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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Landasan Teori 

          Bab kedua penelitian ini memaparkan berbagai teori dan 

konsep yang digunakan sebagai rujukan berfikir dan analisis. 

Landasan teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, sesuai 

dengan tema dan judul yang diambil. Secara garis besar bagian ini 

menguraikan teori dan konsep mengenai transformational 

leadership, organizational culture dan job satisfaction. 

          Landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian 

terutama dalam penulisan  hasil penelitian ilmiah, peneliti tidak 

dapat mengembangkan masalah yang ditemui di tempat penelitian 

jika tidak memiliki acuan dasar landasan teori yang 

mendukungnya. Penelitian  akan kokoh tingkat ilmiahnya dan 

sahih bila fondasinya kuat, tanpa landasan teori penelitian dan 

metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar. Peneliti juga 

tidak dapat membuat pengukuran atau tidak memiliki standar alat 

ukur jika tidak ada landasan teori. Seperti yang diungkapkan 

Cooper dan Schindler (2014) bahwa teori adalah seperangkat 

konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis 

sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan 

fenomena. Bab ini juga akan mengemukakan hipotesis sebagai 

dugaan sementara dari masalah penelitian. 
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2.1.1 Leadership 

          Organisasi atau perusahaan senantiasa memiliki leadership 

yang menjadi dasar untuk memimpin dan mengendalikan 

organisasi beserta segenap elemennya. Mintzberg (1989) 

mengemukakan bahwa peran leadership dalam organisasi adalah 

sebagai pengatur visi, motivator, penganalisa, dan penguasaan 

pekerjaan. Nimran (2004) memperkuat pendapat itu dan 

mengemukakan bahwa leadership adalah merupakan suatu proses 

mempengaruhi perilaku orang lain agar berperilaku seperti yang 

akan dikehendaki. Dubrin (2005) juga menambahkan bahwa, 

leadership itu adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui 

komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang 

dengan petunjuk atau perintah. 

          Pendapat Geneen (1984), bahwa leadership sebagai 

seperangkat kemampuan individual yang sangat subyektif dan sulit 

diukur secara kualitatif dengan angka. Salusu (1988) memperkuat 

penyataan itu dan menyatakan bahwa bahwa leadership ditafsirkan 

sebagai kekuatan yang menyeleksi mimpi-mimpi seseorang dan 

kemudiannya menetapkan tujuan hidup seseorang. Robbins (2012) 

lebih lanjut, mengemukakan bahwa leadership  adalah sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah 

tercapainya tujuan.      
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2.1.1.1 Leadership Style 

          Leadership style merupakan hal  penting dalam cara 

memimpin organisasi di berbagai pelosok dunia, baik organisasi 

pemerintahan maupun bisnis, dan leadership menarik untuk 

dicermati oleh berbagai kalangan, hal itu disebabkan bahwa pada 

umumnya perusahaan dipengaruhi leadership style pimpinan. 

Leadership style adalah proses  pengaruh sosial  yang di mana 

pemimpin berusaha membuat partisipasi sukarela dari bawahan 

dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi (Burns, 1978) 

menyatakan Leadership style yang efektif mungkin memberikan 

kontribusi bagi keberhasilan dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan (Gharehbaghi & McManus, 2003). 

            Podsakoff (1992) memperkuatnya dengan menyatakan, 

bahwa perilaku kepemimpinan dapat mempengaruhi kepercayaan 

dan kepuasan karyawan untuk organisasi dan perilaku anggota 

organisasi lebih meningkatkan hubungan langsung  antara 

leadership style dan job satisfaction. Nelson dan Quick (2003) 

dalam bukunya menyampaikan bahwa, perilaku dipengaruhi  oleh 

(1) perseorangan : keahlian dan kemampuan, kepribadian, 

persepsi, tindakan, sikap, nilai, etika, (2) lingkungan : organisasi, 

kelompok kerja, pekerjaan, kehidupan pribadi, yang dapat di 

gambarkan sebagai berikut di bawah ini : 
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Sumber : Nelson dan Quick (2003) 

 

Gambar 2.1  

Variabel Yang Mempengaruhi Perilaku  

 

          Mosadeghrad, (2003) menambahkan bahwa, selain itu, 

sikap, perilaku, karakteristik dan keterampilan mungkin 

berkontribusi terhadap leadership style yang baik dalam 

organisasi. Seorang pemimpin yang baik dapat menyebabkan 

karyawan mereka untuk tampil dikemampuan tertinggi (Rad & 

Yarmohammadium, 2006). Leadership style yang efektif mungkin 
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memberikan kontribusi bagi keberhasilan dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan (Gharehbaghi & McManus, 2003).  

          Ada 4(empat) gaya utama kepemimpinan adalah : 

karismatik, transaksional, transformasional, dan laissez-faire. 

Transformational leadership dan transactional leadership adalah 

gaya utama efektif leadership style dalam industri layanan jasa 

(Scott dan Shumate, 2008). Limsila & Ogunalana, (2007) 

menambahkan, transformasional lebih untuk membangun 

hubungan antara karyawan dan majikan sedangkan transaksional 

lebih untuk orientasi tugas di mana menyelesaikan tugas yang lebih 

penting. Peneliti karya ilmiah ini, akan menjadikan 

transformational leadership menjadi variabel independen utama 

dengan acuan berdasarkan uraian di atas. 

