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Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan harga batu 

bara yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tidak tercapainya beberapa target 

yang telah ditetapkan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan yaitu hanya 

mencapai 90,37 persen dari target tahun 2015.  Komitmen PT. Bukit Asam 

(persero) Tbk untuk menjadi perusahaan berstandar internasional membutuhkan 

tuntutan kinerja yang tinggi. Peran seorang pemimpin perusahaan dan kommitmen 

kerja merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah perusahaan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepimpinan 

transformasional dan komitmen kerja terhadap kinerja karyawan PT Bukit Asam 

(persero) Tbk Unit Tarahan.  

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji regresi linier berganda 

dengan taraf signifikansi 5 persen dengan menggunakan kuesioner sebagai data 

primer.  Populasi pada penelitian ini adalah karyawan PT Bukit Asam (persero) 

Tbk Unit Tarahan sebanyak 305 orang yang diambil sampel sebanyak 173 

responden yang menggunakan teknik slovin. Teknik analisis yang digunakan 

adalah uji regresi linier berganda dengan melihat nilai dari hasil uji t dan F pada 

taraf signifikansi 5 persen.  Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari 

wawancara dan laporan tahunan PT Bukit Asam (persero) Tbk Unit Tarahan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial gaya kepemimpinan 

transformasional dan komitmen kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, hal ini 

berarti peningkatan gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen kerja 

akan meningkatkan kinerja karyawan PT Bukit Asam (persero) Tbk Unit Tarahan.  

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan secara bersama-sama gaya 

kepemimpinan transformasional dan komitmen kerja mampu menerangkan 

variabel kinerja sebesar 14,9 persen.  

 

 

Kata kunci : gaya kepimpinan transformasional, komitmen kerja, dan kinerja 

karyawan 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

INFLUENCE OF LEADERSHIP TRANSFORMASIONAL AND  

WORK COMMITMENT TO EMPLOYEES PERFORMANCE 

PT BUKIT ASAM(PERSERO) Tbk UNIT TARAHAN 

 

By 

 

DWI ELYATIKA 

 

 

 

Slowing economic growth contributed to the decline in coal prices, which in turn 

will affect not achieving some of the targets set by PT Bukit Asam (Persero) Tbk 

Unit Tarahan at only 90.37 percent of the target by 2015. The commitment of PT. 

Bukit Asam (Persero) Tbk to become the international standard requiring high 

performance demands. The role of a leader company and kommitmen work is 

something that is important for a company. 

 

This study aimed to determine the effect of transformational leadership style and 

commitment to work on the performance of employees of PT Bukit Asam (Persero) 

Tbk Unit Tarahan  The technique used in this research is multiple linear 

regression with a significance level of 5 percent by using questionnaires as the 

primary data. The population in this study were employees of PT Bukit Asam 

(Persero) Tbk Unit Tarahan many as 305 people were taken a sample of 173 

respondents who use the technique slovin. The analysis technique used is multiple 

linear regression to see the value of the t test and F at a significance level of 5 

percent. Secondary data in this study was obtained from interviews and the 

annual report of PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan. 

 

These results indicate that the partial transformational leadership and work 

commitments positive effect on performance, this means increased 

transformational leadership style and commitment to work will improve the 

performance of employees of PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan. The 

results also revealed jointly transformational leadership style and commitment to 

work is able to explain the variable performance of 14.9 percent. 

 

 

 

 

Keyword: transformational leadership, work’s commitment,  employee’s 

performance 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor sumber daya manusia dalam perusahaan adalah faktor sangat

penting bagi majunya perusahaan, kontribusi kemampuan, pendidikan, dan

ketrampilan yang baik merupakan hal yang penting dalam menghadapi tantangan

perusahaan. Setiap perusahaan harus terus meningkatkan kualitas sumber daya

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sumber daya yang berkualitas mendukung

terwujudnya organisasi perusahaan yang efektif dan efisien. untuk mewujudkan

tujuan besar perusahaan maka dibutuhkan karyawan yang memiliki komitmen

tinggi pada perusahaan.

Komitmen karyawan merupakan sikap yang menunjukan loyalitas

karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota

organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan

organisasinya, Luthans (2006:249). Secara spesifik loyalitas karyawan ini

diindikasikan dengan tiga hal meliputi, keinginan kuat seorang untuk tetap

menjadi anggota organisasi, kemauan untuk mengerahkan usaha untuk

organisasinya, dan keyakinan dan penerimaan terhadap nilai-nilai tujuan

organisasi.
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Komitmen karyawan terhadap perusahaan dipandang sebagai

komponen sangat penting dalam perusahaan, komitmen karyawan yang tinggi

juga akan meningkatkan loyalitas karyawan. Karyawan yang loyal akan bersedia

untuk mendahulukan kepentingan perusahaan daripada kepentingan dirinya

sendiri. Komitmen juga menjadi salah satu persyaratan dalam penilaian kinerja

karyawan dan promosi jabatan. Dalam setiap perilaku organisasional pasti

membahas arti pentingnya komitmen karyawan. Selanjutnya komitmen karyawan

dihubungkan dengan kepuasan kerja, tingkat absensi, keinginan untuk pindah dan

kinerja, semakin tinggi komitmen karyawan maka semakin baik kinerja karyawan

menurut Romzek Barbara (1990) dalam Nurandini (2014:3).

Komitmen kerja karyawan harus dijaga demi tercapainya tujuan

perusahaan. Hal tersebut juga dilakukan oleh PT. Bukit Asam Unit Tarahan,

komitmen kerja pada PT Bukit Asam Unit Tarahan sangat penting karena

menyumbang keberhasilan kinerja secara organisasi, antara lain dapat

meningkatkan produktivitas dengan proses dan pelayanan yang berkualitas dan

juga dapat meningkatkan laba perusahaan, untuk mewujudkan hal tersebut, maka

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan. berkomitmen untuk:

 Menciptakan keteladanan dalam penerapan disiplin yang dimulai dari diri

sendiri, membudayakan perilaku dan mengembangkan kompetensi melalui

pemibinaan sikap kerja yang efektif.

 Mencegah insiden melalui identifikasi, analisis dan eliminasi bahaya

secara terencana

 Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara

nasional maupun internasional
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 Melakukan pengukuran kinerja K3 dan perbaikan secara

berkesinambungan.

Komitmen kerja PTBA Unit Tarahan dapat dilihat melalui daftar

kehadiran karyawan yang tertib dan jarang datang terlambat. Hasil print out

presensi karyawan PTBA Unit Tarahan dapat dilihat pada lampiran. Demi

terciptanya kedisiplinan dan melanjutkan tugas-tugas yang diberikan oleh

perusahaan. Kehadiran karyawan merupakan hal yang penting artinya karena

dapat menunjukkan bahwa karyawan punya tanggung jawab terhadap perusahaan.

Dilihat dari  presensinya sudah cukup menunjukan bahwa komitmen

yang dimiliki oleh karyawan PTBA Unit Tarahan cukup tinggi. Selanjutnya

loyalitas karyawan untuk bertahan dan peduli terhadap kemajuan PTBA Unit

Tarahan juga cukup tinggi karena didukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas. Sumber daya manusia merupakan aset berharga yang dimiliki oleh

PTBA Unit Tarahan. Proses pencapaian visi, misi dan tujuan PTBA Unit Tarahan

tidaklah akan berhasil tanpa dukungan sumber daya manusia yang unggul dan

berkualitas. Oleh karena itu, PTBA Unit Tarahan memposisikan sumber daya

manusia sebagai aset yang harus dijaga dan diasah agar dapat mendukung

pertumbuhan PTBA Unit Tarahan kedepan. Karyawan PTBA Unit Tarahan

memasuki masa pensiun pada usia 53 tahun, berikut data jumlah karyawan PTBA

Unit Tarahan yang berada pada masa pensiun dan pra pensiun:
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Tabel 1.1. Jumlah Karyawan PTBA yang Berada Pada Masa Pensiun dan
Pra Pensiun Tahun 2013-2015.

Keterangan 2015 2014 2013
Pensiun 23 19 12
Persiapan Pensiun 14 12 8
Total 37 31 20
Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan, 2016.

Tabel 1.1. menunjukan bahwa jumlah karyawan yang pada masa pensiun

dan pra pensiun mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2015.  Tahun

2013 karyawan pensiun adalah sebanyak 12 karyawan, kemudian meningkat s

pada tahun 2014 menjadi 19 karyawan. Tahun 2015 jumlah karyawan pensiun

terus mengalami peningkatan menjadi 23 karyawan. Sebagai pekerja yang

memiliki komitmen tinggi terhadap perusahaan, maka bagaimanapun karyawan

akan bertahan di perusahaan karena sudah menjadi bagian dari dirinya, oleh

karena itu karyawan yang memiliki komiten tinggi tetap bertahan dan

mengabdikan diri pada perusahaan sampai pensiun  dengan tanpa mengundurkan

diri atau pindah keperusahaan lain.

