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BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Model-model Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan oleh González et al., (2018) yang bertujuan 

untuk mempelajari kemungkinan metode mediasi sumber daya manusia yang 

terdapat dalam hubungan antara kepemimpinan dan kinerja organisasi. Penelitian 

ini menggunakan sekitar 200 perusahaan industri di spanyol sebagai sampel pada 

penelitian ini. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ketika mengumpulkan 

gaya kepemimpinan pada satu organisasi, maka akan meningkatkan kinerja pada 

sistem praktik sumber daya manusia.

Gambar 2.1 Keterkaitan antara Transformational Leadership terhadap 

Organizational Performance. Sumber : González et al.,( 2018)

Bosak et al., (2013), melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

menganalisa data dari Dinas Kesehatan Nasional tentang keterlibatan karyawan 

untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana persepsi bersama karyawan 

tentang keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan organisasi. Ada dua 

masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana meningkatkan sikap staf yang positif 

danmeningkatkan kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan sekitar 4.702 

karyawan di rumah sakit inggris sebagai sampel.
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Gambar 2.2 Keterkaitan antara el climate level dengan organizational 

effectiveness yang mana terdiri dari performance quality dan outpatient waiting 

times. Sumber: Bosak et al., (2013)

Penelitian yang dilakukan Egleston et al., (2017) bertujuan untuk 

mengembangkan, memvalalidasi, dan menguji dampak kepemimpinan terhadap 

kinerja organisasi. Pada penelitian ini menggunakan sekitar 700 responden yang 

sudah disurvei dari para pemimpin bisnis diseluruh dunia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepemimpinan reflektif adalah alat manajemen yang efektif 

yang dapat digunakan oleh praktisi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Gambar 2.3 Keterkaitan antara Reflective Leadership terhadap 

Organizational Performance. Sumber : Egleston et al., (2017)

Penelitian yang dilakukan Jing et al., (2010) bertujuan untuk mengatasi 

kesenjangan yang penting dengan mencari tahu hubungan antara iklim organisasi 
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dan kinerja dalam bisnis. Peneliti mengambil sampel sebanyak 100 responden dari 

apotek di Sydney Australia dengan mewawancarai manajer dan pekerja di apotek 

tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa manajer harus mempertimbangkan 

dalam menciptakan iklim organisasi yang mendukung untuk meningkatkan 

kinerja bisnis, kepuasan kerja karyawan dan komitmen organisasi.

Gambar 2.4 Keterkaitan Organizational Climate Terhadap Financial 

Performance. Sumber: Jing et al., (2010)

Buttner et al., (2010), peneliti melakukan penelitian dengan memiliki 3 

tujuan yaitu yang pertama, untuk menganalisi pengaruh iklim keragaman pada 

karyawan profesional, komitmen organisasi dan niat berpindah, kedua, untuk 

menyelidiki peran moderat dan mediasi keadilan interaksional dan prosedural 

pada hubungan antara iklim keragaman dan hasil , dan ketiga, untuk 

mengeksplorasi efek interaktif dari kesadaran ras dan iklim keanekaragaman 

terhadap pelanggaran kontrak psikologis yang dilaporkan.
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Gambar 2.5 Keterkaitan antara Diversity climate dan Organizational 

Commitment. Sumber: Buttner et al., (2010)

Kamariah et al., (2010), penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji dan mengevaluasi pengaruh manajemen pengetahuan dan kepemimpinan 

strategis terhadap kinerja rumah sakit dengan menggunakan variabel perantara 

efek kemampuan dinamis.

Gambar 2.6 Keterkaitan antara Strategic Leadership terhadap Organizational 

Performance Accountability. Sumber: Kamariah et al., (2010)

Moon & Choi, (2010), melakukan penelitian di bidang etika bisnis 

mengemukakan bahwa iklim etika suatu organisasi tidak dapat memberikan 

manfaat bagi karyawan dan juga organisasi. Namun, sebagian besar penelitian 

terdahulu telah dilakukan di tingkat individu, bukan organisasi. Oleh sebab itu 

tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji bagaimana iklim etika organisasi 

memiliki pengaruh positif pada dua indikator kinerjanya - kepuasan pelanggan 

dan kinerja keuangan - dengan perspektif inovasi organisasi.

Gambar 2.7 Keterkaitan antara Organizational Ethical Climate terhadap 

Organizational Performance. Sumber: Moon & Choi, (2010)
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Kundu et al., (2019), melakukan penelitian dengan tujuan untuk mencari 

dampak dari pemberdayaan kepemimpinan pada kinerja karyawan melalui 

perantara pemberdayaan piskologis.

