tinggal memilih kata-kata yang 
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menggambarkan prestasi kerja dan 

karakteristik setiap individu karyawan, baru 

melaporkan ke bagian personalia untuk 

menentukan bobot nilai yang bersangkutan 

 Critical Incident 

Dengan metode ini penilaian mencatat semua 

kejadia mengenai tingkah laku bawahannya 

sehari-hari yang kemudian dimasukan 

kedalam buku catatan khusus yang terdiri dari 

berbagai macam katagori tingkah laku 

bawahan, misalnya inisiatif, kerja sama dan 

lain-lain. 

b. Metode Modern  

Penilaian-penilaian yang berorientasi pada masa yang 

akan datang memusatkan pada kemampuan prestasi 

kerja di waktu yang akan datang melalui penilaian 

potensi karyawan, beberapa teknik yang digunakan : 

 Assesment Center 

Metode ini biasa dugunakan dengan 

pembentukan tim khusus. Metode ini 

diharapkan akan memverikan kepuasan yang 

lebih baik bagi karyawan dan penetapan 

kebijaksaan yang paling tepat dari perusahaan 

itu sendiri. 

 Management by Objective 
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Metode ini karyawan langsung diikutsertakan 

dalam perumusan dan pemutusan persoalan 

dengan memperhatikan kemampuan bawahan 

dalam menentukan sasaran masing-masing 

yang ditekankan pada pencapaian sasaran 

perusahaan itu. 

 Human Asset Accounting 

Faktor pekerja dinilai sebagai individu modal 

jangka panjang, sehingga seumber tenaga 

kerja dinilai dengan cara membandingkan 

terhadap variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan perusahaan. 

2.1.7.3 Indikator-indikator penilaian  kerja 

Ada beberapa sub-sub variabel yang membawahi indikator-

indikator yang mempengaruhin tingkat prestasi karyawan 

menurut wursanto (1989) : 

a. Hasil kerja terdiri dari : 

 Kuantitas hasil kerja bawahan dari produk 

yang dihasilkan 

 Kualitas hasil kerja dari tingkat kepadatan 

b. Kemampuan kerja terdiri dari : 

 Tanggung jawab dalam menyelesaikan 

pekerjaan 
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 Kemampuan memimpin 

 Kesanggupan untuk bekerja sama 

 Kemampuan dalam hal bekerja atas inisiatif 

sendiri 

c. Karakteristik pribadi  

 Kesetiaan dalam melaksanakan pekerjaan  

 Ketaatan dalam melaksanakan peraturan 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berkaitan dengan pentingnya budaya organisasi, komitment 

organisasi, gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan 

kinerja karyawan, sebagaimana telah diketahui bahwa budaya 

organisasi, komitment organisasi, gaya kepemimpinan 

merupakan salah satu elemen inti dari kepuasan kerja dan 

kinerja karyawan; maka dikembangkanlah kerangka pemikiran 

teoritis dalam gambar berikut ini : 

 H1 

  

                                            H2 

                                             H3                            H4 

 

Budaya Kerja 

Gaya Kepemimpinan 

Komitmen Organisasi 

Kinerja Kerja 
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2.3. Hipotesis 

Berdasarkan pada kerangka pemikiran teoritis di atas, 

maka hipotesis-hipotesis penelitian yang diajukan adalah: 

 • H1 : Budaya kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

Kerja 

• H2 : Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

kinerja kerja 

• H3 : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja   

• H4 : Budaya kerja, gaya kepemimpinan dan Komitmen 

organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan 

Koesmono 

(2005) 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi 

Terhadap 

Motivasi dan 

Kepuasan Kerja 

Serta Kinerja 

Karyawan Pada 

Sub Sektor 

Industri 

Pengolahan 

Kayu Skala 

Menengah Di 

mengangkat permasalah 

yang terjadi pada 

perusahaanperusahaan 

pengolahan kayu untuk 

kebutuhan ekspor 

berskala menengah yang 

berada di Jawa Timur 

melalui job performance. 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan secara 

langsung motivasi 

berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja dan 

kinerja, kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap 

Sama-sama 

Mengangkat 

variabel 

budaya kerja 

Berbeda 

objek 

penelitian  

Tidak 

melibatkan 

variabel 

kepuasan 

kerja dan 

motivasi kerja 
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Jawa Timur, 

 

 

Jurnal 

Manajemen dan 

Wirausaha Vol. 

7. No. 2 

September 

2005. 

kinerja, dan budaya 

organisasi berpengaruh 

terhadap motivasi, 

kepuasan kerja, dan 

kinerja. Memberikan 

kontribusi yang 

memperkuat pengaruh 

budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja 

dan kinerja karyawan. 

 

Yuwalliatin 

(2006) 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi, 

motivasi dan 

komitmen 

terhadap kinerja 

kerja serta 

pengaruhnya 

terhadap 

keunggulan 

kompetitif 

dosen Unissula 

Semarang 

 

 

menunjukkan Budaya 

Organisasi, Motivasi, dan 

Komitmen berpengaruh 

langsung terhadap kinerja 

karyawan 

Sama-sama 

Mengangkat 

variabel 

budaya kerja 

dan kinerja  

Berbeda 

objek 

penelitian  

Tidak 

melibatkan 

variabel 

motivasi kerja 

Masrukhin & 

Waridin (2006) 

Pengaruh 

Motivasi Kerja, 

Kepuasan 

Kerja, Budaya 

Organisasi dan 

Kepemimpinan 

terhadap 

Kinerja 

Pegawai. 

 

 

Jurnal Ekonomi 

& Bisnis, Vol. 

7, No. 2. 

Dengan model analisis 

regresi berganda kuadrat 

terkecil biasa 

menunjukkan Motivasi 

Kerja, Kepuasan Kerja, 

dan Kepemimpinan 

berpengaruh positif 

terhadap Kinerja 

Karyawan, sedangkan 

Budaya Organisasi tidak 

berpengaruh positif 

terhadap Kinerja 

Karyawan. Mengangkat 

masalah apakah motivasi 

kerja, kepuasan kerja, 

budaya organisasi dan 

kepemimpinan 

Sama-sama 

Mengangkat 

variabel 

budaya kerja, 

kepemimpinan,  

dan kinerja 

Berbeda 

objek 

penelitian  

Tidak 

melibatkan 

variabel 

motivasi kerja 

dan kepuasan  
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berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai di Kantor 

Pengelolaan Pasar Daerah 

(KPPD). Memberikan 

kontribusi yang 

memperkuat pengaruh 

kepemimpinan dan 

kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

Penelitian Morrison 

(1997), menunjukkan 

kepuasan kerja pengaruh 

positif tehadap komitment 

organisasional. 

Memberikan kontribusi 

yang memperkuat 

pengaruh kepuasan kerja 

terhadap komitment 

organisasional. 

 

Lok, Peter 

(2004) 

„The Effect of 

Organisational 

Culture and 

Leadership 

Style on Job 

Satisfaction and 

Organisational 

Commitment' 

 

mengatakan adanya 

pengaruh budaya 

organisasi, dan gaya 

kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi. 

Memberikan kontribusi 

yang memperkuat 

pengaruh gaya 

kepemimpinan dan 

budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja 

Sama-sama 

Mengangkat 

variabel 

budaya kerja, 

kepemimpinan, 

komitmen 

organisasi dan 

kinerja 

Berbeda 

objek 

penelitian  

Tidak 

melibatkan 

variabel 

motivasi kerja 

dan kepuasan 

 