Peningkatan jumlah karyawan yang memasuki masa pensiun di PTBA

Unit Tarahan , menunjukan bahwa karyawan PTBA Unit Tarahan memiliki

loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, karena komitmen kerja yang tinggi

akan berpengaruh terhadap perfomansi perusahaan, selain itu karyawan yang

memiliki komitemen kerja tinggi terhadap perusahaan akan cenderung untuk

bertahan menjadi bagian dari perusahaan dan mau bekerja semaksimal mungkin

untuk kemajuan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.

Keberhasilan sebuah perusahaan tergantung pada kualitas sumber daya

manusia yang dimiliki perusahaan tersebut.  Dari berbagai gaya kepemimpinan,
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kepemimpinan transformasional diyakini lebih memberikan pengaruh positif bagi

perusahaan, Yukl (1994:253). Kepemimpinan transformasional adalah

kemampuan pemimpin dalam mengubah lingkungan kerja, motivasi kerja, pola

kerja, dan nilai-nilai kerja bawahan sehingga bawahan akan lebih

mengoptimalkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi,  (Bass dalam Wutun,

2001:352). Kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan nilai intrinsik

dari pengikutnya, kepercayaan diri, motivasi dan kinerja, karena kinerja yang

melampaui harapan sangat berpotensi dihasilkan dari kepemimpinan

transformasional (Seibert, Wang, Courtright, 2011:982).

Gaya kepemimpinan pada penelitian ini merujuk pada gaya

kepemimpinan transformasional yang diterapkan pemimpin utama PTBA Unit

Tarahan, ditinjau dari sisi karyawan yang tersebar di PTBA Unit Tarahan di

Bandar Lampung. Menurut Avolio dan Bass: 2004, salah satu indikator gaya

kepemimpinan transformasional adalah pengaruh idealisme. Pengaruh idealisme

yang diberikan oleh pemimpin PTBA Unit Tarahan adalah menerapkan pola

keterbukaan yang membuat pemimpin dapat memperoleh informasi dari level

terendah hingga level tertinggi yang dimulai dengan komunikasi dan menghargai

karyawan yang memang berprestasi. Disamping itu, pemimpin PTBA Unit

Tarahan menekankan kepada para karyawannya untuk berfikir diluar konteks

pemikiran yang ada, karena untuk meningkatkan kinerja tidak hanya melihat

sumber daya manusia dari sisi kuantitas, melainkan pada peningkatan kualitas

yaitu melalui pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi

karyawan, sehingga pada tahun 2015 investasi perusahaan di bidang sumber daya

manusia mencapai 15,25 milyar rupiah. Meskipun biaya yang dikeluarkan PTBA
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Unit Tarahan cukup besar dalam pengembangan SDM, hal ini dirasa cukup efektif

dibandingkan harus melakukan rekrutasi karyawan baru.

Pengaruh idealisme yang diberikan pemimpin PTBA Unit Tarahan melalui

pengembangan kualitas karyawan dapat dijadikan kebanggaan tersendiri terhadap

karyawan, karena hal tersebut membuat karyawan merasa diapresiasi

keberadaannya sehingga memicu karyawan untuk menjadi lebih inovatif dan

meningkatkan kemampuan dibidangnya masing-masing. Indikator pada gaya

kepemimpinan transformasional selanjutnya adalah motivasi inspirasional.

Pemimpin PTBA Unit Tarahan memberikan motivasi terhadap karyawannya

untuk lebih menanamkan loyalitas karyawan, karena karyawan akan bertahan

dalam sebuah perusahaan jika mereka memiliki makna di dalam perusahaan

tersebut, sehingga mereka akan tetap tinggal.

Indikator lain dari gaya kepemimpinan transformasional adalah

konsiderasi individu dimana pemimpin menerapkan standar tantangan kepada

karyawan. PTBA Unit Tarahan sudah mengambil langkah besar sejak tahun

2011, dimana PTBA Unit Tarahan saat ini sudah bukan lagi menjadi perusahaan

penyedia batubara melainkan sudah bertransformasi menjadi perusahaan penyedia

listrik berbasiskan fosil dan renewal energi.

Dengan membuat PLTU di mulut tambang PTBA Unit Tarahan kini dapat

meraih omzet RRp. 11-13 triliun di tahun 2014 dibandingkan omzet pada 2011

sebesar 7-8 triliun.  Sejak tahun 2011 PTBA Unit Tarahan telah menargetkan

produksi batubara sebanyak 50 juta ton pertahun dan membangun power PLTU

1500 mega watt di tahun 2017-2018. Pada dasarnya, target yang telah ditetapkan
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oleh pemimpin PTBA Unit Tarahan sudah melalui diskusi dan diimbangi dengan

kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia PTBA Unit Tarahan. Agar

kegiatan yang telah direncanakan PTBA Unit Tarahan semakin terarah dan dapat

meningkatkan kinerja karyawan PTBA Unit Tarahan berinovasi dalam melakukan

pengukaran kinerja yaitu dengan menerapkan Key Performance Indicator (IKP)

yang direncanakan dan ditetapkan melalui level perusahaann, tingkat divisi,

hingga tingkat perseorangan yang dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya

pemimpin menetapkan proses proses pemantauan atas capaian kinerja masing-

masing individu maupun tim. Pemantauan dilakukan melalui coahing,

counselling, controlling dan evaluating.

Strategi pengembangan sumber daya manusia melalui gaya kepemimpinan

transformasional yang secara konsisten diterapkan terbukti membuahkan hasil

yang cukup baik. PTBA Unit Tarahan juga dinilai berhasil merumuskan dan

menjalankan strategi perusahaan serta inovasi yang memiliki nilai tambah dalam

pencapaian kinerja unggul dan bermanfaat bagi stake holder, pelanggan, pegawai

dan pemegang saham. Indikator penilaian ini dilakukan dengan menggunakan

rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan efisiensi perusahaan. Berikut

merupakan diagram laba usaha dan laba bersih PTBA Unit Tarahan tahun 2013-

2015:
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Gambar 1.1. Laba Usaha dan Laba Bersih Tahun 2013-2015
Sumber :Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan,

2015

Gambar 1.1. menunjukan bahwa terjadi peningkatan pada laba bersih dari tahun

2013 hingga 2015. Pada laba usaha tahun 2014 mengalami penurunan. Penurunan

laba usaha tersebut dikarenakan meningkatnya beban usaha PTBA Unit Tarahan

seiring dengan langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan. Secara keseluruhan

baik laba bersih dan laba usaha mengalami peningkatan yang cukup besar hingga

tahun 2015.

2414.34

2049.42
2152.84

2035.91
1860.74 1826.14

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2015 2014 2013

Laba Usaha dan Laba Bersih PTBA Tahun 2013-2015

Laba Usaha(dalam Miliar Rupiah)
Laba Bersih(dalam Miliar Rupiah)



9

Kinerja yang baik masih ditunjukkan dengan grafik tercapainya penerimaan tahun

2015 sebagai berikut:

Gambar 1.2. Grafik Ketercapaian Target Penerimaan Tahun 2015
Sumber : Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan,

2016

Grafik diatas menunjukkan angka yang sangat fluktuatif, target tertinggi

dicapai pada bulan Juli 2015 dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan

sebesar 1.508.008 dan target nyata yang dicapai sebesar1.352.718 da target

pencapaian terendah dibulan Februari sebesar  955.875 hal ini terjadi mungkin

karena kendala penyesuaian di tahun sebelumnya dan hambatan lain dari internal

maupun ektsternal perusahaan. Pencapaian target ini diharapkan akan stabil

bahkan terus meningkat. Secara umum meskipun belum 100% namun kinerja

karyawan sudah cukup memenuhi rencana kerja dan anggaran perusahaan yang

telah ditetapkan. Selanjutnya masih mengenai kinerja karyawan terhadap

pencapaian penerimaan perusahaan yang lebih detail dijelaskan pada grafik

berikut ini
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Gambar 1.3. Grafik Ketercapaian Target Penerimaan Tahun 2015
Sumber : Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan,

2016

Lebih jelas lagi pada grafik diatas menunjukkan rencana dan realisasi

penerimaan batubara 84,69%. Kendala yang terjadi adalah kurangnya pengiriman

batubara oleh KAB melalui PT KAI sehingga menyebabkan angka  “kehilangan

kesempatan bongkar cukup tinggi. Meskipun belum terpenuhi karena kendala

eksternal perusahaan tapi angka tersebut merupakan realisasi yang sudah cukup

baik diharapkan untuk tahun selanjutnya dapat memenuhi target yang telah

ditetapkan. Untuk mencapai target perusahaan tetap dibutuhkan komitmen yang

tinggi dari karyawan terhadan perusahaan dan koordinasi yang baik dari pimpinan

kepada karyawan

Berdasarkan hal diatas, terlihat bahwa pentingnya pemahaman tentang

komitmen kerja dan penerapan gaya kepemimpinan transformasional dalam upaya

meningkatkan kinerja karyawan pada PT Bukit Asam. Hal ini mengingat bahwa

PT Bukit Asam merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia

sehingga para karyawan yang ada diperusahaan tersebut akan sangat menentukan

keberhasilan penyelenggaraan efektivitas produksi dan tujuan lain yang telah

ditetapkan.
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

analisis mengenai “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan

Komitmen Kerja Terhadap Kinerja Pegawai PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Unit Tarahan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peningkatan laba pada 2015

merupakan sebuah pencapaian yang baik yang dilakukan PT. Bukit Asam

(Persero) Tbk Unit Tarahan namun seiring dengan perlambatan pertumbuhan

ekonomi yang berdampak pada penurunan harga batu bara yang pada akhirnya

akan berpengaruh pada tidak tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan

PTBA. Semua pihak menyadari bahwa proses transformasi membutuhkan waktu

yang tidak sebentar namun dengan menerapkan nilai-nilai pada PT. Bukit Asam

diantaranya visioner, integritas, innovative, profesional dan sadar biaya dan

lingkungan diharapkan perusahaan ini mampu mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh para pemimpin dalam hal

transformasi hingga kinerja diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran para

karyawan untuk terus memperbaiki kinerja baik secara kuantatif maupun kualitatif

agar konsisten dalam berdaya saing. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja

pegawai PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan?
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2. Bagaimana pengaruh komitmen kerja terhadap kinerja pegawai PT. Bukit

Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan?

