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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study about transformational leadership, work engagement 
and meaning in work. This study analyzes the influences of transformational leadership toward work 
engagement through meaning in work. The object of this research is PT. Televisi Transformasi 
Indonesia (TRANS TV) Jakarta, news division employee. The population in this study were all news 
division permanent employee amount 56 respondent on  PT. Televisi Transformasi Indonesia 
(TRANS TV). The author conducted a survey and the respondents was taken from PT. Televisi 
Transformasi Indonesia (TRANS TV) news division permanent employee for sample amount 49 
respondents. The author used questionnaire method to collect information from the respondents. 
Data were analyzed using Partial Least Square (PLS) with Smart PLS 3.0 software. The result show 
that influences transformational leadership toward work engagement has a positive relation through 
meaning in work. 

Keywords : Transformational leadership, work engagement and meaning in work. 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Salah satu faktor kesuksesan suatu perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM) atau 
para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Dapat dikatakan demikian, karena karyawan 
merupakan roda penggerak utama bagi suatu perusahaan. Dengan tidak adanya keselarasan 
diantara karyawan dan pekerjaannya maka tidak akan tercapainya tujuan suatu perusahaan. 
Sumber daya manusia (SDM) suatu perusahaan akan sangat ditentukan oleh unsur karyawannya, 
karena itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi diukur dalam tampilan kerja dari karyawannya. 
Maka dari itu sumber daya manusia disebut modal utama bagi perusahaan untuk mencapai suatu 
tujuan organisasi. Adapun pengertian sumber daya manusia menurut Nawawi dalam (Gaol, 2014) 
sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset org anisasi atau 
perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif), sumber daya manusia juga berpotensi 
menjadi motor penggerak organisasi. 

Pada tahun 2015 Chairul Tanjung membeli saham Cable News Network  (CNN),  pemilik PT. 
Trans Media tersebut bekerja sama dengan perusahaan asing yaitu CNN. Mereka sepakat untuk 
meluncurkan CNN Indonesia.  CNN adalah sebuah saluran berita kabel Amerika Serikat yang 
didirikan pada tahun 1980 oleh konglomerat media asal Amerika Serikat yaitu Ted Turner 
(sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/28/1558029/Gandeng.Chairul.Tanjung.T
urner.Luncurkan.CNN.Indonesia). CNN Indonesia akan di kelola oleh PT. Trans Media. Trans Media 
yang akan menjalankan kegiatan operasional CNN Indonesia dari Jakarta, tepatnya akan dikelola 
oleh PT. Televisi Transformasi Indonesia pada divisi News. Divisi News mempunyai 2 departemen 
yaitu Bulletin & Documentery. Kini departemen buletin telah di tiadakan dari divisi News dan 
digantikan oleh CNN Indonesia yang notabenenya mempunyai stasiun televisi tersendiri yang pada 
tanggal 17 Agustus 2015 tayang pertama kali hanya pada stasiun televisi CNN Indonesia yaitu 
saluran berbayar Transvision, namun pada tanggal 29 Mei 2016  acara Reportase digantikan oleh 
CNN Indonesia yang kini tayang pada stasiun televisi Trans TV. Hal itu merupakan salah satu bentuk 
promosi untuk memperkenalkan CNN Indonesia kepada rakyat indonesia. Sebelum adanya CNN 
Indonesia, pada divisi News telah terisi oleh acara Reportase. Sebelumnya, struktur organisasi pada 
divisi News memiliki 2 cabang yaitu departemen Bulletin dan Documentery. Namun setelah adanya 
CNN Indonesia, keberadaan acara Reportase diambil alih dan digantikan oleh CNN Indonesia. Para 
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karyawan yang telah bekerja pada divisi News departemen Buletin yang tadinya bekerja untuk 
Reportase kini bekerja untuk CNN Indonesia, maka struktur organisasinya menjadi terpecah.  

