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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the effects of transformational 

leadership, organizational learning ,organizational innovation and organizational 

performance. This study analyzes the influences of transformational leadership on 

organizational performance through the dynamic capabilities of organizational 

learning and innovation. Although these indirect interrelations are very important 

for improving organizational performance, previous research has not usually 

explored them. This study confirms these influences empirically, based on the 

analysis on a sample of 68 BSDTol employees. The results reveal that (1) 

transformational leadership influences organizational performance positively 

through organizational learning and innovation; (2) organizational learning 

influences organizational performance positively, both directly and indirectly 

through organizational innovation; (3) organizational innovation influences 

organizational performance positively. 

 

Keywords: Transformational Leadership, Organizational Learning, 

Organizational Innovation, Organizational Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini persaingan bisnis jasa menuntut organisasi 

untuk terus berubah dan meningkatkan kemampuan seiring dengan munculnya 

tantangan bagi perusahaan untuk menjalankan perusahaan secara berkelanjutan. 

Persaingan bisnis pelayanan seperti kereta api, transjakarta, dan lain-lain yang 

semakin ketat membuat perusahaan-perusahaan jasa yang ada di indonesia 

berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan agar perusahaan dapat terus 

maju dan berkembang.   

Di pandang dari konsepsi untuk menghadapi tantangan globalisasi, 

modernisasi perusahaan merupakan suatu proses transformasi (pembaruan) visi 

dan misi perusahaan sehingga harus sesuai dengan tahapan perkembangan masa 

kini terhadap temuan dan teknologi serta lingkungan strategis. Dengan perkataan 

lain, modernisasi perusahaan dapat dipandang sebagai suatu proses untuk 

mensejajarkan tahapan pembangunan industri jalan tol di indonesia dengan 

industri jalan tol di negara lain yang lebih maju. Kunci dari keberhasilan 

modernisasi ini ada pada kesiapan Sumber Daya Manusia (Susanto, 2008).   

Gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan keinginannya itu dipengaruhi 

oleh sifat pemimpin itu sendiri. Didalam Organisasi memiliki pemimpin yang 

bertugas sebagai pengarah agar bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang 
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menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan 

komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, 

kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun 

ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan 

shareholders dan stakeholders. di perusahaan ini salah satu gaya kepemimpinan 

yang cocok pada masa sekarang ini adalah gaya kepemimpinan transformasional. 

Di pelayanan jasa transportasi (jalan tol), kinerja perusahaan menjadi 

aspek yang penting karena perusahaan yang memiliki performance yang baik 

dapat bersaing di pelayan jasa tersebut.  Hal ini dilakukan untuk mencapai visi 

perusahaan PT. Bintaro Serpong Damai menjadi salah satu perusahaan nasional 

yang tangguh dan di perhitungkan dalam industri jalan bebas hambatan, baik dari 

segi operasional maupun profesional dalam pembangunan. Di pelayanan jasa 

transportasi (jalan tol) ini banyak perusahaan besar seperti PT. Jasa Marga yang 

mengoprasikan jalan tol jakarta-tangerang dan Jakarta Out Ring Road (JORR). 

Kinerja organisasi yang semakin kompetitif menuntut fleksibilitas dari setiap 

karyawan agar mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada serta 

perubahan yang cepat. Didalam organisasi juga membutuhkan beberapa faktor 

yang mendukung diantaranya  teknologi yang maju, strategi perusahaan yang 

tepat, dan tentu saja faktor manusia yang membuat  sumber daya manusia tersebut 

mempunyai nilai tambah dan berdaya saing.   
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Kepemimpinan transformasional membangun tim dan menyediakan 

mereka dengan arah, energi, dan dukungan untuk proses perubahan dan 

pembelajaran organisasi (McDonough, 2000). Pemimpin transformasional 

memiliki visi interaktif; mereka membayar perhatian maksimal untuk mendorong 

komunikasi yang efektif dan berbagi nilai (Adair, 1990) dan mendorong 

lingkungan yang sesuai untuk tim inovatif (Tushman & Nadler, 1986). Dengan 

menggunakan kepemimpinan transformasional proses membangun perubahan 

terhadap sasaran organisasi terarah dan memberi kepercayaan kepada pihak dalam 

dipimpin untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Proses pembuatan 

pengetahuan organisasi, yang menarik pengetahuan baru dari yang sudah ada 

pembelajaran organisasi adalah landasan yang inovatif kegiatan. Penciptaan 

pengetahuan organisasi adalah proses yang memperkuat inovasi, bukan 

pengetahuan itu sendiri (Nonaka & Takeuchi, 1995). Selanjutnya, inovasi 

organisasi tergantung pada basis pengetahuan organisasi, dan organisasi belajar 

pada gilirannya mempromosikan pengetahuan dasar ini (Cohen & Levinthal, 

1990).  Di dalam organisasi harus senantiasa meningkatkan kemampuan untuk 

berubah agar memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan. Dengan adanya 

perubahan yang sangat tinggi didalam pelayanan jasa transportasi (jalan tol) ini, 

peranan pemimpin yang transformasi menjadi kunci keberhasilan proses 

pembelajaran di dalam kinerja organisasi, Menyatakan Pembelajaran organisasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi (Hons, et al, 

 2010). Sejalan dengan perubahan lingkungan yang mengakibatkan 

perubahan pada strategi bisnis perusahaan dalam upayanya memperoleh 

keunggulan kompetitif, perusahaan dituntut untuk dapat belajar lebih cepat lagi.  
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Organisasi yang mendorong semangat belajar pengorbanan kinerja 

langsung untuk mencapai kinerja masa depan, karena kinerja langsung disebabkan 

oleh pembelajaran organisasi ditarik dari kemarin, sementara kinerja masa depan 

akan menjadi produk dari proses pembelajaran hari ini (Senge, 1990) Salah satu 

kunci daya saing perusahaan adalah sumber daya manusia, yang tetap dapat 

bertahan karena mereka memiliki kompetensi manajerial, yaitu kemampuan untuk 

merumuskan visi dan strategi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh 

dan mengerahkan sumber daya lain. Dalam membangun, memelihara dan 

melanjutkan daya saing, perusahaan perlu menyadari pentingnya mengembangkan 

diri ke dalam bentuk kapabilitas belajar yang lebih tinggi. Teori sumber daya dan 

kemampuan mempertahankan bahwa kemampuan, sumber daya dan teknologi 

yang dibutuhkan untuk mengadopsi inovasi make imitasi eksternal lebih sulit dan 

memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan mereka keunggulan 

kompetitif dan memperoleh kinerja organisasi yang lebih besar (Lieberman & 

Montgomery, 1988). 

 Kinerja organisasi PT. Bintaro Serpong Damai menjadi satu hal yang 

sangat penting. Ditambah lagi di pelayanan jasa tol ini, inovasi dan perubahan 

berjalan sangat cepat sehingga pembelajaran jika tidak dilakukan maka 

perusahaan akan kehilangan daya saing sehingga mempengaruhi kinerjanya. Salah 

satu penilaian performance organizational dilihat dari pendapatan perusahaan 

yang meningkat berdasarkan hasil laporan tahunan 2013 PT. Bintaro Serpong 

Damai. Peran pemimpin yang dapat melakukan perubahan didalam perusahaan 

tersebut dan dapat meningkatkan persepsi para karyawan, untuk terus belajar dan 

berubah agar dapat bersaing di pelayanan jasa tol ini (Choudhary, et al, 2012).  
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PT. Bintaro Serpong Damai sebagai penyelenggara jalan tol Serpong – Jakarta 

pada ruas Serpong – Pondok Aren bekerja sama dengan  PT. Jasa Marga (Persero) 

pada tahun 2005 peningkatan kompetensi, peningkatan produktivitas, modernisasi 

sarana dan prasarana operasi, inovasi. Dengan persaingan yang sangat ketat di 

pelayanan jasa jalan tol ini. 

Berdasarkan interview di perusahaan PT. Bintaro Serpong Damai adalah 

adanya meningkatkan Standart mutu perusahaan pada karyawan disini dapat 

diketahui bahwa direktur andil dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab karyawannya. Direktur  mempunyai tugas lebih penting dari nilai suatu 

perusahaan, dan bagaimana karyawannya dapat menjalankan pekerjaannya dari 

masing-masing divisi menjalankan kinerja organisasi di perusahaan ini dengan 

baik, terjadinya  adalah satu penyebab karyawan terkadang kurang memahami 

procedur dan menerapkan strategi / langkah yang diarahkan, dan terjadinya 

misscomunication  terjadi pada karyawannya. direktur (pimpinan) salah satu 

perusahaan yang menerapkan strategi langkah - langkah yang tepat agar dapat 

memenuhi kebutuhan organisasi ini setiap 3 bulan sekali, direktur mengarahkan 

seluruh manajer untuk mengetahui perubahan  di setiap 3 bulannya melalui forum 

diskusi. Pembelajaran yang terjadi di organisasi yaitu perubahan yang terjadi, 

pembelajaran kembali untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi 

kemudian bermunculan ide-ide menarik yang dapat di ambil oleh pemimpin 

dengan adanya inovasi organisasi masukan yang terbaik untuk apa yang mesti di 

tambah untuk memperbaiki kinerja organisasi yang semakin efektif, dan dari 

pembelajaran organisasi memberikan sesuatu yang dapat dipahami untuk 

mewujudkan inovasi yang baru untuk di kembangkan. Dan pembelajaran 
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organisasi dan inovasi organisasi akan memberikan kinerja organisasi yang 

semakin baik dan berjalan lebih baik lagi kepada seluruh karyawan agar 

organisasi lebih baik lagi, agar dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu 

mendapatkan profit. 

Kepemimpinan dan pembelajaran yang kuat, yang akan mendorong organisasi 

untuk mencapai kinerja yang baik,  kemudian dari kinerja organisasi yang baik 

diharapkan akan berimbas pada pencapaian tujuan inovasi organisasi perusahaan 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ’’Peningkatan Kinerja Organisasi Melalui Kepemimpinan 

Transformational berdasarkan Pembelajaran Organisasi dan Inovasi’’ 
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1.2 Pembatasan Masalah 

 

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka 

dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yang perlu dikaji. 

Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami sesuai 

dengan tujuan penelitian dan pembahasan. Penulis membatasi masalah hanya pada 

Transformational Leadership, Organizational Learning, Organizational 

Innovation, Organizational Performance terhadap pekerja dalam pelaksanaan 

organisasi di PT. Bintaro Serpong Damai. 

 Teori kepemimpinan transformasional adalah semua tentang 

kepemimpinan yang menciptakan perubahan positif dalam pengikut dimana 

mereka mengurus kepentingan masing-masing dan bertindak dalam kepentingan 

kelompok secara keseluruhan ( Warrilow , 2012) .  

 Dari hasil observasi yang didapat dalam penelitian ini karyawan yang 

bekerja di perusahaan ini rerata adalah karyawan yang memahami setiap proses 

pengorganisasian yang terdapat di dalam perusahaan ini, tentunya dengan jabatan 

yang beragam dan paling dominan yaitu karyawan biasa. PT. Bintaro Serpong 

Damai sedang meningkatkan standart mutu dan organisasi perlu dibenahi agar 

lebih matang untuk mencapai profit yang di inginkan perusahaan ini.  

Dari segi responden, penelitian hanya dilakukan kepada karyawan PT. 

Bintaro Serpong Damai, alasannya untuk mengetahui bagaimana transformational 

leadership, organizational learning, organizational innovation, organizational 

performance dari seorang karyawan untuk meningkatkan kinerja organisasi di 

pekerjaan yang sedang mereka jalani. 
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1.3     Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, kita ketahui bahwa permasalahan gaya 

kepemimpinan transformational sangat mendukung adanya perubahan 

pembelajaran serta menimbulkan adanya ide-ide inovasi baru untuk 

mengembangkan strategi perusahaan untuk bisa mendukung kinerja organisasi 

yang efektif sehingga jauh dari masalah agar dapat mewujudkan perusahaan yang 

bersih.  

Dari uraian di atas dapat disimpulakan 6 (enam) masalah penelitian: 

1.  Apakah transformational leadership berpengaruh positif terhadap 

organizatinal learning ? 

2. Apakah transformational leadership berpengaruh positif terhadap 

organizational innovation? 

3. Apakah organizational learning berpengaruh positif terhadap organizational 

innovation? 

4. Apakah organizational learning berpengaruh positif terhadap organizational 

performance? 

5. Apakah organizational innovation berpengaruh positif terhadap 

organizational performance ? 