 

2.1.1.2 Transformational Leadership 

          Organisasi perusahaan dapat mengalami keberhasilan, salah 

satunya melalui leadership style yang tepat, misalnya Microsoft 

yang dipimpin Bill Gates. Bill Gates tidak diragukan lagi telah 

menjadi fenomena dalam dunia bisnis,  ia tidak hanya dikenal 

untuk kesuksesan bisnis tetapi juga  sebagai manusia yang baik 

dengan kasih sayang dan etika, Bill Gates dan karakteristiknya 

yang membuatnya menjadi pemimpin bisnis yang berpengaruh 

telah diambil untuk dianalisis (Sakthikumaar dan Kiruthika, 2014). 
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Ciulla (1998) menjelaskan bahwa, upaya membangun hubungan 

intim, berdasarkan emosi, sangat jelas di transformational 

leadership yang dapat mengaktifkan pengikut mereka untuk 

unggul melampaui harapan dengan menyatukan keyakinan dan 

nilai-nilai mereka dan membesarkan mereka melalui berbagai 

tahap moralitas dan kebutuhan . 

          Transformational leadership telah diterapkan dan dipelajari 

dalam konteks atau dalam kaitannya dengan berbagai variabel 

penelitian leadership, variabel tersebut meliputi efek  leadership di 

organizational culture (Van Tonder, 1998) dan peran keterampilan 

transformational leadership pada memotivasi orang (Handford, 

1999). Storr (2004) menambahkan pendapat, integritas karakter 

dalam hal hubungan mengubah antara pemimpin dan pengikut 

yang penting dan terkait dengan kepemimpinan yang sukses. 

Kearney dan Gebert  (2009, 78) mendukung pendapat ahli lainnya 

bahwa transformational leadership adaalah  :  

          “Moreover, concerning the social categorization 

perspective, we argue that transformational leadership obviates 

adverse effects such as low levels of collective team identification 

in diverse teams.”. 

           Setiap pemimpin dalam organisasi diharapkan harus mampu 

mencari dan mengadaptasi leadership style yang cocok untuk 

diterapkan pada diri sendiri maupun pada bawahan. Burns (1978) 
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berpendapat bahwa, transformational leadership pada akhirnya 

merupakan suatu praktek moral dalam arti meningkatkan standar-

standar perilaku manusia. Bass (1989) menambahkan pendapatnya 

bahwa, transformational leadership sebagai pemimpin yang 

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-

cara tertentu. Transformational leadership didefinisikan dalam 

kaitannya dengan pengaruh para pemimpin terhadap pengikut 

mereka, yang  merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan 

rasa hormat dan termotivasi untuk melakukan lebih dari yang 

seharusnya mereka lakukan (Avolio, 1999). Jika transformational 

leadership diterapkan, maka bawahan akan mempunyai dimensi 

moral, karena mereka yang terlibat di dalamnya dapat menjadi 

yang lebih baik. 

 

2.1.1.3 Karakteristik Transformational Leadership 

          Transformational leadership sebagai sebuah variabel tentu 

memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang diprediksi 

mampu mendorong terciptanya efektivitas suatu organisasi. Tipe 

kepemimpinan ini  menggambarkan adanya tingkat kemampuan 

pemimpin untuk mengubah mentalitas dan perilaku pengikut 

dalam organisasinya menjadi lebih baik. Transformational 

leadership memiliki makna dan orientasi pada masa depan, 

misalnya menanamkan budaya kerja yang baik atau etos kerja, 
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meningkatkan kreativitas, meningkatkan inovasi, dan 

meningkatkan mutu dan eksistensi organisasi.  

          Beberapa ahli dalam bidang leadership style, misalnya 

Mulyono (2009) menyatakan bahwa  karakteristik 

transformational leadership diantaranya : 

a.    Mampu mendorong pengikut untuk menyadari 

pentingnya hasil  pekerjaan. 

b.    Mendorong pengikut untuk lebih mendahulukan 

kepentingan organisasi 

c.    Mendorong untuk mencapai kebutuhan yang lebih 

tinggi. 

 

           Bass (1998) berpendapat, transformational leadership 

memiliki karakteristik yang membedakan dengan leadership style 

yang lain, di mana transformational leadership melampaui 

kepentingan diri sendiri, melalui (1) pengaruh ideal atau karisma, 

(2) Pengaruh ideal perilaku, (3) motivasi inspirasional, (4) 

stimulasi intelektual, dan (5) pertimbangan individual. Robbins 

dan Judge (2015) menyatakan bahwa, transformational leadership 

menitik beratkan pada perilaku memberdayakan para pengikut 

secara individu untuk mengembang kemampuan dan 

meningkatkan efektivitas diri. 
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2.1.1.4  Dimensi Transformational Leadership 

           Penelitian yang baik, variabel-variabelnya yang terlibat 

harus memiliki dimensi yang  dapat diukur atau dinilai sejauh mana 

variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel lainnya. Para ahli 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa 

dimensi merupakan ukuran yang mencakup luas, panjang, tinggi, 

lebar dll. Dimensi kurang lebih sama seperti dimensi yang dipakai 

untuk matematika ataupun fisika, jadi dimensi adalah sesuatu yang 

dapat diukur atau dihitung secara nyata. 

            Bass & Avolio (1998) mengidentifikasi 4 (empat) dimensi 

transformational leadership yang melekat, yaitu : 

 

1. Pengaruh ideal karisma. 

2. Pengaruh ideal perilaku. 

3. Motivasi Inspiratif. 

4. Stimulasi Intelektual. 

 

Empat dimensi tersebut agar dapat diukur dengan tepat dan 

memberikan manfaat yang benar, maka membutuhkan alat ukur 

yang baik dan tepat pula, maka Bass dan Avolio (2005) 

mengembangkan Multifactor Leadership Questionnaire atau 

MLQ-5X untuk mengukur leadership style. Kuesioner MLQ-5X 
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yang digunakan dibatasi hanya pada  bagian yang mengukur 

dimensi variabel transformational leadership saja.  

