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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

1.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1   

Landasan Teori: 

 

1. Kepemimpinan spiritual dalah pemimpin yang 

bertanggung  jawab  menyusun visi, tujuan, 

miisi, dan strategi, dan implementasinya. 

2. Motivasi adalah suatu tenaga atau factor  yang  

terdapat dalam diri manusia yang 

menimbulkan, mengarahkan, dan 

mengorgnisasikan tingkaah lakunya (Handoko, 

2000:259). 

3. Komitmen  organisasi merupakan tingkat 

kepercayaan dan  peneriman perkerjaan 

terhadap tujuan organisasi dan  mempunyi 

keinginan  untuk tetap ada dakam orgnisasi 

tersebut yang apada akhinya tergambar dalam 

statistic kehdiiran dn masuk keluarnya 

perkerjaan dari organisasi (turnover) Mathus 

dan Jackson (2001). 

4. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksnn tugas – 

tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan 

serta waktu Malayu SP. Hasibuhan (2006 : 94) 

 

Penelitian Terdahulu: 

 

1. Penelitihan Asmaningrum, dkk  (2010) 

menyimpulkan perawat yang  bekerja di RS Islam 

Surabaya  terdapat pengaruh signifikan dari 

penerapan spiritual  leadership. 

2. Hakim dam Azlimin (2015) meneliti bahwa 

interaksi antara spiritualitas individu dan spiritual 

tempat kerja tidk bisa dimodersi antara spiritulitas 

di tempat kerja  dan komitmen sumber daya 

manussia. 

3. Peneliti oleh Mansor et al. (2013)  menyatakan 

temuan dari peneliti ini adanya fakta bahwa 

pelaksanaan  pendekatan  organisasi untuk 

membuat keputusan masih dimasa pertumbuhan. 

4.  Peneliti Rizal et al. (2014) menyimpulkan 

komitmen dan motivasi organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap  terhadap kinerja karyawan. 

Sehingga hubungan antara kompenasi dan kinerja 

karyawan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tania dan Susanto 

(2013) pada karyawan PT. DI KNIFE motivsi 

kerja berpengaruh positif  dan signifikan terhadap 

komitmen orgniasional karyawan. 

6. Penelitian oleh Tanuwiya (2015) spiritual  

leadership dan kepuasan  kerja juga mengaruh 

poitif secara simultan terhdap kiinerja karyawan 

PT. Sari Pawita Pratama. 

7. Usman dan Danish menujukkan bahwa spiritulitas 

ditemukan cukup signifikan dalam  memprediksi 

komitmen afektif diantara para karyawan. 

Analisis Data 

Rumusan Masalah 

1. Apakah kepemimpinan spiritual berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada PT. Tiga Permata Tarsis? 

2. Apakah kepemimpinan spiritual berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Tiga Permata Tarsis? 

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada PT. Tiga Permata Tarsis? 

4. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Tiga Permata Tarsis? 

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Tiga Permata Tarsis? 

 

 

Latar Belakang 

Belum optimalnya penggunaan hari jam kerja sehingga produktivits kerja karyawan menurun, dan 

kurangnya hasil produksi. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Simpulan 
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1.2. MODEL PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan 

spiritual, motivasi terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan pada PT. 

Tiga permata tarsis. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 
Model Penelitian 

 
1.3. Hipotesis 

 

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan pada bab ini, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H1 : Kepemimpinan spiritual berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada 

PT. Tiga Permata Tarsis 

H2 : Kepemimpinan spiritual berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Tiga Permata Tarsis 

H3 : Motivasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada PT. Tiga 

Permata Tarsis 
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H4 : Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Tiga Permata 

Tarsis 

H5 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Tiga Permata Tarsis 

H6  : Motivasi memediasi pengaruh kepemimpinan sprititual terhadap kinerja 

pada PT. Tiga Permata Tarsis 

H7 : Komitmen memediasi pengaruh kepemimpinan spritiual terhadap kinerja 

pada PT. Tiga Permata Tarsis 

 

 

 