Semua karyawan pada divisi News di interview kembali oleh kepala Divisi News yaitu Bapak 
Gatot Triyanto. Bapak Gatot memberikan pilihan kepada karyawan sesuai minat dan potensi 
karyawan tersebut lebih memilih untuk bergabung dengan CNN Indonesia atau tetap pada divisi 
News departemen Documentery. Bapak Gatot Triyanto adalah kepala divisi News dia telah 
memimpin selama 9 tahun terhitung dari bulan September 2007. Beliau adalah sosok pemimpin 
yang menginspirasi, mengayomi dan menganggap karyawan selayaknya anak sendiri dengan 
memberikan perhatian sehingga karyawan merasa nyaman bekerja dibawah naungan Bapak Gatot 
Triyanto. Beliau selalu menyemangati karyawan sehingga karyawan merasa termotivasi untuk 
menjadi lebih baik dan selalu berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 
Dengan gaya kepemimpinan yang seperti itu karyawan akan merasa percaya diri, dihargai, loyal 
dan respect kepada pemimpinnya yaitu Bapak Gatot Triyanto. Selain itu Bapak Gatot selalu mampu 
memecahkan masalah dengan cara-cara baru yang terjadi pada divisi News. Bapak Gatot Triyanto 
memiliki karakteristik yang sesuai dengan gaya Transformational Leadership. Dalam hal 
menentukan pilihan, karyawan tidak hanya melihat minat dan potensinya namun gaya 
Transformational Leadership Bapak Gatot Triyanto juga dapat memprioritaskan pilihan mereka 
untuk tetap pada divisi News departemen Documentery. Karyawan yang memilih tetap pada divisi 
News departemen Documentery menganggap bahwa Bapak Gatot Triyanto memiliki gaya 
kepemimpinan yang kuat sehingga para karyawan merasa terikat dengannya. Ketika karyawan telah 
menentukan pilihan untuk tetap bekerja pada divisi News departemen Documentery berarti mereka 
telah berkomitmen untuk bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang ia pilih. Maka dengan 
demikian dapat dikatakan karyawan tersebut telah memiliki emosional terhadap pekerjaannya. 
Dalam hal ini pengaruh Transformational Leadership Bapak Gatot Triyanto terhadap karyawan yang 
suka terhadap pemimpinnya akan merasa terikat dengan pekerjaannya. Karyawan tersebut akan 
bekerja secara totalitas, selalu merasa termotivasi dan merasa nyaman dengan pekerjaannya. 
Karyawan akan merasa bersemangat terhadap pekerjaannya dan merasa bangga bisa menjadi 
bagian dari organisasi. Sehingga keinginan untuk mengundurkan diri dari organisasinya sangat 
rendah. 

Transformational Leadership mengembangkan misi untuk organisasi dan mampu 
mempengaruhi karyawan untuk merasakan pekerjaannya adalah sesuatu hal yang bermakna. 
Dengan adanya Transformational Leadership dalam organisasi maka akan menciptakan Meaning 
in Work bagi karyawan (Ghadi et al, 2013). Begitupun dengan Meaning in Work, Meaning  in Work 
merupakan faktor motivasi intrinsik yang meningkatkan Work Engagement (May et al, 2004). Peran 
Transformational Leadership sangat dibutuhkan untuk mendorong motivasi karwayan sehingga 
karyawan dapat memiliki Work Engagement dan Meaning in Work yang tinggi terhadap 
pekerjaannya. Meaning in Work yang tinggi pada karyawan akan berpartisipasi aktif dalam 
menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya yang berarti karyawan memiliki rasa Work Engagement 
karena hal ini dianggap penting sehingga karyawan akan lebih merasa puas dan senang jika bisa 
menghabiskan sebagian besar waktu, tenaga, dan pikiran untuk pekerjaannya. Dapat disimpulkan 
bahwa Meaning in Work dapat bertindak sebagai mediator pada Transformational Leadership dan 
Work Engagement (Ghadi et al, 2013). 

1.2 Perumusan Masalah 

 

1. Apakah Transformational Leadership berpengaruh positif pada Work Engagement karyawan 
bagian divisi News PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) Jakarta ? 

2. Apakah Transformational Leadership berpengaruh positif pada Meaning in Work karyawan 
bagian divisi News PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) Jakarta ? 

3. Apakah Meaning in Work berpengaruh positif pada Work Engagement karyawan bagian 
divisi News PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) Jakarta ? 
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2. Landasan Teori 
 

2.1 Transformational Leadership 
 

Gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin  yang mampu membawa 

perubahan‐perubahan yang lebih mendasar, seperti perubahan nilai‐ nilai, tujuan, dan kebutuhan 
bawahan menurut Avolio dan Bruce (dalam Suseno, 2010). Dengan penerapan Transformational 
Leadership karyawan akan merasa dipercaya, dihargai, loyal dan respect kepada pimpinannya. 
Pada akhirnya karyawan akan termotivasi untuk melakukan lebih dari yang diharapkan (Yukl, 2009). 
Transformational Leadership dapat pula didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang 
mengutamakan kesadaran kepentingan bersama antara anggota organisasi dan membantu mereka 
untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama (Morales et al, 2012). 

2.2 Work Engagement 

Work Engagement didefinisikan oleh Schaufeli et al, (2002) merupakan sebuah aspek yang 
meliputi mental positif, keterikatan penuh dalam melakukan pekerjaan dan disertai dengan vigor, 
dedication, dan absorption. Vigor mengacu pada tingginya tingkat energi dan ketahanan mental saat 
bekerja, kemauan untuk berinvestasi usaha dalam suatu pekerjaan, dan ketekunan bahkan saat 
sedang menghadapi kesulitan. Dedication ditandai dengan rasa penting, antusiasme, inspirasi, 
kebanggaan, dan tantangan di tempat kerja. Absorption terdiri dari timbulnya konsentrasi, dan 
merasa bahagia dalam mengerjakan suatu pekerjaan dimana waktu berlalu dengan cepat, dan 
merasa kesulitan untuk memisahkan diri dari pekerjaan. 

2.3 Meaning in Work 

Menurut Arnold et al, (2007) Meaning in Work adalah menemukan tujuan dalam pekerjaan 
yang lebih besar dari hasil ekstrinsik pekerjaan. Pengertian Meaning in Work didasarkan pada 
interaksi dan interpretasi subjektif dari pengalaman kerja karyawan terutama pengalaman dalam 
lingkungan kerja (Rosso et al, 2010). Meaning in Work juga dikonsepkan sebagai menemukan tujuan 
dalam pekerjaan yang melebihi dari upah yang didapatkan (Arnold et al, 2007). 

