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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1.       Kajian Pustaka 

2.1.1.    Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan salah satu bidang 

dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, 

pemasaran, keuangan, maupun kekaryawanan. Karena sumber daya manusia 

(SDM) dianggap semakin penting peranannya dalam pencapaian tujuan 

perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM 

dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya 

manusia. Istilah “manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan 

tentang bagaimana seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia. 

Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai proses serta 

upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi 

keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian 

tujuannya. Hal ini mencakup dari mulai memilih siapa saja yang memiliki 

kualifikasi dan pantas untuk menempati posisi dalam perusahaan (the right man 

on the right place) seperti disyaratkan perusahaan hingga bagaimana agar 

kualifikasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan serta dikembangkan dari 

waktu ke waktu. Oleh karena manajemen sumber daya manusia ini merupakan 

proses yang berkelanjutan sejalan dengan proses operasionalisasi perusahaan, 

maka perhatian terhadap sumber daya manusia ini memiliki tempat yang khusus 

dalam organisasi perusahaan. 

Menurut Henry Simamora (2004 : 4) Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah “pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan 
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pengolahan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan”. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi 

perusahaan yang mana ketika sumber daya manusia ini dikelola dengan baik 

sehingga dapat diberdayakan secara maksimal akan mampu menunjang efisiensi 

dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Sule dan Saefullah (2005:13) mengemukakan bahwa manajemen sumber 

daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk 

memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan 

dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan 

tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun 

bertambah. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya peran pemimpin dalam 

mengelola sumber daya manusia/karyawan. 

Sedangkan Martoyo (2007:3) mengemukakan pengertian manajemen 

sumber daya manusia adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, 

mengintepretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penyusunan personalia/kekaryawanan (staffing), pengarahan dan kepemimpinan 

(leading), dan pengawasan (controlling). Dalam manajemen sumber daya 

manusia harus ada penyusunan fungsi dalam menetapkan pengelolaan sumber 

daya manusia dalam perusahaan, sehingga dapat membentuk sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, jelas bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia menitikberatkan pada bagaimana mengelola karyawan sebagai 

aset utama perusahaan karena keberhasilan perusahaan tergantung dari  kinerja 

efektif dari karyawan itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia dapat 

disimpulkan sebagai pengelolaan organisasional yang meliputi praktik dan 

kebijakan baik secara individual maupun kolektif terhadap aset manusia sehingga  

memberikan  kontribusi  optimal  dalam  mencapai  tujuan organisasi. 
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2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, motivasi dan evaluasi (Malayu 

S. P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah : 39) . Untuk 

memahami lebih jauh tentang fungsi-fungsi manajemen, di bawah ini akan 

dipaparkan tentang fungsi-fungsi manajemen, meliputi : 

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman 

pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang 

ada. Perencanaan dalam proses manajemen sumber daya manusia adalah 

rekrutmen tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perencanaan 

dalam proses perekrutan karyawan sangat penting untuk menganalisis 

jabatan yang perlu diisi dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian diartikan suatu proses penentuan, pengelompokan, 

dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan menempatkan karyawan sesuai 

dengan bidang keahlian dan menyediakan alat-alat yang diperlukan oleh 

karyawan dalam menunjang pekerjaan.  

Adapun prinsip-prinsip pengorganisasian meliputi: 

a) Memiliki tujuan yang jelas 

b) Adanya kesatuan arah sehingga dapat terwujud kesatuan tindakan dan 

pikiran 

c) Adanya keseimbangan antara wewenang dengan tanggungjawab 

d) Adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing, sehingga dapat 
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menimbulkan kerjasama yang harmonis dan kooperatif 

e) Bersifat relatif permanen, dan terstruktur sesederhana mungkin, sesuai 

kebutuhan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian 

f) Adanya jaminan keamanan pada anggota 

g) Adanya keseimbangan antara jasa dan imbalan 

h) Adanya tanggung jawab serta tata kerja yang jelas dalam struktur 

organisasi. 

Disamping itu, perlu adanya struktur organisasi yang merupakan 

cerminan semua pekerjaan yang dapat terbagi sesuai dengan kompetensi 

yang dimiliki dan dapat dikerjakan sesuai dengan keahlian masing-masing. 

c. Penggerakan 

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan 

fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan 

pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak 

proses manajemen, sedangkan fungsi pergerakan justru lebih menekankan 

pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam 

organisasi. 

Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian 

dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka 

mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan 

efisien dan ekonomis. (Ibid, 95). 

d. Pengawasan (controlling) 

Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam 

perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. 