Gambar 2.8 Keterkaitan antara Empowering Leadershin terhadap Job 

Performance. Sumber: Kundu et al., (2019)

Mohamad et al., (2018),  penelitian ini dilakukan untuk memberikan 

tingkat kejelasan tentang konsep manajemen komunikasi perusahaan (CCM), 

dengan membangun kerangka kerja konseptual yang mengungkap anteseden dan 

konsekuensi yang mendasarinya. Meskipun dikonsolidasikan bahwa komunikasi 

dan informasi perusahaan bersama-sama memainkan peran penting dalam 

perencanaan manajemen strategis karena tingginya relevansi mengelola hubungan 

positif dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki dampak kuat pada 

kelangsungan hidup perusahaan, literatur yang ada menunjukkan bahwa ada 

beberapa studi empiris sehingga jauh menilai kontribusi CCM terhadap kinerja 

organisasi.
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Gambar 2.9 Keterkaitan antara Corporate Leadership terhadap 

Organizational Performance. Sumber: Mohamad et al., (2018)

Ohana, (2014), melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji peran 

moderasi ukuran organisasi dan masa jabatan individu pada hubungan antara 

keadilan organisasi dan komitmen afektif organisasi. Berdasarkan literatur tentang 

keadilan organisasi dan iklim keadilan, yang diukur pada tingkat organisasi, 

dipengaruhi oleh karakteristik organisasi dan individu ini dalam menentukan 

komitmen afektif organisasi individu.

Gambar 2.10 Keterkaitan antara Justice Climate dengan Organizational 

Affective Commitment. Sumber: Ohana, (2014)

Patiar & Wang, (2016), melakukan penelitian mengenai kepemimpinan 

transformasional  yang akan meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi yang akan berdampak baik pada pelayanan pelanggan serta 

peningkatan kinerja dengan sangat baik.

Gambar 2.11 Keterkaitan Transformational Leadership dengan Departmental 

Performace. Sumber: Patiar & Wang, (2016)

Rogiest et al., (2015), melakukan penelitian dimana konstruk utama 

dalam penelitian tentang sikap individu terhadap perubahan adalah komitmen 

afektif terhadap perubahan (Choi, 2011), yang telah dikaitkan dengan perbaikan 
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dalam mengatasi perubahan, intensi turnover yang lebih rendah dan peningkatan 

perilaku suportif selama perubahan organisasi (Jaros, 2010).

Gambar 2.12 Keterkaitan antara Involvement Climate terhadap Affective 

Commitment Change. Sumber: Rogiest et al., (2015)

Sattayaraksa & Boon-itt, (2018), telah melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengevaluasi dampak langsung dan tidak langsung dari 

kepemimpinan transformasional CEO pada kinerja inovasi produk, selain itu 

penelitian ini mengevaluasi proses antara kepemimpinan transformasional CEO 

terhadap kinerja inovasi produk dengan tujuan untuk memahami melalui mana 

kepemimpinan transformasional memberi pengaruh terhadap kinerja inovasi.

Gambar 2.13 Keterkaitan antara CEO Transformational Leadership terhadap 

Product Innovation Performance. Sumber: Sattayaraksa & Boon-itt, (2018)

Shahin et al., (2014), penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi 

dampak kinerja karyawan terhadap iklim organisasi melalui presepsi karyawan.
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Gambar 2.14 Keterkaitan antara Organizational Climate terhadap Perrormance.

Sumber: Shahin et al., (2014)

Sihombing et al., (2016), kepemimpinan merupakan salah satu faktor 

utama dari penelitian ini karena kepemimpinan mempengaruhi secara langsung 

kinerja individu dan organisasi. Terutama dalam bidang jasa kepemimpinan dapat 

membantu bisnis dengan pelayanan yang di butuhkan. Layanan adalah dasar dari 

kepemimpinan layanan dan memiliki ajaran moral, dengan begitu tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan.

Gambar 2.15 Keterkaitan antara Servant Leadership terhadap Employe 

Performance. Sumber: Sihombing et al., (2016)

Aryati et al., (2017), melakukan penelitian mengenai Ethical Leadership 

dan Organizational Commitment. Memiliki pemimpin yang mecermikan prilaku 

yang etis, dan dapat dipercaya akan mempengaruhi komitmen pada setiap 

karyawan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan. Dengan menggunakan populasi 

pegawai negri sipil dan mengambil sampel sebanyak 120 orang. Tujuan dari 

penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen 

setiap karyawan.