 

2.4 Model Penelitian 

 

 

                                    

                          

          Sumber : (Ghadi et al, 2013) 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1  Ho1 : Transformational Leadership tidak berpengaruh positif terhadap Work Engagement. 
Ha1 : Transformational Leadership berpengaruh positif terhadap Work Engagement. 

Transformational Leadership dibutuhkan untuk meningkatkan potensi karyawan ke tingkat yang 
lebih tinggi dengan memenuhi kebutuhan karyawan dengan demikian akan meningkatkan dedikasi 
karyawan, dedikasi adalah dimensi dari Work Engagement. Beberapa penelitian membuktikan 
adanya suatu hubungan bahwa Transformational Leadership secara positif terkait dengan Work 
Engagement menurut Attridge et al, (dalam Hoper et al, 2012). Dukungan Transformational 
Leadership ditemukan secara signifikan akan meningkatkan Work Engagement yang positif, yang 

Work 
engagement 

Meaning in 
Work 

H2 (+) H3 (+) 

Transformational 
Leadership 

H1 (+) 
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mendorong, mendukung, inovatif dan menghargai usaha karyawannya menurut Bakker et al, (dalam 
Hoper et al, 2012). 

 
2.5.2  Ho2 : Transformational Leadership tidak berpengaruh positif terhadap Meaning in Work. 

Ha2 : Transformational Leadership berpengaruh positif terhadap Meaning in Work. 
Melalui motivasi inspirasional Transformational Leadership dipandang sebagai sesuatu yang 
memiliki visi yang menarik untuk masa depan. Sosok Transformational Leadership yang 
mengembangkan misi untuk organisasi akan mempengaruhi persepsi karyawan untuk merasakan 
bekerja adalah sesuatu hal yang bermakna. Konsistensi antara visi dan misi Transformational 
Leadership akan meningkatkan Meaning in Work bagi karyawan (Ghadi et al, 2013). 

2.5.3  Ho3 : Meaning in Work  tidak berpengaruh positif  terhadap Work Engagement. 
Ha3 : Meaning in Work  berpengaruh positif  terhadap Work Engagement. 

Beberapa penelitian mendukung gagasan bahwa Meaning in Work merupakan faktor motivasi 
intrinsik yang meningkatkan Work Engagement (May et al, 2004). Beberapa penelitian lain juga 
menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan saat bekerja membuat karyawan merasa terikat dengan 
pekerjaanya ditunjukkannya dengan karyawan menghargai pekerjaan yang mereka lakukan dan 
menjadi lebih sadar tentang arti dan nilai-nilai dari Meaning in Work menurut Gallup (dalam Ghadi 
et al, 2013). 

3. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Populasi dan Sampel 
 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan bagian divisi News  pada PT. Televisi 
Transformasi Indonesia (TRANS TV) Jakarta yang berjumlah 56 orang. Pemilihan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling dan pemilihan sampe menggunakan rumus 
slovin (Umar, 2004) yang mendapatkan jumlah sampel sebanyak 49. 

 
3.2 Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel eksogen atau variabel bebas serta 
variabel endogen atau variabel terikat dan variabel mediator yang dijabarkan dalam tabel sebagai 
berikut : 

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

TRANSFORMATI
ONAL 

LEADERSHIP 

(TL) 

 

Transformational 
Leadership 
memberikan teladan 
yang baik untuk 
karyawan mereka, 
berkomunikasi 
dengan visi yang 
jelas, mendorong 
karyawan untuk 
bekerja lebih keras, 
dengan melakukan 
pendekatan kepada 
karyawan untuk 
mencapai tujuan 
organisasi. 

(Bass dan Riggio, 
2005) 

TL1. Pemimpin mengkomunikasikan visi 
yang jelas dan positif tentang masa 
depan. 

TL2. Pemimpin memperlakukan karyawan 
sebagai individu, mendorong 
perkembangan karyawan. 

TL3. Pemimpin memberikan pengakuan 

kepada karyawan. 

TL4. Pemimpin menumbuhkan 

kepercayaan, kerja sama antar karyawan. 

TL5. Pemimpin memikirkan masalah 
dalam cara-cara baru dengan memberikan 
pertanyaan asumsi. 

TL6. Pemimpin menjelaskan tentang nilai-
nilai dan praktek apa yang ia jelaskan. 

Likert Scale 

1-7 
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TL7. Pemimpin menanamkan kebanggaan 
dan rasa hormat pada orang lain. 

TL8. Pemimpin menginspirasi karyawan 
untuk menjadi sangat kompeten 

(Carless et al, 2000) 

 

VARIABEL DIMENSI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

Work Engagement 

(WE) 

Work Engagement 
merupakan sebuah 
aspek yang meliputi 
mental positif, 
keterikatan penuh 
dalam melakukan 
pekerjaan dan 
disertai dengan 
vigor, dedication dan 
absorption. 