(Sondang P Siagian, 1999 : 32) 
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Pengawasan dapat diartikan sebagai proses monitoring kegiatankegiatan, 

tujuannya untuk menentukan harapan-harapan yang akan dicapai dan 

dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi. Harapan-harapan yang dimaksud adalah tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan untuk dicapai dan program-program yang telah 

direncanakan untuk dilakukan dalam periode tertentu. Tujuan utama dari 

pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi 

kenyataan. 

Untuk dapat benar benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka 

pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui 

kelemahankelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam 

pelaksanaa rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat 

diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun 

waktu-waktu yang akan datang. (Manullang, 2006 : 173). Dengan 

dilakukannya pengawasan secara menyeluruh akan mempermudah bagi 

suatu instansi dalam menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam 

manajemen. Sehingga, solusi dari permasalahan yang muncul akan bisa 

diambil secara bijak. 

e. Motivasi (Motivating) 

Motivasi adalah karakteristik psikologi manusia yang memberi 

kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Motivasi termasuk faktor -

faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah 

laku manusia dalam arah tekad tertentu. (James A.F. Stoner.dkk, 1996 : 

134) 

Motivasi juga dapat diartikan pemberian daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerjasama, bekerja 

efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai 
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kepuasan. (Malayu S.P Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian dan 

Masalah, 219) 

Pada dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang 

mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja 

giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Motivasi 

penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan 

mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai kinerja yang tinggi. 

f. Evaluasi (evaluating) 

Evaluasi atau disebut juga pengendalian merupakan kegiatan sistem 

pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, 

mengembangkan standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas 

yang diinginkan dalam kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan 

koreksi, dan memberikan ganjaran. 

Dengan evaluasi yang dilakukan perusahaan dapat mengukur tingkat 

keberhasilan suatu organisasi. 

 

2.1.2 Budaya Organisasi 

2.1.2.1 Pengertian Budaya Organisasi 

Definisi budaya organisasi menurut Luthans (2005) yaitu Definisi  tersebut 

menggambarkan bahwa sebuah dasar asumsi yang tumbuh karena diciptakan dan 

dikembangkan oleh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi, dan 

diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan  kepada 

setiap anggota baru. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pedoman bagi setiap 

anggota selama mereka berada dalam lingkungan organisasi tersebut, dan dapat 

dianggap sebagai ciri khas  yang membedakan sebuah organisasi dengan 

organisasi lainnya. 
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Sedangkan menurut Robbin (2007) budaya organisasi adalah 

sebagai  suatu sistem makna yang dianut oleh anggota-anggota 

yang  membedakan  organisasi tersebut dengan organisasi lain. Robbin 

mendefenisikan budaya organisasi sebagai sebuah sistem pemaknaan bersama 

yang dibentuk oleh  anggotanya yang sekaligus menjadi pembeda dengan 

organisasi lain. Riani (2011)  menjelaskan bahwa budaya organisasi 

merupakan  sistem dari  shared value,  keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan 

dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur formalnya untuk 

menciptakan  norma-norma perilaku. Budaya organisasi juga mencakup nilai-

nilai dan standar-standar yang  mengarahkan perilaku pelaku organisasi dan 

menentukan arah organisasi secara  keseluruhan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka budaya organisasi 

adalah  aturan kerja yang ada di organisasi yang akan menjadi pegangan dari 

sumber daya  manusia dalam menjalankan kewajibannya dan nilai-nilai untuk 

berperilaku dalam  organisasi. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku dan 

sikap mereka seharihari selama mereka berada dalam organisasi tersebut dan 

sewaktu mewakili  organisasi berhadapan dengan pihak luar. Dengan kata budaya 

organisasi  mencerminkan cara staf melakukan sesuatu (membuat keputusan, 

melayani nasabah,  dll) yang dapat dilihat kasat mata dan dirasakan terutama oleh 

orang diluar organisasi tersebut. Dapat juga dikatakan budaya organisasi adalah 

pola terpadu  perilaku manusia di dalam organisasi termasuk pemikiran-

pemikiran, tindakan-tindakan, pembicaraan-pembicaraan yang dipelajari dan 

diajarkan kepada generasi  berikutnya (Muluk, 1999). 

 

Budaya organisasi dapat digambarkan secara khas kaitannya dengan 

cara seseorang berpikir, yang mengarahkan kepada bagaimana mereka 

bertindak. Sebagai contoh yang diungkapkan oleh Schein (1998) bahwa 

budaya memanifestasikan dirinya dalam hal perilaku dan nilai-nilai yang 

terdapat pada asumsi yang mendasarinya. Sama halnya, Pat Joynt dan 

Malcolm Warner (1996) mengartikan bahwa  
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budaya diperoleh dari pengetahuan yang digunakan orang untuk menafsirkan 

dan menghasilkan perilaku sosial. 