 

2.1.2 Organizational  

           Biasanya untuk mencapai suatu tujuan orang-orang 

membuat suatu wadah perkumpulan yang disebut organisasi, bisa 

jadi organisasi perusahaan atau bentuk lainnya. Robbins (2012) 

yang menyatakan bahwa, organisasi adalah satuan sosial yang 

terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang 

berfungsi atas dasar yang relatif berkelanjutan untuk mencapai 

suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. Gudono (2014) 

selanjutnya mendefinisikan,  organisasi sebagai unit sosial yang 

dibentuk semata -mata untuk mencapai tujuan spesifik.  

            Organisasi menurut Chester I. Barnard  (1938) merupakan 

sebuah elemen sistem dari aktifitas yang dikoordinasikan secara 

sadar oleh dua orang atau lebih. (Kreitner dan Kinicki, 2001) Suatu 

organisasi mengandung empat unsur, yaitu (1) adanya koordinasi 

usaha, (2) mempunyai tujuan bersama, (3) terdapat pembagian 

kerja, dan (4) adanya hierarki kekuasaan. Pendapat Wibowo (2012) 

bahwa, suatu organisasi membentuk struktur yang menunjukan 

rantai hubungan kekuasaan formal dan pembagian kerja. 
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2.1.2.1 Culture 

          Culture atau budaya biasanya terbentuk dari banyak unsur 

yang rumit, misalnya adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, 

bangunan, dan karya seni, dll. Masyarakat yang membentuk suatu 

organisasi perusahaan, biasanya menciptakan suatu budaya dalam 

organisasi agar setiap anggotanya mempraktek budaya tersebut 

dengan tujuan tertentu. Budaya adalah suatu cara hidup atau 

tatanan hidup yang  dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang 

atau sebuah organisasi yang dapat diwariskan dari generasi ke 

generasi berikutnya (id.wikipedia.org, 15/03/2017).   

         Taylor (1871) berpendapat bahwa culture adalah: suatu 

keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan 

kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota 

masyarakat. Pendapat Linton (1940), mengartikan culture 

dengan, keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku 

yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh 

anggota suatu masyarakat tertentu.  

Kluckhohn dan Kelly (1945) memperkuat pendapat tersebut 

dengan menyatakan, culture adalah semua rancangan hidup yang 

tercipta secara historis, baik yang eksplisit maupun implisit, 

rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu, sebagai pedoman 

yang potensial untuk perilaku manusia. Wibowo (2012) 
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selanjutnya menyatakan pendapatnya, culture adalah apa yang 

dilakukan orang dan apa arti tindakan mereka bagi diri mereka, 

budaya adalah gagasan, kepentingan, nilai-nilai, dan sikap yang 

disumbangkan oleh kelompok.  

Paparan di atas mengenai organizational dan culture dapat 

disimpulkan bahwa dalam sebuah organisasi ada unsur budaya 

yang dibuat oleh para anggota. 

 

2.1.2.2 Organizational Culture 

           Organisasi sebagai suatu wadah dari orang-orang yang 

memiliki sikap, nilai moral dan perilaku tentu mem iliki budaya 

yang diciptakan, biasa disebut sebagai budaya organisasi atau 

dalam Bahasa Inggris disebut organizational culture. 

Organizational culture yang ada dalam perusahaan diharapkan 

menimbul suatu keharmonisan dalam usaha mereka mencapai 

tujuan bersama dalam organisasi dan memudahkan dalam 

pengembangan selanjutnya.  

Organizational culture digambarkan oleh Robbin (2013) 

adalah, tradisi, dan cara umum dalam melakukan sesuatu yang 

telah dilakukan sebelumnya dan seberapa sukses  dalam 

melakukannya, dengan sumber  utama berasal dari  pendiri yang 

memiliki visi tentang bagaimana organisasi seharusnya dan 

memaksakan visi yang pada semua anggota. 
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Sumber : Robbins dan Judge (2013) 

Gambar 2.2 

Pembentukan Organizational Culture 

 

          “Organizational culture menyiratkan tiga hal. Pertama, 

budaya adalah persepsi, bukan sesuatu yang dapat disentuh atau 

dilihat secara fisik, namun para karyawan menerima dan 

memahaminya melalui apa yang mereka alami dalam organisasi. 

Kedua, budaya organisasi bersifat deskriptif, yaitu berkenaan 

dengan bagaimana para anggota menerima dan mengartikan 

budaya tersebut, terlepas dari apakah mereka menyukainya atau 

tidak. Ketiga, meskipun para individualis di dalam organisasi 

memiliki latar belakang yang berbeda dan bekerja pada jenjang 

organisasi yang juga berbeda, mereka cenderung mengartikan dan 

mengutarakan budaya organisasi dengan cara yang sama” 

(Robbins dan Coulter, 2012:52) 
 

           Beberapa ahli lainya berpendapat tentang organizational 

culture, misalnya : Tan (2002) berpendapat organizational culture 

merupakan satuan norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, core 
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values dan pola perilaku yang dilakukan orang dalam.     Kliman 

(2008) juga menyatakan, organizational culture adalah filosofi, 

ideologi, nilai-nilai, keyakinan asumsi-asumsi, dan norma-norma 

yang dianut bersama budaya adalah kekuatan yang tidak tampak 

dibalik sesuatu yang nyata dan dapat diamati di berbagai 

organisasi, sebagai energi sosial yang mengarahkan manusia dalam 

bertindak. Tharp (2009) selanjutnya menyatakan, (1) 

organizational culture hanya berkembang dalam kelompok bahkan 

kelompok kecil, (2) organizational culture dianggap sebagai 

konstruksi sosial, terkait dengan masing-masing organisasi. 