6. Variabel manakah yang paling mempengaruhi kinerja organisasi? 
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1.4     Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kinerja 

organisasi melalui kepemimpinan transformational berdasarkan pembelajaran 

organisasi dan inovasi PT. Bintaro Serpong Damai Indonesia. Dengan 

mengetahui hubungan tersebut, selanjutnya akan dapat membantu PT. Bintaro 

Serpong Damai. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif antara 

kepemimpinan transformasional dan pembelajaran organisasi  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif  antara 

kepemimpinan transformasional dan inovasi organisasi  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif antara keluar 

pembelajaran organisasi dan inovasi organisasi  

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif antara 

pembelajaran organisasi dan kinerja organisasi 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif antara inovasi 

organisasi dan kinerja organisasi  

6. Mengetahui dan menganalisis variabel manakah yang paling 

mempengaruhi kinerja organisasi. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

 

Peneliti menyimpulkan beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

disiplin ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya pada 

pembahasan pengaruh gaya kepemimpinan  terhadap kinerja kerja dan 

kinerja inovatif serta memberikan gagasan dan wawasan baru pada 

penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

wacana untuk menambah pengetahuan, pengertian, pemahaman, hubungan 

antara kepemimpinan transformational, learning organizational dan 

innovation organizational terhadap organization performance 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan variabel 

gaya kepemimpinan transformational, learning organizational dan 

innovation organizational terhadap organization performance serta 

membuktikan pengaruh variabel organizational performance agar 

berkontribusi dalam membantu perusahaan objek peneliti untuk 

meningkatkan kinerja kerja secara berkesinambungan dengan 

pengembangan dan memaksimalkan pemimpin dan sumber daya manusia  

yang dimiliki oleh PT. Bintaro Serpong Damai 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang isi dari skripsi ini, maka pembahasan dilakukan secara komprehensif dan 

sistematik yang meliputi : 

 Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai penjabaran teori-teori yang melandasi penelitian ini dan 

beberapa tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, metode pengumpulan data, 

variabel penelitian, hipotesis penelitian, pengujian hipotesis dan metode analisis 

penelitian. 

 Bab IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil pengujian hipotesis, pengujian asusmsi 

klasik, analisis data beserta dengan penjelasan dan interprestasi dari hasil-hasil 

yang didapatkan. 

 Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, implikasi dan saran dari penelitian, dan 

gambaran untuk penelitian berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Kepustakaan pada penelitian ini membahas teori dasar manajemen 

sumber daya manusia dan variabel – variabel yang terkait dengan penelitian 

yaitu kepemimpinan transformational, pembelajaran organisasi, inovasi 

organisasi, kinerja organisasi. 

       2.1.1  Pengertian Manajemen 

 

Manajemen adalah proses khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang masing-masing bidang 

tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti 

secara berurutan dalam rangka usaha mencapai tujuan organisasi yang telah di 

tetapkan (Anoraga, 2009). Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2012). 

2.1.2 Kinerja Karyawan 

Kinerja merupakan suatu yang dinilai dari apa yang dilakukan oleh 

seorang karyawan. Dalam kerjanya dengan kata lain, kinerja individu adalah 

bagaimana seorang karyawan melaksanakan pekerjaannya atau untuk 

kerjanya. Kinerja karyawan yang meningkat akan turut mempengaruhi atau 

meningkatkan prestasi organisasi sehingga tujuan organisasi yang telah di 

tentukan dapat dicapai. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 
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sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya (Mangkunegara, 

2011). Kinerja kerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hasibuan, 2012).  

 Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan adalah suatu hasil kerja seorang karyawan dalam suatu proses atau 

pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya dan seberapa banyak 

pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan meningkatkan 

kinerja karyawan maka akan menimbulkan dampak positif terhadap 

produktifitas perusahaan, keadaan ini merupakan suatu aktifitas perusahaan 

yang akan di tingkatkan agar dapat menciptakan iklim organisasi yang dapat 

menghasilkan kinerja karyawan yang baik. 

 

2.1.2.1 Tujuan Kinerja   

Digunakan penilai prestasi kerja, kinerja karyawan sebagai berikut : 

(Mangkunegara, 2011) 

a. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan 

untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa. 

b. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat 

menyelsaikan pekerjaannya. 

c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan 

dalam perusahaan. 

d. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan 

keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya 

pengawasan, kondisi kerja dan pengawasan. 
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e. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

karyawan yang berada di dalam organisasi. 

f. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan 

sehingga dicapai performance yang baik. 

g. Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan 

meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. 

Secara lebih spesifik tujuan dari penelitian kinerja adalah : 

(Mangkunegara, 2011) 

a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang 

persyaratan kinerja. 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga 

mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-

kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap 

karier atau terhadap pekerjaan yang ditanggungnya sekarang. 

d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 

sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan 

potensinya. 

e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian 

menyetujui rencana itu jika tidak ada hal – hal yang perlu diubah.  
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   2.1.3 Kinerja Organisasi 

 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai 

oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang di berikan kepadanya (Mangkunegara, 2011). Kinerja 

kerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang di bebankan kepadanya. Berdasarkan pengertian diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja seorang 

karyawan (Hasibuan, 2012). Dalam suatu proses atau pelaksanaan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawabnya dan seberapa banyak pengaruhnya terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. Dengan meningkat kinerja karyawan maka akan 

menimbulkan dampak positif terhadap produktifitas perusahaan, keadaan ini 

merupakan suatu aktifitas perusahaan yang akan ditingkatkan agar dapat 

menciptakan iklim organisasi yang dapat menghasilkan kinerja karyawan 

yang baik. 

Dengan demikian peneliti menggunakan indikator yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, menurut (Tucker & Thorne, 2010) : 

1. Selama ini perusahaan berjalan sesuai dengan visi dan misinya. 

2. Selama ini perusahaan dapat memberikan manfaat terbaik 

kepada semua pihak yang berkepentingan. 

3. Selama ini perusahaan dapat mencapai tujuan – tujuan 

organisasi. 
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2.1.4  Pembelajaran Organisasi 

 

Kebanyakan organisasi yang berhasil adalah mereka yang memfokuskan pada 

pengerjaan apa saja yang menerima perubahan kondisi. Organisasi yang sukses dalam 

mendapatkan, menanamkan, dan menerapkan pengetahuan dapat dipergunakan untuk 

membantu dan menerima perubahan dinamakan, dan proses ini disebut learning 

organization. Pembelajaran organisasi adalah suatu budaya yang sengaja ditanamkan 

dan manjadi nilai yang hidup di organisasi sebagai media pembelajaran bagi seluruh 

anggota organisasi. Media ini dimanfaatkan oleh organisasi untuk mendidik dan 

mengembangkan daya kreativitas dan inovasi dengan mengacu proses perubahan 

yang sedang dan akan terjadi. Perubahan organisasi bukanlah proses sederhana, 

sehingga hal ini memerlukan suatu pembelajaran bagi organisasi (Wibowo, 2007). 

 2.1.4.1 Organisasi Belajar 

 

Mendefinisikan organisasi belajar sebagai suatu disiplin untuk 

mengembangkan potensi kapabilitas individu dalam organisasi yang dikenal 

dengan “Disiplin Kelima” sebagai berikut: (Senge, 1990) 

a. Berpikir sistem, yaitu suatu kerangka kerja yang sistematis dan 

menyeluruh yang menjadi pola hidup individu dan organisasi 

dalam berpikir dan bertindak sehingga organisasi dapat belajar 

secara efisien dan produktif. 

b. Penguasaan pribadi, yaitu setiap orang dalam organisasi memiliki 

pemahaman dan pendalaman pandangan pribadi, serta peluang 

mengaktualisasikan potensi bagi keberhasilan individual dan 

organisasional. 
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c. Pola mental, yaitu cara berpikir, paradigma atau menyikapi dan 

menginterpretasikan suatu fenomena yang mempengaruhi 

seseorang dalam memahami lingkungan sekitarnya. 

d. Visi bersama, yaitu suatu keinginan bersama dengan tekad dan 

komitmen untuk menyatukan setiap arah dan gerak seluruh anggota 

organisasi. 

e. Belajar tim, yaitu proses belajar bersama dalam tim yang sinergi 

yang dimulai dengan dialog dan dilanjutkan dengan saling 

membelajarkan dan memberdayakan. 

Organisasi belajar, yaitu organisasi yang memfasilitasikan pembelajaran bagi 

seluruh anggotanya dan mentransformasikan secara sadar dalam konteks 

organisasi (Beardwell & Holden, 2001). Adapun maksud dan tujuan penggunaan 

proses belajar baik individual, kelompok maupun organisasional, adalah 

mentransformasikan organisasi untuk memenuhi kepuasan stakeholder. 

 

2.1.4.2 Karakteristik Organisasi Belajar  

 

Memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan organisasi tradisional seperti di 

bawah ini: (Swanson & Holton, 2001) menyimpulkan bahwa organisasi belajar 

sebagai strategi meningkatkan kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai 

berikut: 

a. Belajar, khususnya perbaikan belajar pada level tim dan level organisasi 

akan meningkatkan inovasi organisasi 
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b. Penerimaan strategi organisasi belajar yang sesuai bagi organisasi untuk 

memasuki pasar dimana inovasi menjadi penggerak kinerja utama (key 

performance driver) 

c. Inovasi diharapkan menghasilkan perbaikan hasil kinerja (performance 

outcome) yang akan meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. Pada 

dasarnya belajar merupakan proses yang berkelanjutan atau sepanjang 

hayat. Proses belajar akan menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

keyakinan dan perilaku. Dalam konteks organisasi belajar, proses belajar 

merupakan aktivitas sosial yang terjadi pada baik pada individual, 

kelompok maupun organisasi. 

 

2.1.4.3   Peningkatan Kinerja 

Mengajukan strategi organisasi yang mendukung belajar, perubahan dan 

peningkatan kinerja melalui 6 (enam) imperatif, yaitu: (Swanson & Holton, 2001) 

a. Menciptakan kesempatan untuk belajar berkelanjutan 

b. Meningkatkan dialog dan penemuan inovatif 

c. Mendorong kolaborasi / kemitraan dan belajar tim 

d. Menyusun sistem untuk terjadinya belajar bersama 

e. Memberdayakan tenaga kerja menuju visi bersama 

f. Membuka hubungan organisasi dengan lingkungannya 

Mengintegrasikan organisasi belajar dengan kinerja manajemen perlu 

memperhatikan isu-isu strategis, seperti pembelajaran apa yang dibutuhkan, target 

pembelajaran yang harus dicapai, siapa yang membutuhkan pembelajaran, serta 

bagaimana mengukur keberhasilan pembelajaran. Sebagai langkah awal dapat 

dilakukan analisis kesenjangan kebutuhan pembelajaran sebagai acuan dalam 
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menuju aktivitas-aktivitas organisasi belajar. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana program pembelajaran 

dan implementasinya, mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran serta 

dampaknya terhadap kinerja perusahaan. 

Peran dan tanggung jawab pemimpin menjadi kunci keberhasilan bagi 

implementasi organisasi belajar dalam meningkatkan kinerja manajemen. Pada 

dasarnya belajar merupakan tanggungjawab semua pihak, sedangkan para 

pemimpin dapat memberikan dukungan dengan menciptakan lingkungan yang 

kondusif untuk mendorong pembelajaran bagi seluruh karyawan. Pemimpin yang 

”learner friendly” sangat dibutuhkan perusahaan dalam mendukung organisasi 

belajar, khususnya dengan mengivestasikan waktu untuk belajar, menjadikan 

belajar sebagai nilai dan budaya kerja, menyediakan fasilitas belajar, 

memperlakukan pekerjaan sebagai pembelajaran, menganggap kesalahan sebagai 

kesempatan belajar dan memberikan penghargaan bagi karyawan yang belajar. 

Untuk menjamin keberhasilan terjadinya transformasi menuju organisasi yang 

mampu belajar, maka para manajer dan karyawan dalam organisasi memiliki 

peran dan tanggungjawab yang sama pentingnya. Pemimpin memberikan 

pedoman dan arahan mengenai perubahan. Manajer membentuk komitmen, 

mengembangkan struktur dan sistem dan mengupayakan perubahan yang 

permanen. Sedangkan karyawan senantiasa berupaya memahami visi dan 

memotivasi diri untuk perubahan. 
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Dengan demikian peneliti menggunakan indikator yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, menurut ( Gracia-Morales, G.V.J., Jimenez-Barrionuevo, 

M.M., & Gutierrez-Gutierrez, L., 2012 ) : 

1. Perusahaan telah banyak mengumpulkan pengetahuan baru yang 

meningkatkan keunggulan daya saingnya.  

2. Karyawan di perusahaan memiliki kapasitas keahlian yang 

mendukung keunggulan daya saing perusahaan. 

3. Perkembangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai 

pengetahuan baru. 

4. Perusahaan merupakan organisasi yang terus berkembang 

 

2.1.5    Innovation Organization 

 

Inovasi yang berasal dari kata Latin – innovare – berarti “untuk membuat 

sesuatu yang baru”, dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang merubah 

kesempatan menjadi ide-ide baru dan menjadikannya dapat digunakan dalam 

praktek secara luas . Inovasi adalah produk, jasa, ide, dan persepsi yang baru dari 

seseorang (Kotler & Keller, 2009). Inovasi bukan sekedar ide-ide bagus, namun 

merupakan kombinasi dari ide-ide bagus, staff yang termotivasi, dan pemahaman 

naluriah dari apa yang diinginkan konsumen (Tidd et al, 2005). 