Semua organisasi mempunyai budaya tak tertulis yang mendefinisikan 

standar - standar perilaku yang dapat diterima baik dan yang tidak untuk 

karyawan. Setelah beberapa bulan, kebanyakan karyawan akan memahami 

budaya organisasi mereka. Sementara banyak organisasi mempunyai sub 

budaya sering diciptakan di sekitar kelompok-kelompok kerja dengan 

perangkat standar tambahan atau termodifikasi, mereka masih mempunyai 

suatu budaya yang dominan yang menghantarkan kepada semua karyawan 

nilai-nilai yang dianggap paling berharga oleh organisasi, (Amri: 2007). 

Walaupun tidak nyata dan tidak tertulis, budaya organisasi  mempunyai 

pengaruh yang  berarti pada perilaku anggota organisasi sebagai individu,  dalam 

kelompok, maupun sebagai satu kesatuan organisasi secara keseluruhan. Budaya 

organisasi akan menumbuhkan identitas dalam diri setiap anggotanya, dan 

keterikatan terhadap organisasi tersebut, karena kesamaan nilai yang tertanam 

akan memudahkan setiap anggota organisasi untuk  memahami dan  menghayati 

setiap  peristiwa  dan kegiatan yang dilakukan oIeh organisasi. Pemahaman 

mengenai budaya organisasi, selain memudahkan pemecahan masalah internal 

seperti imbalan, etos kerja, atau pengembangan karier, juga akan membantu 

organisasi dalam mengahadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan  

penyesuaian terhadap lingkungan eksternalnya, sehingga organisasi dapat terus 

bertahan dalam segala kondisi. 

Budaya Organisasi digambarkan sebagai salah satu “set commonly-held” 

nilai-nilai, kepercayaan dan asumsi di dalam suatu organisasi yang 

mempengaruhi persepsi dan perilaku karyawan. Seperti yang dijelaskan oleh 

Schein (1998), Dengan budaya sendiri yang spesifik , setiap organisasi 

memiliki gaya sendiri yang berkaitan dengan perubahan organisasi. 

Budaya organisasi perusahaan mampu memiliki pengaruh yang kuat 

pada pengelolaan dan implementasi sumber daya perusahaan. Hal ini ditandai 
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dengan perilaku yang dihargai dan dipromosikan oleh perusahaan tersebut. 

Menurut Hurley dan Hult (1998) bahwa budaya organisasi keterlibatan 

karyawan dalam pengembangan dan kemajuan organisasi, sebagaimana 

dikutip sebagai berikut “Kami mengkarakterkan budaya organisasi sebagai 

dimensi pembelajaran dan pengembangan , pengambilan keputusan 

partisipatif , dukungan dan kolaborasi , pembagian kekuasaan , komunikasi 

dan toleransi konflik dan risiko.” 

Dan budaya organisasi telah diketahui sebagai faktor utama yang 

mempengaruhi pengelolaan sumber daya perusahaan (Martinsons dan Chong: 

1999), oleh karena itu para pemimpin perlu menciptakan suatu model budaya 

atau perilaku yang sesuai untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya 

perusahaan. Kepemimpinan merupakan suatu hubungan di mana para 

pemimpin mempengaruhi para pengikut yang dapat membantu perkembangan 

suatu budaya organisasi yang sesuai dengan philosophy dan pengelolaan 

sumber daya perusahaan. Contoh suatu budaya yang memungkinkan dan 

memotivasi karyawan untuk menghasilkan gagasan yang inovatif, berbagi 

pengetahuan dan informasi mereka secara terbuka, siap mendukung dan 

bekerja sama dengan orang lain di internal dan external departemen, bersedia 

ber partisipatif dalam pengambil keputusan dan berbagi kekuasaan, serta 

memaklumi terjadinya konflik dan risiko dalam suatu perusahaan. 

Kepemimpinan seperti itu mendorong budaya perusahaan ke arah 

pengetahuan para karyawan terhadap keahlian khusus “leading through a 

knowledge lens”. Kepemimpinan dilakukan dengan cara intellectual power, 

conviction, persuasion, dan interactive dialog. Mekanisme seperti ini 

membangun confidence dan engagement serta menciptakan trust dan 

commitment. Mekanisme ini termasuk strategi dan tactical pelaksanaan 

kepemimpinan seperti perumusan suatu visi yang strategis, advocacy yang 

kuat pada visi, model peraturan, menciptakan stimulasi intelektual dan 
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membuat struktur perusahaan yang memudahkan untuk berkomunikasi. 