Pendapat yang cukup popular dari Schein (2004) menyatakan 

organizational culture adalah: 

          ”The culture of a group can now be defined as a pattern of 

shared basic assumption learned by a group as it solved its 

problem of external adaptation and internal integration, which has 

worked well enough to be considered valid and, therefore, to be 

taught to new members as the correct way to perceive, think, and 

feel in relation to those problem”.  

 
           Cameron dan Quinn (1999) membagi organizational 

culture  kedalam 4 (empat) kelompok utama atau empat kuadaran 

sebagai berikut : (1). The Clan Culture, disebut klan karena jenis 

organisasinya mirip dengan keluarga besar. Nilai dan tujuan yang 

dibagi, kesatupaduan, kepribadian, partisipatif, dan rasa 

kebersamaan yang diserap, merupakan jenis organisasi dengan 
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budaya klan. (2) The Adhocrachy Culture, tujuan utama adhorachy 

adalah memupuk atau membantu perkembangan kemampuan 

beradaptasi, fleksibelitas dan kreatifitas. (3) The Market Culture, 

nilai inti yang mendominasi jenis organisasi market adalah 

kompetisi dan produktivitas. (4) The Hierarchy Culture, budaya ini 

dicirikan oleh suatu formalisasi,  keberadaanya terstruktur untuk 

bekerja dan prosedur mengendalikan apa yang dilakukan para 

personil. Cameron dan Quinn pada akhirnya berhasil 

mengembangkan instrumen untuk mengukur nilai organizational 

culture.  

 

2.1.2.3 Karakteristik Organizational Culture 

           Kita memahami jika organizational culture bukanlah 

manusia, tapi hanya merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh 

manusia itu sendiri, namun memiliki suatu persamaan, yaitu ada 

karakteristik  atau sifat. Variabel sebelumnya yang sudah dibahas 

juga memilikinya, demikian pula variabel organizational culture 

memiliki karakteristik tersendiri sebagai cirinya. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa karakteristik artinya adalah 

mempunyai sifat khas atau khusus sesuai dengan perwatakan 

tertentu, sehingga organizational culture menunjukan suatu 

karakteristik tertentu.  
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           Para pemimpin organisasi menyiapkan skenario, 

karakteristik apa yang dimiliki organisasi, nilai-nilai mereka, dan 

bagaimana mereka beroperasi (Cameron dan Quinn, 2006).  

Luthans (2007) menambahkan, karakteristik penting dalam 

organizational culture (tim) 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 komunitas. 

3. Nilai yang dominan, seperti mutu produk yang tinggi 

atau efisiensi yang tinggi.  

4. Filosofi, seperti kebijakan bagaimana karyawan 

diperlakukan.  

5. Aturan, seperti tuntunan bagi karyawan baru untuk 

bekerja di dalam organisasi.  

6. Iklim organisasi, seperti cara para anggota organisasi 

berinteraksi dengan pelanggan internal dan eksternal 

atau pengaturan tata letak bekerja (secara fisik). 

 

          Viktor Tan dalam Wibowo (2012:483) mengemukakan 

bahwa karaterikstik suatu organizational culture adalah 

sebagai berikut : 
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1. “Individual Initiative, yaitu tingkat tanggung jawab, 

kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki individu. 

2. Risk Tolerance, yaitu suatu tingkatan di mana pekerja 

didorong mengambil resiko, menjadi agresif dan 

inovatif. 

3. Derection, yaitu kemampuan organisasi menciptakan 

tujuan yang jelas dan menetapkan harapan kinerja. 

4. Integration, yaitu tingkatan di mana unit dalam 

organisasi didorong untuk beroperasi dengan cara 

terkoordinasi. 

5. Management Support, yaitu tingkatan di mana 

manajer mengusahakan komunikasi yang jelas, 

bantuan dan dukungan pada bawahannya. 

6. Control, yaitu jumlah aturan dan pengawasan 

langsung yang dipergunakan untuk melihat dan 

mengawasi perilaku pekerja. 

7. Identity, yaitu tingkatan di mana anggota 

mengidentifikasi bersama organisasi secara 

keseluruhan daripada dengan kelompok kerja atau 

bidang keahlian profesional tertentu. 

8. Reward system, yaitu suatu tingkatan di mana alokasi 

reward, kenaikan gaji atau promosi, didasarkan pada 

kriteria kinerja pekerja dan bukan pada senioritas atau 

favoritisme. 

9. Conflict tolerance, yaitu suatu tingkatan di mana 

pekerja didorong menyampaikan konflik dan kritik 

secara terbuka. 

10. Communication patterns, yaitu suatu tingkatan di 

mana komunikasi organisasional dibatasi pada 

kewenangan hirarki formal.” 
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2.1.2.4 Dimensi Organizational Culture 

          Organizational culture yang merupakan variabel 

independen ke dua (X2) dalam penelitian ini, tentu saja juga harus 

diukur melalui dimensi yang dimilikinya, agar dapat diketahui 

sejauh mana pengaruhnya terhadap varibel dependen yang 

dipengaruhinya, yang nantinya akan menjadi bahan pengambilan 

keputusan manajerial. Para ahli dalam bidang manajemen atau 

budaya organisasi melakukan penelitian dan memaparkan tentang 

organizational culture, sebagai contoh pendapat Robbins dan 

Judge (2012) organizational culture memiliki 7(tujuh) dimensi, (1) 

innovation (inovasi), (2) attention to detail (perhatian kepada 

detail), (3) outcome orientation (berorientasi kepada hasil), (4) 

people orientation (orientasi kepada manusia), (5) team orientation  

(berorientasi kepada tim),  (6) aggressiveness (agresifitas), (7) 

stability (stabilitas). Cameron dan Quinn (2006) berargumentasi 

bahwa organization culture kurang daya tarik sebagai bahan 

penelitian, akibat sifatnya yang terlampau menekankan pada 

asumsi, harapan, ingatan kolektif, termasuk apa yang dibawa  

dalam benak mereka.  

