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INTISARI 

 

 Sumber Daya Manusia yang ada di dalam sebuah perusahaan dituntut 

untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan tersebut. kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap 

orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam instansi. (Sina, 2013). 

 Kinerja Sumber Daya Manusia yang ada akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk memberikan kinerja yang optimal, seperti hasil wawancara yang 

telah di lakukan kepada beberapa SDM yang ada di PT Kubota Indonesia yang 

menyatakan bahwa akan bekerja secara optimal dan dapat mencapai tujuan atau 

visi misi yang ada di perusahaan. Banyak faktor yang dapat menjadikan kinerja 

dari sumber daya manusia meningkat atau bahkan menurun. Salah satunya dengan 

motivasi yang diberikan oleh pihak atasan maupun budaya kerja yang ada di 

dalamnya. Dengan adanya contoh dan motivasi dari pimpinan akan menjadikan 

para SDM yang ada menjadikan pemimpin tersebut sebagai panutan dan berusaha 

untuk memberikan kinerja yang terus meningkat. 

 Penelitian ini mengambil obyek pada PT Kubota Indonesia. Populasi yang 

ada didalam nya sebanyak 344 dan penulis mengambil 100 responden yang 

dijadikan sampel. Pembagian jumlah sampel sesuai dengan jumlah SDM yang ada 

di setiap divisi dengan kriteria karakteristik responden berdasarkan usia, jenis 

kelamin, unit kerja, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan dai hasil pengujian 

hipotesis didapatkan hasil bahwa variabel gaya kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM. Sedangakan untuk 

variabel budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja SDM. Gaya 

kepemimpinan transformasional juga tidak berpengaruh terhadap kinerja SDM 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Sama dengan pengaruh 

langsung, budaya organisasi juga tidak berpengaruh terhadap kinerja SDM 
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melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Sedangakan untuk 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia secara 

langsung, tetapi komitmen organisasi tidak berhasil menjadi variabel intervening 

dalam penelitian ini.  
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