 

(Schaufeli et al, 

2002) 

 

Vigor 

 

Didefinisikan 
sebagi level energi 
yang tinggi, 
ketahanan mental 
dalam bekerja, 
kemauan untuk 
sungguh-sungguh 
berusaha dalam 
bekerja, dan tetap 
gigih meski 
menemui kesulitan. 

 

(Schaufeli dan 
Bakker, 2004) 

V1. Ditempat kerja saya, saya merasa 
penuh energi. 

V2. Pada pekerjaan saya, saya merasa 
kuat dan bersemangat. 

V3. Ketika saya bangun dipagi hari, 
saya merasa seperti ingin bekerja. 

V4. Saya bisa terus bekerja untuk waktu 
yang sangat lama pada suatu waktu. 

V5. Pada pekerjaan saya, saya sangat 
tangguh dan kuat mental. 

V6. Ditempat kerja saya, saya selalu 
bertahan, bahkan ketika segala sesuatu 
tidak berjalan dengan baik. 

 

(Schaufeli et al, 2006) 

Likert Scale 

1-7 

 

VARIABEL DIMENSI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

Work Engagement 

(WE) 

 

Work Engagement 
merupakan sebuah 
aspek yang meliputi 
mental positif, 
keterikatan penuh 
dalam melakukan 
pekerjaan dan 
disertai dengan 
vigor, dedication dan 
absorption. 

 

(Schaufeli et al, 

2002) 

Dedication 

 

 

Didefinisikan 
sebagai keterikatan 
secara kuat di 
dalam satu 
pekerjaan ditandai 
oleh suatu 
perasaan yang 
penuh makna, 
antusias, inspiratif, 
bangga terhadap 
tantangan dalam 
pekerjaan itu. 

 

(Schaufeli dan 
Bakker, 2004) 

D1. Didalam pekerjaan yang saya 
lakukan saya menemukan rasa penuh 
makna dan tujuan. 

D2. Saya antusias dengan pekerjaan 

saya. 

D3. Pekerjaan saya menginspirasi saya. 

D4. Saya bangga dengan pekerjaan 

yang saya lakukan. 

D5. Bagi saya pekerjaan saya cukup 

menantang. 

 

 

(Schaufeli et al, 2006) 

Likert Scale 

1-7 
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VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 

SKALA 

PENGUKURAN 

Meaning in Work 

(MIW) 

Makna 
pekerjaan 
dikonsepkan 
sebagai 
menemukan 
tujuan dalam 
pekerjaan 
 
 
 

(Arnold et al, 

2007) 

 

MIW1. Saya telah menemukan pekerjaan yang 

bermakna. 

MIW2. Saya memahami bagaimana pekerjaan 

saya berkontribusi untuk hidup saya. 

MIW3. Saya memiliki pemahaman yang baik 

yang membuat pekerjaan saya bermakna. 

MIW4. Saya telah menemukan pekerjaan yang 

memiliki tujuan yang memuaskan. 

MIW5. Saya melihat pekerjaan saya sebagai 

kontribusi terhadap pertumbuhan pribadi saya. 

MIW6. pekerjaan saya membantu saya lebih 

memahami diri saya. 

MIW7. pekerjaan saya membantu saya 

memahami dunia di sekitar saya. 

MIW8. pekerjaan saya tidak merubah dunia 

saya. 

MIW9. Pekerjaan yang saya lakukan memiliki 

tujuan yang besar. 

(Steger et al, 2012) 

Likert Scale 

1-7 

 

 

VARIABEL DIMENSI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

Work Engagement 

(WE) 

 

Work Engagement 
merupakan sebuah 
aspek yang meliputi 
mental positif, 
keterikatan penuh 
dalam melakukan 
pekerjaan dan 
disertai dengan 
vigor, dedication dan 
absorption. 

(Schaufeli et al, 

2002) 

Absorption 

 

Didefinisikan dengan 
berkonsentrasi 
secara penuh dan 
minat yang 
mendalam terhadap 
pekerjaan, sehingga 
merasa waktu berlalu 
dengan cepat dan 
sulit untuk 
melepaskan diri dari 
pekerjaan. 

(Schaufeli dan 
Bakker, 2004) 

A1. Waktu berlalu ketika saya bekerja. 

A2. Ketika saya bekerja, saya lupa 
segala sesuatu yang lain disekitar 
saya. 

A3. Saya merasa senang ketika saya 

bekerja intens. 

A4. Sulit untuk melepaskan diri dari 

pekerjaan saya. 

(Schaufeli et al, 2006) 

Likert Scale 

1-7 
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3.3 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode PLS atau Partial 
Least Square. Data yang di dapat dari hasil penelitian ini akan dihitung menggunakan software 
smartPLS 3.0. Analisis Partial Least Square adalah teknik statistika multivariat yang melakukan 
perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. Partial Least 
Square atau yang biasa disebut dengan PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis 
varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik 
pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (missing values), dan 
multikolinearitas (Abdillah dan Hartono, 2015).  

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pretest 

Pada penelitian ini melakukan Pretest dengan menggunakan software SPSS 23 yang semua 
pernyataan sudah sesuai dengan kriteria dan dapat dikatakan valid dan reliabel. 

