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Abstract 

 This research take moving object the field of delivery of goods are PT. Yapindo 

Transportama Jakarta. The reason this object because researchers feel in which to come 

prospects this will grow with scope market  a very wide. To increase corporate profits it 

takes human resources are reliable. 

 The research of analysis using Equiation Structural Modeling (SEM). This 

research is descriptive quantitative research with 195 respondents were collected by 

convenience sampling method. 

 Results of this study indicate there three variables that proved significant and 

supported data, 1) Transformational leadership positive affect to organizational 

commitment, 2) Transformational leadership positive effect to job satisfaction, 3) Job 

satisfaction positive effect to employee performance. The, there is two variables is not 

significant and is not supported by the data, that is organizational commitment to 

employee performance and transformational leadership to employee performance. 

 

  

Keywords : Transformational Leadership, Organizational Commitment, Job  

        Satisfaction, Employee Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kegiatan industri berkaitan erat dengan aktivitas perusahaan baik ekternal 

maupun internal. Persaingan industri yang ketat merupakan tantangan sekaligus 

pemacu setiap perusahaan atau institusi untuk terus berkembang demi 

eksistensinya. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci yang menjadi 

penyambung rantai kesuksesan sebuah perusahaan dalam meraih visi atau pun 

target yang telah ditentukan. Beberapa tahun terakhir muncul sebuah fenomena 

dimana perusahaan tidak hanya fokus pada hasil atau target yang telah ditentukan, 

namun perusahaan kini mulai memperhatikan pengembangan sumber daya 

manusianya. Fenomena ini tercantum dalam 3-P Concept yakni People, Planet dan 

Profit yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development).  

Sumber daya manusia salah satu unsur pengendali, merupakan faktor paling 

penting dan utama didalam segala bentuk organisasi. Sumber daya manusia sifatnya 

sangat kompleks sehingga perlu mendapatkan perhatian, penanganan dan perlakuan 

khusus disamping faktor yang lain karena perannya sebagai subyek pelaksana 

kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan agar sejalan dengan tujuan 

organisasi itu sendiri. Dalam kenyataannya, keberhasilan suatu organisasi 

ditentukan oleh kepemimpinan yang dikembangkan pada organisasi itu dan 
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kompetensi yang diberikan oleh anggota/bawahannya untuk mencapai tujuan 

tersebut.  

Perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif, 

menuntut setiap organisasi dan perusahaan untuk bersikap lebih responsif agar 

sanggup bertahan dan terus berkembang. Untuk mendukung adanya perubahan 

organisasi tersebut, maka diperlukan adanya perubahan individu. Proses 

menyelaraskan perubahan organisasi dengan perubahan individu ini tidaklah 

mudah. Pemimpin sebagai panutan dalam organisasi, sehingga perubahan harus 

dimulai dari tingkat yang paling atas yaitu pemimpin itu sendiri. Maka dari itu, 

organisasi memerlukan pemimpin reformis yang mampu menjadi motor penggerak 

yang mendorong perubahan organisasi.  

Sampai saat ini, kepemimpinan masih menjadi topik yang menarik untuk 

dikaji dan diteliti, karena paling sering diamati namun merupakan fenomena yang 

sedikit dipahami. Fenomena gaya kepemimpinan di Indonesia menjadi sebuah 

masalah menarik dan berpengaruh besar. Peran kepemimpinan sangat strategis dan 

penting dalam sebuah organisasi sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam 

pencapaian visi, misi dan tujuan suatu organisasi.  

Model kepemimpinan modern seperti kepemimpinan transformasional 

memainkan peranan penting bagi organisasi. Kepemimpinan transformasional 

didefinisikan sebagai pemimpin yang mengubah nilai, kebutuhan, aspirasi, prioritas 

pengikut dan juga memotivasi pengikut mereka untuk melebihi harapan. sering 

ditemukan. Pelaksanaan kepemimpinan transformasional dapat digunakan di 

beberapa organisasi yang berbeda, situasi, tingkat, analisis, dan lintas budaya. 

