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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kinerja  

1. Definisi Kinerja 

Menurut Prawirosentono (dalam Sinambela, 2016) kinerja adalah 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral dan etika. Terdapat hubungan erat antara kinerja perseorangan 

dengan kinerja perusahaan.  

Colquitt (dalam Kasmir,2016) mengatakan bahwa kinerja individu 

adalah dasar organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

individual, motivasi individu, pengharapan, dan penilaian yang dilakukan 

oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu. Kasmir (2016) 

menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang 

telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan dalam suatu periode tertentu. 

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja 

Menurut Kasmir (2016) menyatakan jiks dalam praktiknya, tidak 

selamanya bahwa kinerja karyawan dalam kondisi seperti yang diinginkan 

baik oleh karyawan itu sendiri ataupun organisasi. Banyak kendala yang 
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mempengaruhi kinerja baik secara individu maupun organisasi. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku adalah 

sebagai berikut: 

a. Kemampuan dan keahlian 

Karyawan yang memiliki kemampuan dan keahlian yang baik 

maka akan memberikan kinerja yang baik pula, dan begitupun 

sebaliknya. 

b. Pengetahuan 

Dengan mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan akan 

memudahkan seseorang untuk melakukan pekerjaannya. 

c. Rancangan kerja 

Jika suatu pekerjaan memiliki rancangan yang baik, maka akan 

memudahkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut secara tepat dan 

benar. Rancangan pekerjaan diciptakan untuk memudahkan karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya. 

d. Keperibadian 

Seseorang yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik, 

akan dapat melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh penuh 

tanggung jawab sehingga hasil pekerjaannya baik.  

e. Motivasi kerja 

Jika karyawan memiliki dorongan motivasi yang kuat dari dalam 

dirinya atau dorongan dari orang lain atau perusahaan, maka karyawan 

akan termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan baik 
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f. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam 

mengatur, mengelola, dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan 

sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. 

g. Gaya kepemimpinan 

Merupakan gaya atau sikap seseorang pemimpin dalam 

menghadapi dan memerintahkan bawahannya. 

h. Budaya organisasi 

Kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berlaku didalam 

perusahaan dan diterima secara umum serta harus dipatuhi oleh segenap 

anggota suatu perusahaan. 

i. Kepuasan kerja 

Perasaan senang atau gembira, atau perasaan suka seseorang 

sebelum dan setelah melakukan pekerjaan tertentu. 

j. Lingkungan kerja 

Suasana atau kondisi disekitar lokasi tempat kerja yang dapat 

berupa ruangan, layout, sarana dan prasarana, serta hubungan dengan 

rekan kerja. 

k. Loyalitas 

Kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela perusahaan 

tempat bekerja.  
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l. Komitmen 

Kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau peraturan 

perusahaan dalam bekerja. 

m. Disiplin kerja 

Usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara 

sungguh-sungguh. 

3. Indikator Kinerja 

Menurut Kasmir (2016) indikator kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas (mutu) 

Pengukuran kinerja dapat dikakukan dengan melihat kualitas 

(mutu) dari pekerjaan yang dihasilkan melalui suatu proses tertentu.  

Dengan kata lain bahwa kualitas merupakan suatu tingkatan dimana 

proses atau hasil dari penyelesaian suatu kegiatan mendekati titik 

kesempurnaan. Makin sempurna suatu produk, maka kinerja makin 

baik, demikian pula sebaliknya jika kualitas pekerjaan yang dihasilkan 

rendah maka kinerjanya juga rendah. Dalam praktiknya, kualitas suatu 

pekerjaan dapat dilihat dalam nilai tertentu. 

b. Kuantitas (jumlah) 

Kuantitas merupakan produksi yang dihasilkan dapat ditunjukkan 

dalam bentuk satuan mata uang, jumlah unit, atau jumlah unit, atau 

jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. Biasanya untuk pekerjaan 

tertentu sudah ditetapkan kuantitas yang harus dicapai. Pencapaian 
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kuantitas yang diharapkan adalah jumlah yang sesuai dengan target atau 

melebihi target yang telah ditetapkan. 

c. Waktu (jangka waktu) 

Untuk jenis pekerjaan tertentu diberikan batas waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Artinya ada pekerjaan batas waktu 

minimal dan maksimal yang harus dipenuhi (misalnya 30 menit). Jika 

melanggar atau tidak memenuhi ketentuan waktu tersebut, maka dapat 

dianggap kinerjanya kurang baik, demikian pula sebaliknya. Dalam arti 

yang lebih luas, ketepatan waktu merupakan dimana kegiatan tersebut 

dapat diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat dicapai dengan batas 

waktu yang telah ditentukan. 