4.2 Evaluasi Model Struktural atau Inner model 

nilai R-square variabel Meaning in Work adalah sebesar 0.486. Hal ini menunjukkan bahwa 
48.6% variabel Transformational Leadership mampu menjelaskan Meaning in Work, sedangkan 
51.4% dijelaskan oleh variabel lain. Transformational Leadership mampu menjelaskan Work 
Engagement sebesar  0.807 atau 80.7% sedangkan 19.3% dijelaskan oleh variabel lain. 

4.3 Evaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 
 

4.3.1 Construct Validity 

Validitas Konstruk dari measurement model dengan indikator reflektif dapat diukur dengan 
loading score. Suatu konstruk dinyatakan valid jika nilai loading score > 0.5 (Ghozali, 2014). 

4.3.2 Convergent Validity 

Untuk menilai convergent validity suatu konstruk dapat dilakukan dengan melihat skor 
average variance extracted (AVE), masing-masing harus bernilai di atas 0,5 (Sarwono dan 
Narimawati, 2015). Dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini, bahwa semua AVE memiliki nilai di 
atas 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai convergent validity yang 
baik. Setelah pengujian outer model maka didapatkan hasil bahwa semua item pernyataan telah 
valid yaitu loading factor > 0.5, AVE > 0.5. 

4.3.3 Discriminant Validity 

Discriminant validity dari model pengukuran (outer model) dengan indikator refleksif dinilai 
berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Diharapkan setiap blok indikator memiliki 
loading lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dan dibandingkan dengan indikator 
indikator untuk laten variabel lainnya (Ghozali, 2014). menunjukkan adanya discriminant validity 
yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi 
indikator dengan konstruk lainnya. Sebagai ilustrasi loading factor TL1, TL2, TL3, TL4, TL5, TL6, 
TL7  dan TL8 pada variabel Transformational Leadership adalah sebesar 0.852, 0.903, 0.935, 0.907, 
0.856, 0.903, 0.878, 0.906. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan loading factor dengan konstruk lain 
yaitu Absorption, Dedication, Meaning in Work dan Vigor. Selain itu tabel diatas menunjukan bahwa 
korelasi konstruk pada A, D, MIW dan V 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. 
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4.3.4 Construct Reliability 

Reliabilitas konstruk dari measurement model dengan indikator refleksif dapat diukur dengan 
melihat nilai composite reliability dan cronbach’s alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk. 
Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite reliability dan cronbach’s alpha diatas 0.70 
(Ghozali, 2014). menunjukkan bahwa nilai Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha untuk semua 
konstruk adalah diatas 0.7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi 
memenuhi kriteria reliabel.  

4.4 Pengujian Hipotesis 

Signifikasi 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 4.1 Path Coefficient 

 Path 
Coefficient 

t-statistics 

(|O/STERR|) 

P Values 

Transformational Leadership -> Work 

Engagement 
0.301 2.033 0.044 

Transformational Leadership -> 

Meaning in Work 
0.697 6.054 0.000 

Meaning in Work -> Work 

Engagement 
0.662 5.431 0.000 

Sumber: Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

 Transformational Leadership -> Work Engagement  

Pada tabel 4.1 Path Coefficient diatas, dapat dilihat bahwa nilai P Values sebesar 0.044 < 0.05 dan 
nilai t-statistics sebesar 2.033 > 1.96 (T tabel signifikansi 5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Ho1 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh antara Transformational Leadership terhadap Work 
Engagement. Nilai Path Coefficient adalah positif sebesar 0.301, yang menunjukkan bahwa 
pengaruh antara Transformational Leadership terhadap Work Engagement adalah positif. Dengan 
demikian Ha1 dalam penelitian ini yang menyatakan Transformational Leadership berpengaruh 
positif terhadap Work Engagement diterima. Seperti pada penelitian Ghadi et al, (2013) menemukan 
bahwa hubungan langsung antara Transformational Leadership dan Work Engagement yang berarti 
hasil penelitian didukung hipotesis. Penelitian Ghadi et al, (2013)  menunjukkan bahwa pemimpin 
yang mempunyai gaya transformasional akan membuat karyawan cenderung lebih semangat 
(vigor), memiliki rasa dedikasi (dedication) dan menghayati (absorption) pekerjaannya. 

 Transformational Leadership -> Meaning in Work 

Pada tabel 4.1 Path Coefficient diatas, dapat dilihat bahwa nilai P Values sebesar 0.000 < 0.05 dan 
nilai t-statistics sebesar 6.054 > 1.96 (T tabel signifikansi 5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Ho2 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh antara Transformational Leadership terhadap Meaning 
in Work. Nilai Path Coefficient adalah positif sebesar 0.697, yang menunjukkan bahwa pengaruh 
antara Transformational Leadership terhadap Meaning in Work adalah positif. Dengan demikian Ha2 
dalam penelitian ini yang menyatakan Transformational Leadership berpengaruh positif terhadap 
Meaning in Work diterima. Penelitian Ghadi et al, (2013) juga menemukan bahwa Transformational 
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Leadership akan menciptakan Meaning in Work bagi karyawan yang berarti hasil penelitian didukung 
hipotesis. 