Inovasi produk diartikan sebagai perubahan produk atau servis yang ditawarkan 

oleh organisasi (Tidd et al, 2005). Inovasi adalah manajemen dari semua aktivitas 

yang berhubungan dengan proses penciptaan ide, pengembangan teknologi, 

manufaktur dan pemasaran suatu produk atau proses manufaktur atau peralatan 

baru (atau perbaikan) (Trott, 2008). Sedangkan penemuan (invensi) merupakan 
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proses konversi pemikiran-pemikiran intelektual ke dalam artifak baru yang nyata 

(biasanya produk atau proses). Secara sederhana hubungan invensi dan inovasi 

digambarkan dalam rumus sebagai berikut: 

Inovasi = Konsepsi teori + invensi + komersialisasi 

Inovasi dapat dikatakan sebagai implementasi komersialisasi suatu invensi dari 

ide-ide dalam sebuah organisasi. Kenyataannya, beberapa invensi yang sangat 

terkenal sebenarnya ditemukan oleh orang-orang (inventor) yang namanya telah 

dilupakan orang; nama-nama yang berkaitan dengan temuan-temuan tersebut 

adalah nama-nama pengusaha (inovator) yang telah membawa temuan-temuan 

tersebut secara komersial 

Perubahan akan selalu berubah, dan tidak ada yang abadi di dunia ini 

kecualiperubahan itu sendiri. Tuntutan perubahan terjadi pada berbagai bidang 

kehidupan, baik individu, kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, termasuk 

perusahaan.Sumber utama pemicu perubahan pada dasarnya berasal faktor 

internaldan eksternal suatu organisasi. Beberapa sumber pembaruan suatu 

organisasi dapat berasal dari : the unexpected, the incongruity, innovation based 

on process need, changes in industry structure or market structure, 

demographics, changes in perception mood and meaning, and new knowledge 

(Drucker, 1993). Dari sumber utama tuntutan pembaruan organisasi, maka sumber 

perubahan organisasi dapat berasal dari kondisi internal dan eksternal yang tidak 

diharapkan, munculnya ketidakwajaran, inovasi yang berdasarkan kebutuhan 

proses, perubahan struktur industri atau struktur pasar, demografi, perubahan 

persepsi, suasana dan makna serta pengetahuan baru (Drucker, 1993). 

Kesemuanya ini akan bermuara pada adanya tuntutan kepada organisasi untuk 
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mengembangakan dirinya. Faktor pendorong terjadinya perubahan adalah 

perubahan teknologi yang terus meningkat, persaingan semakin ketat dan menjadi 

lebih mengglobal, pelanggan semakin banyak tuntutan, profil demografis negara 

berubah, privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut dan stakeholders minta 

lebih banyak nilai (Hussey, 1997),. Kebutuhan akan perubahan dipengaruhi oleh 

kekuatan eksternal yang mencakup demographics characteristics, technological 

advancements, market changes, social and political pressures dan kekuatan 

internal yang meliputi human resources problems/prospects, managerial 

behavior/decisions (Hughes, et.al, 2009). 

Tuntutan perubahan baik dari faktor internal dan ekesternal organisasi dan 

dorongan perubahan yang diungkapkan oleh maka organisasi secara sadar harus 

mengadakan perubahan secara serius dan terus menerus sebagaimana dorongan 

dan tuntutan perubahan menghendaki organisasi itu harus berubah (Kreitner & 

Kinicki, 2008). Perubahan bisa juga bermakna melakukan hal-hal dengan cara 

baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, memasang sistem baru, 

mengikuti prosedur –prosedur manajemen baru, penggabungan (merging), 

melakukan reorganisasi, atau terjadinya peristiwa yang bersifat mengganggu 

(disruptive) yang sangat signifikan (Hussey, 1997). Perubahan merupakan 

pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju keadaan yang 

diinginkan di masa depan. Perubahan dari keadaan sekarang tersebut dilihat dari 

sudut struktur, proses, orang dan budaya (http://managementhelp.org 

org_chng/od-field) (Potts & LaMarsh, ). Pemahaman manajemen perubahan 

adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan 
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sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang 

akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut (Wibowo, 2007). 

Dengan demikian peneliti menggunakan indikator yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, menurut ( Gracia-Morales, et.al, 2012 ) : 

1.  Perusahaan  senantiasa menekankan pengembangan produk/layanan baru. 

2.  Perusahaan banyak menginvestasikan aktifitas pada pengembangan 

produk/layanan baru. 

3.  Perusahaan  berfokus pada pengembangan teknologi baru. 

4.  Perusahaan menekankan pada inovasi teknologi. 

 

2.1.6  Gaya Kepemimpinan 

 

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya 

diarahkan mencapai tujuan organisasi (Thoha, 2004). Pemimpin transformasional 

memiliki karakteristik: kharisma (memberikan visi dan misi, menanamkan 

kebanggaan, memperoleh respek dan kepercayaan), inspirasi 

(mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan lambang-lambang untuk 

memfokuskan upaya, mengungkapkan maksud-maksud penting dalam cara yang 

sederhana, rangsangan intelektual (menggalakkan kecerdasan, rasionalitas dan 

pemecahan masalah yang teliti), dan pertimbangan yang diindividualkan 

(memberikan perhatian pribadi, memperlakukan tiap karyawan secara individual, 

melatih dan menasehati bawahannya). Kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses 

komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Rivai, 2004).  
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Seorang pemimpin memiliki karakteristik tertentu. Untuk mengerti ciri-ciri 

kepemimpinan seseorang, harus dipahami bahwa kepemimpinan mempunyai tiga 

komponen, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi. Oleh sebab itu, seseorang yang 

dikatakan sebagai pemimpin yang baik dalam satu situasi dan dengan pengikut 

tertentu, belum tentu sebaik itu dalam situasi dan pengikut yang lain (Ristiyanti, 

2006). 

 Memberikan kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang penting. 

Memimpin berarti menciptakan budaya dan nilai bersama, mengkomunikasikan 

tujuan kepada karyawan di seluruh organisasi, dan memberikan masukan kepada 

karyawan agar memiliki kinerja dengan tingkat yang lebih tinggi (Daft, 2007). 

Kepemimpinan adalah proses mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi 

pikiran, perasaan, tindakan dan tingkah laku orang lain untuk digerakkan ke arah 

tujuan tertentu (Suyuti, 2001). Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, 

keterampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. Gaya kepemimpinan adalah pola 

tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan 

tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu (Heidjrachman & Husnan, 2002). 

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam 

berinteraksi dengan bawahannya (Tjiptono, 2001),. Pendapat lain menyebutkan 

bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-

tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey, 2004). 
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2.1.7   Kepemimpinan Transformasional  

 

Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mereka suka 

berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok (Pierce & Newstrom, 2010). Gaya 

kepemimpinan merupakan suatu strategi atau kemampuan dalam mempengaruhi 

suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan (Robbins, 2002). “Kepemimpinan 

transformasional harus dapat mengartikan dengan jelas mengenai sebuah visi untuk 

organisasi, sehinggga para pengikutnya akan menerima kredibilitas pemimpin 

tersebut” (Su-Yung Fu, 2000). Kepemimpinan merupakan suatu hal yang penting 

dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Karena tanpa adanya kepemimpinan yang 

baik maka perusahaan tidak akan berjalan dengan baik dan kinerja dari masing-

masing karyawan pun tidak akan tercapai dengan baik pula. Teori kepemimpinan 

transformasional sangat efektif dalam mengembangkan kinerja karyawan atau pun 

anggota dalam suatu organisasi. Kepemimpinan transformasional sering juga 

diidentikkan dengan kepemimpinan karismatik yang mana selalu memperhatikan 

hubungan yang baik antara atasan dan bawahan dalam sebuah organisasi ataupun 

perusahaan. Sebaliknya, kepemimpinan transaksional berfokus pada mempromosikan 

kepentingan individu pemimpin dan pengikut mereka dan mencapai kepuasan 

kewajiban kontrak pada bagian kedua dengan menetapkan tujuan dan memantau dan 

mengendalikan hasil ( Bass & Avolio, 2000) . Fungsi utama dari seorang pemimpin 

transformasional adalah memberikan pelayanan sebagai katalisator dari perubahan 

(catalyst of change), namun saat bersamaan sebagai seorang pengawas dari perubahan 

(a controller of change)” (Case, 2003). Bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan 

dalam mendefinisikan kepemimpinan transformasional, akan tetapi secara umum 

mereka mengartikannya sebagai agen perubahan (an agent of change)” (Case, 2003). 

Menurut untuk dapat menghasilkan produktivitas, kepemimpinan transformasional 
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telah didefinisikan sebagai “Fours I’s” – individualized influence, inspirational 

motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Adapun 

dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional, sebagai berikut: “Individualized 

influence melalui model-model aturan bagi pengikut, yang mana pengikut 

mengidentifikasi dan ingin melakukan melebihi model tersebut (Tschannen-Moran, 

2003). Pemimpin-pemimpin menunjukkan standar tinggi dari tingkah laku moral dan 

etika, serta menggunakan kemampuan untuk menggerakkan individu maupun 

kelompok terhadap pencapaian misi mereka dan bukan untuk nilai perorangan. 

Inspirational motivation, pemimpin memberikan arti dan tantangan bagi pengikut 

dengan maksud menaikkan semangat dan harapan, menyebarkan visi, komitmen pada 

tujuan dan dukungan tim kepemimpinan transformasional secara jelas 

mengkomunikasikan harapan-harapan, yang diinginkan pengikut tercapai”. “Dalam 

memperkuat intellectual stimulation, pemimpin transformasional menciptakan 

ransangan dan berpikir inovatif bagi pengikut melalui asumsi-asumsi pertanyaan, 

merancang kembali masalah, menggunakan pendekatan pada situasi lampau melalui 

cara yang baru (Tschannen-Moran, 2003). Untuk individualized consideration 

melalui pemberian bantuan sebagai pemimpin, memberikan pelayanan sebagai 

mentor, memeriksa kebutuhan individu untuk perkembangan dan peningkatan 

keberhasilan”. (Tschannen-Moran, 2003). Konsep kepemimpinan transformasional 

dari Bass merupakan salah satu konsep kepemimpinan yang lebih dapat menjelaskan 

secara tepat pola perilaku kepemimpinan atasan yang nyata ada dan mampu memuat 

pola-pola perilaku dari teori kepemimpinan lain (Wutun, 2001). Pemimpin berusaha 

memperluas dan meningkatkan kebutuhan melebihi minat pribadi serta mendorong 

perubahan tersebut ke arah kepentingan bersama termasuk kepentingan organisasi 

(Wutun, 2001). Kepemimpinan transformasional sebagai pengaruh pemimpin atau 
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atasan terhadap bawahan. Para bawahan merasakan adanya kepercayaan, kebanggaan, 

loyalitas dan rasa hormat kepada atasan, dan mereka termotivasi untuk melakukan 

melebihi apa yang diharapkan. Dengan bahasa sederhana, kepemimpinan 

transformasional dapat didefinisikan dan dipahami sebagai kepemimpinan yang 

mampu mendatangkan perubahan di dalam diri setiap individu yang terlibat atau bagi 

seluruh organisasi untuk mencapai performa yang semakin tinggi. Pemimpin 

transformasional cenderung berusaha untuk memanusiakan manusia melalui berbagai 

cara seperti memotivasi dan memberdayakan fungsi dan peran karyawan untuk 

mengembangkan organisasi dan pengembangan diri menuju aktualisasi diri yang 

nyata  (Wutun, 2001).  

Kepemimpinan transformasional adalah bagaimana pemimpin mengubah (to 

transform) persepsi, sikap, dan perilaku bawahan terlepas dari meningkat-tidaknya 

perubahan yang terjadi (Wutun, 2001). Secara konseptual, kepemimpinan 

transformasional (to transform) adalah sebagai 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. Kepemimpinan transformasional adalah suatu proses di mana para 

pemimpin dan anggota saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi 

yang lebih tinggi. Pemimpin berupaya untuk mengubah perilaku anggotanya agar 

menjadi orang yang merasa mampu dan bermotivasi tinggi serta berupaya 

mencapai prestasi kerja yang tinggi dan berkualitas guna mencapai tujuan 

organisasi.  
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2.1.7.1 Komponen Kepemimpinan Transformasional  

 

Menyatakan komponen dari kepemimpinan transformasional terdiri atas 

empat dimensi kepemimpinan yaitu : (Desianty, 2005) 

a. Idealized influence (kharisma) 

Mengarah pada perilaku kepemimpinan transformasional yang mana 

pengikut berusaha bekerja keras melebihi apa yang dibayangkan. Para 

pengikut khususnya mengagumi, menghormati dan percaya sebagaimana 

pemimpinnya. Mereka mengidentifikasi pemimpin sebagai seseorang, 

sebagaimana visi dan nilai-nilai yang mereka perjuangkan. 

b. Inspirational motivation (motivasi inspiratif) 

Dimana pempimpin menggunakan berbagai simbol untuk memfokuskan 

usaha atau tindakan dan mengekspresikan tujuan dengan cara-cara 

sederhana. Ia juga membangkitkan semangat kerja sama tim, antuasiasme 

dan optimisme di antara rekan kerja dan bawahannya. 

c. Intellectual stimulation (stimulasi intelektual) 

Upaya memberikan dukungan kepada pengikut untuk lebih inovatif dan 

kreatif dimana pemimpin mendorong pengikut untuk menanyakan asumsi, 

memunculkan ide-ide dan metode-metode baru, dan mengemukakan 

pendekatan lama dengan cara perspektif baru. 

d. Individual consideration (konsiderasi yang bersifat individual). 

Pemimpin transformasional memberikan perhatian khusus pada kebutuhan 

setiap individu untuk berprestasi dan berkembang, dengan jalan sebagai 

pelatih, penasehat, guru, fasilitator, orang terpercaya, dan konselor. 
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Menambahkan satu komponen pada kepemimpinan transformasional yakni 

: Bass dan Avolio (1999) dalam (Groves & LaRocca, 2011) 

e. Idealized behaviours (tingkah laku) 

“Earn credit and respect from their followers by carefully considering 

their followers’ needs above their own needs, talking about their most 

important values and beliefs, and emphasizing the importance of the moral 

and ethical consequences of key decisions”. 