Avolio (2004) mengembangkan teori kepemimpinan berdasarkan konstruk utama 
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yang terdiri dari kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. 

Kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional dikembangkan 

berdasarkan pendapat Maslow tentang kebutuhan dasar manusia. Tingkat 

kebutuhan karyawan yang rendah seperti kebutuhan fisik, keamanan dan afiliasi 

dapat dipenuhi dengan berlatih kepemimpinan transaksional. Di sisi lain, untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti martabat dan aktualisasi 

diri hanya berlatih dengan kepemimpinan transformasional. Kemampuan pemimpin 

dalam menunjukkan gaya transformasional dalam melaksanakan fungsi-fungsi 

organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil kerja serta komitmen 

organisasi.  

Salah satu cara untuk mendukung implementasi kepemimpinan 

transformasional adalah untuk membangun komitmen organisasi. Komitmen 

organisasi terdiri dari tiga komponen yaitu kesatuan dan tujuan nilai-nilai 

perusahaan, keinginan untuk tetap bersama dalam organisasi, dan kesiapaan untuk 

bekerja keras atas nama organisasi. 

Kepuasan kerja diterapkan pada organisasi dan tingkat individu. Sebuah 

kepuasan kerja yang rendah pada suatu organisasi adalah kombinasi dari penurunan 

tugas implementasi, tingkat kehadiran, dan tingkat penurunan moralitas organisasi. 

Di sisi lain pada tingkat individu, kepuasan kerja yang rendah biasanya terkait 

dengan tingkat tinggi keinginan untuk berhenti bekerja, meningkatnya stres kerja 

dan muncul masalah fisik dan psikologis. Maka dari itu kepuasan kerja memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
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Usaha adalah hasil dari motivasi, kepuasan, dan komitmen organisasi yang 

menunjukkan jumlah energi (fisik dan mental)  yang digunakan oleh individu 

dalam memulai tugas.. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan kepemimpinan 

transformasional pada umumnya mencoba membandingkan hasil dari 

kepemimpinan transformasional dan transaksional seperti kinerja dan seberapa 

efektif organisasi. 

Penelitian ini mencoba untuk memperluas pemahaman mengenai pengaruh 

kepemimpinan transformasional, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja terhadap 

peningkatan kinerja karyawan pada PT. Yapindo Transportama Jakarta atau disebut 

juga dengan PCP (Priority, Cargo & Package). Perusahaan ini merupakan 

perusahaan jasa pengiriman ekspres yang meliputi pengiriman dokumen, paket, 

sampai dengan menjadi bagian dari rantai distribusi pelanggan untuk suku cadang, 

consumables, material promosi dan barang yang akan dipasarkan ke outlet-outlet di 

seluruh Indonesia. 

Kualitas pelayanan tentunya bergantung pada kualitas karyawan, dan 

kualitas karyawan tersebut akan menentukan kinerja mereka terhadap perusahaan 

tersebut. Mencari solusi tentang kinerja karyawan tampaknya merupakan tuntutan 

saat ini untuk memberikan pelayanan jasa yang lebih baik kepada masyarakat 

secara luas, secara efektif dan efisien. Maka hal ini lah yang membuat saya sebagai 

penulis tertarik untuk mengambil judul : Peran kepemimpinan transformasional 

terhadap peningkatan kinerja karyawan dan melalui komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja PT. Yapindo Transportama Jakarta. 
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1.2   Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka 

dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah transformational leadership memiliki pengaruh positif terhadap 

organizational commitment? 

2. Apakah organizational commitment memiliki pengaruh positif terhadap 

employee performance? 

3. Apakah transformational leadership memiliki pengaruh positif terhadap 

employee performance? 

4. Apakah transformational leadership memiliki pengaruh positif terhadap 

job satisfaction? 

5. Apakah job satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap employee 

performance? 