d. Penekanan biaya 

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas perusahaan sudah 

dianggarkan sebelum aktivitas dijalankan. Artinya dengan biaya yang 

sudah dianggarkan tersebut merupakan sebagai acuan agar tidak 

melebihi dari yang sudah dianggarkan. Jika pengeluaran biaya melebihi 

anggaran yang telah ditetapkan maka akan terjadi pemborosan sehingga 

kinerjanya dinilai kurang baik.  

e. Pengawasan 

Dengan melakukan pengawasan karyawan akan merasa lebih 

bertanggung jawab atas pekerjaannya dan jika terjadi penyimpangan 

akan memudahkan untuk melakukan koreksi dan melakukan perbaikan 

secepatnya. Pengawasan sangat diperlukan dalam rangka 
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mengendalikan aktivitas karyawan agar tidak meleset dari yang sudah 

ditetapkan. 

f. Hubungan antar karyawan 

Penilaian kinerja sering kali dikaitkan dengan kerja sama atau 

kerukunan antar karyawan dan antar pimpinan. Dalam hubungan ini 

diukur apakah seorang karyawan mampu untuk mengembangkan 

perasaan saling menghargai, niat baik dan kerja sama antara karyawan 

yang satu dengan yang lain. 

4. Tujuan Penilaian Kinerja 

Penialian kinerja merupakan salah satu fungsi manajemen sumber 

daya manusia, maka sudah seharusnya untuk dijalankan dengan sebaik-

baiknya. Menurut Kasmir (2016) bagi perusahaan, penilaian kinerja 

memiliki beberapa tujuan antara lain yaitu: 

a. Untuk memperbaiki kualitas pekerjaan 

b. Keputusan penempatan 

c. Perencanaan dan pengembangan karier 

d. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

e. Penyesuaian kompensasi 

f. Inventori kompetensi pegawai 

g. Kesempatan kerja adil 

h. Komunikasi efektif antara pimpinan dan bahawan 

i. Budaya kerja 

j. Menerapkan sanksi 

Pengaruh Budaya Organisasi..., Clarazia Olga, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



 
15 

 

B. Budaya Organisasi 

1. Definisi budaya organisasi 

Menurut (Kusdi, 2011) budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa 

sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi 

(budi dan akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan 

akal manusia. Malinowski (dalam Nayati, 2012) budaya adalah 

keseluruhan kehidupan manusia yang terdiri dari berbagai peralatan dan 

barang-barang konsumen, berbagai peraturan untuk kehidupan masyarakat, 

ide-ide dan hasil karya manusia, keyakinan dan kebiasaan manusia. 

Menurut Edwar (dalam Nayati, 2012) budaya adalah gabungan kompleks 

menyeluruh yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, 

adat kebiasaan dan berbagai kapabilitas lainnya serta kebiasaan apa saja 

yang diperoleh seorang manusia sebagai bagian dari sebuah masyarakat.  

Budaya mengandung apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh 

dilakukan sehingga dapat dikatakan budaya organisasi sebagai suatu 

pedoman yang dipakai untuk menjalankan aktivitas organisasi demi 

meraih tujuan yang ingin dicapai. Budaya organisasi yang baik akan 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku para anggotanya 

karena tingginya tingkat kebersamaan dan intensitas untuk menciptakan 

suatu iklim internal. Budaya organisasi juga dapat menciptakan, 

meningkatkan, dan mempertahankan kinerja tinggi.  
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2. Indikator dalam budaya organisasi 

Menurut Zainal, Hadad, dan Ramly (2017) indikator dalam budaya 

organisasi adalah: 

a. Inovasi dan pengambilan resiko, sejauh mana para karyawan didorong 

untuk inovatif dan mengambil resiko 

b. Perhatian, sejauh mana karyawan diharapkan memperhatikan presisi 

(kecermatan dan analisis) 

c. Orientasi hasil, sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil, 

bukan pada teknik dan proses  

d. Orientasi individu, sejauh mana keputusan manajemen 

memperhitungkan efek kerberhasilan orang-orang di dalam organisasi 

e. Orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan kepada tim 

bukan kepada individu saja 

f. Keagresifan, sejauh mana karyawan itu agresif (kreatif) dan kompetitif 

g. Kemantapan, sejauh mana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannyka status quo. 