Mendapatkan penghargaan dan kehormatan dari pengikut mereka dengan baik – 

baik mempertimbangkan kebutuhan pengikutnya di atas kebutuhan mereka 

sendiri, membicarakan tentang nilai dan kepercayaan mereka yang paling utama 

dan menekankan pentingnya konsekuensi moral dan etika dari keputusan kunci.  

 

2.1.7.2  Pemimpin Efektif 

 Selama beberapa dekade meneliti masalah kepemimpinan, 

menyimpulkan bahwa seluruh pemimpin dari kelompok yang efektif memiliki 

empat ciri utama berikut : 

(Ivanevich, 2006) 

a. Mereka memberikan arahan dan arti bagi orang-orang yang mereka 

pimpin. Artinya mereka bisa mengingatkan para pengikutnya akan 

hal-hal yang penting dan membimbing pengikutnya menyadari 

bahwa apa yang mereka lakukan mampu membuat perbedaan 

penting. 

b. Mereka menumbuhkan kepercayaan. 
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c. Mereka mendorong tindakan dan pengambilan risiko. Mereka 

proaktif dan berani gagal demi meraih kesuksesan. 

d. Mereka memberikan harapan. Dengan cara yang nyata atau 

simbolis mereka menekankan bahwa kesuksesan akan dapat diraih. 

Dengan demikian peneliti menggunakan indikator yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, menurut ( Gracia-Morales, et.al, 2012 ) indikator 

transformational leadership: 

1. atasan yang selalu berusaha menanamkan visi dan misi dan tujuan 

perusahaan kedepan kepada bawahannya. 

2. atasan yang selalu berusaha meningkatkan antusiasme bekerja 

bawahannya. 

3. atasan yang menekankan penggunaan keahlian karyawan dalam 

bekerja. 

 

2.2 Rerangka Konseptual  

Kerangka Konseptual dan kerangka berpikir merupakan gambaran tentang 

hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori 

yang telah di deskripsikan (Sugiyono, 2008). 

 

2.2.1 Transformational Leadership pada Organizational Learning 

 Penelitian sebelumnya menegaskan hubungan antara kepemimpinan dan 

organisasi belajar (Senge et al, 1994; Tushman & Nadler, 1986 ; dalam Gracia-

Morales, et.al, 2012). Kepemimpinan transformasional membangun tim dan 
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menyediakan mereka dengan arah, energi, dan dukungan untuk proses perubahan 

dan pembelajaran organisasi (Bass, 1999; McDonough, 2000 ; dalam Gracia-

Morales, et.al, 2012) . Gaya ini memungkinkan organisasi untuk belajar melalui 

eksperimentasi, eksplorasi, komunikasi dan dialog (Lei, et.al, 1999 ; dalam 

Gracia-Morales, et.al, 2012). Lebih khusus, bahan bakar kepemimpinan 

transformasional organisasi belajar dengan mempromosikan stimulasi intelektual 

dan memberikan inspirasi motivasi dan rasa percaya diri di antara anggota 

organisasi (Coad & Berry, 1998 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Pemimpin 

transformasional akan menjadi katalisator, mentor, fasilitator dan pelatih dalam 

organisasi belajar. Dia atau ia mendorong bersama model mental dalam organisasi 

teknologi yang mendukung pembelajaran yang berkelanjutan dan memfasilitasi 

pembelajaran teknologi dan penggunaan teknologi baru (Senge et al., 1994 ; 

dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Kepemimpinan transformasional 

menghasilkan kesadaran yang lebih besar dan penerimaan tujuan dan misi 

organisasi dan menumbuhkan visi bersama, reorientasi pelatihan dan konstruksi 

kerja tim. Gaya kepemimpinan ini juga memungkinkan pemimpin untuk 

melakukan dia atau dirinya secara terbuka kepada belajar, untuk menjadi motor 

penggerak, dan memberikan apa saja yang diperlukan untuk mengatasi 

skeptisisme internal dan eksternal kesulitan untuk membangun pembelajaran 

dalam organisasi (Wick & Leon, 1995 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). 

Pengaruh kepemimpinan transformasional pada komunikasi dan pengaruh 

komunikasi pada pembelajaran organisasi menghasilkan efek tidak langsung dari 

kepemimpinan transformasional pada organisasi belajar melalui komunikasi 

(Argyris & Schon, 1996 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Atas dasar ini 
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argumen, kemampuan kepemimpinan transformasional adalah salah satu sebagian 

besar sarana penting untuk mengembangkan pembelajaran organisasi di organisasi 

( Maani dan Benton , 1999 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012) . 

H1 :  Sebuah hubungan positif ada antara transformational leadership 

Dan organizational learning. 

 

2.2.2   Transformational Leadership pada Organizational Innovation 

  Literatur strategis menyoroti gaya kepemimpinan sebagai terutama 

pengaruh penting pada inovasi organisasi ( McDonough , 2000 ; dalam Gracia-

Morales, et.al, 2012) . Konsensus yang luas saat ini menegaskan bahwa gaya 

kepemimpinan kolaboratif dan partisipatif Transformasional lebih mungkin untuk 

mendorong inovasi dalam organisasi (Kanter, 1983 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 

2012). daripada gaya transaksional kepemimpinan (Manz et al., 1989 ; dalam 

Gracia-Morales, et.al, 2012). Persepsi manajer peran mereka dalam organisasi 

mereka sangat mempengaruhi kemampuan untuk mempromosikan seperti 

kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Beberapa fitur kepemimpinan 

transformasional relevan untuk inovasi perusahaan (Gumusluoglu & İlsev, 2009 ; 

dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Pemimpin transformasional memiliki visi 

interaktif; mereka membayar perhatian maksimal untuk mendorong komunikasi 

yang efektif dan berbagi nilai (Adair, 1990 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). 

Dan mendorong lingkungan yang sesuai untuk tim inovatif (Tushman & Nadler, 

1986 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Mereka mendukung proses kolektif 

organisasi belajar (Manz et al., 1989 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012), 

kepercayaan timbal balik antara anggota dan pemimpin organisasi (Scott & Bruce, 
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1994 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012), dan sikap yang menguntungkan 

terhadap proaktif, risiko  dan kreativitas (Tierney et.al., 1999 ; dalam Gracia-

Morales, et.al, 2012). Semua fitur ini bersama-sama memungkinkan pemahaman 

yang lebih baik dari yang kuat hubungan antara kepemimpinan transformasional 

dan faktor-faktor positif mempengaruhi inovasi organisasi (Kanter, 1983 ; dalam 

Gracia-Morales, et.al, 2012). Akhirnya, para pemimpin transformasional memiliki 

karisma, memberikan inspirasi, dan mempromosikan stimulasi intelektual. 

Karakteristik ini mendorong proses komunikasi dan pembelajaran organisasi yang 

memungkinkan organisasi untuk lebih inovatif (Conger, 1999 ; dalam Gracia-

Morales, et.al, 2012). Kepemimpinan transformasional sehingga pengaruh inovasi 

secara tidak langsung melalui proses komunikasi (García-Morales, 2004; 

Tushman & Nadler, 1986 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012) dan proses 

penciptaan pengetahuan organisasi (Nonaka & Takeuchi, 1995; Senge et al., 1994 

; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Selanjutnya, transformasional 

kepemimpinan memiliki efek langsung pada inovasi berdasarkan Kehadiran kedua 

faktor strategis (komunikasi dan organisasi learning) dan keterkaitan antara 

mereka (Lei, et.al,1999 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). 

H2 : Sebuah hubungan positif ada antara transformational leadership 

Dan organizational innovation. 

 

2.2.3   Organizational Learning pada Organizational Innovation 

 Literatur yang luas dan beragam inovasi organisasi telah menerima 

sumbangan penting dari bekerja pada organisasi belajar dalam dekade terakhir. 

Banyak penelitian ini mengamati positif hubungan antara pembelajaran organisasi 
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dan organisasi inovasi (Calantone et al, 2002;. Tushman & Nadler, 1986 ; dalam 

Gracia-Morales, et.al, 2012). Berbagai jenis pembelajaran organisasi (adaptif / 

generatif) dan Inovasi (incremental / radikal) memiliki berakhir, hubungan positif 

(Forrester, 2000 ; dalam Gracia-Morales, et.al., 2012). Inovasi lebih mencapai, 

semakin besar tingkat pembelajaran yang dibutuhkan. 

 Dengan demikian, yang lebih inovatif produk, jasa atau metode, besar 

tingkat kemampuan kritis, keterampilan dan baru dan relevan pengetahuan yang 

diperlukan (Senge et.al., 1994 ; dalam Gracia-Morales, et.al., 2012). Proses 

pembuatan pengetahuan organisasi, yang menarik pengetahuan baru dari yang 

sudah ada (Pembelajaran organisasi), adalah landasan yang inovatif kegiatan. 

Penciptaan pengetahuan organisasi adalah proses yang memperkuat inovasi, 

bukan pengetahuan itu sendiri (Nonaka & Takeuchi, 1995 ; dalam Gracia-

Morales, et.al., 2012). Selanjutnya, inovasi organisasi tergantung pada basis 

pengetahuan organisasi, dan organisasi belajar pada gilirannya mempromosikan 

pengetahuan dasar ini (Cohen & Levinthal, 1990 ; dalam Gracia-Morales, et.al., 

2012). Peningkatan jumlah perusahaan menganalisis inovasi organisasi sebagai 

proses pembelajaran organisasi atau menerapkan pembelajaran organisasi model 

untuk aspek-aspek tertentu dari proses inovasi organisasi (MERIT, 1992 ; dalam 

Gracia-Morales, et.al, 2012). Pembelajaran organisasi mendukung kreativitas 

(Yli-Renko et al., 2001 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012), menginspirasi baru 

pengetahuan dan ide-ide (Damanpour, 1991 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012), 

meningkatkan kemampuan untuk memahami dan menerapkan ide-ide ini ( 

Damanpour, 1991 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012), nikmat. kecerdasan 

organisasi dan dengan budaya organisasi membentuk latar belakang untuk 
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orientasi inovasi organisasi. Sebuah organisasi berkomitmen untuk belajar 

meningkatkan nya organisasi kemampuan inovatif karena organisasi cenderung 

kurang melewatkan peluang bahwa permintaan pasar berkembang menciptakan. 

Organisasi tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengantisipasi 

dan memahami kebutuhan pelanggan, memiliki lebih banyak dan lebih baik state-

of-the-art teknologi, dan menggunakan teknologi itu untuk berinovasi. Mereka 

juga memiliki kuat kemampuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan 

saingan 'dan dengan demikian belajar dari keberhasilan mereka dan kegagalan 

mereka dan untuk menghasilkan lebih besar kemampuan inovatif dari pesaing 

(Calantone et al., 2002 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Ide-ide ini baru-baru 

ini mulai menerima beberapa empiris perhatian. (Hurley & Hult, 1998 ; dalam 

Gracia-Morales, et.al, 2012) fokus pada lembaga besar AS pemerintah federal 

untuk menunjukkan hubungan positif antara organisasi inovasi dan budaya yang 

menekankan adaptasi, inovasi, dan pembelajaran. (Meeus et al., 2001 ; dalam  

Gracia-Morales, et.al, 2012) menganalisis sampel perusahaan inovator untuk 

menunjukkan bahwa kegiatan inovatif yang lebih kompleks mendesak perusahaan 

untuk mengkoordinasikan dan pertukaran informasi antara pengguna dan 

produsen, yang berarti pembelajaran interaktif yang kuat. 

H3 : Sebuah hubungan positif antara keluar organizational learning dan 

organizational innovation. 

 

 

 

 

Peningkatan Kinerja..., Mayangsari Karina Putri, Ma.-IBS, 2015



 

50 
 

2.2.4 Organizational Learning pada Organizational Performance 

 Inovasi pada kinerja organisasi literatur menekankan pentingnya 

organisasi belajar untuk bertahan hidup dan efektif kinerja perusahaan (Argyris & 

Schon, 1996 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Namun, analisis empiris 

hubungan ini memiliki terbatas, karena berbagai kesulitan, seperti ambiguitas atau 

waktu delay antara dua belajar hari ini akan mempengaruhi besok kinerja dan 

kemungkinan bahwa faktor-faktor eksogen menyamarkan hasil belajar. Penelitian 

harus menganalisis pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja di 

perusahaan teknologi empiris, namun sedikit pengetahuan tersedia mengenai 

mekanisme yang mengubah pembelajaran organisasi menjadi kinerja (Snyder & 

Cummings, 1998 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Untuk menegaskan bahwa 

peningkatan pembelajaran organisasi selalu mengarah pertumbuhan kinerja 

organisasi adalah salah, karena pembelajaran mungkin tidak selalu meningkatkan 

hasil organisasi (Hoopes & Postrel, 1999 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). 

Tetap Saja, secara umum, pembelajaran organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap peningkatan kinerja. Pengaruh positif ini biasanya terjadi di kedua 

perusahaan teknologi dan perusahaan manufaktur (Argyris & Schon, 1996 ; dalam 

Gracia-Morales, et.al, 2012). Perusahaan yang menunjukkan luasnya lebih besar, 

kedalaman, dan kecepatan pembelajaran organisasi memiliki tingkat kinerja yang 

lebih tinggi (Hurley & Hult, 1998 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Tujuan 

utama dari pembelajaran organisasi adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja 

dan kuantitas, yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan dan 

meningkatkan penjualan; untuk mencapai lebih banyak dukungan; dan untuk 

menciptakan, memelihara dan memperbesar basis pelanggannya. Selanjutnya, 
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organisasi yang belajar dan belajar cepat meningkatkan kemampuan strategis, 

memungkinkan mereka untuk mempertahankan posisi keunggulan kompetitif dan 

meningkatkan hasil mereka. Ini sikap, perilaku, dan strategi pembelajaran 

organisasi akan membimbing organisasi untuk kinerja jangka panjang yang 

superior. Organisasi yang mendorong semangat belajar pengorbanan (beberapa 

Sejauh) kinerja langsung untuk mencapai kinerja masa depan, karena Kinerja 

langsung disebabkan oleh pembelajaran organisasi ditarik dari kemarin, sementara 

kinerja masa depan akan menjadi produk dari proses pembelajaran hari ini (Senge, 

1990 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). 