 

1.3   Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi masalah dan fenomena yang 

dihadapi agar tidak menyimpang dari permasalahan dan dapat mencapai sasaran 

yang ditetapkan, yaitu karyawan tetap yang bekerja ≥ 1 tahun dari PT. Yapindo 

Transportama Jakarta. Batasan penelitian masalah dan fenomena yang dihadapi 

ini hanya kepada pengaruh variabel kepemimpinan transformasional terhadap 

komitmen organisasi, komitmen organisasi terhadap peningkatan kinerja 

karyawan, kepemimpinan transformasional terhadap peningkatan kinerja 

karyawan, kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja, dan 
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kepuasan kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan PT. Yapindo 

Transportama Jakarta.  

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menjawab pertanyaan 

dari perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 

hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari 

transformational leadership terhadap organizational commitment. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari 

organizational commitment terhadap employee performance. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari 

transformational leadership terhadap employee performance. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari 

transformational leadership terhadap job satisfaction. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari job 

satisfaction terhadap employee performance. 

 

1.5   Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bermanfaat : 

1. Bagi Akademisi  

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

perkembangan disiplin ilmu sumber daya manusia, terutama 
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yang terkait dengan dimensi dari Kepemimpinan 

Transformasional Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan dan 

Melalui Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja. 

b) Mendapat gambaran menyeluruh tentang keterkaitan antara 

Kepemimpinan Transformasional Terhadap Peningkatan Kinerja 

Karyawan dan Melalui Komitmen Organisasi dan  Kepuasan 

Kerja. 

c) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti-

peneliti lainnya dalam melakukan lanjutan penelitian mengenai 

Peran Kepemimpinan Transformasional Terhadap Peningkatan 

Kinerja Karyawan dan Melalui Komitmen Organisasi dan 

Kepuasan Kerja. 

2. Bagi Perusahaan. 

Dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam mengindentifikasi 

dan indikator dari Kepemimpinan Transformasional Terhadap 

Peningkatan Kinerja Karyawan dan Melalui Komitmen Organisasi 

dan Kepuasan Kerja. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Penulisan ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang akan dijelaskan secara   

sistematis, setiap bab akan saling berkaitan dan bab sebelumnya merupakan 

pedoman untuk bab selanjutnya. Masing-masing bab tersebut adalah: 

 

 

Peran Kepemimpinan..., Zahfan Nova, Ma.-IBS, 2015



8 
 

BAB I Pendahuluan 

  Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, masalah penelitian, 

 pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

 penulisan. 

 

 

BAB II Landasan teori 

  Pada bab ini akan menjelaskan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, 

 rerangka penelitian dan hipotesis atas variabel yang diteliti yaitu 

 Transformational Leadership, Organizational Commitment Job 

 Satisfaction, dan Employee Performance. 

BAB III  Metodologi Penelitian 

  Pada bab ini akan menjelaskan objek penelitian, data yang dihimpun, 

 teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, teknik pengolah data 

 dan teknik pengujian hipotesis 

BAB IV  Hasil Penelitian 

  Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, 

 analisa data dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang telah 

 dilakukan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

  Merupakan bab terakhir dimana penulis mencoba untuk mengemukakan 

 kesimpulan yang diambil dari hasil analisa dan pembahasan yang telah 

 dilakukan, serta memberikan sumbangan pemikiran berupa saran kepada 

 organisasi yang memiliki masalah terkait. 
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BAB I I 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Gaya Kepemimpinan 

Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen 

organisasi. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan-

keterbatasan tertentu pada diri manusia. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk 

memimpin dan dipimpin. Kepemimpinan didefinisikan ke dalam cirri-ciri 

individual, kebiasaan, cara mempengaruhi orang lain, interaksi, kedudukan, dalam 

organisasi dan persepsi mengenai pengaruh yang sah.  