(Weiling Ke: 2010). 

 

2.1.2.2  Karakteristik  Budaya organisasi 

Budaya pada hakekatnya merupakan pondasi bagi suatu organisasi. 

Jika pondasi yang dibuat tidak cukup kokoh, maka betapapun bagusnya suatu 

bangunan, ia tidak akan cukup kokoh untuk menopangnya. Organisasi bisa 

mengarahkan masyarakat untuk memperhatikan satu dua aspek terkait dengan 

budaya yang akan dibangun. 

Karakteristik utama dalam budaya organisasi, yaitu: 

1) Inisiatif individual. Tingkat tanggung jawab, kebebasan, dan 

independensi yang dipunyai individu. 

2) Toleransi terhadap tindakan beresiko. Sejauh mana para karyawan 

dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif, dan mengambil resiko. 

3) Arah. Sejauh mana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas 

sasaran dan hararapan mengenai prestasi. 

4) Integrasi. Tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi didorong 

untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. 

5) Dukungan dari manajemen. Tingkat sejauh mana para manajer 

memberi komukasi yang jelas, bantuan, serta dukungan terhadap 

bawahan mereka. 

6) Kontrol. Jumlah peraturan dan pengawasan langsung yang digunakan 

untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku karyawan. 

7) Identitas. Tingkat sejauh mana para anggota mengidentifikasi dirinya 
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secara keseluruhan dengan organisasinya ketimbang dengan kelompok 

kerja tertentu atau dengan bidang keahlian professional. 

8) Sistem imbalan. Tingkat sejauh mana alokasi imbalan (misal, 

kenaikan gaji, promosi) didasarkan atas criteria prestasi karyawan 

sebagai kebalikan dari senioritas, sikap pilih kasih, dan sebagainya. 

9) Toleransi terhadap konflik. Tingkat sejauh mana para karyawan 

didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. 

10) Pola-pola komunikasi tingkat sejauh mana komunikasi organisasi 

dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal, (Robbins, 2009). 

Budaya itu mengemukakan kepada karyawan hal-hal seperti ketidak 

hadiran yang dapat diterima (Nicholson dan Johns, 2008).Beberapa budaya 

mendorong karyawannya untuk menggunakan hari-hari sakitnya untuk 

bekerja/lembur dan melakukan pengurangan absensi kerja demi optimalisasi 

produktivitas. 

Karakteristik penting budaya organisasi mencakup sebagai berikut: 

1. Keteraturan perilaku yang dijalankan, seperti pemakaian bahasa atau 

terminologi yang sama; 

2. Norma, seperti standar perilaku yang ada pada suatu organisasi atau 

kominitas; 

3. Nilai yang dominan, seperti mutu produk yang tinggi, efiseinsi yang 

tinggi; 

4. Filosofi, seperti kebijakan bagaimana pekerja diperlakukan; 

5. Aturan, seperti tuntunan bagi pekerja baru untuk bekerja didalam 

organisasi; 
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6. Iklim organisasi, seperti cara para anggota organisasi berinteraksi 

dengan pelanggan internal dan eksternal atau pengaturan tata letak 

bekerja (secara fisik); (Luthans, 2007). 

Setiap budaya organisasi menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu 

berskala organisasi yang bersifat homogen (sama). Semua budaya ini harus 

dipahami dan dipadukan, jika organisasi itu ingin bekerja efektif. “Makin 

banyak anggota menerima nilai-nilai inti dan makin besar komitmen mereka 

pada nilai-nilai itu, makin kuat budaya tersebut, budaya kuat akan mempunyai 

pengaruh yang besar pada perilaku anggota-anggotanya karena tingkat 

kebersamaan dan intensitas akan menciptakan iklim atas pengendalian 

perilaku yang tinggi” (Robbins, 2007). Makin kuat budaya sebuah organisasi, 

makin kurang pula kebutuhan manajemen untuk mengembangkan kebutuhan 

peraturan formal untuk memberi pedoman pada perilaku karyawan. Pedoman 

tersebut akan dihayati oleh para karyawan jika mereka menerima budaya 

organisasi (Robbins, 2010). 

Menurut riset yang dilakukan Robbins (2003) mengemukakan bahwa 

ada tujuh dimensi budaya sebuah organisasi, dimensi ini digambarkan 

sebagai berikut : 

1. Innovation and risk taking (Inovasi dan mengambil resiko). Tingkat di 

mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dalam mengambil 

resiko. 

2. Attention to detail (Perhatian kepada detail). Tingkat di mana para 

karyawan diharapkan untuk menampilkan ketepatan analisis, dan 

perhatian terhadap detail. 