H4 : Sebuah hubungan positif ada antara organizational learning dan 

organizational performance. 

 

2.2.5 Organizational Innovation pada Organizational Performance 

 Teori yang berbeda mengungkapkan bahwa inovasi organisasi adalah 

penting untuk performa yang lebih baik. Menurut teori pemasaran, organisasi 

yang berkonsentrasi pada kecepatan inovasi mendapatkan pangsa pasar yang lebih 

besar, yang menghasilkan pendapatan yang tinggi dan profitabilitas yang tinggi. 

Teori Strategis menekankan bahwa organisasi yang mengadopsi suatu inovasi 

pertama mampu menciptakan mekanisme isolasi. Karena pengetahuan tentang 

inovasi tidak tersedia untuk kompetitor, mekanisme ini melindungi margin 

keuntungan, memungkinkan organisasi untuk memperoleh manfaat penting. 

Demikian pula, Teori sumber daya dan kemampuan mempertahankan bahwa 

kemampuan, sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengadopsi 

inovasi make imitasi eksternal lebih sulit dan memungkinkan perusahaan untuk 
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mempertahankan mereka keunggulan kompetitif dan memperoleh kinerja 

organisasi yang lebih besar (Irwin et al, 1998 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 

2012). Dengan demikian, hubungan positif antara inovasi organisasi dan kinerja 

organisasi (Zahra et al, 2000 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012), atau antara 

aspek yang berbeda dari inovasi organisasi (misalnya, desain inovasi atau 

kecepatan, fleksibilitas) dan kinerja organisasi (Calantone et al, 2002 ; dalam 

Gracia-Morales, et.al, 2012). Inovasi sastra juga mencakup berbagai studi empiris 

yang mendukung ini hubungan, seperti melakukan berbagai karya yang 

menggunakan metode ekonometrik untuk menunjukkan hubungan empiris (Loof 

& Heshmati, 2002 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Lebih berharga, tidak 

sempurna imitable dan langka inovasi misalnya, teknologi yang, kinerja yang 

lebih tinggi akan (Irwin et al., 1998 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). 

Organisasi dengan inovasi yang lebih besar akan mencapai tanggapan yang lebih 

baik dari lingkungan, memperoleh lebih mudah kemampuan yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengkonsolidasikan berkelanjutan 

keunggulan kompetitif (Calantone et al, 2002;. Hurley & Hult, 1998 ; dalam 

Gracia-Morales, et.al, 2012). Tidak mempromosikan proyek-proyek dan kegiatan 

yang inovatif akan memiliki efek negatif pada produktivitas dan organisasi kinerja 

(Loof & Heshmati, 2002 ; dalam Gracia-Morales, et.al, 2012). Inovasi sebagai 

dimensi dari intrapreneurship memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja 

organisasi (Hudges dan Morgan, 2007;. Zahra et al, 2000 ; dalam Gracia-Morales, 

et.al, 2012).  

H5 :Sebuah hubungan positif ada antara organizational innovation dan 

organizational performance. 
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2.3 Model Penelitian 

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan diatas, dapat digambarkan model 

grafis sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

(Sumber : Gracia-Morales, et.al, 2012) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1    Jenis dan Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu tipe dari desain 

penelitian conclusive yang mendeskripsikan sesuatu, biasanya karakteristik atau 

fungsi pasar.. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif 

yang dilakukan satu kali dalam satu periode Cross Sectional Design. Metode 

kuantitatif sendiri bertujuan untuk mengukur data dan biasanya ada dalam bentuk 

analisis statistik (Malhotra, 2010.) Dan metode penelitian yang digunakan adalah 

survey dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama dalam 

pengumpulan data. 

 

3.2  Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini karyawan tetap yang pendidikan minimal D3 

telah bekerja minimal 6 bulan di PT. Bintaro Serpong Damai karena perusahaan 

ini bergerak dalam pengelola jalan tol yang strategis yang menghubungkan ruas 

tol serpong dengan jakarta bagaimana perkembangan volume trafik kendaraan 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. PT. Bintaro Serpong Damai ini adalah 

perusahaan swasta yang sangat fokus dengan pencapaian kinerja organisasi. 
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3.3       Teknik Pengambilan Sampel 

a. Data Primer 

Sumber data primer didapat dari hasil kuesioner, wawancara dan observasi 

dimana karyawan yang bekerja di PT Bintaro Serpong Damai adalah sebagai 

objek penelitian yang berjumlah 68 orang. Data Primer dihasilkan secara langsung 

oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian. Data 

Primer merupakan penelitian yang diperoleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan metode kuisioner dalam pengumpulan data, langsung memberikan 

kapada orang (Malhotra, 2010). Data primer pada penelitian ini merupakan data 

yang diperoleh langsung dari responden dengan metode survei. Survei dilakukan 

dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Dalam teknik 

penghimpunan data, sebagai penelitian kuantitatif peneliti menggunakan 

Observation Method untuk mendapatkan data primer. Umumnya Observation 

Method berupa lembar pengisian, seperti Questionnaire sehingga diperoleh data 

kuantitatif (berupa angka) kemudian angka itu akan diolah oleh peneliti.  

 

b. Data Sekunder 

 

 Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 

buku, media internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik 

penelitian ini (Malhotra, 2010). Data sekunder diperoleh dari jurnal yang 

digunakan disesuaikan dengan pembahasan gaya kepemimpinan dan kinerja kerja 

karyawan. Beberapa teori yang dipakai diperoleh dari buku-buku sumber daya 

manusia dan kepemimpinan. Artikel sebagai bahan untuk mengangkat 

permasalahan yang sedang terjadi.  
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3.4  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek dari suatu penelitian (Arikunto & 

Suharsimi, 2010).Populasi di dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja di 

PT. Bintaro Serpong Damai. Sampling adalah pengambilan suatu bagian dari 

populasi sebagai representasi (Malhotra, 2010).Teknik Sampling yang digunakan 

peneliti adalah Convinience Sampling. Menurut (Santoso & Tjiptono, 2001) 

Accidental Sampling (Convenience Sampling) adalah prosedur sampling yang 

memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau di akses. 

Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan suatu populasi, maka 

dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin (Umar, 2004). 

Jumlah Sampel =         

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Jumlah sampel =  82/(1 + 82 (0.05)2)=  68 sampel 

Questionnaire akan di sebar di kantor PT. Bintaro Serpong Damai yang 

terletak di Jl Pahlawan Seribu Komplek BSD Sektor VII Bl RM/37, Lengkong Wetan, 

Serpong, Tangerang 15322.Peneliti membagikan 68 salinan kuisioner ke kantor PT. 

Bintaro Serpong Damai yang berisikan 3 (tiga) pertanyaan Transformational 

Leadership, 4 (empat) pertanyaan Organizational Learning, 4(empat) pertanyaan 

Organizational Innovation, 3 (tiga) pertanyaan Organizational Performance 

dengan total 14 pertanyaan. Adapun teknik pengukuran instrumen pada penelitian 

ini akan menggunakan skala Likert, setiap pertanyaan diberikan 7 (tujuh) jawaban 
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yang berbeda-beda. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian, 

instrumen penelitian harus memiliki tingkat kesahihan (validitas dan reliabilitas). 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square 

(PLS). 

 

3.5  Operasional Variabel 

Penelitian ini membahas faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja 

organisasi karyawan PT. Bintaro Serpong Damai dengan menggunakan 

kuesioner.Kuesioner diukur dengan skala Likert 7 poin mulai 1 sampai 7 sesuai 

dengan tingkat kesetujuan. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Measurement Skala 

Interval 

Transformational  

Leadership 

(TL) 

Pemimpin 

transformasional 

memberikan teladan 

terbaik bagi pengikut 

mereka, 

berkomunikasi dengan 

visi jelas, mendorong 

kerja keras, dan hanya 

metode atau 

pendekatan untuk 

mencapai tujuan 

organisasi. 

(Bass, 2005) 

(TL1) Atasan saya selalu 

berusaha menanamkan 

visi dan misi dan tujuan 

perusahaan kedepan 

kepada bawahannya. 

(TL2) Atasan saya selalu 

berusaha meningkatkan 

antusiasme bekerja 

bawahanya. 

(TL3) Atasan saya 

menekankan penggunaan 

keahlian karyawan dalam 

bekerja. 

 

 

(Gracia-Morales, et.al, 

2012)  

 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Skala 

Interval 

Organizational 

Learning 

(OL) 

Pembelajaran 

organisasi adalah 

suatu proses 

dinamisdalam 

menciptakan, 

mengambil, dan 

mengintegrasikan 

pengetahuan 

untukmengembangkan 

sumberdaya dan 

kapabilitas dalam 

memberikan 

kontribusi padakinerja 

organisasi yang lebih 

baik. 

 

 

 

 

López et al. (2005) 

(OL1) Perusahaan saya 

telah banyak 

mengumpulkan 

pengetahuan baru yang 

meningkatkan 

keunggulan daya 

saingnya.  

(OL2) Karyawan di 

perusahaan saya memiliki 

kapasitas keahlian yang 

mendukung keunggulan 

daya saing perusahaan. 

(OL3) perkembangan 

perusahaan saya sangat 

dipengaruhi oleh 

berbagai pengetahuan 

baru. 

(OL4) perusahaan saya 

merupakan organisasi 

yang terus berkembang 

 

( Gracia-Morales, et.al, 

2012) 

1-7 

Organizational  

Innovation 

(OI) 

produk, jasa, ide, dan 

persepsi yang baru 

dari seseorang 

 

(Kotler & Keller, 

2009) 

(OI1) perusahaan saya 

senantiasa menekankan 

pengembangan 

produk/layanan baru. 

(OI2) Perusahaan saya 

banyak menginvestasikan 

aktifitas pada 

pengembangan 

produk/layanan baru. 

(OI3) perusahaan saya 

berfokus pada 

pengembangan teknologi 

baru. 

(OI4) Perusahaan 

menekankan pada inovasi 

teknologi. 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Skala 

Interval 

Organizational 

Performance 

(OP) 

kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang di 

capai oleh seseorang 

karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung 

jawab yang di berikan 

kepadanya. 

 

(Mangkunegara, 2011) 

(OP1) Selama ini 

perusahaan saya 

berjalan sesuai dengan 

visi dan misinya. 

(OP2) selama ini 

perusahaan saya dapat 

memberikan manfaat 

terbaik kepada semua 

pihak yang 

berkepentingan. 

(OP3) selama ini 

perusahaan saya dapat 

mencapai tujuan – 

tujuan organisasi. 

 

(Tucker &  Thorne, 

2010) 

1-7 

 

3.6  Metode Analisis Data 

 3.6.1  Partial Least Square (PLS)  

 Dalam penelitian ini metode analisis yang dipilih adalah metode analisis 

Partial Least Square  atau yang  biasa disebut PLS.  Data penelitian ini akan di 

hitung dengan  software  smartPLS 3.0.  PLS merupakan metode analisis yang  

powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala 

tertentu (dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, dan  rasio), dengan jumlah 

sample kecil (Ghozali, 2014). Dibandingkan dengan covariance based Structural 

( Gracia-Morales, et.al, 

2012) 
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Equation Modelling – CBSEM (yang diwakili oleh  software LISREL, EQS, dan 

AMOS) komponen berbasis PLS mampu menghindarkan dua masalah besar yang 

dihadapi oleh  CBSEM yaitu  inadmissible solution  dan  factor indeterminacy 

(Fornell & Bookstein, 1982)  dalam (Ghozali ,2014).  Pendeketan PLS 

mengasumsikan bahwa semua ukuran variance adalah variance yang berguna 

untuk dijelaskan. Oleh karena itu pendekatan untuk mengestimasi variable laten 

dianggap sebagai kombinasi linear dari indikator menghindarkan masalah 

indeterminacy dan memberikan definisi yang pasti dari komponen skore (Ghozali, 

2014). Untuk memenuhi tujuan penelitian, metode analisis PLS dianggap mampu 

memberikan hasil yang optimal bagi penelitian ini. Tujuan PLS adalah membantu 

peneliti untuk mendapatkan nilai variable laten untuk tujuan prediksi. Dalam 

menggunakan PLS, proses iterasinya terdiri dari tiga tahap, tahap iterasi pertama 

untuk menghasilkan weight estimate, tahap iterasi kedua untuk menghasilkan 

estimasi inner model dan outer model, dan tahap iterasi ketiga untuk 

menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta) (Ghozali, 2014).  

