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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kepemimpinan Transformasional 

a. Pengertian Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional adalah perspektif kepemimpinan 

yang menjelaskan bagaimana pemimpin mengubah tim atau organisasi 

dengan menciptakan, mengomunikasikan dan membuat model visi 

untuk organisasi atau unit kerja dan memberi inspirasi pekerja untuk 

berusaha mencapai visi tersebut (Wibowo, 2017). 

Kepemimpinan transformasional menurut teori Bass dalam Yukl 

(2015: 316) adalah kondisi dimana para pengikut merasakan 

kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan penghormatan terhadap 

pemimpin, dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari pada 

yang awalnya diharapkan dari mereka. Pemimpin mengubah dan 

memotivasi para pengikut dengan membuat mereka lebih menyadari 

pentingnya hasil tugas, membujuk mereka untuk mementingkan 

kepentingan tim atau organisasi mereka dibandingkan dengan 

kepentingan pribadi, dan mengaktifkan kebutuhan mereka yang lebih 

tinggi. 

Kepemimpinan transformasional adalah para pemimpin yang 

menginspirasi para pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri 

mereka sendiri dan yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh 
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secara mendalam dan luar biasa terhadap para pengikutnya (Robbins 

dan Judge, 2013). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

trasnformasional adalah pemimpin yang dapat memberikan inspirasi, 

mempunyai pengaruh, dan dapat memberikan motivasi kepada 

pengikutnya agar dapat bekerja secara produktif dengan 

mengesampingkan kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

b. Indikator Kepemimpinan Transformasional 

Menurut  McShane dan Von Glinow, 2010 dalam Wibowo 

(2017), indikator dari kepemimpinan transformasional yaitu: 

1) Develop a strategic vision, membangun visi strategis. Pemimpin 

transformasional menimbulkan visi masa depan perusahaan yang 

mengikat pekerja untuk mencapai sasaran yang mungkin tidak 

mereka pikir. 

2) Communicate the vision, mengomunikasikan visi. Apabila visi 

adalah substansi kepemimpinan transformasional, 

mengkomunikasikan visi adalah merupakan proses. Kualitas 

kepemimpinan yang paling penting adalah tentang bagaimana 

pemimpin dapat membangun dan berbagi visi mereka untuk 

organisasi. 

3) Model the vision, permodelan visi. Pemimpin transformasional tidak 

hanya berbicara tentang visi, tetapi mereka menjadikannya. Mereka 
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melakukan “walk the walk” dengan melangkah keluar dari 

kenyamanan eksekutif dan melakukan sesuatu yang mencerminkan 

visi. 

4) Build commitment to the vision, membangun komitmen pada visi. 

Menstransformasi visi ke dalam realitas memerlukan komitmen 

pekerja. Pemimpin transformasional membangun komitmen ini 

dengan beberapa cara, kata-kata, simbol, dan ceritera membangun 

antuanisme yang memberi energi orang untuk menerima visi sebagai 

miliknya. 

2. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Afandi (2018) komunikasi adalah suatu proses penyampaian 

pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai pikiran dan perasaan 

berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan, dan  sebagai 

panduan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik 

langsung secara tatap muka maupun tidak langsung melalui media, 

dengan tujuan mengubah sikap, pandangan atau perilaku. 

Wibowo (2017) komunikasi adalah proses penyampaian 

informasi dari suatu pihak individu, kelompok atau organisasi sebagai 

sender  (pengirim) kepada pihak lain sebagai receiver (penerima)untuk 

memahami dan terbuka peluang memberikan respon balik kepada 

sender (pengirim). Komunikasi penting dalam suatu organisasi karena 

komunikasi merupakan sarana melalui mana orang mengklarifikasi 
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harapan mereka dan mengkoordinasi pekerjaan, yang memungkinkan 

mereka mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya 

pengertian komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu 

pihak baik individu, kelompok atau organisasi sebagai sender kepada 

pihak lain sebagai receiver untuk memahami dan terbuka peluang 

memberikan respon balik kepada sender. 

b. Faktor yang Memengaruhi Proses Komunikasi 

Menurut (Colquitt, Lepine, dan Wesson, 2011) dalam Wibowo 

(2017) faktor yang memengaruhi efektivitas proses komunikasi adalah: 

1) Communicator Isssues 

Communicator perlu encode, dan menginterpretasikan pesan, 

dan aktivitas ini bisa menjadi sumber masalah komunikasi. 