3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen

kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai PT. Bukit Asam

(Persero) Tbk Unit Tarahan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan

transformasional terhadap kinerja pegawai PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Unit Tarahan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen kerja terhadap

kinerja pegawai PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan

transformasional dan komitmen kerja secara bersama-sama terhadap kinerja

pegawai PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan:

a. Meningkatkan wawasan keilmuan dan kemampuan meneliti

permasalahan yang sesuai dengan disiplin ilmu peneliti.
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b. Memberikan bahan pertimbangan kepada pihak perusahaan, khususnya

mengenai pengaruh stres kerja dan konflik kerja terhadap kinerja

karyawan demi perbaikan dan perkembangan perusahaan yang diteliti.

2. Bagi Peneliti:

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis

dalam bidang penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data

hingga penyajian dalam bentuk laporan.

b. Untuk memperdalam ilmu yang diperoleh secara teoritik.

c. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai persoalan yang

dihadapi oleh perusahaan dalam menghadapi masalah yang

berhubungan dengan dunia kerja.

d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk

mengimplementasikan pengetahuan konseptual ke dalam permasalahan

yang lebih nyata.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu proses bermakna mengenai apa yang

dilakukan oleh individu secara bersama sehingga mereka akan mengerti dan

memiliki komitmen terhadapnya, (House et al., 1999; dalam Yukl, 2006 Hal. 5).

Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan individu untuk mempengaruhi,

memotivasi dan melibatkan orang lain untuk dapat berkontribusi secara efektif

dan mensukseskan tujuan organisasi. Menurut Yukl (2005) Kepemimpinan adalah

suatu proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa

yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta

proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan

bersama.

Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap

usaha-usaha semua orang yang dipimpin dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pemimpin yang efektif akan selalu berusaha agar hendaknya diterima dan

dirasakan oleh seluruh anggota kelompok sebagai kehendaknya juga. Tanpa

kepemimpinan maka hubungan antara tujuan perseorangan dan organisasi akan

menjadi lemah. Keadaan ini menimbulkan situasi dimana perseorangan bekerja

untuk mencapai tujuan pribadinya, sementara itu keseluruhan organisasi menjadi

tidak efisien dalam pencapaian sasarannya.
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Davis (2010:125) mengemukakan ada empat ciri utama yang mempunyai

pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan dalam organisasi, diantaranya:

a. Kecerdasan (intelligence), menunjukan bahwa seorang pemimpin mempunyai

tingkat kecerdasan yang lebih tinggi daripada pengikutnya, tetapi tidak sangat

berbeda.

b. Kedewasaan sosial dan hubungan sosial yang luas (social maturity and

breadth). Pemimpin cenderung mempunyai emosi yang stabil , dewasa atau

matang, serta mempunyai kegiatan-kegiatan dan perhatian yang luas.

c. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. Pemimpin yang pola pikirnya

mempunyai motivasi dan dorongan berprestasi yang tinggi. Mereka bekerja

keras lebih untuk nilai intrinsik daripada ekstrinsik.

d. Sifat-sifat hubungan manusiawi. Seorang pemimpin yang sukses akan

mempengaruhi harga diri dan martabat pengikut-pengikiutnya, mempunyai

perhatian yang tinggi dan berorientasi pada karyawan.

Menurut Byrd dan Block (1990), keterampilan dalam kepemimpinan terdiri dari

lima jenis, yaitu:

a. Pemberian kuasa yaitu pembagian kuasa oleh pimpinan kepada bawahannya

b. Intuisi adalah keterlibatan manajer dalam menatap situasi, mengantisipasi

perubahan, mengambil risiko serta membangun kejujuran

c. Pemahaman diri yaitu kemampuan untuk mengenali kemampuan serta

kelemahan diri serta berupaya mengatasi kelemahan tersebut

d. Pandangan, yaitu keterlibatan diri dalam mengintrepetasikan kondisi

lingkungan yang berbeda-beda
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e. Nilai keselarasan yaitu kemampuan dalam mengetahui serta memahami nilai-

nilai yang berkembang dalam organisasinya menuju organisasi yang efektif.

Kepemimpinan merupakan bagian penting dalam organisasi maupun

perusahaan, dimana organisasi tersebut tersusun atas dasar pembagian fungsi-

fungsi yang berbeda yang harus dilaksanakan. Adanya peran atau tugas bagi

individu dalam organisasi maupun perusahaan merupakan penentu adanya

kepemimpinan. Adanya peranan dan tugas berdampak pada perlunya dilakukan

pengaturan serta koordinasi yang dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin merupakan

dampak interaktif dari faktor individu dengan faktor situasi.

Pemimpin adalah orang-orang yang menggerakan orang lain agar orang-

orang dalam suatu organisasi yang telah direncanakan dan disusun terlebih dahulu

dalam suasana moralitas yang tinggi, dengan penuh semangat dan kegairahan

dapat menyelesaikan pekerjaannya masing-masing dengan hasil yang diharapkan,

(Karjadi,1983).  Seorang pemimpin organisasi dapat melakukan berbagai cara

dalam kegiatan mempengaruhi atau memberi motivasi orang lain atau bawahan

agar melakukan tindakan-tindakan yang selalu terarah terhadap pencapaiam

tujuan organisasi. Cara ini mencerminkan sikap dan pandangan pemimpin

terhadap orang yang dipimpinnya, dan merupakan gaya kepemimpinan.

Menurut Tjiptono (2006:161) gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang

digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara itu,

pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara

yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan,

sikap dan perilaku para anggota organisasi bawahannya (Nawawi, 2003:115).
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2.2 Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional fokus pada konsep atribusi positif dalam

pencapaian kinerja yang melebihi ekspektasi. Pemimpin transformasional

mencapai tujuannya melalui peningkatan kepedulian terhadap pentingnya nilai

yang harus diciptakan dalam membuat rencana pencapaian hasil dan

mewujudkannya, menjalin hubungan yang baik diseluruh anggota tim, organisasi

dan seluruh pemangku kepentingan serta dapat memilah antara kebutuhan dan

keinginan yang perlu dicapai (Beck Tauber et al, 2012). Dalam kepemimpinan

transformasioal, karyawan dapat dengan mudah berbagi pengetahuan antara

anggota dalam organisasi sehingga orgasisasi yang memiliki pemimpin

transformasional cenderung memiliki intelektual dan kedekatan antar pribadi yang

tinggi  sehingga motivasi pun dapat meningkat (Paracha et al, 2012).

Avolio dan Bass (2004) dalam Beck et al (2012), merinci perilaku

kepemimpinan transformasional yang terdiri dari empat yaitu pengaruh ideal,

inspirasi motivasi, stimulasi intelektual dan pertimbangan individu. Perilaku

pemimpin transformasional yang pertama yaitu pengaruh ideal artinya pemimpin

bertindak sebagai panutan. Pengikut mengagumi, hormat dan percaya kepada

pemimpin mereka. Pemimpin transformasional menanamkan kebanggaan,

melampaui kepentingan untuk kebaikan kelompok, bertindak dengan membangun

rasa hormat,berpenampilan meyakinkan,mempertimbangkan konsekuensimoral

dan etis dalammengambil keputusan.

Perilaku pemimpin transformasional yang kedua yaitu inspirasi motivasi yang

artinya pemimpin memotivasi dan menginspirasi para pengikutnya untuk tujuan
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tertentu atau berbagai visi. Pemimpin memberikan makna dan tantangan serta

menampilkan antusiasme dan optimisme. Untuk melakukannya, pemimpin

transformasional berbicara optimis tentang masa depan, berbicara antusias tentang

apa yang perlu dilakukan, mengartikulasikan visi di masa depan dan memiliki

keyakinan bahwa tujuan akan dicapai.