 Meaning in Work -> Work Engagement 

Pada tabel 4.1 Path Coefficient diatas, dapat dilihat bahwa nilai P Values sebesar 0.000 < 0.05 dan 
nilai t-statistics sebesar 5.431 > 1.96 (T tabel signifikansi 5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Ho3 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh antara Meaning in Work terhadap Work Engagement. 
Nilai Path Coefficient adalah positif sebesar 0.662, yang menunjukkan bahwa pengaruh antara 
Meaning in Work terhadap Work Engagement adalah positif. Dengan demikian Ha3 dalam penelitian 
ini yang menyatakan Meaning in Work  berpengaruh positif terhadap Work Engagement diterima. 
Penelitian May et al, (2004) mendukung gagasan bahwa Meaning in Work merupakan faktor 
motivasi intrinsik yang meningkatkan Work Engagement yang berarti hasil penelitian di dukung 
hipotesis. 

4.5 Implikasi Manajerial 

 Transformational Leadership 

Pada PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) bagian divisi News, pengaruh faktor 
Transformational Leadership sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan 
nilai score loading tertinggi pada TL3 (pemimpin memberikan pengakuan kepada karyawan) yaitu 
0.935 membuktikan bahwa Bapak Gatot Triyanto selaku kepala divisi News memberikan pengakuan 
kepada karyawan sangat mempengaruhi timbulnya Meaning in Work dan Work Engagement. Hal ini 
menunjukkan bahwa hasil penelitian yaitu, jika seorang karyawan mendapatkan pengakuan dari 
pemimpinnya maka dia akan merasa pekerjaan yang dilakukan adalah penting dan sangat 
bermakna dan karyawan merasa terikat dengan pekerjaannya, serta pengakuan itu akan menambah 
semangat bagi karyawan itu sendiri untuk melakukan segala pekerjaan dengan sebaik mungkin. 
Pada score loading TL4 (pemimpin menumbuhkan kepercayaan, kerja sama antar karyawan) juga 
mendapat score loading yang tinggi yaitu 0.907 membuktikan bahwa Bapak Gatot Triyanto 
menumbuhkan kepercayaan, kerja sama antar karyawan sehingga karyawan merasa Bapak Gatot 
Triyanto memberikan rasa percaya diri kepada karyawan sehingga karyawan bebas berkreatifitas 
karena PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) adalah perusahaan yang bergerak di 
bidang media dan dituntut harus kreatif dan menumbuhkan rasa kerja sama dalam perusahaan 
ditunjukkan dengan kekompakan antar karyawan. 

 Meaning in Work 

Pada  PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) bagian divisi News, pengaruh faktor 
Meaning in Work sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan nilai score 
loading tertinggi pada MIW3 (saya memiliki pemahaman yang baik yang membuat pekerjaan saya 
bermakna) sebesar 0.938 membuktikan bahwa karyawan memiliki pemahaman yang baik yang 
membuat pekerjaannya bermakna ditunjukkan dengan karyawan mengerti bahwa tujuan dalam 
bekerja memiliki makna yang besar dalam hidupnya. Pada score loading MIW5 (saya melihat 
pekerjaan saya sebagai kontribusi terhadap pertumbuhan pribadi saya) juga mendapat score 
loading yang tinggi yaitu 0.936 membuktikan bahwa seorang karyawan melihat pekerjaan adalah 
sebagai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan dirinya, oleh karena itu peran 
Transformational Leaderhip Bapak Gatot Triyanto sangat dibutukan. Hal ini menunjukkan bahwa 
hasil penelitian yaitu pekerjaan yang di anggap bermakna oleh seorang karyawan akan memberikan 
kontribusi terhadap pertumbuhan hidupnya sendiri. Sosok pemimpin yang bersifat transformasional 
seperti Bapak Gatot mampu menunjang kinerja karyawan untuk merasakan pentingnya Meaning in 
Work dan Work Engagement karyawan bagian divisi News pada  PT. Televisi Transformasi 
Indonesia (TRANS TV). 
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 Work Engagement 