           Konsep untuk mengukur nilai budaya dalam sebuah 

organisasi berhasil dikembangkan oleh Cameron dan Quinn yang 

disebut metode Organizational Culture Assessment Instrument 

(OCAI). Cameron dan Quinn  (2006) menyebutkan OCAI ini tidak 
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hanya memberikan penilaian budaya organisasi yang akurat, tetapi 

juga menilai efektivitas indikator dalam organisasi. Pemikiran  

Cameron dan Quinn (2006) ada  6 (enam) dimensi penting dari 

organizational culture yang  telah menunjukkan reliabilitas dan 

validitas, terdiri dari :  

 

1.  Dominant characteristics (Karakteristik Dominan). 

2.  Organizational leadership (Kepemimpinan 

Organisasi). 

3. Management of employees (Manajemen Karyawan). 

4.  Organization glue (Perekatan Organisasi). 

5. Strategic emphases (Penekanan Strategis). 

6.  Criteria of success (Kriteria untuk Sukses). 

           Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) ini 

akan digunakan seabagai kuesioner untuk mengukur nilai 

organizational culture di tempat penelitian. Masing-masing 

dimensi yang ada memiliki 4 (empat) pernyataan sehingga  total 

item dari kuesioner OCAI ada 24 (dua puluh empat). 

 

2.1.3  Job Satisfaction 

           Sebuah organisasi yang terdiri dari para anggota, dari level 

staff, supervisor, manajer lini, majer menengah, manajer top, 
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seperti setiap manusia pada umumnya mempunya keinginan 

tertentu. Beberapa ahli melakukan penelitian berkenaan hal 

tersebut,  yang akhirnya memunculkan beberapa teori tentang 

kebutuhan manusia. Teori Maslow mendapati jika kebutuhannya 

terpenuhi, sesorang akan merasa terpuaskan dan akan mencari lagi 

kebutuhan berikutnya. Organisasi perusahaan yang beranggotakan 

karyawan dari berbagai level harus memenuhi kepuasan kerja 

karyawan atau job satisfaction, agar karyawan memiliki loyalitas 

dan kinerja yang diharapkan oleh organisasi.   

           Werther dan Davis (1986) mengemukakan bahwa job 

satisfaction adalah kondisi kesukaan atau ketidaksukaan menurut 

pandangan karyawan terhadap pekerjaannya. Sarker (2003) 

berpendapat bahwa, perusahaan harus memahami apa yang 

menjadi penyebab job satisfaction dan unjob satisfaction kerja 

karyawannya, karena karyawan yang merasa puas dengan 

pekerjaannya akan bekerja lebih produktif dan setia dengan 

organisasinya, sedangkan pekerja yang tidak puas dengan 

pekerjaannya akan bekerja dengan kurang produktif dan cenderung 

memiliki keinginan untuk berhenti dari pekerjaanya. Karyawan 

kadang merasa puas atau  tidak, selalu berkaitan dengan jumlah 

konpensasi yang diterima.  

           Dole dan Schroeder (2005) mengemukakan bahwa job 

satisfaction dapat didefinisikan sebagai perasaan dan reaksi 
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individu terhadap lingkungan pekerjaannya. Koesmono (2005) 

lebih lanjut mengemukakan bahwa : Job satisfaction merupakan 

penilaian, perasaan atau sikap seseorang atau karyawan terhadap 

pekerjaannya dan berhubungan dengan lingkungan kerja, jenis 

pekerjaan, kompensasi, hubungan antar teman kerja, hubungan 

sosial ditempat kerja dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa job satisfaction adalah dipenuhinya beberapa keinginan dan 

kebutuhannya melalui kegiatan kerja atau bekerja. Robbins (2012) 

menyatakan job satisfaction merupakan sikap terhadap pekerjaan 

seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah 

penghargaan yang diterima dan jumlah yang seharusnya diterima. 

Hasibuan (2011) menyatakan job satisfaction adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Faud 

Mas’ud (2012) menyebutkan job satisfaction merupakan sikap 

positif terhadap pekerjaan diri seseorang.  

          Tzeng (2002) menyatakan bahwa kepuasan secara 

keseluruhan merupakan peran profesional dan pekerjaan yang 

menyenangkan maka niat berhenti akan lebih rendah. Saari dan 

Juge (2001) berpendapat bahwa job satisfaction karyawan dapat 

diukur melalui dimensi pekerjaan terhadap perasaan pekerjaan. 

Jugde dan Bono (2001) menyatakan bahwa harga diri, percaya diri, 

fokus kontrol dan kestabilan emosional merupakan sifat-sifat yang 

terbaik untuk kepuasan kerja dan kinerja. Wen Hsien Ho (2009) 
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menyatakan visi yang dimiliki oleh organisasi akan meningkatkan 

job satisfaction mereka dan mendorong mereka untuk rela tetap 

dalam pekerjaan mereka dan berkomitmen untuk organisasi. Job 

satisfaction karyawan dapat ditunjukkan oleh beberapa aspek yaitu 

jumlah kehadiran, tanggung jawab terhadap pekerjaan dan adanya 

reaksi positif atau negatif terhadap kebijakan organisasi.  