Gambar 2.16 Keterkaitan antara Ethical Leadership terhadap Organizational 

Commitment. Sumber: Aryati et al., (2017)
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de Cuyper & de Witte (2011), melakukan penelitian untuk mengetahui 

adanya keterkaitan antara Affective Organizational Commitment terhadap 

Organizational Performance. Dengan memiliki responden sebanya 551 orang, 

penelitian ini menyimmpulkan bahwa adanya hubungan antara affective 

organizational commitment terhadap organizational performance.

Gambar 2.17 Keterkaitan antara Affetive Organizational Commitment terhadap 

Organizational Performance. Sumber: de Cuyper & de Witte (2011).

Abuzaid( 2018), melakukan penelitian pengaruh ethical leadership

terhadap commitment. Dalam penelitian ini menggunakan populasi yang terdiri 

dari 13 bank umum yang sudah terdaftar di bursa efek dengan sampel sebanyak 

216 karyawan. Penelitian ini membahas mengenai komitmen. Jika dalam suatu 

organisasi memiliki tingkan komitment yang tinggi maka akan menciptakan 

likungan kinerja yang baik dan berjangka panjang. Beiring dengan kepemimpinan, 

kepemimpinan salah satu kunci untuk menentukan komitmen dalam suatu 

organisasi. Maka sebab itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

hubungan antara kepemimpinan terhadap komitmen karyawan.

Gambar 2.18 Keterkaitan antara Ethical Leadership terhadap Organizational 

Commitment. Sumber: Abuzaid (2018)

Affective 
Organizational 
Commitment

Organizational 
Performance

Ethical 
Leadership

Organizational 
Commitment

Meila Agista. Pengaruh Iklim Organisasi, Etika Leadership Terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Organisasi pada Rumah 
Sakit di Kota Batam. 
UIB Repository©2020 



21
 

Universitas Internasional Batam 
 

Al Suwaidi & Rahman (2019), melakukan penelitian Budaya penelitian 

dan Kepemimpinan yang dilihat dari sudut pandang kinerja sektor publik sangat 

penting. Di dubai memiliki organisasi publik yang melukakn pekerjaan sesuai 

dengan target yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu setiap organisasi yang ada di 

Dubai jeli terhadap pemanfaatan sumber daya yang efisien.

Gambar 2.19 Keterkaitan antara Transformational Leadership Style terhadap 

Organizational Performance. Sumber: Al Suwaidi & Rahman (2019)

Nazarian et al. (2017), penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana kepemimpinan dipersepsikan dan bagaimana 

kepemimpinan mempengaruhi kinerja dari perspektif professional muda. Sampel 

dari penelitin ini yaitu sebanyak 489 responden yang di ambil dari mahasiswa 

University in Ravensburg.

Gambar 2.20 Keterkaitan antara Leadership Style terhadap Performance.

Sumber: Nazarian et al. (2017)

2.2 Definisi Percieved Organizational Performance

Kinerja yang dirasakan selalu bervariasi sesuai dengan sudut pandang 

yang di lihat. Karakteristik setiap karyawan juga mempengaruhi kinerja yang 

dirasakan. Dengan begisi setiap pencapaian yang dilakukan oleh karyawan pasti 

sangat berperan dalam kinerja organisasi secara keseluruhan.
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Motivasi, kepribadian dam kemampuan sangat mempengaruhi kinerja 

organisasi. Ketika seseorang termotivasi dan memiliki ambisi maka mereka akan 

berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai standar yang sudah 

di tentukan. Kinerja organisasi sangat penting bagi manajemen untuk mengetahui 

dan memilih sumber kepemimpinan yang menjadi dasa peningkatan kinerja 

.Shahin et al., (2014)

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Organizational Climate terhadap Organizational 

Commitment

Berberoglu (2018) menyatakan bahwa iklim organisasi berkaitan dengan 

sejumlah komitmen organisasi. Dengan adanya beberapa tipe iklim etika sangat 

berpengaruh dengan komitmen organisasi, penelitian menunjukkan adanya 

hubungan positif antara iklim etika dengan komitmen organisasi.

Iklim organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap 

kesejahteraan karyawan yang memiliki pengaruh langsung pada kualitas dan 

kuantitas kerja yang dilakukan dalam organisasi. Terdapat berbagai penelitian 

mengenai hubungan antara iklim organisasi dan konsekuensinya seperti kepuasan 

kerja, kebutuhan untuk berprestasi dan kinerja individu yang di temukan menjadi 

variable dependen dan konsekuensi dari iklim organisasi. Konsekuensi ini 

merupakan komitmen organisasi dan tingkat moderat perhatian diberikan dalam 

literature untuk mengungkapkan hubungan ini.
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2.3.2 Pengaruh Ethical Leadership terhadap Organizational Commitment