3. Outcome Orientation (Orientasi hasil). Tingkat di mana para manajer 

memusatkan perhatian pada hasil-hasil buk annya pada teknik-teknik 

dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu. 
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4. People Orientation (Orientasi manusia). Tingkat di mana keputusan-

keputusan manajemen memperhitungkan pengaruh hasil-hasil terhadap 

manusia dalam organisasi. 

5. Team Orientation (Orientasi tim). Tingkat di mana kegiatan - kegiatan 

kerja disusun sekitar tim bukan individu-individu. 

6. Agressiveness (Agresivitas). Tingkat di mana orang bersifat agresif 

bukannya ramah dan bekerja sama. 

7. Stability (Stabilitas). Tingkat di mana kegiatan-kegiatan organisasi 

menekankan usaha mempertahankan status quo bukan pertumbuhan. 

Jadi, berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa budaya 

yang kuat akan terkait dengan penurunan tingkat keluar masuknya karyawan. 

Budaya organisasi memiliki peran penting dalam memberi identifikasi dan 

prinsip-prinsip yang mengarahkan perilaku organisasi dalam membuat suatu 

keputusan, mengembangkan suatu metode sehingga individu dapat menerima 

feedback atas prestasi yang dibuat, menjaga sistem reward dan reinforcement 

yang diberlakukan dalam organisasi. Dengan demikian dapat dipahami 

bagaimana budaya mampu memberi suatu identitas dan arah bagi 

keberlangsungan hidup organisasi. 

 

2.1.3 Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan seseorang adalah identik dengan tipe 

kepemimpinan orang yang bersangkutan, (Siagian: 2008). Pendapat lain juga 

mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang 

dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang 

lain (Thoha: 2006). Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah perilaku pimpinan untuk mempengaruhi bawahannya 
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dan mengarahkannya terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi yang 

dipimpinnya. 

Gaya kepemimpinan merupakan usaha atau cara seorang pemimpin 

untuk mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan unsur-unsur 

falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap karyawan. Sehingga gaya 

kepemimpinan yang paling efektif adalah gaya kepemimpinan yang dapat 

mendorong atau memotivasi bawahannya, menumbuhkan sikap positif 

bawahan pada pekerjaan dan organisasi, dan mudah menyesuaikan dengan 

segala situasi.  

Studi tentang kepemimpinan dilakukan melalui berbagai cara, 

tergantung dari metodologi yang dipilih oleh peneliti dan definisi 

kepemimpinan. Sebagian besar penelitian kepemimpinan meliputi pendekatan 

ciri-ciri pemimpin (traits approach), perilaku pemimpin (behavior approach), 

pengaruh-kekuasaan (power- influence approach) dan pendekatan situasional 

(situational approach). (McClelland, 1985; Compball, & Grant, 1974 dalam 

Chen, 2002). Kebanyakan teori terbaru dari kepemimpinan amat terpengaruh 

oleh James McGregor Burns (1978). Burns membedakan antara 

kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. 

Bentuk kepemimpinan yang diyakini dapat mengimbangi pola pikir 

dan refleksi paradigma baru dalam arus globalisasi dirumuskan sebagai 

kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional, 

digambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang dapat membangkitkan atau 

memotivasi karyawan, sehingga dapat berkembang dan mencapai kinerja pada 

tingkat yang tinggi, melebihi dari apa yang mereka perkirakan sebelumnya 

Selain itu, gaya kepemimpin an tranformasional dianggap efektif dalam situasi 

dan budaya apapun ( Bass: 1996, 1997, dalam Yukl 2009). Kepemimpinan 

transformasional, digambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang dapat 

membangkitkan atau memotivasi karyawan, sehingga dapat berkembang dan 
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mencapai kinerja pada tingkat yang tinggi, melebihi dari apa yang mereka 

perkirakan sebelumnya. (Bass: 1985,1996 dalam Yukl, 2009).  

Menurut Bass (dalam Yukl, 1996) bahwa kepemimpinan 

transformasional sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Yukl (2009) menyatakan 

bahwa kepemimpinan transformasional sering didefinisikan melalui 

dampaknya terhadap bagaimana pemimpin memperkuat sikap saling 

kerjasama dan mempercayai, kemanjuran diri secara kolektif, dan 

pembelajaran tim. Disini para pemimpin transformasional membuat para 

pengikutnya menjadi lebih menyadari kepentingan dan nilai dari pekerjaan 

serta membujuk pengikut untuk tidak mendahulukan kepentingan pribadi 

diatas kepentingan organisasi. Sedangkan menurut O’Leary (2001), 

“Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang digunakan 

oleh seorang manajer bila ia ingin suatu kelompok melebarkan batas dan 

memiliki kinerja melampaui status quo atau mencapai serangkaian sasaran 

organisasi yang sepenuhnya baru.” Pemimpin tranformasional bisa berhasil 

mengubah status quo dalam organisasinya dengan cara mempraktikkan 

perilaku sesuai pada setiap tahap proses transformasi (Tjiptono dan Syakhroza 

1999). 