Perilaku pemimpin transformasional yang ketiga adalah stimulasi

intelektual, yaitu para pemimpin mampu merangsang inovasi dan kreativitas

pengikutnya. Hal tersebut dapat dilakukan pemimpin dengan mencari perspektif

berbeda saat memecahkan masalah,memeriksa kembali asumsi kritis dan

menyarankan cara baru untuk melihat bagaimana tujuan dapat diwujudkan. Selain

memberikan stimulasi dan inspirasi, pemimpin transformasional memaksimalkan

kemampuan pengikut untuk memberikan usaha terbaiknya dan mengembangkan

kapasitas kepemimpinan yang mereka miliki.

Bukti lainnya mengakumulasikan bahwa kepemimpinan transformasional

dapat menggerakan pengikut untuk mencapai kinerja yang diharapkan seiring

dengan kepuasan serta  pengikut terhadap kelompok atau organisasi. Berdasarkan

penjelasan diatas, kepemimpinan transformasional dapat diartikan sebagai

kepemimpinan yang mampu mendukung pengikutnya untuk berpikir secara

kreatif dengan menggunakan pendekatan yang baru, melibatkan pengikutnya

dalam proses pengambilan keputusan, menginspirasi loyalitas pengikutnya dan

mencoba memahami perbedaan individualitas pengikutnya dalam rangka

mengembangkan potensi optimal dari pengikutnya (Bass & Avolio, 1994; Avolio

1999). Berikut merupakan komponen kepemimpinan transformasional:
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Menurut Bass dan Riggio (2006), pemimpin transformasional lebih

banyak menjalin hubungan dengan rekan kerja atau pengikutnya daripada

membuat suatu pertukaran atau perjanjian. Perilaku mereka mengarah kepada

prestasi dan hasil yang sangat baik dengan menerapkan satu atau lebih dari empat

komponen utama kepemimpinan transformasional. Secara konseptual,

kepemimpinan adalah karismatik, dan pengikut berlomba-lomba untuk

menyerupai (tingkah laku) pemimpinnya.

Kepemimpinan menginspirasi pengikut dengan tantangan dan keyakinan,

baik pemaknaan maupun pemahaman. Kepemimpinan menstimulasi intelektual,

mengembangkan pengikutnya untuk menggunakan kemampuannya, dan

kepemimpinan memperhatikan secara individu dari setiap para pengikutnya

dengan memberikan support, pengarahan, dan pelatihan. Adapun empat

komponen kepemimpinan transformasional menurut Bass dan Avolio (1994),

yaitu:

1. Idealized Influence (II)

Pemimpin transformasional memiliki perilaku yang dapat menjadi contoh

atau role model bagi pengikutnya. Pemimpin adalah seorang yang dikagumi,

dihormati, dan dipercaya. Pengikut meniru pemimpin dan bercita-cita ingin

seperti dia, pemimpin dianggap memiliki kemampuan yang luar biasa, teguh

dalam usahanya dan pengambil keputusan. Pemimpin yang memiliki

komponen ini juga seorang yang bersedia mengambil risiko dan konsisten

dalam setiap keputusannya. Mereka dapat dipercaya untuk melakukan segala

sesuatu dengan benar, serta menunjukkanstandar etis dan moral yang tinggi.
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2. Inspirational Motivation (IM)

Pemimpin transformasional memberikan motivasi dan menginspirasi para

pengikutnya dengan memberikan makna dan tantangan terhadap

pekerjaannya; membangun team spirit, menularkan rasa antusiasme dan

optimis. Pemimpin menjadikan setiap pegikutnya memiliki visi bagi masa

depan, menjalin komunikasi seperti yang diharapkan pengikutnya, serta

menunjukkan komitmen terhadap tujuan atau visi yang disampaikannya.

3. Intellectual Stimulation (IS)

Pemimpin transformasional memberikan rangsangan terhadap pengikutnya

untuk berusaha menjadi inovatif dan kreatif dengan bertanya secara aktif

mengenai asumsi yang dimiliki, menggali permasalahan yang ada

sebelumnya, dan memperbaharui pendekatan lama dengan pendekatan yang

lebih baru. Pemimpin tidak pernah memberikan kritik terhadap kesalahan

pengikut didepan orang banyak, mereka juga terbuka terhadap ide baru dan

pemecahan masalah secara kreatif yang disampaikan pengikut.

4. Individual Consideration (IC)

Pemimpin transformasional memberikan perhatian lebih kepada setiap

pengikutnya secara individu untuk berprestasi dan berkembang dengan

berperan sebagai pelatih (coach) atau mentor, sehingga para pengikut akan

mengembangkan potensi dirinya ke arah yang jauh lebih tinggi. Syarat utama

terjadinya komponen ini adalah iklim yang kondusif (supportive). Pemimpin

mengakui perbedaan kebutuhan dan hasrat atau keinginan yang

dimilikimasing-masing individu; memberikan dorongan, kebebasan, standar
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kerja, atau struktur tugas yang berbeda-beda tergantung kemampuannya.

Pemimpin menciptakan komunikasi dua arah dan memberikan keleluasaan

bekerja bagi pengikutnya. Mereka tidak hanya sekedar melihat pengikutnya

sebagaipekerja namun sebagai manusia secara utuh. Mereka juga

mendengarkan secara efektif. Mendelegasikan tugas dengan tujuan

mengembangkan potensi pengikutnya, memonitor dan memberikan bantuan

arahan serta dukungan tanpa dirasakan berlebihan oleh pengikutnya.

2.3 Komitmen Kerja

2.3.1 Pengertian Komitmen

Terdapat beberapa pendekatan yang berbeda untuk mendefinisikan

komitmen organisasi. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain pendekatan

perilaku, pendekatan sikap dan pendekatan multidimensional (Zangaro, 2001).

Pendekatan sikap berfokus pada proses berpikir individu tentang hubungan

mereka dengan organisasi (Mowday dalam Allen & Meyer,1991). Individu akan

mempertimbangkan kesesuaian nilai dan tujuan mereka dengan organisasi.

Komitmen organisasi yang tinggi akan ditunjukkan dengan keyakinan

yang kuat dan penerimaan terhadap nilai-nilai serta tujuan dari organisasi tersebut.

Sedangkan pendekatan perilaku berhubungan dengan proses dimana individu itu

telah terikat dengan organisasi tertentu. Komitmen individu tersebut ditunjukkan

dengan adanya tindakan. Contohnya individu dengan komitmen yang tinggi akan

tetap berada di organisasi dan akan mempunyai pandangan yang positif tentang

organisasinya. Selain itu individu akan menunjukkan perilaku yang konsisten
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untuk tetap mempunyai persepsi diri yang positif (Mowday dalam Allen & Meyer,

1991).

Menurut Zangaro (2001) ada beberapa tokoh yang menggunakan

pendekatan perilaku untuk mendefinisikan komitmen organisasi, diantaranya

adalah Salancik (dalam Noordin dan Zainuddin, 2004). Salancik mengartikan

Komitmen organisasi itu sendiri memiliki dasar yang berbeda-beda secara

psikologis. Untuk itu perlu meneliti komitmen organisasi dengan menggunakan

pendekatan secara multidimensional. Allen & Meyer (1991) melakukan penelitian

secara multidimensional tentang komitmen organisasi. Ia mendefinisikan

komitmen organisasi sebagai kondisi psikologis yang menunjukkan karakteristik

hubungan antara pekerja dengan organisasi dan mempunyai pengaruh dalam

keputusan untuk tetap melanjutkan keanggotaannya di dalam organisasi tersebut.

komitmen organisasi sebagai kekuatan yang menjadikan individu bersedia

bertindak berdasarkan kepercayaan, yang dibuktikan dengan aktivitas dan

keterlibatan.

2.3.2 Komponen organisasi

Menurut Allen dan Meyer (1991) terdapat tiga komponen dalam komitmen

organisasi, yaitu:

1. Komponen Affective

Komponen ini menunjukkan kelekatan emosional pekerja, mengidentifikasikan

dirinya dan menunjukkan keterlibatannya di dalam organisasi tersebut. Dimana

pekerja yang memiliki komponen afektif yang tinggi melanjutkan keanggotaannya
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ke dalam organiasi karena memang hal itulah yang mereka inginkan untuk tetap

berada di organisasi.

2. Komponen Continuance

Komponen ini menunjukkan kesadaran tentang kerugian yang dihadapi seorang

pekerja bila dia meninggalkan pekerjaannya. Pekerja yang mau tetap berada di

organisasi berdasar komponen continuance karena memang mereka

membutuhkan organisasi.

3. Komponen Normative

Komponen ini mencerminkan perasaan tentang kewajiban untuk tetap bekerja di

organisasi. Pekerja dengan komponen normatif yang tinggi merasa mereka harus

tetap berada di organisasi.

2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen

Komitmen di dalam suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor. Pendekatan multidimensional akan lebih menjelaskan hubungan pekerja

dengan organisasi yang mempekerjakannya (Cetin, 2006). Van Dyne dan Graham

(dalam Coetzee, 2005) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi

komitmen organisasi seseorang berdasarkan pendekatan multidimensional, yaitu:

1. Personal Factors

Ada beberapa faktor personal yang mempengaruhi latar belakang pekerja, antara

lain usia, latar belakang pekerja, sikap dan nilai serta kebutuhan intrinsik pekerja.

Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa tipe pekerja memiliki
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komitmen yang lebih tinggi pada organisasi yang mempekerjakannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pekerja yang lebih teliti, ekstrovet, dan

mempunyai pandangan positif terhadap hidupnya (optimis) cenderung lebih

berkomitmen. Selain itu, pekerja yang berorientasi kepada kelompok, memiliki

tujuan serta menunjukkan kepedulian terhadap kelompok, juga merupakan tipe

pekerja yang lebih terikat kepada keanggotaannya. Sama halnya dengan pekerja

yang berempati, mau menolong sesama (altruistic) juga lebih cenderung

menunjukkan perilaku sebagai anggota kelompok pada pekerjaannya.

2. Situational Factors

a. Workpace values

Pembagian nilai merupakan komponen yang penting dalam setiap hubungan atau

perjanjian. Nilai yang tidak terlalu kontroversial (kualitas, inovasi, kerjasama,

partisipasi) akan lebih mudah dibagi dan akan membangun hubungan yang lebih

dekat. Jika pekerja percaya pada nilai kualitas produk organisasi, mereka akan

terikat pada perilaku yang berperan dalam meningkatkan kualitas. Jika pekerja

yakin pada nilai partisipasi organisasi, mereka akan lebih merasakan bahwa

partisipasi mereka akan membuat suatu perbedaan. Konsekuensinya, mereka akan

lebih bersedia untuk mencari solusi dan membuat saran untuk kesuksesan suatu

organisasi.

b. Subordinate-supervisor interpersonal relationship

Perilaku dari supervisor merupakan suatu hal yang mendasar dalam menentukan

tingkat kepercayaan interpersonal dalam unit pekerjaan. Perilaku dari supervisor

yang termasuk ke dalamnya seperti berbagi informasi yang penting, membuat
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pengaruh yang baik, menyadari dan menghargai unjuk kerja yang baik dan tidak

melukai orang lain. Butler (dalam Coetzee, 2007) mengidentifikasi 11 perilaku

supervisor yaitu memfasilitasi kepercayaan interpersonal yaitu kesediaan,

kompetensi, konsistensi, bijaksana, adil, jujur, loyalitas, terbuka, menepati janji,

mau menerima, dan kepercayaan. Secara lebih luas apabila supervisor

menunjukkan perilaku yang disebutkan ini maka akan memperngaruhi tingkat

komitmen bawahannya.

c. Job characteristics

Berdasarkan Jernigan, Beggs dan Kohut (dalam Coetzee, 2007) kepuasan

terhadap otonomi, status, dan kepuasan terhadap organisasi adalah prediktor yang

signifikan terhadap komitmen organisasi. Hal inilah yang merupakan karakteristik

pekerjaan yang dapat meningkatkan perasaan individu terhadap tanggung

jawabnya, dan keterikatan terhadap organisasi.

d. Organizational support

Ada hubungan yang signifikan antara komitmen pekerja dan kepercayaan pekerja

terhadap keterikatan dengan organisasinya. Berdasarkan penelitian, pekerja akan

lebih bersedia untuk memenuhi panggilan di luar tugasnya ketika mereka bekerja

di organisasi yang memberikan dukungan serta menjadikan keseimbangan

tanggung jawab pekerjaan dan keluarga menjadi lebih mudah, mendampingi

mereka menghadapi masa sulit, menyediakan keuntungan bagi mereka dan

membantu anak mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak dapat lakukan.
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3. Positional Factors

a. Organizational tenure

Beberapa penelitian menyebutkan adanya hubungan antara masa jabatan dan

hubungan pekerja dengan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja

yang telah lama bekerja di organisasi akan lebih mempunyai hubungan yang

kuat dengan organisasi tersebut.

b. Hierarchical job level

Penelitian menunjukkan bahwa status sosial ekonomi menjadi satusatunya

prediktor yang kuat dalam komitmen organisasi. Hal ini terjadi karena status

yang tinggi akan merujuk pada peningkatan motivasi dan kemampuan untuk

terlibat secara aktif. Secara umum, pekerja yang jabatannya lebih tinggi akan

memiliki tingkat komitmen organisasi yang lebih tinggi pula bila

dibandingkan dengan para pekerja yang jabatannya lebih rendah. Ini

dikarenakan posisi atau kedudukan yang tinggi membuat pekerja dapat

mempengaruhi keputusan organisasi, mengindikasikan status yang tinggi,

menyadari kekuasaan formal dan kompetensi yang mungkin, serta

menunjukkan bahwa organisasi sadar bahwa para pekerjanya memiliki nilai

dan kompetensi dalam kontribusi mereka.

2.3.4 Menciptakan Komitmen

Menurut Martin dan Nicholas (dalam Kurniasari, 2004) ada tiga pilar besar yang

membentuk komitmen organisasi. Ketiga pilar itu meliputi:
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1. Adanya perasaan menjadi bagian dari organisasi (a sense of belonging to the

organization). Untuk mencapai rasa memiliki tersebut, maka salah satu pihak

dalam manajemen harus mampu membuat pekerja:

a. Mampu mengidentifikasi dirinya terhadap organisasi.

b. Merasa yakin bahwa apa yang dilakukannya/ pekerjaannya adalahberharga

bagi organissi tersebut.

c. Merasa nyaman dengan organisasi tersebut.

d. Merasa mendapatkan dukungan yang penuh dari organisasi dalam bentuk

misi yang jelas (apa yang direncanakan untuk dilakukan), nilai nilai yang

ada (apa yang diyakini sebagai hal yang penting oleh manajemen) dan

norma-norma yang berlaku (cara-cara berperilaku yang bisa diterima oleh

organisasi).

2. Perasaan bergairah terhadap pekerjaan (a sense of excaitement in the job)

Perasaan seperti ini bisa dimunculkan dengan cara:

a. Mengenali faktor-faktor motivasi instrinsik dalam mengatur desain

pekerjaan (job design).

b. Kualitas kepemimpinan

c. Kemauan dari manajer dan supervisor untuk mengenali bahwa motivasi

dan komitmen karyawan bisa meningkat jika ada perhatian yang terus

menerus, memberi delegasi atas wewenang serta memberi kesempatan

serta ruang yang cukup bagi karyawan untuk menggunakan keterampilan

dan keahliannya secara maksimal.
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3. Pentingnya rasa memiliki (ownership)

Rasa memiliki bisa muncul jika pekerja merasa bahwa mereka benar-benar

diterima menjadi bagian atau kunci penting dari organisasi. Konsep penting dari

ownership akan meluas dalam bentuk partisipasi dalam membuat keputusan-

keputusan dan mengubah praktek kerja, yang pada akhirnya akan mempengaruhi

keterlibatan pekerja. Jika pekerja merasa dirinya dilibatkan dalam membuat

keputusan dan jika mereka merasa idenya didengar serta kontribusi yang ada pada

hasil yang dicapai, maka mereka akan cendrung menerima keputusan-keputusan

atau perubahan-perubahan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan mereka merasa

dilibatkan, bukan karena dipaksa.

2.4 Kinerja Karyawan

Kinerja adalah kemampuan individu dalam menyelesaikan pekerjaannya

(Miao et al, 2007).Selama beberapa dekade terakhir, tren untuk meningkatkan

koordinasi dalam organisasi yang bertujuan meningkatkan kinerja merupakan

tantangan besar untuk pemimpin dalam memotivasi pengikutnya, meningkatkan

kinerja tim secara bersamaan serta menjaga kesimbangan antar keduanya (Chenet

al, 2007). Menurut Gomes (2003:70), kinerja dipengaruhi oleh usaha, motivasi,

kemampuan karyawan, dan juga kesempatan dan kejelasan tujuan kinerja yang

diberikan oleh organisasi kepada seorang karyawan. Penciptaan pekerjaan yang

menantang akan menarik keinginan intrinsik yang dimiliki orang utnuk

mengangani pekerjaannya dan menghindari rasa bosan, kegiatan yang melelahkan

yang menghasilkan sedikit hal positif.
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Dalam suatu perusahaan, kinerja terbagi dalam dua sistem kontrol kinerja

yaitu kinerja hasil dan kinerja perilaku. Berdasarkan hasil penelitian Anderson

dan Oliver (1987) dalam Cravenset al (2012), banyak perusahaan yang hanya

mengontrol sistem kinerja hasil saja, padahal sistem kontrol kinerja perilaku justru

lebih penting. Terbukti bahwa dengan sistem kontrol kinerja perilaku, baik

kemampuan karyawan, tingkah laku karyawan, motivasi instrinsik yang timbul

serta berfikir untuk berbuat lebih strategis akan meningkat. Hal ini juga sejalan

dengan peningkatan kinerja hasil yang dicapai.

Dalam setiap perusahaan harus melakukan penilaian kerja, semua

organisasi atau perusahaan memiliki sarana-sarana formal dan informal untuk

menilai kinerja karyawannya. Handoko (2001:49) mengemukakan, penilaian

kinerja atau prestasi kerja adalah proses suatu organisasi mengevaluasi atau

menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat mempengaruhi keputusan-

keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang

pelaksanaan kerja mereka.