Interpretasi receiver (penerima) mungkin saja bisa salah, karena 

mungkin memiliki kekurangan kompetensi komunikasi.Sendertelah 

memilih cara alternatif mengomunikasikan gagasan yang 

memerlukan tim bekerja lebih cepat. Receiver yang tidak terampil 

dalam listening, menyimak, mungkin salah menginterpretasikan 

pesan atau salah semuanya. 

2)  Noise 

Noise atau suara dapat mengganggu dalam penyampaian 

pesan dari pengirim kepada penerima.Tentu saja hal ini sangat 

tergentung pada kondisi lingkungan kerja dimana komunikasi 
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terjadi.Pengirim mungkin harus berbicara lebih keras, sedangkan 

penerima harus mendengarkan dengan lebih hati-hati. 

3) Information Richness 

Kekayaan atau kesempurnaan informasi, menunjukkan 

jumlah dan kedalaman informasi yang dikirimkan dalam 

pesan.Pesan yang dikirimkan melalui saluran tatap muka 

mempunyai tingkat kesempurnaan informasi tingkat tinggi, karena 

pengirim dapat menyampaikan arti atau makna tidak hanya melalui 

kata, tetapi juga bahasa tubuh, ekspresi wajah dan nada suara.Tatap 

muka member peluang bagi pengirim dan penerima menerima 

umpan balik, yang memungkinkan memverifikasi dan memastikan 

pesan mereka diterima dan diinterpretasikan dengan benar. 

4)  Network Structure 

Struktur jaringan menunjukkan pola komunikasi yang terjadi 

secara reguler di antara masing-masing anggota tim. Pola jaringan 

komunikasi dapat dijelaskan dalam bentuk sentralisasi atau 

desentralisasi dimana komunikasi dalam jaringan mengalir melalui 

beberapa anggota lainnya. Semakin komunikasi mengalir melalui 

lebih sedikit anggota tim, semakin tinggi tingkat sentralisasi. 

c. Indikator Komunikasi 

Indikator yang digunakan untuk mengukur komunikasi dalam 

organisasi yaitu (Afandi, 2018): 
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1) Bijaksana 

2) Kesopanan 

3) Kata yang tepat 

4) Bahasa yang sopan dan halus 

5) Penerimaan tanggapan dari pesan atau isi pesan yang disampaikan 

6) Penerimaan tanggapan dari informasi berkaitan dengan tugas 

7) Penerimaan kepastian tugas 

3. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin Kerja 

Hasibuan (2017) kedisiplinan merupakan kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. 

Afandi (2018) disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan 

para manajer untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan 

suatu sikap atau perilaku seorang karyawan atau pegawai dalam suatu 

organisasi untuk selalu taat, menghargai, dan menghormati segala 

peraturan dan norma yang telah ditentukan agar tujuan organisasi 

tersebut dapat tercapai. 
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b. Indikator Disiplin Kerja 

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat 

kedisplinan karyawan suatu organisasi di antaranya yaitu (Hasibuan, 

2017): 

1) Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan. 

2) Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan 

kesiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan 

oleh bawahannya. 

3) Balas jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan 

kepuasaan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau 

pekerjaannya. 

4) Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, 

karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan 

minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 

5) Waskat (pengawasan melekat) 

Tindakan nyata paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan 

karyawan perusahaan. 
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6) Sanksi hukuman 

Sanksi dan hukuman berperan penting dalam memelihara 

kedisiplinan karyawan. 