           Kreitner dan Kinicki (2011) menyatakan terdapat lima 

faktor yang mempengaruhi job satisfaction yaitu need fulfillment 

(pemenuhan kebutuhan), discrepancies (perbedaan), value 

attainment (pencapaian nilai), equity (keadilan), 

dispositional/genetic component (komponen genetik). Hasibuan  

dalam Prabu (2005) menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi job satisfaction adalah balas jasa, penempatan kerja 

yang tepat, berat ringannya pekerjaan, suasana dan lingkungan 

pekerjaan, peralatan, sikap pimpinan, sifat pekerjaan. Herzberg 

(2008) menyatakan teorinya sebagai berikut : 

          “Those employees who are satisfied will be more creative, 

productive and also committed to employers as a result”.  

 

2.1.3.1 Karakteristik Job Satisfaction 

          Job Satisfaction sebagai sebuah variabel tentu saja seperti 

variabel lainnya yang sudah dibahas, yaitu memiliki ciri-ciri atau 

karakteristik tertentu yang diprediksi mampu mendorong 
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terciptanya efektivitas dan produktifitas suatu organisasi. Sarker 

(2003) menyatakan, perusahaan harus memahami apa yang 

menjadi penyebab job satisfaction dan job dissatisfaction 

karyawannya, karena karyawan yang merasa puas dengan 

pekerjaannya akan bekerja lebih produktif dan setia dengan 

organisasinya, sedangkan pekerja yang tidak puas dengan 

pekerjaannya akan bekerja dengan kurang produktif dan cencerung 

memiliki keinginan untuk berhenti dari pekerjaanya.  

           Herzberg (1959) menemukan, ciri-ciri atau karekteristik 

perilaku pekerja yang puas adalah mereka mempunyai motivasi 

untuk bekerja yang tinggi, mereka lebih senang dalam melakukan 

pekerjaanya, sedangkan ciri pekerja yang kurang puas adalah 

mereka yang malas berangkat ke tempat bekerja dan malas dengan 

pekerjaanya. Karyawan yang malas umumnya akan menimbulkan 

masalah bagi perusahaan berupa tingkat absensi yang tinggi, 

keterlambatan kerja, dan pelanggaran disiplin yang lainnya, namun 

sebaliknya tingkah laku karyawan yang merasa puas akan lebih 

menguntungkan bagi perusahaan. 

 

2.1.3.2  Dimensi Job Satisfaction  

           Setiap anggota organisasi dalam perusahaan harus merasa 

puas dan itu sangat  penting, sebab akan mempengaruhi sikapnya 

terhadap pekerjaan dan perusahahan, untuk itu perlu diketahui 
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seberapa besar tingkat kepuasan dalam suatu organisasi. Job 

satisfaction (Y) perlu diukur agar dapat menjadi acuan dalam 

rangka peningkatan atau perbaikan di masa yang akan datang 

dalam organisasi. Ivancevich (2011) mengemukakan bahwa job 

satisfaction pegawai, mempengaruhi prestasi kerja atau kinerjanya, 

selanjutnya Weiss, Davis dan England (1967) mengatakan bahwa 

ada 20 (dua puluh) dimensi atau faktor job satisfaction dan mereka 

mengembangkan instrument alat ukur untuk job satisfaction 

dengan nama Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 

              Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) yang 

dikembangkan oleh Weiss, Davis, dan England (dalam 

Mangkunegara, 1993) akan digunakan untuk mengukur dimensi 

job satisfaction dalam penelitian ini. Peneliti hanya akan 

menggunakan  MSQ versi Short Form yang sudah mencakup 

seluruh dimensi. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing 

dimensi job satisfaction tersebut : 

 

1. Ability  Utilization (Penggunaan Kemampuan) 

2. Achievement (Prestasi) 

3. Recognition (Pengakuan) 

4. Variety (Variasi Kerja) 

5. Responsibility (Tanggung Jawab) 

6. Advancement (Kemajuan) 
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7. Compensation (Kompensasi) 

8. Supervision Human Relation (Hubungan 

Pengawasan) 

9. Technical Supervision (Pengawasan Teknik) 

10. Working Conditions (Kondisi Kerja) 

11. Company Policies and  Practice (Kebijakan 

Perusahaan dan Praktek) 

12. Job Security (Keamanan Kerja) 

13. Social Status (Status Sosial) 

14. Authority (Otoritas) 

15. Creativity (Kreatifitas) 

16. Coworkers (Rekan Kerja) 

17. Independence (Kebebasan) 

18. Moral value (Nilai Moral) 

19. Actifity (Aktifitas) 

20. Social Service (Pelayanan Sosial) 

 

2.2  Kerangka Pemikiran  

          Sebuah penelitian yang baik, membutuhkan suatu kerangka 

berpikir yang baik dan benar pula, agar hasil penelitiannya dapat 

dipertanggungjawabkan. Kerangka pemikiran memberikan dasar 

konseptual dalam mengidentifikasi jaringan hubungan antar 

variabel yang dianggap penting bagi penelitian ini, selain itu agar 
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hasil peneliti ini  dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pengambil keputusan manajemen hotel atau sebagai referensi 

peneliti lainnya. 

         Peneliti dalam penelitian ini mendapat rujukkan berdasarkan 

beberapa teori para ahli di bidang manajemen, kepemimpinan, 

budaya organisasi, sumber daya manusia, dan metode penelitian.  