3. Faktor yang mempengaruhi budaya organisasi 

Menurut Suparyadi (2015) beberapa faktor yang mempengaruhi 

budaya organisasi adalah: 

a. Nilai-nilai 

Para ahli menyatakan bahwa budaya itu diwariskan dari generasi 

ke generasi atau dipelajari. Artinya bahwa nilai-nilai sebagai bagian 

dari budaya yang dimiliki oleh seseorang itu diterima atau dipelajari 
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dari orangtua, keluarga, atau masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nillai 

yang dianut atau dimiliki oleh seseorang itu juga dapat berubah, namun 

perubahannya sangat tergantung pada tingkat nilai-nilai budaya 

tersebut. Apabila sebagian besar nilai-nilai yang dimiliki oleh karyawan 

baru sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja organisasi, dan 

sebagian kecil lainnya memiliki tingkat nilai yang tinggi, maka 

karyawan baru ini akan cepat menyatu dengan lingkungan kerjanya 

maupun tuntutan pekerjaannya. Akan tetapi, apabila sebagian besar 

nilai-nilai yang dimiliki tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja 

organisasi atau tingkat nilainya rendah, makan karyawan tersebut sulit 

menyatu dengan lingkungan dan tuntutan pekerjaannya. 

b. Kepribadian 

Salah satu atribut kepribadian utama yang dimiliki manusia 

adalah locus of control. Seseorang dengan locus of control internal 

cenderung memiliki kemandirian yang tinggi, memiliki disiplin yang 

tinggi, dan rasa tanggung jawab pribadi yang besar. Sebaliknya, 

seseorang dengan locus of control external memiliki kecenderungan 

disiplin dan rasa tanggung jawab yang rendah, suka menyalahkan orang 

lain, dan tidak mandiri. 

c. Pendidikan 

Pendidikan atau pembelajaran marupakan suatu proses transfer 

ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah perilaku seseorang 

menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan perubahan perilaku ini 
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bersifat permanen. Perubahan perilaku ini disebabkan oleh adanya 

pemahaman baru tentang sesuatu yang berbeda daripada pemahaman 

yang sebelumnya telah dimiliki oleh seseorang. Perubahan pemahaman 

dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai yang dianut oleh seseorang baik 

yang bersifat menguatkan atau melemahkan. Orang yang 

bekependidikan lebih tinggi sangat mungkin dan dapat menerima 

bahwa untuk berhasil dalam pekerjaan dan karier maka ia harus bekerja 

lebih keras, kreatif, dan produktif. Akan tetapi, pada orang dengan 

pendidikan lebih rendah, pada umumnya mereka sudah cukup nyaman 

dengan keadaannya yang sekarang. Mereka tidak memikirkan karier 

sehingga mereka juga tidak berpikir untuk bekerja keras. 

d. Pengalaman 

Seseorang yang telah bekerja dalam waktu yang cukup lama, 

biasanya memiliki pengalaman yang cukup banyak. Pengalaman 

memberikan bukti nyata tentang suatu kejadian atau proses tentang 

sesuatu yang kadang-kadang berbeda dengan teori yang diperoleh dari 

suatu proses pendidikan atau pembelajaran. Seperti halnya pendidikan 

atau pembelajaran, pengalaman juga memberikan pengetahuan baru 

kepada seorang individu sehingga hal ini dapat menambah kemampuan 

penalaran pada individu tersebut, yaitu kemampuan penalarannya lebih 

dapat menerima dengan baik. Oleh karena itu, pengalaman juga dapat 

berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya yang dianut oleh seseorang, 

baik yang besifat menguatkan atau melemahkan. 
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C. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

1. Definisi gaya kepemimpinan transformasional 

Menurut Kusdi (2011) kepemimpinan diartikan sebagai proses 

mempengaruhi bawahan atau anggota organisasi yang diterjemahkan 

melalui visi atau strategi organisasi. Gaya kepemimpinan merupakan 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan transformasional menurut 

Munawaroh (dalam Gunawan dkk, 2016) 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.  

“Transformational Leadership according to Robbins and Judges 

(2017) leaders who inspire followers to transcend their own self-interests 

and who are capable of having a profound and extraordinary effect on 

followers.” 

