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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. 

 
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 
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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).  

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).  

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. 

 
1.2. Pembatasan Masalah 

 

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.  

Penelitian ini 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. 

 
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: 
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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? 

 

  

 

 
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. 

 

II. LANDASAN TEORI 
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2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Kinerja Organisasi (Organizational Performance) 

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. 

2.1.2. Pembelajaran Organisasi (Organizational Learning) 

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). 

2.1.3. Inovasi Organisasi (Organizational Innovation) 

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). 

 

2.1.4. Kepemimpinan Transformational (Transformational Leadership) 

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). 

 

 

 
2.2. Rerangka Konseptual 

Kepemimpinan transformasional membangun tim dan 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, 
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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).  

 H1: Sebuah hubungan positif ada antara transformational leadership 

Dan organizational learning. 

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, 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).  

 H2: Sebuah hubungan positif ada antara transformational leadership 

Dan organizational innovation. 

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) 

.H3: Sebuah hubungan positif antara keluar organizational learning dan 

organizational innovation. 

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. 
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 H4: Sebuah hubungan positif ada antara organizational learning dan 

organizational performance. 

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 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) 

H5: Sebuah hubungan positif ada antara organizational innovation dan 

organizational performance 

 

2.3. Model Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. 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 
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tahunnya. PT. Bintaro Serpong Damai ini adalah perusahaan swasta yang sangat fokus 

dengan pencapaian kinerja organisasi. 

. 

3.2. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

(descriptive). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 

akan dilakukan satu kali dalam suatu periode (cross sectional design). Cross sectional 

design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai 

sampel tertentu dari elemen populasi hanya sekali (Malhotra, 2010). Dalam cross sectional 

design, hanya satu sampel responden diambil dari populasi sasaran dan informasi hanya 

didapatkan satu kali dari responden tersebut. 

 

3.3. Metode Penghimpunan Data 

Dalam penelitian ini, data untuk penyelesaian penelitian bersumber dari data primer 

dan sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan 

masalah penelitian (Malhotra, 2010). Kuesioner diukur dengan skala Interval 7 

poin, mulai 1 sampai 7 sesuai dengan tingkat kesetujuan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung penyelesaian 

penelitian (Malhotra, 2010). 

 

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. Terakhir untuk mengetahui dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. 

Metode statistik dengan program SmartPLS 3.0, Untuk mendapatkan sampel yang dapat 

menggambarkan suatu populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan 

rumus Slovin. Dalam penelitian ini, jumlah indikator pertanyaan sebanyak 14 pertanyaan. 

demi memperkuat hasil pengolahan data maka jumlah data yang diinginkan sebesar 68 

data, berarti hasil pengali yang didapat adalah 0,05. Hasil tersebut masih memenuhi kriteria 

berdasarkan rumus slovin. (Umar, 2004). 
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3.5. Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.1  Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

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)  
 

Interval Scale 
1-7 

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) 

Interval Scale 
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. 
 
( Gracia-Morales, et.al, 2012) 
 
 
 
 

Interval Scale 
1-7 

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. 
 

(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. 
 

Interval Scale 
1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

(Mangkunegara, 2011) (Tucker &  Thorne, 2010) 
 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Profil Responden 

Seluruh responden yang berjumlah 68 orang, dengan mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden jenis kelamin pria 43 orang dan wanita 25 orang yang 

berusia 26-35 tahun yang berjumlah 26 orang atau sebesar 38% dari total responden. 

Pendidikan S1 menempati peringkat pertama sebagai mayoritas pendidikan terakhir 

responden sebanyak 39 orang atau sebesar 57%. Staf/karyawan biasa menjadi mayoritas 

jabatan responden saat ini yang berjumlah 59 orang atau sebesar 87% dari total responden.  

Hasil Analisis Data 

Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria 

yang ditentukan (Loading factor lebih dari ≥ 0,50 dan hampir mencapai ≥ 0,70; AVE ≥ 0,50; 

Composite Reliability ≥ 0,70). Hasil pengolahan data Path coefficient yang menunjukkan 

apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak dengan syarat nilai t-tabel ≥ 1,96. 

Hasil menunjukkan 4 (empat) hipotesis memenuhi syarat nilai yang diinginkan sehingga 

mendukung data dan 1 (tiga) hipotesis tidak memenuhi syarat nilai yang diinginkan sehingga 

tidak mendukung data. 

 
 
 
4.2. Implikasi Manajerial 

  Berdasarkan hasil tersebut, dapat diberikan masukan bagi karyawan PT. Bintaro 

Serpong Damai. 

 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. 
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 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.   

 

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. 

 

 

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 
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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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construct 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 

AVE 
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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 

Construct 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 

AVE 
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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 

 

Konstruk Composite Reliability 

Transformational Leadership 0,9 

Organizational Learning 0,84 

Organizational Innovation 0,932 

Organizational Performance 0,898 

 

  
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 

 

 

Hasil Uji SmartPLS 3.0 
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