7) Ketegasan 

Ketegasan pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk 

menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi 

hukuman yang telah ditetapkan. 

8) Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan pimpinan harus berusaha menciptakan 

suasana hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikat, vertikal 

maupun horizontal di antara semua karyawannya.Hal ini akan 

memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan. 

c. Macam-macam Disiplin Kerja 

Menurut Afandi (2018) macam-macam disiplin dibagi menjadi 2, 

yaitu : 

1) Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah disiplin pencegahan agar terhindar 

dari pelanggaran peraturan organisasi, yang ditujukan untuk 

mendorong pegawai agar berdisiplin diri dengan menaati dan 

mengikuti berbagai standar dan peraturan yang telah ditetapkan. 

2) Disiplin Korektif 

Disiplin korektif merupakan disiplin yang dimaksudkan untuk 

menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku dan 
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memperbaikinya untuk masa yang akan datang dan mematuhi 

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam perusahaan. 

3) Disiplin Progresif 

Disiplin Progresif merupakan pemberian hukuman yang lebih 

berat terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah 

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan 

korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius. 

4. Budaya Organisasi 

a. Pengertian Budaya Organisasi 

Afandi (2018) budaya  organisasi adalah suatu sistem nilai-nilai, 

asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi yang ada dalam 

suatu organisasi. 

Robbins (2013) budaya organisasi adalah mengacu pada suatu 

sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan 

organisasi dari organisasi lainnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

merupakan seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan 

norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman 

tingkah laku bagi anggota-anggotanya. 

b. Indikator Budaya Organisasi 

Indikator budaya organisasi sebagai berikut (Robbins, 2013): 
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1) Inovasi dan pengambilan risiko 

Tingkat para pekerja didorong untuk menjadi inovatif dan 

mengambil risiko. 

2) Memperhatikan detail 

Tingkat para pekerja diharapkan untuk menunjukkan presisi, 

analisis, dan memperhatikan detail. 

3) Orientasi pada hasil 

Tingkat manajemen menitikberatkan pada perolehan atau hasil dan 

bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. 

4) Orientasi pada orang 

Tingkat pengambilan keputusan oleh manajemen dengan 

mempertimbangkan efek dari hasil terhadap orang-orang di dalam 

organisasi. 

5) Orientasi pada tim 

Tingkat aktivitas kerja diorganisir dalam tim daripada individu. 

6) Keagresifan  

Tingkat orang-orang akan menjadi agresiif dan kompetitif dan 

bukannya santai. 

7) Stabilitas 

Tingkat aktivitas organisasional menekankan pada mempertahankan 

status quo yang kontras dengan pertumbuhan. 
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5. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Mangkunegara (2016) kinerja karyawan adalah hasil secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

Afandi (2018) kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang 

dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan menetapkan standar 

tertentu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja 

adalah pencapaian hasil kerja oleh karyawan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang telah dilakukan dan mempunyai tujuan tertentu 

yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun bagi organisasi tempat ia 

bekerja guna mewujudkan tujuan organisasi. 

b. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yaitu (Afandi, 2018): 

1) Kuantitas hasil kerja 

2) Kualitas hasil kerja 

3) Efisiensi dalam melaksanakan tugas 

4) Disiplin kerja 

5) Inisiatif  

6) Ketelitian 

7) Kepemimpinan 
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8) Kejujuran 

9) Kreativitas 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja terbagi menjadi 2, yaitu: 

1) Faktor Kemampuan 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan 

skill) artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (110-120) 

dengan pendidikan yang memandai untuk jabatannya dan terampil 

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan. 

2) Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja.Motivasi merupakan kondisi 

yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai 

tujuan kerja. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan hubungan antara 

kepemimpinan transformasional, komunikasi, disiplin kerja, dan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan. Berikut tabel penelitian terdahulu: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti & Tahun 
Variabel Yang 

Digunakan 
Hasil 

1 Mahendra (2015) 

 

 

 

Variabel independen: 

Kepemimpinan 

transformasional dan 

Disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

1. Kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2 Ali Baba (2018) 

 

Variabel independen: 

Komunikasi dan 

Budaya Organisasi 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

1. Komunikasi berpengaruh 

positif dan 

signifikanterhadap 

kinerjakaryawan. 

2. Budaya organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikanterhadap 

kinerjakaryawan. 

3 Anggy Henly 

Kumajas(2017) 

Variabel independen: 

Budaya Organisasi dan 

Disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

1. Budaya organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikanterhadap 

kinerjakaryawan. 

2. Disiplin kerja berpengaruh 

positif dan 

signifikanterhadap 

kinerjakaryawan. 

4 Junaidi (2018) Variabel independen:  

Komunikasi 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

Komunikasi memiliki 

pengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja karyawan. 

5 Muchlis R. Luddin 

(2018) 

 

 

 

Variabel independen: 

Disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

Ada pengaruh positif langsung 

dari disiplin kerja kepada 

kinerja karyawan. 

6 Agustina Ritawati 

(2013) 

 

Variabel independen: 

Kepemimpinan 

transformasional dan 

Budaya Organisasi 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

1. Kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Budaya organisasi 

berpengaruh signifikan dan 
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No Peneliti & Tahun 
Variabel Yang 

Digunakan 
Hasil 

positif terhadap kinerja 

karyawan. 

7 Etty Puji Lestari 

(2014) 

 

 

Variabel independen: 

Disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

Disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

8 Rinoldy, Z (2013) 

 

 

Variabel independen: 

Disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

Disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

9 Elva Yunita (2013) 

 

 

Variabel independen: 

Budaya Organisasi 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

Budaya organisasi  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

10 Thaief dkk (2015) Variabel independen: 

Disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

Disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

11 Anggriani Atika 

(2017) 

 

Variabel independen: 

Kepemimpinan 

transformasional dan 

Komunikasi  

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

1. Kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Komunikasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

kinerja karyawan. 

12 Roy Johan Agung 

Tucunan (2014) 

Variabel independen: 

Kepemimpinan 

transformasional 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

Kepemimpinan 

transformasional berpengaruh 

positif dan signifikanterhadap 

kinerja karyawan. 

13 I Wayan Arta 

Permana Putra 

(2015) 

Variabel independen: 

Kepemimpinan 

transformasional dan 

Disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

1. Kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
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No Peneliti & Tahun 
Variabel Yang 

Digunakan 
Hasil 

14 Fandy Balansa 

(2018) 

Variabel independen: 

Kepemimpinan 

transformasional dan 

disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

1. Kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh negatif namun 

tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Disiplin kerja berpengaruh 

negatif namun tidak 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

15 Ananta 

Dwikristianto 

Satedjo (2017) 

Variabel independen: 

Disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

Disiplin kerja tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

16 Okky Orlando 

(2018) 

Variabel independen: 

Disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

Disiplin kerja tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

17 Dea Fanny 

Sefriady (2018) 

Variabel independen: 

Disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

Disiplin kerja tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Sumber: https://scholar.google.co.id 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

1. Hubungan antara Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 

Karyawan 

Faktor kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan kinerja pegawai, karena kepemimpinan yang efektif 

memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pegawai dalam 

mencapai tujuan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah 

kepemimpinan sangatlah penting untuk mendorong sebuah organisasi 

meraih tujuannya (Ujang Wawan Sam Adinata, 2015). 
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Penelitian tentang pengaruh kepemimpinan transformasional dengan 

kinerja karyawan dilakukan oleh Mahendra (2015) dengan hasil yang 

menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan, didukung pula oleh penelitian 

Agustina Ritawati (2013) yang menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, Anggriani Atika (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, Roy Johan Agung Tucunan (2014) menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan, dan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan 

Arta Permana Putra (2015) yang menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fandy 

Balansa (2018) yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional 

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Hubungan antara Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan 

Komunikasi merupakan hal yang paling penting dan harus terjadi 

antara atasan dan bawahan maupun sesama karyawan suatu perusahaan. 