 

3.6.2  Outer Model  

 Outer model  dilakukan untuk menganalisis nilai  reliabilitas dan 

validitas dari model penelitian yang ada. Uji reliabilitas dilakukan untuk 

mengukur tingkat kehandalan dari kuisioner dalam membentuk konstruk. Suatu 

kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2014). Uji 

validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner tersebut mampu 
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mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 

2014). Penelitian ini menggunakan dua model indikator pada PLS, yaitu indikator  

reflektif  dan indikator formatif. Masing-masing model indikator dianalisis dengan 

langkah yang berbeda. Pada konstruk atau variabel model  reflektif  langkah 

pertama yang diukur adalah tingkat  covergent validity.  Ukuran  reflektif  

dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin 

diukur. Namun, menurut (Chin, 1998) dalam (Ghozali, 2014), untuk penelitian 

tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50-0,60 dianggap 

cukup. Jika nilai loading dibawah 0,50, indikator sebaiknya di drop (Ghozali, 

2014). Discriminant  validity  dari model indikator  reflektif  dinilai berdasarkan  

crossloading  pengukuran dengan konstruk.  Jika item pengukuran memiliki 

korelasi lebih tinggi dengan konstruknya  dibandingkan  dengan konstruk lain, 

maka dapat disimpulkan bahwa item pengukuran mampu memprediksi konstruk 

dengan baik. Selain  discriminant  validity, pengukuran  composite reliability  dan 

Cronbach’s Alpha  juga perlu dilakukan untuk mengukur internal konsistensi. 

Konstruk dikatakan reliable jika nilai  kedua pengukuran tersebut  diatas 0,70 

(Ghozali, 2014).  

 Kemudian memastikan bahwa indikator pada model  reflektif  

signifikan. Langkah ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikansi dari 

masing-masing indikator yang ada pada variabel yang bersifat  reflektif. Hal ini 

dapat diketahui dengan melihat outer loadings melalui prosedur bootstrapping. 

Pada konstuk model formatif pengukuran dilakukan dengan outer weights. Pada 

dasarnya konstruk formatif merupakan hubungan regresi dari indikator ke 

konstruk  (Ghozali, 2014). Jadi, pada model ini reliabilitas dan validitas diukur 
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dengan melihat nilai estimasi pada  outer weights  serta tingkat signifikannya. 

Pengukuran ini dilakukan dengan prosedur bootstrapping pada smartPLS 3.0.  

 

3.6.3  Inner Model  

 Inner model  menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada 

pada model penelitian. Model penelitian  dievaluasi dengan menggunakan R-

square untuk konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari  nilai  path 

coefficient.  Perubahan nilai  R-square  dapat digunakan untuk menilai pengaruh 

variabel laten independen tertentu terhadap variabel dependen apakah mempunyai 

pengaruh yang substantif (Ghozali, 2014). Dengan R-square dapat diketahui 

besarnya kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel 

dependen. Sedangkan uji t melalui  path coefficient  digunakan untuk mengukur 

arah pengaruh serta tingkat signifikannya. Pengujian dilakukan melalui prosedur  

bootstrapping  pada smartPLS 3.0. Pengaruh antar variable dianggap signifikan 

pada tingkat 5% jika nilai T-statistik lebih besar dari T tabel 1,96 (Ghozali, 2014) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 PT. Bintaro Serpong Damai ( Perusahaan ) didirikan pada tanggal 24 

mei 1993 berdasarkan Akta nomor 130 Notaris Ny. Widya Kusumawati, SH 

sebagai Notaris pengganti Ny. Hamida Abdurachman, SH. Anggaran dasar 

perusahaan telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 

surat Keputusan pada tanggal 5 September 1994 serta di umumkan dalam berita 

negara no. 95 tanggal 29 November 1994. 

 Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, 

terakhir adalah akta nomor 09 tanggal 18 juli 2012 yang dibuat di hadapan Notaris 

Febrian, SH dan telah di setujui serta di sah kan oleh Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia pada tanggal 19 juli 2012. 

 Jalan tol serpong – pondok aren merupakan jalan tol yang di bangun dan 

dilaksanakan oleh PT. Bintaro Serpong Damai (BSDTol) dan pengoperasiannya 

bekerjasama dengan PT. Jasa Marga (JM), yang tertuang dalam perjanjian 

kerjasama pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serpong – pondok aren pada 

tanggal 19 mei 1998, BSD tol dalam hal ini sebagai investor. Jalan Tol Serpong – 

Pondok Aren ini dioperasikan secara komersial pada tanggal 2 februari 1999 

berdasarkan Kepres nomor 11, tanggal 27 Januari 1999, yang dilaksanakan oleh 

PT. Jasa Marga.    

 Berdasarkan keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

pada tanggal 4 september 2006, yang kemudian di tindak lanjuti dengan berita 
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acara perubahan lingkup pengoperasian pada tanggal 15 Mei 2008 bahwa 

terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2006, pengoperasian gerbang tol pondok aren 

barat dan pemeliharaan jalan tol serpong – pondok aren dilakukan oleh BSDTol, 

sedangkan pengoperasian gerbang tol pondok ranji dan pengendalian lalu lintas 

tetap di laksanakan oleh JM. 

 Selanjutnya, sejak tahun 2005 peran JM sebagai regulator digantikan 

oleh BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Dengan perubahan regulator ini, maka 

semua perjanjian yang dilakukan dengan JM menyangkut Kuasa Penyelenggara 

Jalan Tol (PKP) berubah menjadi Perjanjian Pengusaha Jalan Tol (PPJT). 

Perseroan sudah menandatangani PPJT ini pada tanggal 31 agutus 2010 yang 

tercantum dalam Akta dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). Dengan di 

tandatanganinya PPJT tersebut, BSDTol mendapatkan perpanjangan konsesi 

selama 4 tahun 4 bulan atau sampai dengan tanggal 1 Oktober 2028 sebagai akibat 

tidak menyambungnya ruas tol Ulujami – Pondok ranji tetap pada waktunya.  
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4.1.2. Visi, Misi Perusahaan 

Sebagai salah satu penyelenggara jalan tol di Indonesia, Visi dan Misi perseoan 

yaitu : 

Visi Perusahaan 

- Menjadi salah satu perusahaan nasional yang tangguh dan di perhitungkan 

dalam industri jalan bebas hambatan, baik dari segi operasional maupun 

profesional dalam pembangunan. 

Misi Perusahaan  

- Ikut berperan membangun negeri dengan menciptakan dan menumbuh 

kembangkan sentral – sentral ekonomi baru dan menciptakan kelancaran 

arus pergerakan orang, barang dan jasa sebagai bagian dari menggerakan 

pertumbuhan ekonomi, indutri dan lapangan kerja sekitar kawasan jalan 

bebas hambatan yang dibangun. 

- Dengan profesionalisme, memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas 

di bidang jalan bebas hambatan dari waktu ke waktu. 

- Mengelola perusahan menjadi sehat, tumbuh dan berkembang. 
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test sejumlah 20 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin 

measure of sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti –image matrices, 

total variance explained, dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan adalah SPSS 21. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel 

laten 

Indikator KMO 

 

 

>0.5 

SIG 

 

 

<0.05 

MSA 

 

 

>0.5 

Factor 

Loading 

 

≥0.5 

Kriteria 

 

 

Nilai yang diisyaratkan 

 

 

 

 

 

Transformati

onal 

Leadership 

1. Atasan saya 

selalu berusaha 

menanamkan 

visi dan misi 

dan tujuan 

perusahaan 

kedepan kepada 

bawahannya. 

 

 

 

 

 

0.763 

 

 

 

 

 

0.000 

0.762 0.932 Valid 

2. Atasan saya 

selalu berusaha 

meningkatkan 

antusiasme 

bekerja 

bawahannya. 

0.785 0.926 Valid 

3. Atasan saya 

menekankan 

penggunaan 

keahlian 

karyawan dalam 

bekerja. 

0.743 0.937 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test (Lanjutan) 

Variabel laten Indikator KMO 

 

>0.5 

SIG 

 

<0.05 

MS

A 

 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan 

 

Organizational 

Learning 

 

1. Perusahaan saya telah 

banyak mengumpulkan 

pengetahuan baru yang 

meningkatkan 

keunggulan daya 

saingnya. 

 

 

 

 

 

 

 

0.690 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

0.63

2 

 

 

 

 

 

0.795 

 

Valid 

2. Karyawan di perusahaan 

saya memiliki kapasitas 

keahlian yang 

mendukung keunggulan 

daya saing perusahaan. 

0.64

3 

0.912 Valid 

3. Perkembangan 

perusahaan saya sangat 

di pengaruhi oleh 

berbagai pengetahuan 

baru. 

0.80

6 

0.814 Valid 

4. Perusahaan saya 

merupakan organisasi 

yang terus berkembang. 

0.73

8 

0.706 Valid 

Organizational 

Innovation 

1. Perusahaan saya 

senantiasa menekankan 

pengembangan produk / 

layanan baru. 

 

 

 

 

 

 

0.694 

 

 

 

 

 

 

0.000 

0.74

7 

0.924 Valid 

2. Perusahaan saya banyak 

menginvestasikan 

aktifitas pada 

pengembangan produk / 

layanan baru. 

0.64

6 

0.862 Valid 

3. Perusahaan saya 

berfokus pada 

pengembangan teknologi 

baru. 

0.62

6 

0.772 Valid 

4. Perusahaan menekankan 

pada inovasi teknologi. 
0.74

0 

0.933 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test (Lanjutan) 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) 

dalam kuesioner dari empat variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang 

ingin diukur dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-

test adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus 

disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

Variabel laten Indikator KMO 

 

>0.5 

SIG 

 

<0.05 

MSA 

 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan 

Organizational 

Performance 

1. Selama ini 

perusahaan saya 

berjalan sesuai 

dengan visi dan 

misinya. 

 

 

 

 

 

0.691 

 

 

 

 

 

0.000 

0.681 0.953 Valid 

2. Selama ini 

perusahaan saya 

dapat memberikan 

manfaat terbaik 

kepada semua pihak 

yang 

berkepentingan. 

0.818 0.918 Valid 

3. Selama ini 

perusahaan saya 

dapat mencapai 

tujuan – tujuan 

organisasi. 

0.620 0.977 Valid 
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4.2.2 Hasil Uji Reabilitas (pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka, indikator pernyataan 

dalam kuisioner dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Transformational Leadership 0.914 Reliable 

Organizational Learning 0.814 Reliable 

Organizational Innovation 0.895 Reliable 

Organizational Performance 0.944 Reliable 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu Transformational Leadership, Organizational Learning, 

Organizational Innovation, dan Organizational Performance memiliki 

cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil ini menyatakan jika item indikator pernyataan 

dalam kuisioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan 

cenderung tetap dan konsisten. 
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4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan 

 

4.3.1 Profile Responden 

4.3.1.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015) 

Dari hasil gambar 4.1 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 43 orang atau sebesar 63% dari 

total responden yang berjumlah 68 orang, sedangkan responden yang berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 25 orang atau sebesar 37%. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah pria. 
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4.3.1.2 Usia Responden 

 

Gambar 4.2 Usia Responden 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015) 

Dari hasil gambar 4.2 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia 18-25 tahun berjumlah 22 orang atau sebesar 32% dari 

total responden yang berjumlah 68 orang, responden yang berusia 26-35 tahun 

berjumlah 26 orang atau sebesar 38% sedangkan responden berusia 36-45 

berjumlah 20 orang atau 30%. Responden berusia >46 tidak ada. Dari data 

tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 26-35 tahun lebih 

banyak dalam penelitian ini. 
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4.3.1.3 Pendidikan Responden 

 

Gambar 4.3 Pendidikan Responden 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015) 

Dari hasil gambar 4.3 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang pendidikan D3 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 30% dari 

total responden yang berjumlah 68 orang, responden yang pendidikan S1 tahun 

berjumlah  39 orang atau sebesar 57% sedangkan responden pendidikan S2 

berjumlah 9 orang atau 13%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas 

responden berpendidikan S1 lebih banyak dalam penelitian ini. 
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4.3.1.4 Jabatan Responden 

 

Gambar 4.4 Jabatan Responden 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015) 

Dari hasil gambar 4.4 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang jabatan manajer berjumlah 6 orang atau sebesar 9% dari total 

responden yang berjumlah 68 orang, responden yang jabatan supervisor berjumlah 

3 orang atau sebesar 4% sedangkan responden yang jabatan staf/karyawan biasa 

berjumlah 59 orang atau 87%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas 

responden staf/karyawan biasa lebih banyak dalam penelitian ini. 
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4.4 Mengevaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 

 

4.4.1 Validitas Konstruk (Construct Validity) 

 

Validitas konstruk dari measurement model dengan indikator reflektif dapat 

diukur dengan skor loading dan menggunakan parameter Average Variance 

Extracted (AVE), (Ghozali, 2014). Suatu konstruk dinyatakan variabel jika nilai 

skor loading > 0,5, AVE > 0,5. Hasil output korelasi antar indikator dengan 

konstruknya dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:  

Tabel 4.3 Validitas Konstruk 

Construct 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 

AVE 

Transformational 

Leadership 

(TL) 

Trans1 

Trans2 

Trans3 
 

(Trans1) Atasan 

saya selalu 

berusaha 

menanamkan 

visi dan misi dan 

tujuan 

perusahaan 

kedepan kepada 

bawahannya. 

(Trans2) Atasan 

saya selalu 

berusaha 

meningkatkan 

antusiasme 

bekerja 

bawahanya. 

(Trans 3) Atasan 

saya 

menekankan 

penggunaan 

keahlian 

karyawan dalam 

bekerja. 