Definisi kepemimpinan transaksional tidak terlepas dari pendapat Burn 

(1978) yaitu kepemimpinan yang melakukan transaksi memotivasi para 

pengikut dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka (Yukl 2010). 

Menurut Yukl (2010) kepemimpinan transaksional dapat melibatkan nilai-

nilai, tetapi nilai tersebut relevan dengan proses pertukaran seperti kejujuran, 

tanggung jawab, dan timbal balik. Pemimpin transaksional membantu para 

pengikut mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, dalam identifikasi 

tersebut pemimpin harus mempertimbangkan kosep diri dan self esteem dari 

bawahan (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2006). 
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Pada tahun 1985 , Bass diperluas pada model transformasional dan 

transaksional dengan mencatat mereka lebih dari kontinum , bukan dua entitas 

yang terpisah . Selain itu , konsep Laissez- faire atau mendelegasikan juga 

pada kontinum : 
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2.1.4 Kinerja 

Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individual 

karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda 

dalam menyelesaikan tugasnya. Hasibuan (2002:94) menjelaskan kinerja 

karyawan adalah “Suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. 

Menurut Mangkunegara (2005:67), “Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.” Sedangkan 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 adalah kemampuan seorang karyawan dalam menjalankan 

tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan kepada karyawan sesuai dengan tugas dan wewenangnya (Basir, 

2006 : 42). Menurut (Kartono, 2007:32), kinerja para karyawan merupakan 

bagian penting dari seluruh proses karyawan yang bersangkutan. Setiap 

organisasi atau instansi selalu menginginkan agar karyawan mempunyai 

kinerja yang baik.Prestasi kerja yang baik para karyawan dapat membantu 

dalam pencapai tujuan yang telah direncanakan.Kinerja sebagai kemampuan 

dalam menjalankan tugas dan pecapaian standar keberhasilan yang telah 

ditentukan oleh instansi kepada karyawannya. 

Menurut, (Simamora, 2006 : 337 ) menyatakan bahwa kinerja adalah 

pencapaian pekerjaan karyawan yang didasarkan pada produktivitas, 

efektivitas dan efisiensi dan ( Mangkunegara, 2005 : 9 ) mengatakan kinerja 

karyawan adalah hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai 
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persatuan periode waktu dalam  melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

Baik atau tidaknya kinerja individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

Adapun faktor-faktor kinerja menurut para beberapa ahli, yaitu: 

1. Menurut Mathis & Jackson (2011), terdapat tiga faktor utama yang 

memengaruhi kinerja karyawan individual, yaitu : 

a. Kemampuan individual, seperti : bakat, minat, dan faktor 

kepribadian. 

b. Tingkat usaha yang dicurahkan, seperti : motivasi, etika kerja, 

kehadiran, rancangan tugas. 

c. Dukungan organisasi yang diterimanya, seperti: pelatihan dan 

pengembangan, peralatan dan teknologi, standar kinerja, 

manajemen dan rekan kerja. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Armstrong dan Baron 

(dalam Wibowo, 2013), yaitu sebagai berikut : 

a. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, 

kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. 

b. Leadership factors, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, 

dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader. 

c. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan 

oleh rekan sekerja. 

d. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas 

yang diberikan organisasi. 
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e. Contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat 

tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

3. Menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson (dikutip dari Wibowo, 2007), 

terdapat tujuh faktor kinerja yang memengaruhi kinerja dan dirumuskan 

dengan akronim ACHIEVE, yaitu : 

A – Ability (knowledge dan skill) 

C – Clarity (understanding atau role perception) 

H – Help (organizational support) 

I  – Incentive (motivation atau willingness) 

E  – Evaluation (Coaching and performing feedback) 

V – Validity (valid dan legal personnel practices) 

E – Environment (environmental fit).  

4. Menurut Wibowo (2007), pelaksanaan kinerja akan sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor baik yang bersumber dari pekerja sendiri maupun 

yang bersumber dari organisasi. Dari pekerja sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan atau kompetensinya. Sedangkan dari organisasi dipengaruhi 

oleh seberapa baik pemimpin memberdayakan pekerjanya; bagaimana 

mereka memberikan penghargaan pada pekerja; dan bagaimana mereka 

membantu meningkatkan kemampuan kinerja pekerja melalui coaching, 

mentoring, dan counselling. 
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5. Sementara Wirawan (2009) menyatakan bahwa kinerja karyawan atau 

pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan internal 

organisasi, faktor lingkungan eksternal, dan faktor internal karyawan atau 

pegawai. 