Gaya Kepemimpinan Transformasional menurut Robbins dan Judge 

(2017) adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk 

mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka dan memiliki 

kemampuan mempengaruhi yang luar biasa. Menurut Bass (dalam Yulk, 

2005) menyatakan bahwa kepemimpinan trasnformasional dianggap 

efektif dalam situasi atau budaya apapun. 
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2. Faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan transformasional 

Faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan transformasional 

menurut Yulk (2005) adalah sebagai berikut: 

a. Menyatakan visi yang jelas dan menarik 

Para pemimpin transformasional memperkuat visi yang ada atau 

membangun komitmen terhadap sebuah visi baru. Sebuah visi yang 

jelas mengenai apa yang dapat dicapai organisasi atau akan menjadi 

apakah sebuah organisasi itu, dapat membantu orang lain untuk 

memahami tujuan, sasaran dan prioritas dari organisasi. Keberhasilan 

dari sebuah visi bergantung pada bagimana baiknya hal ini disampaikan 

kepada orang lain.  

b. Menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai 

Penting bagi pemimpin untuk membuat hubungan yang jelas 

antara visi dengan strategi yang diyakini untuk mencapai visi tersebut.  

c. Bertindak secara rahasia dan optimis 

Para pengikut tidak akan meyakini sebuah visi kecuali 

pemimpinnya memperlihatkan keyanikinan diri. Penting untuk tetap 

optimis, tentang keberhasilan kelompok itu untuk mencapai visinya. 

Keyakinan dan optimisme pemimpin dapat menular kepada 

bawahannya. 

d. Memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut 

Pengaruh yang memberikan motivasi dari sebuah visi bergantung 

pada keyakinan bawahan akan kemampuan mereka untuk mencapainya. 
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Pemimpin harus meningkatkan keyakinan bawahan tentang bagaimana 

mereka dapat mengatasi halangan untuk mencapai visi tersebut. 

e. Menggunakan tindakan dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-

nilai penting 

Sebuah visi diperkuat dengan perilaku pimimpin yang konsisten. 

Tindakan simbolis untuk mencapai sbeuah sasaran penting atau 

mempertahankan sebuah nilai akan lebih mungkin memberikan 

pengaruh saat manajer membuat risiko kerugian pribadi yang cukup 

besar, membuat pengorbanan diri, atau melakukan hal-hal yang tidak 

konvensional. 

f. Memimpin dengan memberikan contoh 

Nilai-nilai yang menyertai seorang pemimpin harus diperlihatkan 

dalam perilakunya sehari-hari, dan harus dilakukan secara konsisten, 

bukan hanya saat diperlukan. Para pemimpin tingkat puncak selalu 

disorot, dan tindakan mereka diduplikat oleh bawahannya, secara 

langusng maupun tidak langsung. 

g. Memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk mencapai visi itu 

Pemberian kewenangan berarti mendelegasikan kewenangan 

untuk keputusan tentang bagaimana melakukan pekerjaan kepada 

orang-orang dan timnya.  
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3. Indikator gaya Kepemimpinan Transformasional 

Ada beberapa indikator gaya kepemimpinan transformasional 

menurut Robbins dan Judge (2017) yaitu, sebagai berikut :  

a. Pengaruh Ideal 

Pengaruh ideal disebut sebagai karisma. Pengaruh ideal 

mendeskripsikan pemimpin yang bertindak sebagai teladan yang kuat 

bagi pengikut. Pengikut menghubungkan dirinya dengan pemimpin ini 

dan sangat ingin menirukan mereka. Pemimpin ini biasanya memiliki 

standar yang sangat tinggi akan moral dan perilaku yang etis, serta bisa 

diandalkan untuk melakukan hal yang benar. Mereka sangat dihargai 

oleh pengikut yang biasanya sangat percaya kepada mereka. Mereka 

memberikan visi kepada karyawan dan pemahaman akan misi.  

b. Motivasi yang menginspirasi 

Faktor ini menggambarkan pemimpin yang mengkomunikasikan 

harapan tinggi kepada pengikut, menginspirasi mereka lewat motivasi 

untuk menjadi setia dan menjadi bagian dari visi bersama dalam 

organisasi. 

c. Rangsangan intelektual 

Rangsangan intelektual mencakup kepemimpinan yang 

merangsang pengikut untuk bersikap kreatif dan inovatif serta 

merangsang keyakinan dan nilai mereka sendiri, seperti juga nilai dan 

keyakinan pemimpin serta organisasi. 
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d. Pertimbangan yang diadaptasi 

Faktor ini mewakili pemimpin yang memberikan iklim yang 

mendukung, dimana mereka mendengarkan dengan seksama kebutuhan 

masing-masing pengikut. Pemimpin bertindak sebagai pelatih dan 

penasihat, sambil mencoba untuk membantu pengikut benar-benar 

mewujudkan apa yang diinginkan. 