Adapun keegunaan penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Mendorong orang ataupun karyawan agar berprilaku positif atau

memperbaiki tindakan mereka yang dibawah standar

b. Sebagai bahan penilaian bagi manajemen apakah karyawan tersebut telah

bekerja dengan baik

c. Memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan peningkatan

organisasi.
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Dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja karyawan adalah proses suatu

organisasi mengevaluasi atau menilai kerja karyawan. Apabila penilaian kinerja

dilaksanakan dengan baik, tertib dan benar akan dapat membantu meningkatkan

motivasi kerja sekaligus dapat meningkatkan loyalitas para anggota organisasi

yang ada di dalamnya, dan apabila ini terjadi akan memberikan pengaruh yang

baik bagi organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, penilaian kinerja perlu dilakukan

secara formal dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi secara

objektif. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan bahwa pada kinerja

seseorang yang perlu diperhatikan adalah adanya suatu kergiatan yang telah

dilaksanakan. Agar hasil kerja yang dicapai oleh setiap karyawan sesuai dengan

mutu yang dinginkan, waktu yang ditentutakn, maka penilaian kinerja karyawan

mutlah diperlukan dalam setiap organisasi.

Mengenai ukuran-ukuran kinerja karyawan, Ranupandojo dan Husnan

(2000:92) menjelaskan secara rinci sejumlah aspek yaitu meliputi:

a. Kualitas kerja adalah mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang

ditetapkan. Kualitas kerja diukur dengan indikator ketepatan, ketelitian,

keterampilan dan keberhasilan kerja. Kualitas kerja meliputi ketepatan,

ketelitian, kerapihan dan kebersihan hasil kerja.

b. Kuantitas kerja yaitu banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang

ada, yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat pekerjaan

dapat terselesaikan. Kuantitas kerja meliputi output, serta perlu diperhatikan

pula tidak hanya output yang rutin saja, tetapi juga seberapa cepat seorang

karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan yang ekstra
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c. Dapat tidaknya diandalkan termasuk dalam hal ini yaitu mengikuti instruksi,

inisiatif, rajin, serta sikap hati-hati.

d. Sikap, yaitu perilaku terhadap karyawan perusahaan dan pekerjaan serta

kerjasama.

Dari berbagai uraian tentang kinerja karyawan yang telah dijelaskan dapat

disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dapat dicapai

seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan

tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dalam

perkembangannya Parasuraman dkk (Zeithamil dan Bitner, 1996:94) mengatakan

bahwa konsumen dalam melakukan penilaian terhadap kualitas jasa ada lima

dimensi yang perlu diperhatikan, diantaranya:

a. Tangible atau ketampakan fisik, yakni meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,

karyawan dan sarana penunjang lainnya

b. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan  untuk menolong

pelanggan dan menyelenggarakan pelayanan secara nmaksimal. Hal ini

meliputi keinginan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan

memberikan pelayanan yang tanggap

c. Reliability atau reabilitas adalah kemampuan organisasi untuk

menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

Hal tersebut meliputi kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan

dengan segera, akurat, kehandalan dan memuaskan
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d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan etika para pekerja dan

kemampuan mereka memberikan kepercayaan keppada pelanggan. Hal

tersebut mencakup pengetahuan, kemampuan, etika, dan sifat yang dapat

dipercaya yang dimiliki oleh para pekerja

e. Emphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh

perusahaan kepada pelanggan meliputi komunikasi yang baik dan memahami

kebutuhan para pelanggan.

2.5 Hubungan antara Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap

Kinerja Karyawan

Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang optimis dan percaya diri

tentang masa depan serta mampu mengekspresikan mengenai kebutuhan yang

akan dicapai sehingga dapat mendorong karyawan untuk melihat visi organisasi

lebih bermakna. Dengan hal itu, karyawan akan lebih memahami dan lebih

mendalami pekerjaan mereka sehingga kinerja yang dihasilkan juga akan lebih

baik serta berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi (Piccolo dan Colquitt,

2006).

Berdasarkan teori John P.Kotter mengenai memimpin perubahan dalam

Appelbaumet al (2012), terdapat delapan langkah untuk melakukan transformasi

agar kinerja dalam organisasi semakin meningkat yaitu menciptakan urgensi

untuk berubah, menciptakan panduan koalisi, mengembangkan visi dan strategi,

mengomunikasikan perubahan visi, memberdayakan karyawan untuk bertindak

sesuai visi, menghasilkan kemenangan jangka pendek, melakukan konsolidasi
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berbagai manfaat perubahan untuk mendorong perubahan selanjutnya serta

menjadikan perubahan-perubahan sebagai budaya kerja baru di perusahaan.

Pemimpin transformasional memberikan dukungan kepada setiap individu,

menghabiskan waktu dalam pembinaan, mentoring, mengembangkan kekuatan

karyawan serta mampu membantu karyawan menjadi sadar diri dari potensi yang

ada dalam diri mereka. Dengan mengetahui potensi diri, pemimpin terus

mendorong karyawan untuk mencari solusi kreatif dalam menghadapi tantangan

dan masalah. Pemimpin transformasional terus membangun diskusi dengan

karyawan agar kerjasama tim semakin meningkat dan kinerja keseluruhan

organisasi juga semakin meningkat (Rao et al, 2015).

Kepemimpinan transformasional teruji lebih efektif dalam meningkatkan

kinerja dan produktivitas kerja dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional

(Bass, 2003 dalam Mahdinezhad, 2003). Kepemimpinan transformasional telah

ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja (Rao et al, 2015).

Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan

transformasional memiliki pengaruh terhadap kinerja.

2.6 Hubungan Antara Komitmen Kerja dengan Kinerja Karyawan

Komitmen sebagai salah satu bentuk hubungan interorganisasional dan

merupakan salah satu bagian penting bagi kesuksesan perusahaan pada hubungan

jangka panjang yang secara implisit merupakan perjanjian anggota organisasi

dalam memberikan perannya pada perusahaan, Dewyer (2000). Komitmen

organisasi pada dasarnya berkaitan dengan kedekatan para karyawan terhadap

perusahaan atau organisasi tempat bekerja. Komitmen kerja dapat merefleksikan
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kekuatan mengenai keterlibatan dan kesetiaan karyawan terhadap perusahaan.

Keterlibatan dan kesetiaan tersebut biasanya dipengaruhi oleh seberapa besar

pekerjaan yang dibebankan pada karyawan sesuai denganharapan mereka.

Komitmen kerja dapat didefinisikan berdasarkan tiga sifat yaitu:

a. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai perusahaan

b. Kemauan untuk melakukan usaha yang bermanfaat bagi kepentingan

perusahaan

c. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam perusahaan,

(Cheng and Jaaeberg, 1996)

Komitmen karyawan terhadap perusahaan dianggap sebagai suatu komponen yang

berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi. Namun demikian, para pemimpin

saat ini belum begitu banyak memberikan perhatian bagi terwujudnya langkah-

langkah strategis dalam meningkatkan komitmen karyawan pada perusahaan.

Peningkatan komitmen kerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi

kinerja perusahaan. Kondisi ini menjadi semakin krusial pada saat fleksibilitas

fiskal menunjukan penurunan, sementara pemimpin di lingkungan perusahaan

memiliki kemampuan yang terbatas dalam memberikan penghargaan yang bersifat

ekstrinsik. Oleh karena itu, pengabaian terhadap komitmen kerja akan

menimbulkan kerugian bagi perusahaan
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2.7 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1.Hasil Ringkasan Beberapa Penelitian Terdahulu

No Judul Penulis /
Tahun

Variabel Hasil dan Kesimpulan

1. Transformatio
nal and
Transactional
Leadership
Styles as a
Predictor of
Individuals
Outcomes

Azman Ismail,
Moh. Hamran,
Hassan Al-
Banna,
Nurhana
Mohamand
Rafiuddin,
Karen Woon
Pei Zhen,
Tahun 2010

 Gaya
kepemimpinan
transformasional
 Gaya
kepemimpinan
transaksional
 Kinerja

 kepemimpinan
transformasional
berpengaruh signifikan
dengan persepsi keadilan.

 kepemimpinan
transaksional
berpengaruh signiifikan
terhadap keadilan
distributif.

 Kepemimpinan
transformasional dan
transaksional
berpengaruh signifikan
terhadap kepercayaan
pempimpin.

2. The Effect of
Transformatio
nal
Leadership on
the
Employees'
Performance
through
Intervening
Variables of
Empowerment
,Trust, and
Satisfaction
(A Study on
Coal
Companies in
East
Kalimantan)

Ana Sri
Ekaningsih
2014

 Komitmen
afektif
 Komitmen
normatif
 Komitmen
berkelanjutan

 kepemimpinan
transformasional lebih
efektif memberikan efek
langsung pada kinerja
daripada melalui
pemberdayaan,kepercaya
an, dan kepuasan dengan
pemimpin.