6. Moeheriono (2010), mengemukakan bahwa menurut model mitra-lawyer, 

kinerja individu pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) 

harapan mengenai imbalan, (2) dorongan, (3) kemampuan, (4) kebutuhan 

dan sifat, (5) persepsi terhadap tugas, (6) imbalan internal dan eksternal, 

serta (7) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. 

 

Dari defenisi mengenai kinerja yang telah disebutkan diatas pada dasarnya 

mengandung makna yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan dalam 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Pendapat Robbins (2003:223), bahwa budaya organisasi sebagai suatu 

sistem makna bersama terhadap nilai-nilai primer yang dianut bersama dan 

dihargai oleh organisasi, yang berfungsi menciptakan pembedaan yang jelas 

antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, menciptakan rasa identitas bagi 

para anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen kolektif terhadap 

organisasi, meningkatkan kemantapan sosial, serta menciptakan mekanisme 

pembuat makna dan kendali, yang membantu membentuk sikap dan perilaku para 

anggota organisasi. 

Pendapat ahli teori secara umum menekankan, bahwa dalam budaya 

organisasi terdapat asumsi dasar yang dapat berfungsi sebagai pedoman bagi 

anggota maupun kelompok dalam organisasi untuk berperilaku. Dan pedoman 

dalam mengatasi masalah integrasi internal dan adaptasi eksternal, dapat diatasi 

dengan asumsi dasar keyakinan yang dianut bersama anggota organisasi. 



30 

 

 

Sedangkan peran budaya organisasi adalah sebagai alat untuk menentukan 

arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh 

dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya organisasional, dan juga 

sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal 

dan eksternal. 

Budaya organisasi merupakan faktor yang paling penting dalam suatu 

bisnis pada akhir dua dekade saat ini (Sadri dan Lees, 2001 : 853). Pada dasarnya 

organisasi merupakan multi kultur (budaya) oleh karena itu diperlukan partisipan 

yang memberi nilai pada organisasi. Kesesuaian antara budaya organisasi 

terhadap partisipan yang mendukungnya akan menimbulkan disiplin dan 

mendorong individu untuk kreatif dalam arti dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Secara umum, individu dilatarbelakangi oleh budaya yang  

mempengaruhi perilaku mereka. Budaya  menuntut individu untuk berperilaku 

dan memberi petunjuk pada mereka mengenai apa saja yang  harus  diikuti  dan  

dipelajari.  Kondisi  tersebut  juga  berlaku  dalam  suatu organisasi. Bagaimana 

pegawai berperilaku dan apa yang seharusnya mereka lakukan banyak 

dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh organisasi tersebut, atau disebut 

budaya organisasi. 

Cunha dan Cooper (2001: 22) juga menyatakan bahwa keberhasilan suatu 

perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilannya dalam menciptakan  budaya 

organisasi yang khas sebagai bagian dari rencana strategik mereka, karena 

budaya organisasi  yang  baik akan  berdampak terhadap  kinerja keuangan, 

tingkat loyalitas pegawai, kesuksesan untuk bekerjasama. Budaya organisasi 

yang efektif tersebut mencakup upah dan imbalan yang baik, komunikasi 

terbuka, penekanan pada mutu, keterlibatan pegawai dalam pembuatan 

keputusan, pembagian laba bagi pegawai, keadilan atau kesamaan status bagi 

pegawai, keamanan kerja, pelatihan, kebebasan berpendapat, penekanan  pada 

inovasi, hubungan karyawan manajemen yang baik,  dan  struktur administrasi 

yang sederhana. 



31 

 

 

Bagi  perusahaan jasa,  tuntutan  utama  yang  diharapkan dari  pegawainya 

adalah  memiliki  kemauan  melayani  dengan  baik, selain  memiliki ketelitian  

dan kejujuran dalam pekerjaan. Tuntutan tersebut adakalanya tidak dapat 

terpenuhi oleh beberapa  pegawai,  sehingga  timbul  rasa tidak  puas  dalam  diri  

mereka  yang biasannya   dapat  ditunjukan oleh menurunnya semangat kerja, 

atau bahkan pengunduran diri yang akhirnya produksi menurun. 