 

D. Disiplin Kerja 

1. Definisi disiplin kerja 

Disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara 

teratur, tekun secara terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-

aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah 

ditetapkan (Sinambela, 2016). Sedangkan menurut Handoko (dalam 

Sinambela, 2016) disiplin adalah kesediaan seseorang yang timbul dengan 

kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang belaku dalam 

organisasi. Pengertian disiplin kerja menurut Sutrisno (dalam Wiratama 

dan Sintaasih, 2013) adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan 

peraturan, prosedur kerja yanga ada atau disiplin adalah sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik 

tertulis maupun tidak tertulis.  
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

Menurut Siswanto (dalam Sinambela, 2016) berpendapat bahwa 

faktor-faktor dari disipin kerja adalah: 

a. Frekuensi kehadiran. Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat 

kedisiplinan pegawai adalah semakin tinggi frekuensi kehadirannya 

atau rendahnya tingkat kemangkiran maka pegawai tersebut telah 

memiliki disiplin yang tinggi. 

b. Tingkat kewaspadaan. Pegawai yang dalam melaksanakan 

pekerjaannya selalu penuh perhitungan dan ketelitian memiliki tingkat 

kewaspadaan yang tinggi baik terhadap dirinya maupun terhadap 

pekerjaannya. 

c. Ketaatan pada standar kerja. Dalam melaksanakan pekerjaannya, 

seorang pegawai diharuskan menaati semua standar kerja yang telah 

ditetapkan sesuai dengan aturan dan pedoman kerja agar kecelakaan 

kerja tidak terjadi atau dapat dihindari. 

d. Ketaatan pada peraturan kerja. Hal ini dimaksudkan untuk kenyamanan 

dan kelancaran dalam bekerja. 

e. Etika kerja. Etika kerja diperlukan oleh setiap pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya agar tercipta suasana harmonis dan saling 

menghargai antar semua pegawai. 
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3. Indikator disiplin kerja 

Indikator yang mempengaruhi disiplin kerja menurtu Malayu 

Hasibuan (dalam Sinambela, 2016) diantaranya adalah: 

a. Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

pegawai. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal, serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti 

bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada pegawai harus 

sesuai dengan kemampuan pegawai yang bersangkutan, agar dia 

bekerja dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

b. Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan 

oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, 

berdisiplin baik, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan 

teladan yang baik, kedisiplinan bawahan pun ikut baik. Jika teladan 

pimpinan kurang baik (kurang disiplin), para bawahan pun akan kurang 

disiplin. 

c. Balas Jasa 

Balasan jasa (gaji dan kesejahteran) ikut mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan 

dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjannya. Jika 
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kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan 

mereka akan semakin baik pula. 

d. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya disiplin kerja karyawan, 

karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan 

meminta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 

e. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakkan nyata dan paling 

efektif dalam mewujudkan disiplin karyawan perusahaan. Dengan 

waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, 

moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini 

berarti atasan harus selalu ada atau hadir di tempat kerja agar dapat 

mengawasi dan memberikan petujuk, jika ada bawahannya yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

f. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman sangat berperan penting dalam memelihara 

disiplin karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, 

karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan 

perusahaan, sikap dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. 

g. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi disiplinan karyawan perusahaan. Pimipinan harus berani 
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dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap karyawaan yang 

indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. 

h. Hubungan Kemanusian 

Hubungan kemanusian yang harmonis diantara sesama karyawan 

ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. 

Hubungan-hubungan baik bersifat vertikal maupun horizontal yang 

terdiri dari direct single relationship and direct group relationship 

hendaknya harmonis. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

NO 

Peneliti 

dan tahun 

penelitian 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

1 Ritawati, 

Agustina (2013) 

Pengaruh Kepemim-

pinan Transformasional 

Dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kepuasan 

Kerja Dan Kinerja 

Karyawan PT. Jamsostek 

(Persero) Cabang 

Surabaya 

 

Gaya Kepemimpinan 

Trasnformasional, 

Budaya Ogranisasi, 

Kinerja Karyawan 

Disiplin Kerja 

Dan Kepuasan  

Kerja 

1. Kepemimpinan 

Transformasional 

Mempunyai Pengaruh 

Signifikan Dan Positif 

Terhadap Kinerja 

Karyawan. 

2. Budaya Organisai 

Mempunyai Pengaruh 

Signifikan Dan Positif 

Terhadap Kinerja 

Karyawan. 