Pada  PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) bagian divisi News, variabel Work 
Engagement perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Berdasarkan nilai score loading 
terendah pada Work Engagement yaitu dimensi vigor V6 (di tempat kerja saya, saya selalu bertahan 
bahkan ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik) yaitu sebesar 0.670. Bapak Gatot Triyanto 
selaku kepala divisi News harus lebih memperhatikan karyawannya salah satunya dengan cara 
mengadakan outbond diluar kantor agar karyawan lebih mengerti arti kebersamaan, Meaning in 
Work dan kesetiaan pada pekerjaannya sehingga karyawan dapat bertahan dengan segala situasi 
apapun bahkan ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Pengaruh faktor Work 
Engagement sangat diperlukan untuk menunjang kinerja karyawan. Jika karyawan bagian divisi 
News pada  PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) memiliki tingkat Work Engagement 
yang tinggi maka karyawan akan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap pekerjaan dan 
organisasi oleh karena itu rasa Meaning in Work juga diperlukan. Berdasarkan nilai score loading 
tertinggi pada Work Engagement yaitu pada dimensi dedication D5 (bagi saya pekerjaan saya cukup 
menantang) yaitu sebesar 0.938 membuktikan bahwa bagi karyawan pekerjaannya cukup 
menantang sehingga karyawan tersebut merasa dirinya termotivasi untuk mengerjakan segala 
tugasnya sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu sosok pemimpin 
yang mempunyai gaya transformasional seperti Bapak Gatot Triyanto sangat diperlukan untuk dapat 
memotivasi karyawan bagian divisi News pada  PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV). 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Transformational Leadership terhadap Work 
Engagement melalui Meaning in Work pada karyawan divisi News PT. Televisi Transformasi 
Indonesia (TRANS TV). Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis smartPLS 
3.0 menunjukkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai path coefficient sebesar 0.301 yang berarti 
Transformational Leadership berpengaruh positif terhadap Work Engagement. Pada 
divisi News PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) dengan adanya sosok 
Transformational Leadership akan meningkatkan Work Engagement karyawan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai path coefficient sebesar 0.697 yang berarti 
Transformational Leadership berpengaruh positif terhadap Meaning in Work. Pada 
divisi News PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) dengan adanya sosok 
Transformational Leadership akan meningkatkan Meaning in Work karyawan. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai path coefficient sebesar 0.662 yang 
berarti Meaning in Work berpengaruh positif terhadap Work Engagement. Pada 
divisi News PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) dengan adanya 
Meaning in Work  akan meningkatkan Work Engagement karyawan. 

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 
divsi News pada PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) dan untuk penelitian selanjutnya, 
antara lain: 

1. Bapak Gatot Triyanto selaku kepala divisi News pada PT. Televisi Transformasi 
Indonesia (TRANS TV) harus lebih merencanakan strategi dalam setiap langkah-
langkah karyawannya agar mampu mencapai visi dan misi dengan mengadakan 
evaluasi minimal semimggu sekali agar komunikasi pemimpin dengan karyawannya 
dapat selalu terjaga. 
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2. Pada divisi News PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) diadakannya 
ruangan konseling beserta psikolog untuk karyawan yang sedang mempunyai 
keluhan terhadap pekerjaannya agar diberi masukan positif tentang pekerjaannya 
sehingga karyawan akan tetap bertahan dengan pekerjaannya walaupun ketika 
segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. 

3. Bapak Gatot Triyanto selaku kepala divisi News pada PT. Televisi Transformasi 
Indonesia (TRANS TV) memberikan arahan yang jelas dalam proses pekerjaan yang 
telah diberikan kepada karyawan sesuai dengan minat dan potensi karyawan agar 
karyawan bisa bekerja lebih baik. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mencari objek penelitian yaitu stasiun televisi 
lainnya di Indonesia dengan menambah beberapa variabel dan menambah jumlah 
responden untuk mengetahui apakah fenomena yang sama juga terjadi pada industri 
pertelevisian lainnya yang mengembangkan kreatifitas dan teknologi. 
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LAMPIRAN 

R-Square 

Construct R-Square Kriteria 

Meaning in Work 0.486 Moderat 

Work Engagement 0.807 Baik 

Average Variance Extracted 

Construct AVE Kriteria 

Transformational Leadership 0.797 Valid 

Work 

Engagement 

Vigor 0.647 Valid 

Dedication 0.811 Valid 

Absorption 0.748 Valid 

Meaning in Work 0.735 Valid 

 

Composite Reliability 

 

 

 

 

 

 

Cronbach’s Alpha 

Construct Cronbach’s Alpha Kriteria 

Meaning in Work 0.953 Reliable 

Transformational 

Leadership 
0.964 

Reliable 

Work Engagement 0.928 Reliable 

 

 

 

 

Construct Composite Reliability Kriteria 

Meaning in Work 0.961 Reliable 

Transformational 

Leadership 
0.969 

Reliable 

Work Engagement 0.940 Reliable 

Pengaruh Transformational..., Miera Hasanah Baay, Ma.-IBS, 2016



13 
 

Construct Validity 

Construct 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 
Kriteria 

Transformational 

Leadership 

 

TL1 
Pemimpin mengkomunikasikan visi yang jelas dan 
positif tentang masa depan. 

0.852 Valid 

TL2 
Pemimpin memperlakukan karyawan sebagai individu, 
mendorong perkembangan karyawan. 

0.903 Valid 

TL3 Pemimpin memberikan pengakuan kepada karyawan. 0.935 Valid 

TL4 
Pemimpin menumbuhkan kepercayaan, kerja sama 
antar karyawan. 

0.907 Valid 

TL5 
Pemimpin memikirkan masalah dalam cara-cara baru 
dengan memberikan pertanyaan asumsi. 

0.856 Valid 

TL6 
Pemimpin menjelaskan tentang nilai-nilai dan praktek 
apa yang ia jelaskan. 

0.903 Valid 

TL7 
Pemimpin menanamkan kebanggaan dan rasa hormat 
pada orang lain. 

0.878 Valid 

TL8 
Pemimpin menginspirasi karyawan untuk menjadi 
sangat kompeten. 