 Pemberdayaan dan
kepercayaan pada
pemimpin, baik
seluruhnya atau sebagian,
mempengaruhi kepuasan
secara signifikan

3. The Impact of
Sales Person
Motivation on
Role
Perseptions
and Job
Performance-
A Cognitve
and Affective
Perspective.

C. Fred Miao
dan Kenneth
R. Evans
Tahun 2007

 Motivasi
 Prestasi kerja
 Persepsi
 kinerja

 Persepsi secara kognitif
dan afektif memberikan
gambaran yang lebih
jelas terhadap motivasi
penjual.

 Peran persepsi dapat
mengurangi ambiguitas
dalam melakukan
pemasaran produk karena
sering kali penjual dirasa
kurang memiliki
informasi terkait produk,
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sehingga menimbulkan
keraguan pelanggan
karena tidak sesuai
dengan harapan

 Kinerja perilaku
berdampak postif
terhadap kinerja hasil

4 The The
influence
Of
transformati
onal
leadership
and
organizatio
nal
commitment
on job
satisfaction
and
employee
Performanc
e

H. M.
Thamrin
2012

 Kepemimpinan
transformasional
 Komitmen
organisasi
 Kepuasan kerja
 Kinerja
Karyawan

 Kepemimpinan
transformasional
memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap
komitmen organisasi

 Kepemimpinan
transformasional
memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap
kinerja karyawan

 Komitmen organisasi
memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap
kepuasan kerja dan
kinerja karyawan

5 Impact of
Leadership
Style
(Transform
ational &
Transaction
al
Leadership)
On
Employee
Performanc
e &
Mediating
Role of Job
Satisfaction
” Study of
Private
School
(Educator)
In Pakistan

M. Umer
Paracha,
Adnan
Qamar,
Anam
Mirza,
Inam-ul-
Hassan &
Hamid
Waqas
2012

 Kepemimpinan
transaksional
 Kepemimpinan
transformasional
 Kepuasan kerja
 Kinerja
karyawan

 Kepemimpinan
transaksional dan
transformasional
memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap
kinerja karyawan

 Tidak ada peran mediasi
dari kepuasan kerja dan
kepemimpinan
transaksional

6 The
Mediating
Effect of
Organization
al

Dr. Hueryren
Yeh, ,
Kaohsiung,
Dachuan
Hong,

 Gaya
kepemiminan
 Komitmen
organisasi
 Kinerja

 Gaya kepemimpinan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
komitmen organisasi

 Komitmen organisasi
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2.8 Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan kinerja sebagai variabel dependen, sedangkan

kepemimpinan transformasional dan komitmen digunakan sebagai variabel bebas

atau independen.  Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukan hasil

yang signifikan antara kepemimpinan transformasional terhadap kinerja, yaitu

penelitian Azman Ismail (2010) menunjukan bahwa terdapat hubungan yang

signifikan positif antara kepemimpinan transformasional dengan hasil kerja

karyawan, dimana penggunaan kepemimpinan transformasional dapat

meningkatkan kepercayaan pemimpin kepada bawahannya.

Menurut penelitian Hueryren Yeh, Hong (2012) yang menyatakan bahwa

Organizational Commitment will positively and significantly affect job

performance, Hal ini menunjukkan bahwa karyawan bersedia untuk tinggal dan

mengabdikan diri untuk mencapai tujuan pekerjaan karena mereka memiliki nilai

yang sama dan tujuan dalam organisasi, Sebagai karyawan memiliki komitmen

organisasi, produktifitas mereka akan meningkat dan begitu juga prestasi kerja.

Peneliti menggunakan variabel kepemimpinan transformasional dan komitmen

organisasi untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada PT. Bukit

Asam (Persero), perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang

Commitment
on
Leadership
Type and Job
Performance

memiliki penagruh positif
dan signifikan terhadap
kinerja

 Gaya kepemimpinan
memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap
kinerja



38

batubara dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Berikut adalah

kerangka pikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

2.9 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil temuan empiris di atas, maka hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap

kinerja karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan

2. Komitmen kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT

Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan

3. Gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen kerja, secara

bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT Bukit

Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan

Komitmen Kerja

 Komitmen afektif
 Komitmen normatif
 Komitmen berkelanjutan

(Meyer dan Allen, 1991)

Kinerja

 Kinerja perilaku
 Kinerja hasil

(Miao et al, 2007)

Kepemipinan Transformasional

 Pengaruh idealisme
 Motivasi inspirasional
 Stimulasi intelektual
 Konsiderasi individual

(Avolio dan Bass, 2004)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian ini mencakup dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia

yang membahas mengenai pengaruh kompetensu dan komunikasi terhadap

kinerja. Lokasi penelitian berada di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan.

Responden merupakan para karyawan aktif PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit

Tarahan yang dipilih secara acak melalui penentuan sampel

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak

dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan

perusahaan dan karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang

diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang

dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan

berhubungan dengan masalah yang diteliti.
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3.2.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data

mencakup data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data-data yang

obyektif maka dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban kuisioner

yang disebarkan kepada responden.

2. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah lokasi

perusahaan, sejarah, dan jumlah karyawan.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:90). Dalam

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan PT Bukit Asam

(Persero) Tbk Unit Tarahan baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak.

3.3.2. Sampel

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak

diteliti (Djarwanto, 1994 : 43). Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat

dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang

dapat menggambarkan karakteristik populasi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk

diamati, sehingga sampel ukurannya lebih kecil dibandingkan populasi dan

berfungsi sebagai wakil dari populasi.
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Dalam penelitian ini digunakan Teknik sampling probabilitas atau random

sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan

peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel.

Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang

representatif, sedangkan teknik penentuan jumlah sampel dengan menggunakan

rumus Toro Yamane atau Slovin (Riduwan, 2009).

Rumus : = .
Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d2 = Galat Pendugaan

Nilai Galat Pendugaan (d2) ditentukan atas dasar pertimbangan peneliti pada α

(90%) dengan memakai pendekatan distribusi normal (Setiawan, 2007). Galat

pendugaan(d) penelitian ini sebesar 5%, jumlah sampel yang diperoleh :

= 306306. (0,05) + 1 = 306306. (0,025) + 1 = 3061,765 = 173,37
Maka jumlah sampel yang digunakan adalah 173,37 dibulatkan menjadi 173

orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik stratified

sampling merupakan cara pengambilan sampel dengan memperhatikan strata

didalam populasi seperti tingkatan tinggi atau rendah, atau jenjang pendidikan,

dalam penelitian ini adalah manajer dan staf, menurut Sugiyono (2008:75) yaitu

sebagai berikut:
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=
Keterangan:

s = Ukuran sampel

Ni = Ukuran populasi

N = Ukuran (total) sampel

n = Ukuran (total) populasi

Sampel yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jumlah Sampel Proporsional

No Jabatan Jumlah(orang) Sampel(orang)

1 Manajer Utama 1 1

2 Manajer Madya 5 3

3 Manajer Muda 32 18

4 Penyelia 162 91

5 Pelaksana Terampil 51 29

6 Pelaksana 55 31

Total karyawan 306 173

Sumber : Laporan Tahunan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan, 2016

3.4. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang terdiri dari variabel independen,

dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kompetensi (X1) dan

komunikasi (X2). Variabel dependen yaitu kinerja (Y).

Berikut adalah tabel definisi operasional dalam penelitian ini :
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Tabel 3.2. Definisi Variabel Operasional

No. Vaeriabel Definisi Indikator Skala
Pengukuran

1. Gaya
Kepemimpinan
Transformasional

Suatu cara atau pola
tindakan, tingkah
laku yang diterapkan
oleh pemimpin
dalam menjalankan
kepemimpinannya.
Gaya kepemimpinan
terlihat pada arah
komunikasi dan
cara-cara dalam
pengambilan
keputusan dan
pemecahan masalah
diberbagai bidang.
Gaya kepemimpinan
dibedakan menjadi
empat kategori yang
terdiri dari gaya
direktif, gaya
konsultatif, gaya
partisipatif, dan gaya
delegatif,
Wahjosumidjo
(2002;69)

 Pengaruh
idealisme

 Motivasi
inspirasional

 Stimulasi
intelektual

 Konsiderasi
individual

5: Sangat
setuju

4 : Setuju
3 : Netral
2 : Tidak

Setuju
1 : Sangat

Tidak
Setuju

2. Komitmen Kerja Komitmen
organisasi adalah
tingkat sampai mana
seorang karyawan
memihak organisasi
serta tujuan-tujuan
dan keinginannya
untuk
mempertahankan
keanggotaannya
dalam organisasi
tersebut, Robbins
dan Judge
(2008:100).