Komunikasi yang baik dan efektif dapat membuat kinerja karyawannya 

menjadi lebih baik, karena pada dasarnya sebagai sumber daya manusia 

yang membutuhkan sesuatu untuk dapat memacu keinginan mereka untuk 

dapat bekerja dengan giat sehingga mereka mampu meningkatkan 
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kreativitas dan semangat kerja sesuai dengan batas kemampuan masing-

masing (Ali Baba, 2018). 

Penelitian tentang pengaruh komunikasi dengan kinerja karyawan 

dilakukan oleh Ali Baba (2018) dengan hasil yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komunikasi terhadap 

kinerja karyawan, didukung pula oleh penelitian Junaidi (2018) yang 

menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan, dan penelitian yang dilakukan oleh Anggriani 

Atika (2017) yang menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Hubungan antara Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Disiplin kerja merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedisiplinan harus ditegakkan 

dalam suatu organisasi karena tanpa dukungann disiplin personil yang 

baik, maka organisasi akan sulit dalam mewujudkan tujuannya (Afandi, 

2018). 

Penelitian tentang pengaruh disiplin kerja dengan kinerja karyawan 

dilakukan oleh Mahendra (2015) dengan hasil yang menyatakan bahwa 

disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, didukung pula oleh penelitian Anggy Henly Kumajas (2017) 

yang menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan, Muchlis R. Luddin (2018) yang menyatakan 

bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
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karyawan, Etty Puji Lestari (2014) yang menyatakan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, Rinlody 

(2013) yang menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, dan penelitian yang dilakukan oleh 

Thaief dkk (2015) yang menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fandy Balansa (2018), Ananta 

Dwikristianto Satedjo (2017), Okky Orlando (2018), Dea Fanny Sefriady 

(2018) yang menyatakan bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

4. Hubungan antara Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

organisasi. Jika perusahaan memiliki budaya organisasi yang baik, maka 

akan terbentuk pula kebiasaan yang baik para kayawan (Raditya Singgih 

Jatilaksono, 2016). 

Penelitian tentang pengaruh budaya organisasi dengan kinerja 

karyawan dilakukan oleh Ali Baba (2018) dengan hasil yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan, didukung pula oleh penelitian Agustina 

Ritawati (2013) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, penelitian oleh Anggy 

Henly Kumajas (2017) yang menyatakan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan 
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penelitian yang dilakukan oleh Elva Yunita (2013) yang menyatakan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Berdasarkan dari tinjauan penelitian terdahulu dan urutan teoritis 

dari beberapa pakar mengenai pengaruh variabel kepemimpinan 

transformasional, komunikasi, disiplin kerja, dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan yang diterima atau berpengaruh, maka 

kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

      

H1+ 

      H2+ 

      H3+ 

H4+    

    

 

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016). Atas dasar kerangka pemikiran 

yang telah dipaparkan pada gambar diatas, bahwa hipotesis yang diajukan 

Kepemimpinan 

Transformasional 

(X1) 

Komunikasi 

(X2) 

Disiplin Kerja 

(X3) 

Kinerja Karyawan 

 (Y) 

Budaya Organisasi 

(X4) 
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dalam penelitian yang akan dilakukan adalah mengacu pada sumber-sumber 

penelitian terdahulu yang membuktikan adanya semua variabel independen 

yaitu kepemimpinan transformasional, komunikasi, disiplin kerja, dan budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen 

yaitu kinerja karyawan. 

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H1 : Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif dan signifikan 

pada Kinerja Karyawan.  

H2  :  Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 

H3  :  Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 

H4  :  Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 
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