2 Gunawan Dkk 

(2016) 

The Effect Of 

Transformative 

Leadership Style And 

Labor Dicipline Towars 

Employes Performance 

With OCB Tobe 

Intervening Variable 

Transformative 

Leadership 

Style,Labor Dicipline, 

And Employes 

Performance 

OCB 1. Gaya Kepemimpinan 

Transformatif 

Berpengaruh Positif 

Signifikan Terhadap 

Kinerja Karyawan 

2. Disiplin Kerja 

Berpengaruh Negatif 

Dan Signifikan Terhadap 

Kinerja Karyawan 
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3 Wiratama, I 

Nyoman Jaka Alit 

dan Sintaasih, 

Desak Ketut 

(2013) 

Pengaruh 

Kepemimpinan, Diklat, 

Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PDAM Tirta 

Mangutama Kabupaten 

Badung 

Disiplin Kerja Dan 

Kinerja Karyawan 

Kepemimpinan 

Dan Diklat 

1. Disiplin Kerja 

Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

4 Budiman, 

Novelisa P. dkk 

(2016) 

Pengaruh Kompetensi, 

Motivasi, Dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Pada 

PT. Hasjrat Abadi 

Tendean Manado) 

Disiplin Kerja Dan 

Kinerja Karyawan 

Kompetensi Dan 

Motivasi 

Disiplin Kerja Berpengaruh 

Positif Dan Signifikan 

Terhadap Kinerja Karyawan 

5 Mustofa, Barul 

Ullum (2016) 

Pengaruh Kompetensi, 

Gaya Kepemimpinan 

Partisipatif, Dan Budaya 

Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. 

Surya Segara Surabaya 

Budaya Organisasi 

Dan Kinerja 

Karyawan 

Kompetensi Dan 

Gaya 

Kepemimpinan 

Partisipatif 

Budaya Organisasi 

Berpengaruh Positif Dan 

Signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

6 Cahyana, I Gede 

Sudha dan Jati,I 

Ketut (2017) 

Pengaruh Budaya 

Organisasi, Stres Kerja, 

Dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai 

Budaya Organisasi 

Dan Kinerja 

Stres Kerja Dan 

Kepuasan Kerja 

Budaya Organisasi 

Berperngaruh Positif Dan 

Signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan 
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F. Kerangka Penelitian 

1. Hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja karyawan  

Budaya organisasi merupakan kerangka kerja yang menjadi 

pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan 

dan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. 

Budaya harus sejalan dengan tindakan organisasi pada bagian lain seperti 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian (Zainal 

dkk, 2017). Budaya bahkan mungkin merupakan salah satu faktor penting 

dalam menentukan sukses atau tidaknya perusahaan. Keberhasilan 

perusahaan tidak lepas dari baik dan buruknya kinerja karyawan, maka 

budaya organisasi bisa mempengaruhi kinerja perusahaan secara langsung. 

Hasil penelitian Ritawati (2013) ; Mustofa (2016) ; dan Cahyana 

(2017) bahwa budaya organisai berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

2. Hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kinerja 

karyawan 

Pemimpin yang menerapkan gaya transformasional membuat para 

pengikut menjadi lebih menyadari kepentingan dan nilai dari pekerjaan 

dan membujuk pengikut untuk tidak mendahulukan kepentingan diri 

sendiri demi organisasi (Yulk, 2005). Pemimpin berpengaruh terhadap 

baik dan buruknya kinerja karyawan, karena para pengikut bekerja sesuai 

instruksi dari pimpinan. Hasil penelitian Ritawati (2013) dan Gunawan 

dkk. (2016) bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 
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𝐻1 

𝐻2 

𝐻3 

𝐻4 

3. Hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan 

Disiplin kerja bermanfaat untuk mendidik pegawai dalam mematuhi 

dan menyenangi peraturan, prosedur, serta kebijakan yang ada sehingga 

mengasilkan kinerja yang baik (Sinambela, 2016). Disiplin kerja yang baik 

akan menghasilkan karyawan yang baik pula, serta memiliki kinerja tinggi 

dalam mencapai tujuan perusahaan. Hasil penelitian Gunawan dkk. (2016) 

; Wiratama dan Sintaasih (2013) dan Budiman dkk. (2016) bahwa disiplin 

kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:   Pengaruh Secara Parsial 
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G. Hipotesis 

H1 : Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

H2 : Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

H3 : Disiplin Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

H4 : Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Transformasional dan 

Disiplin Kerja secara bersama berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 
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