Heskett,  Sasser,  dan  Schlesinger  (2003 : 19) menyimpulkan  bahwa  jika 

kualitas pelayanan suatu organisasi baik pada para pegawainya, maka mereka 

akan merasakan puas, apabila para pegawai merasa puas, maka mereka akan 

loyal pada organisasi, sehingga akhirnya mereka akan memiliki produktivitas 

kerja yang tinggi. Heskett pun menambahkan bahwa kepuasan pegawai akan 

tercipta, jika organisasi mampu untuk memberikan rancangan tempat kerja yang 

tepat, rancangan pekerjaan yang baik, seleksi dan pengembangan, adanya hadiah 

penghargaan, kejelasan informasi dan komunikasi, serta kelengkapan peralatan 

kerja untuk melayani konsumen. Karena itu penyebab utama seorang pegawai 

mengundurkan diri dari pekerjaan adalah rasa ketidakpuasan. Sebagaimana 

penjelasan di atas, tersebut dapat timbul karena ketidaksesuaian dengan atasan, 

kondisi kerja, profesi pekerjaan itu sendiri, gaji, atau lokasi geografis dari tempat 

kerjanya atau dengan kata lain ketidaksesuaian antara budaya organisasi mereka 

dengan budaya organisasi yang diciptakan oleh  perusahaan, Tidak mungkin bagi 

suatu  perusahaan untuk menghilangkan seluruh penyebab potensial dari 

munculnya rasa tidak puas diantara para  pegawainya. Konsekuensinya adalah 

perusahaan tersebut harus berusaha mencari faktor-faktor yang menjadi 

penyebab utama tersebut melalui penyelidikan atau penelitian. Pernyataan 

Heskett tersebut dapat diartikan bahwa disiplin merupakan faktor utama yang 

perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan, terutama karena berkaitan erat dengan 

sikap dan tingkah laku kerja pegawai dan lebih jauh lagi pada kinerjanya. 

Bagi lembaga organisasi jasa, tuntutan utama yang diharapkan dari 

pegawainya adalah memiliki kemauan melayani dengan baik, selain memiliki 

ketelitian dan kejujuran dalam pekerjaan. Tuntutan tersebut ada kalanya tidak 
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dapat terpenuhi oleh beberapa  pegawai, sehingga timbul rasa tidak puas dalam 

diri pegawai yang biasannya dapat ditunjukan oleh kurangnya kedisiplinan kerja. 

Beberapa ahli telah  mengemukakan   teori  mereka  mengenai  pengaruh  

budaya organisasi pada disiplin, tetapi  yang penting bagi suatu perusahaan  

adalah mengetahui apakah budaya organisasi  yang selama ini dianut telah sesuai 

dengan nilai-nilai  individu  pegawainya. Pada dasarnya seseorang akan berusaha 

bersikap dan bertingkah laku positif dalam lingkungan  organisasinya bila ia 

merasa ada kesesuaian dengan  budaya  organisasi yang secara umum dapat 

diidentifikasikan sebagai perangkat nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, dan 

pola perilaku yang  rnembentuk  identitas inti dari suatu organisasi. 

Berdasarkan  kerangka pemikiran di atas, maka dapat  diilustrasikan  secara 

skematik sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

                                                                     

 

                                                        

                                                           

                                      H1                                                        

                                                                      

                                

                              H3 

                                     H4              H5 

                                    

                                                         H2 

 

Budaya Organisasi : 

- Innovation and risk taking  

- Attention to detail  

- Outcome Orientation  

- People Orientation  

- Team Orientation  

- Agressiveness  

- Stability 

 

Robbins (2003)  

Gaya Kepemimpinan : 

- Transformasional 

- Transaksional 

 

 Burns (1978) 

Kinerja Karyawan : 

- Ability (knowledge dan skill) 
- Clarity (understanding atau role 

perception) 

- Help (organizational support) 

- Incentive (motivation atau 

willingness) 

- Evaluation (Coaching and 

performing feedback) 

- Validity (valid dan legal personnel 
practices) 

- Environment (environmental fit). 

 

Hersey, Blanchard, dan Johnson 

(dikutip dari Wibowo, 2007) 
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2.3 Hipotesis Penelitian : 

H1 : Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan pada Bank “bjb” Cabang Utama Bandung 

H2 : Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan pada Bank “bjb” Cabang Utama Bandung 

H3 : Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada Bank “bjb” Cabang Utama 

Bandung 

H4 :  Budaya Organisasi ada pengaruh positif dan signifikan langsung dan tidak 

langsung terhadap kinerja Karyawan pada Bank “bjb” Cabang Utama 

Bandung  

H5 :  Gaya Kepemimpinan ada pengaruh positif dan signifikan langsung dan 

tidak langsung terhadap Kinerja Karyawan pada Bank “bjb” Cabang 

Utama Bandung 

 