0.906 Valid 

Work 
Engagement 

 

Dimensi : 

Vigor 

V1 Ditempat kerja saya, saya merasa penuh energi. 0.801 Valid 

V2 
Pada pekerjaan saya, saya merasa kuat dan 
bersemangat. 

0.838 Valid 

V3 
Ketika saya bangun dipagi hari, saya merasa seperti 
ingin bekerja. 

0.831 Valid 

V4 
Saya bisa terus bekerja untuk waktu yang sangat lama 
pada suatu waktu. 

0.845 Valid 

V5 
Pada pekerjaan saya, saya sangat tangguh dan kuat 
mental. 

0.828 Valid 

V6 
Ditempat kerja saya, saya selalu bertahan, bahkan 
ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. 

0.670 Valid 

Work 
Engagement 

 

Dimensi : 

Dedication 

D1 Didalam pekerjaan yang saya lakukan saya 
menemukan rasa penuh makna dan tujuan. 

0.888 Valid 

D2 Saya antusias dengan pekerjaan saya. 0.911 Valid 

D3 Pekerjaan saya menginspirasi saya. 0.894 Valid 

D4 Saya bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan. 0.871 Valid 

D5 Bagi saya pekerjaan saya cukup menantang. 0.938 Valid 

Work 
Engagement 

 

Dimensi : 

Absorption 

A1 Waktu berlalu ketika saya bekerja. 0.869 Valid 

A2 
Ketika saya bekerja, saya lupa segala sesuatu yang 
lain disekitar saya. 

0.861 Valid 

A3 Saya merasa senang ketika saya bekerja intens. 0.904 Valid 

A4 Sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan saya. 0.823 Valid 
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(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Cross Loading 

 Absorption Dedication Meaning in Work 
Transformational 

Leadership 
Vigor 

A1 0.869 0.737 0.771 0.564 0.777 

A2 0.861 0.503 0.573 0.561 0.599 

A3 0.904 0.660 0.731 0.532 0.711 

A4 0.823 0.561 0.706 0.757 0.595 

D1 0.535 0.888 0.809 0.536 0.664 

D2 0.573 0.911 0.848 0.525 0.686 

D3 0.677 0.894 0.863 0.506 0.689 

D4 0.683 0.871 0.792 0.414 0.667 

D5 0.743 0.938 0.871 0.512 0.689 

MIW1 0.721 0.822 0.899 0.555 0.738 

MIW2 0.734 0.852 0.919 0.593 0.740 

MIW3 0.724 0.894 0.938 0.571 0.759 

MIW4 0.742 0.857 0.930 0.702 0.784 

Construct 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 
Kriteria 

Meaning in 

Work 

MIW1 Saya telah menemukan pekerjaan yang bermakna. 0.899 Valid 

MIW2 
Saya memahami bagaimana pekerjaan saya 
berkontribusi untuk hidup saya. 

0.919 Valid 

MIW3 
Saya memiliki pemahaman yang baik yang membuat 
pekerjaan saya bermakna. 

0.938 Valid 

MIW4 
Saya telah menemukan pekerjaan yang memiliki 
tujuan yang memuaskan. 

0.930 Valid 

MIW5 
Saya melihat pekerjaan saya sebagai kontribusi 
terhadap pertumbuhan pribadi saya. 

0.936 Valid 

MIW6 
pekerjaan saya membantu saya lebih memahami diri 
saya. 

0.711 Valid 

MIW7 
pekerjaan saya membantu saya memahami dunia di 
sekitar saya. 

0.818 Valid 

MIW8 pekerjaan saya tidak merubah dunia saya. 0.693 Valid 

MIW9 
Pekerjaan yang saya lakukan memiliki tujuan yang 
besar. 

0.833 Valid 
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 Absorption Dedication Meaning in Work 
Transformational 

Leadership 
Vigor 

MIW5 0.745 0.851 0.936 0.685 0.790 

MIW6 0.660 0.681 0.711 0.466 0.514 

MIW7 0.742 0.771 0.818 0.505 0.732 

MIW8 0.555 0.585 0.693 0.632 0.576 

MIW9 0.585 0.831 0.833 0.529 0.715 

TL1 0.565 0.363 0.502 0.852 0.568 

TL2 0.674 0.624 0.727 0.903 0.753 

TL3 0.690 0.603 0.717 0.935 0.767 

TL4 0.639 0.507 0.627 0.907 0.688 

TL5 0.579 0.316 0.470 0.856 0.518 

TL6 0.600 0.461 0.618 0.903 0.617 

TL7 0.559 0.478 0.615 0.878 0.603 

TL8 0.615 0.512 0.640 0.906 0.715 

V1 0.541 0.523 0.574 0.669 0.801 

V2 0.668 0.759 0.806 0.536 0.838 

V3 0.689 0.800 0.744 0.640 0.831 

V4 0.646 0.472 0.564 0.674 0.845 

V5 0.722 0.571 0.660 0.619 0.828 

V6 0.466 0.487 0.518 0.419 0.670 

Sumber:  Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 
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Hasil Uji PLS Algorithm 

 

 

Hasil Uji Bootstrapping  
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