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi memiliki beberapa 

kesamaan variabel yang mendukung penelitian penulis dan secara 

spesifik menyatakan bahwa masing-masing variabel yang diteliti 

memiliki pengaruh satu sama lain. Beberapa persamaan dengan 

penelitian dalam tesis ini, yaitu : (1) penggunaan variabel 

independen  transformational leadership, organization culture, 

dan variabel dependen  job satisfaction, (2) jenis pemilihan tempat 

penelitian dalam salah satu penelitian terdahulu  terdapat  

persamaan dengan penelitian ini, yaitu di hotel namun berbeda 

tempat dan negara. 

         Penelitian terdahulu menunjukan bahwa hasilnya terdapat 

ada yang positif dan  mendukung pengaruh variabel independen 

transformational leadership dan organization culture, terhadap 

variabel dependen job satisfaction.  Hasil penelitian terdahulu juga 

ada yang hasilnya tidak mendukung atau kurang mendukung 

pengaruh variabel independen transformational leadership dan 

organization culture terhadap variabel dependen job satisfaction. 
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Maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

variabel independen transformational leadership dan organization 

culture, terhadap variabel dependen job satisfaction pada Hotel 

Elephant Safari & Lodge Bali. Di bawah ini ada  beberapa paparan 

pendapat para ahli, dan penelitian terdahulu,  sebagai berikut : 

 

2.2.1 Pengaruh Transformational Leadership Terhadap Job  

Satisfaction 

           Job satisfaction merupakan faktor penunjang berhasilnya 

suatu organisasi dalam mengembangkan karyawan itu sendiri 

maupun untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan job satisfaction karyawan 

seperti kondisi kerja, bekerja sendiri, supervisi, kebijakan dan 

administrasi, kemajuan, kompensasi, hubungan interpersonal, 

pengakuan     dan pemberdayaan (Castillo dan Cano, 2004). 

Kepemimpinan memiliki hubungan besar untuk meningkatkan  job 

satisfaction karyawan  (Wexley dan Yukl, 1984).  

Kualitas hubungan antara pemimpin  dan karyawan 

memiliki keterkaitan yang signifikan dengan job satisfaction 

karyawan (DeCremer, 2003) dan karyawan merasa puas dan 

nyaman dengan pemimpin yang mendukung (Yukl, 1971). 

Karyawan merasa stres ketika mereka harus bekerja dengan 

pemimpin yang tidak mendukung dan yang perilakunya negatif 
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(Wilkinson dan Wagner, 1993). Hubungan yang negatif antara 

pemimpin dan karyawan memiliki berbagai dampak buruk pada 

karyawan karena mengurangi produktivitas, meningkatkan absensi 

dan turnover untuk organisasi juga bisa sangat tinggi (Keashly, 

1994 dan Ribelin,  2003).  

           Transformational Leadership memiliki visi ke depan untuk 

memulai inovasi dan pengaruh untuk mencapai kesuksesan dengan 

memberikan inspirasi dan mengaktifkan bawahan untuk 

melakukan lebih baik daripada yang diharapkan. Transformational 

leadership dapat meningkatkan kinerja bawahan oleh (1) kenaikan 

dari kesadaran bawahan tentang bagaimana pentingnya hasil yang 

diharapkan, (2) meminta individu untuk memprioritaskan orang 

lain lebih dari diri sendiri, dan (3) mengubah tingkat kebutuhan 

bawahan atau memperluas kebutuhan bawahan, job satisfaction 

menunjukkan sikap dan perilaku bawahan pada pemimpin mereka 

(Bass, 1995).  

           Seorang yang puas akan melakukan hal-hal yang positif dan 

memberikan kontribusi untuk manajer untuk mencapai tujuan 

organisasi sementara orang tidak puas akan mengembangkan sikap 

negatif dan akan tidak bersedia untuk membantu manajer untuk 

mencapai organisasi tujuan. (Podsakoff, AcKenzie, and Bommer, 

1996). Penelitian terdahulu tentang transformational leadership 

terhadap job satisfaction, menunjukkan bahwa produktivitas yang 
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tinggi, penurunan tingkat meninggalkan pekerjaan dan tingginya 

tingkat job satisfaction disebabkan jenis leadership style ini 

(Deluga, 1992: Marshall et al, 1992 : Masi dan Cooke, 2000 : 

Medley dan Larochelle, 1995 : Sparks dan Schenk, 2001). 

Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian tersebut di atas 

maka, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

 

H11: Transformasional leadership berpengaruh terhadap job  

satisfaction pada Perusahaan Elephant Safari Park & Lodge 

Bali. 

 

2.2.2 Pengaruh Organization Culture Terhadap Job Satisfaction 

           Job Satisfaction merupakan salah satu aspek dari 

Organization Culture yang telah sebagian besar dipelajari mulai 

dari pekerjaan desain untuk pengawasan (Spector, 1997). Job 

satisfaction secara umum  menjelaskan pandangan karyawan 

tentang pekerjaan mereka. Banyak penelitian telah menunjukkan 

bahwa job satisfaction adalah fenomena multidimensional, 

dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, seperti 

nilai-nilai, prinsip-prinsip, kepribadian dan harapan individu dan 

pekerjaan ini alam, kesempatan yang diberikan dll (Davies, 2006).  

           Schneider dan Reichers (1983) menemukan korelasi antara 

organization culture dan job satisfaction bagi karyawan di posisi 
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pekerjaan tertentu,  serta hubungan antara kepuasan dan omset. 