 
 

 
 

0,914 

0,795 

0,884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 
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Construct 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 

AVE 

Organizational  

Learning 

(OL) 

Learn1 

Learn2 

Learn3 

Learn4 
 

 (Learn 1) Perusahaan 

saya telah banyak 

mengumpulkan 

pengetahuan baru yang 

meningkatkan 

keunggulan daya 

saingnya.  

(Learn 2) Karyawan di 

perusahaan saya 

memiliki kapasitas 

keahlian yang 

mendukung keunggulan 

daya saing perusahaan. 

(Learn 3) 

perkembangan 

perusahaan saya sangat 

dipengaruhi oleh 

berbagai pengetahuan 

baru. 

(Learn 4) perusahaan 

saya merupakan 

organisasi yang terus 

berkembang 

 

0,767 

0,699 

0,768 

0,778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,568 

Organizational 

Innovation 

(OI) 

Innov1 

Innov2 

Innov3 

Innov4 
 

(OI1) perusahaan saya 

senantiasa menekankan 

pengembangan 

produk/layanan baru. 

(OI2) Perusahaan saya 

banyak 

menginvestasikan 

aktifitas pada 

pengembangan 

produk/layanan baru. 

(OI3) perusahaan saya 

berfokus pada 

pengembangan 

teknologi baru. 

(OI4) Perusahaan 

menekankan pada 

inovasi teknologi. 

 

0,929 

0,852 

0,831 

0,903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0, 774 
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Construct 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 

AVE 

Organizational  

Performance 

Perfo1 

Perfo2 

Perfo3 
 

(OP1) Selama ini 

perusahaan saya 

berjalan sesuai dengan 

visi dan misinya. 

(OP2) selama ini 

perusahaan saya dapat 

memberikan manfaat 

terbaik kepada semua 

pihak yang 

berkepentingan. 

(OP3) selama ini 

perusahaan saya dapat 

mencapai tujuan – 

tujuan organisasi. 

 

0,868 

0,835 

0,885 

 

 

 

 

 

 

 

0,745 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015) 
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Setelah pengujian outer model maka didapatkan hasil bahwa semua item 

pernyataan telah valid yaitu loading factor > 0,5, AVE > 0,5. Gambar 4.5 berikut 

menunjukkan model struktural yang dieksekusi dengan menggunakan PLS 

Alghorithm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Hasil Model Struktural 

(Sumber: Data SmartPLS 3.0 yang diolah peneliti, 2015) 

 

4.4.2 Convergent Validity 

 

Untuk menilai convergen validity suatu konstruk dapat dilakukan dengan 

melihat skor average varian extracted (AVE), masing-masing harus bernilai di 

atas 0,5. Tampak pada tabel 4.3 di atas bahwa semua AVE memiliki nilai di atas 

Transformational 

Leadership 

 

Organizational 

Learning 

Organizational 

Innovation 

Organizational 

Performance 

Pt : 0,637 

t : 9,391  

 

 

 

Pt : 0,256 

t : 2,298 

Pt : 0,660 

t : 8,030 

Pt : 0,598 

t : 3,724 

Pt : 0,191 

t : 1,014 
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0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai convergent 

validity yang baik.  

4.4.3 Discriminant Validity 

Discriminat validity dari model pengukuran (outer model) dengan 

indikator refleksif dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. 

Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran 

konstruk lainnya, maka hal itu menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi 

ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Cross 

loading untuk seluruh konstruk disajikan pada tabel 4.4 di bawah ini. 

 

Tabel 4.4 Cross Loadings 

  

Organization 

Performance 

Organizational 

Innovation 

Organizational 

Learning 

Transformatio

nal Leadership 

Innov1 0,594 0,929 0,702 0,595 

Innov2 0,55 0,852 0,62 0,532 

Innov3 0,631 0,831 0,776 0,639 

Innov4 0,616 0,903 0,778 0,601 

Learn 0,611 0,557 0,767 0,39 

Learn1 0,538 0,61 0,699 0,534 

Learn2 0,486 0,699 0,768 0,534 

Learn3 0,641 0,606 0,778 0,452 

Perfo1 0,868 0,665 0,689 0,65 

Perfo2 0,835 0,518 0,638 0,518 

Perfo3 0,885 0,575 0,623 0,466 

Trans1 0,601 0,593 0,582 0,914 

Trans2 0,546 0,496 0,501 0,795 

Trans3 0,509 0,655 0,567 0,884 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

Nilai cross loading pada tabel 4.4 menunjukkan adanya discriminant 

validity yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih 

tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Sebagai 
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ilustrasi loading factor Trans 1,2,3,  dengan Transformational Leadership adalah 

sebesar 0,914 , 0,795 , 0,884. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan loading factor 

dengan konstruk lain, yaitu Organizational Learning, Organizational Innovation, 

dan Organizational Performance. Selain itu, tabel di atas juga menunjukkan 

bahwa korelasi konstruk niat Learn, Perfo, Innov dengan indikatornya lebih tinggi 

dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih 

baik dibandingkan dengan indikator di blok lain. 

 

4.4.4 Reliabilitas Konstruk (Reliability Construct) 

 

Reliabilitas konstruk dari measurement model dengan indikator refleksif 

dapat diukur dengan melihat nilai composite reliability dari blok indikator yang 

mengukur konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite 

reliability di atas 0,70 (Ghozali, 2014). Berikut adalah nilai composite reliability 

di sajikan pada tabel 4.5 di bawah ini.  

Tabel 4.5 Composite Reliability 

Konstruk Composite Reliability 

Transformational Leadership 0,9 

Organizational Learning 0,84 

Organizational Innovation 0,932 

Organizational Performance 0,898 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua 

konstruk adalah di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model 
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yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel. Uji reliabilitas juga bisa diperkuat 

dengan Cronbach’s Alpha di mana output smartPLS memberikan hasil sebagai  

berikut 

Tabel 4.6 Cronbach’s Alpha 

 

Konstruk Cronbach’s Alpha 

Transformational Leadership 0,832 

Organizational Learning 0,745 

Organizational Innovation 0,902 

Organizational Performance 0,829 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

Nilai yang disarankan adalah di atas 0,7 dan pada tabel 4.6 di atas 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk semua konstruk berada di atas 

0,6 yang menunjukan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi 

memenuhi kriteria reliabel. 

 

4.5 Evaluasi Model Struktural atau Inner model 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam 

menilai model struktural dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. Tabel 4.7 merupakan hasil estimasi R-square 

dengan menggunakan smartPLS. 
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Tabel 4.7 R Square 

 

  R Square 

Transformational Leadership   

Organizational Learning 0,405 

Organizational Innovation 0,716 

Organizational Performance 0,581 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai R-square variabel persepsi 

Organizational Learning adalah sebesar 0.405. hal ini menunjukkan bahwa 40,5% 

variabel persepsi Transformational Leadership mampu menjelaskan 

Organizational Learning, dan Transformational Leadership mampu menjelaskan 

Organizational Innovation sebesar 0,716 atau 71,6% dan Transformational 

Leadership mampu menjelaskan Organizational Performance sebesar 58,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan Kinerja..., Mayangsari Karina Putri, Ma.-IBS, 2015



 

82 
 

 

 

4.6 Pengujian Hipotesis 

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat 

berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang 

digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path 

coeficients berikut ini: 

 

Tabel 4.8 Path Coefficients 

 

  
Path 

coeffcient 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

Transformational 

Leadership 

-> Organizational 

Learning  
0,637 9,391 

Transformational  

Leadership 

-> Organizational  

Innovation 
0,256 2,298 

Organizational  

Learning 

-> Organizational 

Innovation 
0,660 8,030 

Organizational 

Learning 

-> Organizational  

Performance 
0,598 3,724 

Organizational 

Innovation  

-> Organizational  

Performance 
0,191 1,014 

Sumber : Data yang di olah. 

 

4.6.1 Pengaruh Transformational Leadership terhadap Organizational 

Learning 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hubungan Transformational Leadership 

dengan Organizational Learning adalah signifikan dengan T-statistik berada di 

atas 1,96 yaitu sebesar 9,391. nilai original sample estimate adalah positif yaitu 

sebesar 0,637 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Transformational 

Leadership dengan Organizational Learning adalah positif. Dengan demikian, 

hipotesis H1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Transformational 
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Leadership berpengaruh positif signifikan terhadap Organizational Learning 

diterima. Dari hasil ini disimpulkan bahwa adanya Transformational Leadership 

akan lebih meningkatkan Organizational Learning untuk lebih mengembangkan 

memahami serta meningkatkan mutu perusahaan ini. 

 

4.6.2 Pengaruh Transformational Leadership terhadap Organizational 

Innovation 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa hubungan antara 

Transformational Leadership terhadap Organizational Innovation adalah 

signifikan dengan T-statistik berada di atas 1,96 yaitu sebesar 2,298. Nilai path 

coeffcient adalah positif yaitu sebesar 0,256 yang menunjukkan bahwa hubungan 

antara Transformational Leadership dengan Organizational Innovation adalah 

positif. Dengan demikian hipotesis H2 dalam penelitian ini yang menyatakan 

bahwa Transformational Leadership berpengaruh positif signifikan terhadap 

Organizational Innovation diterima. Dari hasil ini disimpulkan bahwa 

Transformational Leadership meningkatkan Organizational Innovation dalam hal 

mencari pengetahuan baru untuk meningkatkan value suatu perusahaan. 

 

4.6.3 Pengaruh Organizational Learning terhadap Organizational Innovation  

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa hubungan Organizational 

Learning dengan Organizational Innovation adalah signifikan dengan T-statistik 

berada di atas 1,96 yaitu sebesar 8,030. nilai path coeffcient adalah positif yaitu 

sebesar 0,660 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Organizational 

Learning dengan Organizational Innovation adalah positif. Dengan demikian, 
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hipotesis H3 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Organizational 

Learning berpengaruh positif signifikan terhadap Organizational Innovation 

diterima. Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa semakin tingginya hasil maka 

meningkatnya Organizational Learning untuk memacu para karyawan agar lebih 

meningkatkan Organizational Innovation meningkatkan ide-ide baru yang telah di 

persiapkan oleh para masing-masing karyawan di perusahaan ini. 

 

 

4.6.4 Pengaruh Organizational Learning terhadap Organizational 

Performance 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa hubungan Organizational 

Learning dengan Organizational Performance adalah signifikan dengan T-

statistik berada di atas 1,96 yaitu sebesar 3,724. nilai path coeffcient adalah positif 

yaitu sebesar 0,598 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Organizational 

Learning dengan Organizational Performance adalah positif. Dengan demikian, 

hipotesis H4 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Organizational 

Learning berpengaruh positif signifikan terhadap Organizational Perfomance 

diterima. Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa semakin tinggi hasilnya 

semakin menunjukan bahwa Organizational Learning efektif untuk meningkatkan 

Organizational Performance karyawan lebih terarah pada tujuan perusahaan ini.  

 

 

4.6.5 Pengaruh Organizational Innovation terhadap Organizational 

Performance 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa hubungan Organizational 

Innovation dengan Organizational Performance adalah tidak signifikan karena 
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dengan T-statistik berada di bawah 1,96 yaitu sebesar 1,014. nilai path coeffcient 

yaitu sebesar 0,191 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Organizational 

Innovation dengan Organizational Performance adalah positif. Dengan demikian, 

hipotesis H5 dalam penelitian ini yang menyatakan Organizational Innovation  

tidak signifikan positif terhadap Organizational Performance ditolak. 

Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa sedikitnya hasil yang tidak signifikan, 

dapat dilihat di perusahaan ini tidak terlalu mementingkan inovasi yang begitu 

besar, untuk melihat maka Organizational Innovation tidak terlalu berpengaruh 

pada Organizational Performance sebabnya karena. 
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4.7  Implikasi Manajerial 

  Berdasarkan hasil tersebut, dapat diberikan masukan bagi karyawan PT. 

Bintaro Serpong Damai. 

4.7.1 Transformasional Leadership  

 Dapat diketahui bahwa di PT. Bintaro Serpong Damai pengaruh 

kepemimpinan sangat di perhitungkan untuk berkembangnya suatu perusahaan. 

Berdasarkan nilai skor loading tertinggi pada Trans 1 membuktikan bahwa 

Penentuan visi misi yang menentukan arah tujuan perusahaan untuk mencapai 

Organizational Performance. Ternyata hasil dalam penelitian ini membuktikan 

bahwa, pihak pemimpin harus dalam setiap langkah management harus 

menentukan arahan yang jelas sesuai dengan tujuan, dan menentukan  keahlian 

karyawan sesuai dengan pekerjaan- pekerjaannya dalam lebih tepat. 

4.7.2 Organizational Learning 

 Dapat diketahui bahwa di PT. Bintaro Serpong Damai pengaruh 

Organizational Learning untuk pengambilan keputusan suatu pembelajaran 

sangat di perhitungkan untuk berkembangnya suatu perusahaan. Berdasarkan nilai 

skor loading tertinggi pada Learn 4 membuktikan bahwa perusahaan ini 

merupakan organisasi yang terus berkembang untuk mencapai Organizational 

Performance. Pimpinan berusaha terus mengembangkan organisasi segimana rupa 

dengan melihat kompetitor, pertumbuhan industri, perkembangan pasar dan untuk 

mendukung perkembangan organisasi tadi pimpinan mempertimbangan adanya 

pengetahuan-pengetahuan baru pada karyawan jadi mengadakan pelatihan-

pelatihan untuk metode kerja baru.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi organizational performance karyawan. Hasil analisis data yang 

dilakukan dengan menggunakan analisis SmartPLS menunjukan bahwa terdapat 

hipotesis yang tidak terbukti memiliki korelasi dan terdapat pula hipotesis yang 

terbukti memiliki korelasi yang signifikan. Dengan menggunakan studi penelitian 

organizational performance karyawan pada PT. Bintaro Serpong Damai, di 

peroleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Transformational Leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Learning.  