Kepemimpinan yang etis merupakan salah satu hal yang penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan sehingga memberikan dampak yang positif 

terhadap perilaku dan sikap karyawan dalam bekerja. Kepemimpinan etis sangat 

berkontribusi dalam komitmen karyawan, dengan adanya rasa kepuasan karyawan 

dalam bekerja maka akan meningkat juga komitmen karyawan untuk bekerja di 

suatu organisasi dalam jangka panjang. Hal ini membuktikan bahwa adanya 

pengaruh antara kepemimpinan etis dan komitmen organisasi. Abuzaid (2018)

2.3.3 Pengaruh Organizational Climate terhadap Percieved Organizational 

Performance

Iklim Organisasi merupakan faktor penting dan paling mendasar dalam 

memutuskan kinerja organisasi Jing et al (2011). Menilai kinerja bisnis 

merupakan manajemen yang paling penting karena kunci untuk mengakses 

perbaikan terus menerus. Sebagian dari organisasi telah mengetahui pentingnya 

menilai kinerja yang berkelanjutan dan beberapa organisasi sudah menerapkan 

berbagai pendekatan untuk menilai kinerja dalam organisasi. 

Iklim organisasi dan kinerja organisasi juga merupakan yang paling 

penting. Berberoglu (2018) menyarankan bahwa iklim organisasi yang dirasakan 

oleh karyawan mempengaruhi motivasi karyawan dan motivasu akan 

menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi sehingga, iklim positif dikatakan

mendorong karyawan kreativitas.

Meila Agista. Pengaruh Iklim Organisasi, Etika Leadership Terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Organisasi pada Rumah 
Sakit di Kota Batam. 
UIB Repository©2020 



24
 

Universitas Internasional Batam 
 

2.3.4 Pengarung Ethical Leadership terhadap Percieved Organizational 

Performance

Sejauh ini peneliti telah banyak melakukan penelitian untuk memberikan 

wawasan yang berguna mengenai hubungan antara kepemimpinan dan kinerja 

organisasi untuk berbagai hasil organisasi. Menurut Mohamad et al.,(2018) secara 

umum memberi bukti substansial menunjukkan bahwa perilaku kepemimpinan 

transforsional berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi.  Terdapat 3 contoh 

ukuran seperti karisma, stimulasi, intelektual, dan pertimbangan individual dari 

kepemimpinan transformasional berkolerasi positif dengan kinerja unit bisnis 

selama kurang lebih satu tahun. Secara nyata, di antara berbagai jenis 

kepemimpinan yang ada, kepemimpinan transformasional berusaha untuk 

menyelaraskan nilai dan tujuan karyawan dengan nilai-nilai organisasi dengan 

mempengaruhi atau mengubah nilai, kepercayaan dan sikap mereka melalui 

internalisasi atau identifikasi. Menurut González et al.,(2018) hal ini terjadi 

karena fakta bahwa pemimpin transformasional memfasilitasi pembagian 

tanggung jawab dan kompetensi yang jelas, untuk menghadapi perubahan 

eksternal dan meningkatkan kinerja. 

2.3.5 Pengaruh Organizational Commitment terhadap Perceived 

Organizational Performance

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keadaan psikologis yang 

mencirikan hubungan karyawan dengan organisai dan berimplikasi pada 

keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan keanggotaan dalam organisasi 

de Cuyper & de Witte (2011). Komitmen organisasi sendiri memiliki pengaruh 
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penting pada kinerja sebuah organisasi, dimana ketika karyawan yang sudah 

berkomitmen untuk setia dalam bekerja, maka tujuan organisasi juga bisa 

terpenuhi dengan baik dan terealisasikan.

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Setelah beberapa rincian pembahasan di atas , maka penulis menguraikan 

sebuah model model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.21 Organizational Climate,Organizational Commitment,Ethical 

Leadership and Percieved Organizational Performance. Sumber

Berberoglu (2018)

H1: Terdapat hubungan positif antara iklim organisasi terhadap persepsi 

kinerja organisasi.

H2: Terdapat hubungan positif antara etika kepemimpinan terhadap persepsi 

kinerja organisasi.

Organizational 
Climate

Organizational 
Commitment

Ethical Leadership

Percieved 
Organizational 
Performance

Meila Agista. Pengaruh Iklim Organisasi, Etika Leadership Terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Organisasi pada Rumah 
Sakit di Kota Batam. 
UIB Repository©2020 



26
 

Universitas Internasional Batam 
 

H3: Terdapat hubungan positif antara komitmen organisasi terhadap persepsi 

kinerja organisasi.

H4: Terdapat hubungan positif antara iklim organisasi terhadap komitmen 

organisasi.

H5: Terdapat hubungan positif antara kepemimpinan terhadap komitmen 

organisasi.
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