Saat mereka menjelaskan, organization culture adalah kombinasi 

dari sistem nilai dan asumsi yang memimpin sebuah organisasi 

untuk menjalankan bisnisnya. McCormick dan Ilgen (1987) 

menyarankan bahwa pengukuran dimensi individual job 

satisfaction memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor 

lingkungan (variabel iklim) yang terkait dengan dimensi tertentu 

dari job satisfaction. Robbins (2012) dan Hutcheson (1996) 

mengemukakan bahwa sejak dimensi job satisfaction merupakan 

komponen dari sebuah organisasi, job satisfaction adalah evaluasi 

organization culture.  

           Koustelios (1991) meninjau sejumlah penyelidikan 

berhubungan job satisfaction dengan aspek yang sangat penting 

organization culture, sikap karyawan. Selain itu, ia menemukan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam job satisfaction antara 

karyawan yang beroperasi dalam organization culture  yang 

berbeda. Ia juga menemukan bahwa ketika karyawan memiliki 

persamaan antara kehadiran dan budaya yang diinginkan, mereka 

lebih puas dengan intrinsik aspek pekerjaan mereka. Kerego and 

Mthupha (1997) menggambarkan job satisfaction sebagai evaluasi 

konteks organisasi, sedangkan organisasi iklim dan budaya 

memberikan gambaran tentang konteks pekerjaan. Penelitian 

terdahulu  memberikan bukti bahwa organization culture  
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction (Lok 

& Crawford, 2004 : Brahmasari & Suprayetno, 2008 : Tsai, 2011 : 

Sunadji et al, 2013 : Belias & Koustelios, 2014). Berdasarkan 

penjelasan teori dan hasil penelitian tersebut di atas maka, dapat 

ditarik hipotesis sebagai berikut : 

 

H21 : Organizational culture berpengaruh terhadap job  

satisfaction pada Perusahaan Elephant Safari Park & Lodge 

Bali. 

 

2.2.3 Pengaruh Transformational Leadership dan 

Organizational Culture Terhadap Job Satisfaction 

           Rivai (2008) menyatakan bahwa secara teoritis faktor-faktor 

yang mempengaruhi job satisfaction sangat banyak jumlahnya, 

seperti: leadership style, produktivitas kerja, perilaku, locus of 

control, pemenuhan harapan penggajian dan efektivitas kerja. 

Billingsley dan Cross (1992) sampai pada kesimpulan bahwa 

dukungan leadership, keterlibatan kerja dan konflik peran rendah 

dapat mempengaruhi komitmen, job satisfaction dan keengganan 

untuk berhenti. Elemen-elemen kerja yang berhubungan dengan 

job satisfaction diantaranya adalah nilai kompensasi, promosi 

kerja, kondisi kerja, supervisi, cara kerja organisasi dan hubungan 

yang tercipta antara atasan dan bawahan (Mosadeghard dan 
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Yarmohammadian, 2006). Selanjutnya Kennerly (1989) 

mengungkapkan ada hubungan antara job satisfaction dengan 

perilaku leadership dan organizational culture.  

           Oleh karena itu, merupakan pendapat umum bahwa antara 

leadership style dan organizational culture pada job satisfaction, 

merupakan hubungan timbal balik. Penelitian terdahulu  

memperlihatkan bukti bahwa organization culture dan leadership 

style  berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap 

job satisfaction ( Ekowati, Abdulah dan Sunaryo, 2016 : Belias dan 

Koustelios, 2014 : Anang, 2017). Berdasarkan penjelasan teori dan 

hasil penelitian tersebut di atas maka, dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut : 

 

H31 : Transformasional leadership dan organization culture  

berpengaruh secara simultan terhadap job satisfaction pada 

Perusahaan Elephant Safari Park & Lodge Bali. 

 

2.2.4 Model Kerangka Penelitian 

          Peneliti telah memperhatikan dan menganalisa pendapat 

para ahli dan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini 

penulis menggambarkan model kerangka pemikiran penelitian 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.3  

Model Kerangka Penelitian 

 

2.3  Hipotesis Penelitian 

         Penelitian ini yang berdasarkan landasan teori para ahli, 

penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang disusun, pada 

akhirnya harus menghasilkan asumsi atau hipotesis yang dapat 

dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi peneliti dan pihak 

lain yang membutuhkan. Hipotesis merupakan pernyataan 

sementara yang diungkapkan secara deklaratif yang menjadi 

jawaban dari sebuah rumusan permasalahan. Hipotesis adalah 

hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih 

variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat 

diuji (Sekaran, 2014).  

         Hasil hipotesis baru dapat diketahui jika telah dilakukan 

suatu percobaan atau penelitian, jadi hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebuah prakiraan atau referensi yang dirumuskan serta 

Transformational 

Leadership 

Organizational 

Culture 

Job Satisfaction 

 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/06/pengertian-hipotesis.html
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diterima untuk sementara waktu yang dapat menjelaskan masalah 

yang diamati sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. 

Peneliti mengidentifikasi awal terhadap hipotesis penelitian 

berdasarkan paparan di atas sebagai berikut : 

 

1. H10 : Tidak terdapat pengaruh Transformational 

Leadership terhadap Job       Sastisfaction. 

2. H11 : Terdapat pengaruh Transformational Leadership 

terhadap Job Sastisfaction. 

3. H20 : Tidak Terdapat pengaruh Organization Culture 

terhadap Job Sastisfaction.  

4. H21 : Terdapat pengaruh Organization Culture terhadap 

Job Sastisfaction. 

5. H31 : Tidak Terdapat pengaruh Transformational dan 

Organizational Culture secara simultan terhadap Job 

Sastisfaction. 

6. H31 : Terdapat pengaruh Transformational Leadership 

dan Organizational Culture secara simultan terhadap Job 

Sastisfaction. 