2. Transformational Leadership berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Organizational Innovation. 

3. Organizational Learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Innovation.  

4. Organizational Learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Performance. 

5. Organizational Innovation berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Organizational Performance. 
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5.2 Saran 

 

 Penelitian ini tentu saja jauh dari kata sempurna dan tentunya masih 

memiliki berbagai keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan 

untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berikut beberapa 

saran yang memungkinkan yang dapat diberikan untuk pihak PT. Bintaro Serpong 

Damai dan untuk penelitian selanjutnya, antara lain : 

 

1. Pimpinan harus memberikan arahan visi misi yang jelas dalam 

setiap langkah – langkah pekerjaan pada karyawannya. 

2. Menekankan karyawan yang sesuai oleh keahlian dalam 

bidangnya.  

3. Mengembangkan organisasi dengan menambah  pengetahuan – 

pengetahuan umum baru di metode kerja dalam mengadakan 

training pada karyawan – karyawannya. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dipertimbangkan penelitian 

serupa pada industri pelayanan jasa selain jasa tol untuk 

mengetahui apakah fenomena yang sama juga terjadi pada 

pelayanan jasa lain atau perusahaan yang mengembangkan 

kreativitas atau teknologi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi 

organizational innovation juga dapat dikembangkan sehingga 

dapat menghasilkan penelitian yang variatif dengan temuan-

temuan baru. 
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LAMPIRAN 

1. Kuesioner 

Peningkatan Kinerja Organisasi berdasarkan 

Kepemimpinan Transformational melalui Pembelajaran 

Organisasi dan Inovasi di PT. Bintaro Serpong Damai 
Perkenalkan, saya Mayangsari Karina Putri sebagai mahasiswa STIE Indonesia Banking 

School jurusan Manajemen. Saya sedang melakukan penelitian tentang Peningkatan Kinerja 

Organisasi berdasarkan Kepemimpinan Transformational bedasarkan Pembelajaran 

Organisasi dan Inovasi di PT. Bintaro Serpong Damai guna memenuhi syarat tugas akhir. 

kuesioner ini di tujukan pada karyawan PT Bintaro Serpong Damai. Dalam keisioner ini tidak 

direkam data pribadi dan tidak dipublikasikan, oleh karena itu saya harapkan jawaban yang 

sebenarnya dan seakurat mungkin sesuai dengan pengalaman yang dirasakan sehari-hari. 

A. Profil Responden 

Apakah anda karyawan PT. Bintaro Serpong Damai? 

o  Tidak (stop) 

o  Ya (lanjut) 

Jenis Kelamin 

o  Wanita 

o  Pria 

Usia 

o  18 - 25 

o  26 - 35 

o  36 - 45 

o  > 46 

Pendidikan Terakhir 

o  D3 

o  S1 
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o  S2 

Jabatan / Posisi anda saat ini 

o  Manajer 

o  Supervisor 

o  Staf / Karyawan Biasa 

 

B. Pendapat Responden 

B1. Atasan saya selalu berusaha menanamkan visi, misi dan tujuan perusahaan 

kedepan kepada bawahannya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

B2. Atasan saya selalu berusaha meningkatkan antusiasme bekerja bawahannya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

B3. Atasan saya menekankan penggunaan keahlian karyawan dalam bekerja 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

Learning Organization 

B4. Perusahaan saya telah banyak mengumpulkan pengetahuan baru yang 

meningkatkan keunggulan daya saingnya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

B5. Karyawan di perusahaan saya memiliki kapasitas keahlian yang mendukung 

keunggulan daya saing perusahaan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

B6. Perkembangan perusahaan saya sangat dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan 

baru. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

B7. Perusahaan saya merupakan organisasi yang terus berkembang 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

Innovation Organization 

B8. Perusahaan saya senantiasa menekankan pengembangan produk/layanan baru. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

B9. Perusahaan saya banyak menginvestasikan aktifitas pada pengembangan 

produk/layanan baru. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

B10. Perusahaan saya berfokus pada pengembangan teknologi baru. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

B11. Perusahaan menekankan pada inovasi teknologi. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

Organization Performance 

B12. Selama ini perusahaan saya berjalan sesuai dengan visi dan misinya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

B13. Selama ini perusahaan saya dapat memberikan manfaat terbaik kepada semua 

pihak yang berkepentingan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

B14. Selama ini perusahaan saya dapat mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju 
       Sangat Setuju 

Kirim
 

Diberdayakan oleh 
Google For mulir

 

 

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.  
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2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

1. Transformational Leadership 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,914 3 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,763 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 39,402 

df 3 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 TL1 TL2 TL3 

Anti-image Covariance 

TL1 ,283 -,113 -,138 

TL2 -,113 ,304 -,127 

TL3 -,138 -,127 ,266 

Anti-image Correlation 

TL1 ,762a -,384 -,505 

TL2 -,384 ,785a -,445 

TL3 -,505 -,445 ,743a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

TL1 1,000 ,869 

TL2 1,000 ,858 

TL3 1,000 ,879 
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Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

 

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,605 86,842 86,842 2,605 86,842 86,842 

2 ,214 7,149 93,990    

3 ,180 6,010 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

TL1 ,932 

TL2 ,926 

TL3 ,937 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

 

2. Organizational Learning 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,814 4 
 

 

KMO and Bartlett's Test 
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,690 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 31,028 

df 6 

Sig. ,000 
 

 

Anti-image Matrices 

 OL1 OL2 OL3 OL4 

Anti-image Covariance 

OL1 ,396 -,237 -,011 ,084 

OL2 -,237 ,287 -,129 -,130 

OL3 -,011 -,129 ,542 -,194 

OL4 ,084 -,130 -,194 ,638 

Anti-image Correlation 

OL1 ,632a -,702 -,023 ,168 

OL2 -,702 ,643a -,326 -,303 

OL3 -,023 -,326 ,806a -,331 

OL4 ,168 -,303 -,331 ,738a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

OL1 1,000 ,632 

OL2 1,000 ,832 

OL3 1,000 ,662 

OL4 1,000 ,499 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,625 65,623 65,623 2,625 65,623 65,623 

2 ,766 19,148 84,771    

3 ,423 10,575 95,346    

4 ,186 4,654 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrixa 
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 Component 

1 

OL1 ,795 

OL2 ,912 

OL3 ,814 

OL4 ,706 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

 

3. Organizational Innovation 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,895 4 
 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,694 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 54,554 

df 6 

Sig. ,000 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 OI1 OI2 OI3 OI4 

Anti-image Covariance 

OI1 ,209 -,150 -,073 -,033 

OI2 -,150 ,228 ,113 -,087 

OI3 -,073 ,113 ,369 -,185 

OI4 -,033 -,087 -,185 ,220 

Anti-image Correlation 

OI1 ,747a -,687 -,262 -,156 

OI2 -,687 ,646a ,388 -,391 

OI3 -,262 ,388 ,626a -,648 
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OI4 -,156 -,391 -,648 ,740a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

OI1 1,000 ,854 

OI2 1,000 ,744 

OI3 1,000 ,596 

OI4 1,000 ,870 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,064 76,589 76,589 3,064 76,589 76,589 

2 ,650 16,255 92,844    

3 ,172 4,301 97,145    

4 ,114 2,855 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

OI1 ,924 

OI2 ,862 

OI3 ,772 

OI4 ,933 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Peningkatan Kinerja..., Mayangsari Karina Putri, Ma.-IBS, 2015



 

103 
 

 

 

 

4. Organizational Performance 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,944 3 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,691 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 57,291 

df 3 

Sig. ,000 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 OP1 OP2 OP3 

Anti-image Covariance 

OP1 ,125 ,015 -,087 

OP2 ,015 ,283 -,085 

OP3 -,087 -,085 ,089 

Anti-image Correlation 

OP1 ,681a ,078 -,829 

OP2 ,078 ,818a -,536 

OP3 -,829 -,536 ,620a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

OP1 1,000 ,909 

OP2 1,000 ,842 

OP3 1,000 ,955 
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Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,706 90,204 90,204 2,706 90,204 90,204 

2 ,239 7,964 98,168    

3 ,055 1,832 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

OP1 ,953 

OP2 ,918 

OP3 ,977 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

 

a. 1 components 

extracted. 
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3. Hasil Uji PLS Algorithm

 

4. Hasil Uji Bootstrapping 
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AVE 
Composite 
Reliability Cronbachs Alpha 

Organization 
Performance 0,745 0,898 0,829 

Organizational 
Innovation 0,774 0,932 0,902 

Organizational 
Learning 0,568 0,84 0,745 

Transformational 
Leadership 0,75 0,9 0,832 

 

 

 

 

 

Organization 
Performance 

Organizational 
Innovation 

Organizational 
Learning 

Transformational 
Leadership 

Innov1 0,594 0,929 0,702 0,595 

Innov2 0,55 0,852 0,62 0,532 

Innov3 0,631 0,831 0,776 0,639 

Innov4 0,616 0,903 0,778 0,601 

Learn 0,611 0,557 0,767 0,39 

Learn1 0,538 0,61 0,699 0,534 

Learn2 0,486 0,699 0,768 0,534 

Learn3 0,641 0,606 0,778 0,452 

Perfo1 0,868 0,665 0,689 0,65 

Perfo2 0,835 0,518 0,638 0,518 

Perfo3 0,885 0,575 0,623 0,466 

Trans1 0,601 0,593 0,582 0,914 

Trans2 0,546 0,496 0,501 0,795 

Trans3 0,509 0,655 0,567 0,884 
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4. Wawancara dengan HRD Sdm  

 

Hari/Tanggal : Kamis , 12 Maret 2015 

Waktu : 11.00 WIB 

 Lokasi : Kantor  Bintaro Serpong Damai, di Ruangannya HRD Sdm 

Mayang  : pagi pak. 

Pak aan : iya pagi dek. Ayo masuk-masuk. 

Mayang : iya pak, makasih. 

Pak aan : silahkan duduk dek. Gimana skripsinya, tentang apa? 

Mayang : iya pak tentang, Peningkatan Kinerja organisasi .. 

Pak aan : oh, disini memang terbilang baik dalam menjalankan organisasi, lalu apa yang 

harus saya bantu? 

Mayang : saya mau tanya , berapa jumlah karyawan di PT.Bintaro ini ? 

Pak aan : kalau disini karyawannya, kita terdapat 82 karyawan ada beberapa karyawan 

sebagian outsourcing yaitu karyawan pul tol, tapi karyawan outsourcing tidak usah kita 

hitung. Karna bukan karyawan tetap disini.. itu saja ehehe, ada lagi apa yang ingin di 

tanyakan? 

Mayang : oh gitu ya pak. Bagaimana proses berjalannya organisasi di PT. Bintaro ? 

Pak aan : kalau untuk kegiatan organisasi sendiri, dari pengaruh pembelajaran untuk 

setiap masing – masing karyawan tetap pada setiap 3 bulan sekali. Lalu dari 

pembelajaran bersama dengan begitu muncul komentar – komentar terhadap  

organisasi yang berjalan, banyak pertanyaan dan di diskusikan kebetulan pada saat ini 

kita sedang meningkatkan standart mutu, untuk penilaian apakah baik atau tidaknya 

dari unit kerja masing-masing. 

Mayang : selanjutnya pak, ada gak kriteria apa saja yang digunakan untuk proses 

 peningkatannya? 

Pak aan : kriterianya, ya adanya transformational leadership harus memang pemimpin 

yang berpengaruh kuat untuk memimpin menbina apa yang harus di lakukan karyawan 

disini untuk bisa mencapai tujuan utama. Dengan adanya meningkatkan standart mutu 

disini memang butuh pembelajaran lebih dalam dan masukan – masukan yang pas apa 

saja yang seharusnya dilaksanakan tercapai apa tidak, selalu terdapat review selama 3 

bulan itu.   

Peningkatan Kinerja..., Mayangsari Karina Putri, Ma.-IBS, 2015



 

108 
 

Mayang : selanjutnya, bagaimana proses kegiatan organisasinya pak? 

Pak aan : selama ini berjalan sangat baik dari karyawan dalam pun berjalan sangat baik, 

sudah dilaksanakan dari dua tahun lalu. 

Mayang : oh gitu ya pak. Lalu apakah di PT. Bintaro ini terdapat inovasi di organisasinya? 

Pak aan : kami kan merupakan perusahaan pelayanan jasa bukan perusahaan produksi, 

maka yg kami fokuskan adalah kepuasan pengguna jalan tol, beda kalau contohnya 

perusahaan unilever dia kan perusahaan produksi pasti banyak melakukan innovasi 

terhadap produknya. Paling kalau disini inovasi biasanya inovasi pada training –training 

untuk karyawan saja.  

Mayang : ohh begitu ya pak, saya sudah cukup jelas atas apa yang bapak jelaskan pada 

saya, nanti kalo saya ingin menanyakan sesuatu saya datang kembali ya pak. terima 

kasih ya pak sudah meluangkan waktunya buat saya pak. Semoga penelitian saya ini 

lancar ya pak? 

Pak aan : aamiin.. iya sama-sama. Sukses ya mayang buat skripsinya.. 

Mayang : iya pak, makasih pak. 

Pak aan : iya iya iya. 
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