 Komitmen
afektif

 Komitmen
normatif

 Komitmen
berkelanjuta
n

5: Sangat
setuju

4 : Setuju
3 : Netral
2 : Tidak

Setuju
1 : Sangat

Tidak
Setuju

3. Kinerja Pegawai Kinerja adalah hasil
kerja secara kualitas
dan kuantitas yang
dicapai oleh
seseorang pegawai
dalam melaksanakan

 Kinerja
perilaku

 Kinerja
hasil

5: Sangat
setuju

4 : Setuju
3 : Netral
2 : Tidak

Setuju
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tugansya dengan
tanggung jawab
yang diberikan
kepadanya,
(Mangkunegara,
2004:67).

1 : Sangat
Tidak
Setuju

3.5. Metode Pengumpulan Data

3.5.1. Kuesioner

Kuesioner sebagian besar digunakan dalam melakukan penelitian

kuantitatif, dimana peneliti ingin mendapatkan profil keseluruhan untuk dapat

menghitung frekuensi kemunculan pendapat, sikap, pengalaman dan proses,

perilaku atau prediksi. Melalui kuesioner, responden diminta untuk menjawab

pertanyaan tentang fakta, sikap, keyakinan, perilaku dan pengalaman sebagai

karyawan dalam suatu perusahaan sesua dengan topik yang akan diteliti .

Pendistribusian kuesioner juga bisa melalui berbagai media seperti email, pos atau

diisi langsung dengan responden. Keuntungan lain dari penggunaan instrumen

kuesioner adalah mampu menggumpulkan tanggapan dari sejumlah relatif besar

responden yang tersebar terutama lokasi terpencil untuk dapat membuat profil dan

memetakan kondisi karyawan yang ada (Rowley, 2014).

Kuesioner yang digunakan adalah gabungan dari kuesioner yang telah

dipatenkan dan telah terpublikasi pada jurnal Internasional oleh Bass dan Avolio

(1991) dalam Ismail et al (2001) melalui Multi Factor Leadership Questionnaire

untuk mengukur variabel independen yaitu gaya kepemimpinan transformasional

dan kuesioner dari Miao et al (2007) untuk mengukur variabel dependen yaitu

kinerja pegawai, serta penggunaan kuesioner Meyer dan Allen dalam Stephen

(2007).
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3.5.2. Wawancara

Wawancara langsung juga dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian

ini. Wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan dengan obyek

penelitian dianggap perlu dalam mendapatkan informasi atau keterangan langsung

dari responden dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap.

3.5.3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku serta jurnal-

jurnal yang telah terpublikasi baik di Indonesia maupun Internasional.

3.6. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini digunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang dengan

menggunakan pedoman pengukuran dalam Skala Likert-line yang terdiri dari 5

(lima) kategori jawaban. Hasil jawaban diberikan nilai sebagai berikut:

a. Skor 5 : Sangat Setuju

b. Skor 4 : Setuju

c. Skor 3 : Netral

d. Skor 2 : Tidak Setuju

e. Skor 1 : Sangat Tidak Setuju

Pemilihan penggunaan skala Likert dalam penelitian ini adalah karena kemudahan

penggunaannya dibandingkan dengan skala lainnya seperti Thurstone ataupun

Guttman. Instrumen penelitian (kuesioner) yang baik harus memenuhi persyaratan

yaitu valid dan reliabel. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner

perlu dilakukan pengujian atas kuisioner dengan menggunakan uji validitas dan

uji reliabilitas.
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3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian disini menggunakan rumus korelasi product moment (arikunto,

1987:17) yaitu :

= ∑ − (∑ )(∑ )[ ∑ − (∑ ) ][ ∑ − (∑ ) ]
Keterangan :

r = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n = Jumlah Sampel

X = Nilai dari variabel independen

Y = Nilai dari variabel dependen

Tarif nyata = 5%

Pengukuran validitas dari masing-masing pertanyaan pada kuesioner,

dilakukan dengan jalan mengkorelasikan skor item butir-butir pertanyaan terhadap

total skor pada setiap faktor dari masing-masing responden yang diuji coba.

Korelasi yang dibentuk kemudian dibandingkan dengan nilai tabel

Apabila nilai korelasi yang didapat dari perhitungan lebih besar dari pada nilai

korelasi tabel, maka butir pertanyaan yang diuji nilai korelasinya dinyatakan valid

dan begitu pula sebaliknya.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini koefisien



47

reliabelitas dilihat menggunakan Cronbach Alpha. Apabila nilai koefisien

reliabilitas mendekati 1, maka berarti butir pertanyaan dimaksud semakin reliabel.

Batas seberapa besar nilai koefisien bisa menunjukkan pertanyaan yang diuji

reliabel atau tidak adalah nilai Cronbach Alpha >0,6( Nunnaly,1967:84 dalam

Ghozali,2007:42)

3.7. Metode Analisis Data

3.7.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat normal

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi

normal (Imam Ghozali, 2005). Persyaratan dari uji normalitas adalah jika

data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jikadata menyebar jauh

dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.2. Analisis Linier Berganda

Untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan

kejadian (Variabel Y) dipengaruhi oleh variabel bebas X1, X2 sehingga

rumus umum dari regresi linear berganda ini adalah:
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Y = a + b1X1 + b2X2 + ɛt

Dimana:

Y = Variabel dependen yaitu Kinerja Karyawan

X1 = Variabel Independen yaitu Gaya kepemimpinan transformasional

X2 = Variabel Independen yaitu Komitmen kerja

a = Nilai konstanta

b = Koefisien arah regresi

ɛt = Error term

3.7.3. Uji Hipotesis (Uji F dan Uji t)

3.7.4. Uji Hipotesis F

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh semua variabel bebas

terhadap variabel terikat secara simultan (bersama-sama).

3.7.5. Uji Hipotesis t

Uji statistik t ditujukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hal ini juga

berarti bahwa apakah variabel bebas gaya kepemimpinan transformasional (X1)

dan komitmen Kerja (X2) masing-masing berpengaruh terhadap variabel terikat

Kinerja Karyawan (Y).

3.7.6. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dapat

dikatakan bahwa ketepatan model dapat diukur dengan nilai koefisien determinasi
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(R2) yang bermakna besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (X1 dan X2)

terhadap variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini koefisien determinasi (R2)

digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel gaya

kepemimpinan transformasional dan komitmen kerja dalam menjelaskan variabel

kinerja.



BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN BATASAN PENELITIAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab rumusan

masalah penelitian yaitu:

1. Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Tarahan.

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian variabel gaya kepemimpinan

transformasional didapat indikator stimulasi intelektual yang sangat

berpengaruh dalam kepemimpinan transformasional dimana para pemimpin

selalu memperhatikan para bawahannya.

2. Berdasarkan hasil penelitian, Komitmen kerja berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja pegawai PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit

Tarahan.  Berdasarkan hasil penelitian pada variabel komitmen kerja PT

Bukit Asam Unit Tarahan, didapat indikator yang paling besar pengaruhnya

adalah indikator komitmen lanjutan dimana para karyawan merasa

mencintai dan mendedikasikan pekerjaannya sangat besar kepada

perusahaan.
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3. Gaya kepemimpinan transformasional, komitmen kerja, kinerja pegawai

secara keseluruhan menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan

signifikan antara variabel gaya kepemimpinan transformasional, komitmen

kerja, secara serentak terhadap kinerja pegawai. Pada variabel kinerja

karyawan PT Bukit Asam Unit Tarahan, didapat indikator yang berpengaruh

adalah indikator kinerja hasil dimana para karyawan merasa apa yang

mereka kerjakan selama ini merupakan hasil maksimal dari pekerjaan yang

dapat mereka kerjakan.

5.2  Saran

Dari uraian analisis, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti akan

menyampaikan beberapa saran dan pendapat ataupun masukan yang

sekiranya bermanfaat sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya bagi pihak

perusahaan.

1. Berdasarkan hasil analisa gaya kepemimpinan transformasional indikator

idealisme memiliki nilai yang paling rendah. Maka, sebaiknya pemimpin

lebih banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pembinaan

kepada karyawan.

2. Berdasarkan hasil analisa komitmen kerja indikator komitmen afektif

memiliki nilai yang paling rendah. Maka, sebaiknya pemimpin lebih

.memperhatikan loyalitas karyawan dengan cara memberikan tunjangan

pensiun yang lebih baik, memberikan fasilitas tambahan yang lebih baik

untuk mendukung suasana kerja yang baik, melakukan kegiatan-kegiatan



78

diluar pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaa

misalnya arisan dan pertemuan lainnya.

3. Berdasarkan hasil analisa kinerja karyawan indikator kinerja perilaku

memiliki nilai yang paling rendah. Maka, sebaiknya pemimpin

melakukan peningkatan hubungan yang baik dengan para karywan dan

klien yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang

kebutuhan klien. Disamping itu hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai acuan untuk melakukan penelitian sejenis tentang faktor-faktor

lain yang mempengaruhi kinerja karyawan dengan cakupan yang lebih

luas.

5.3. Batasan Penelitian

1. Batasan penelitian ini adalah sampel yang diambil hanya terbatas pada

karyawan PT Bukit Asan Unit Tarahan yang berada di provinsi lampung,

sehingga hasil penelitian ini belum dapat mencerminkan PT. Bukit Asam

Secara Keseluruhan.
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