Selain teori-teori dan pendapat-pendapat yang menyatakan tentang 

timbulnya gaya kepemimpinan tersebut, Hersey dan Blanchard (1992) 

mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan 

dari tiga komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana 

proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. Bertolak dari pemikiran tersebut, 

Hersey dan Blanchard (1992) mengajukan proposisi bahwa gaya kepemimpinan (k) 

merupakan suatu fungsi dari pemimpin (p), bawahan (b) dan situasi tertentu (s), 

yang dapat dinotasikan sebagai : k = f (p, b, s). Menurut Hersey dan Blanchard, 

pemimpin (p) adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau 

kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai 

dengan tujuan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika pemimpin 

mempunyai kecakapan dalam bidangnya, dan setiap pemimpin mempunyai 
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keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. 

Sedangkan bawahan adalah seorang atau sekelompok orang yang merupakan 

anggota dari suatu perkumpulan atau pengikut yang setiap saat siap melaksanakan 

perintah atau tugas yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan.  

Dalam suatu organisasi, bawahan mempunyai peranan yang sangat strategis, 

karena sukses tidaknya seseorang pimpinan bergantung kepada para pengikutnya 

ini. Oleh sebab itu, seorang pemimpin dituntut untuk memilih bawahan dengan 

secermat mungkin. Adapun situasi (s) menurut Hersey dan Blanchard adalah suatu 

keadaan yang kondusif, di mana seorang pemimpin berusaha pada saat-saat 

tertentu. 

 

2.1.2 Transformational Leadership 

Khrishnan (2005) menyatakan kepemimpinan transformasional merubah 

dan memperluas minat para pengikutnya, dan menghasilkan kesadaran akan 

penerimaan tujuan dan misi bersama. 

Nguni (2005) mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional 

memerlukan peningkatan level motivasi dari para pengikut melebihi nilai yang 

dipertukarkan dan melebihi dari apa yang diharapkan oleh para pengikut dengan 

demikian para pengikut dapat mencapai kinerja pada level yang lebih tinggi dan 

terwujudnya aktualisasi diri. Karakteristik penting dari dari kepemimpinan 

transformasional meliputi: 

1) Menantang status quo, 

2) Terlibat dalam pembuatan visi untuk masa depan organisasi, dan 
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3) Mempromosikan perubahan yang tepat dalam nilai-nilai, sikap dan 

perilaku pengikut dengan menggunakan taktik dan strategi 

pemberdayaan. 

Menurut Robbins dan Judge (2008), pemimpin transformasional adalah 

pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan 

kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi dan mereka mampu memiliki 

pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. 

Yukl (2010) mengemukakan beberapa pedoman bagi para pemimpin yang 

berusaha untuk menginspirasikan dan memotivasi pengikut, yaitu: 

1) Menyatakan visi yang jelas dan menarik 

Para pemimpin transfornasional memperkuat visi yang ada atau 

membangun komitmen terhadap visi baru. Sebuah visi yang jelas 

mengenai apa yang dapat dicapai suatu organisasi atau akan jadi 

apakah sebuah organisasi itu akan membantu orang untuk 

memahami tujuan, sasaran, dan prioritas dari organisasi 

2) Menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai 

Tidaklah cukup hanya menyampaikan sebuah visi yang menarik, 

pemimpin juga harus meyakinkan para pengikut bahwa visi itu 

memungkinkan. Amatlah penting untuk membuat hubungan yang 

jelas antar visi itu dengan sebuah strategi yang dapat dipercaya untuk 

mencapainya. Hubungan ini lebih mudah dibangun jika strateginya 

memiliki beberapa tema jelas yang relevan dengan nilai bersama dari 

para anggota organisasi. 
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3) Bertindak secara rahasia dan optimis 

Para pengikut tidak akan meyakini sebuah visi kecuali jika 

pemimpinnya memperlihatkan keyakinan diri dan pendirian. 

Pemimpin harus tetap optimis tentang kemungkinan keberhasilan 

organisasi dalam mencapai visinya, khususnya dalam menghadapi 

halangan dan kemunduran sementara. Keyakinan dan optimisme 

seorang pemimpin dapat amat menular. Keyakinan diperlihatkan 

baik dalam perkataan maupun tindakan. 

4) Memperlihatkan keyakinan terhadap para pengikut 

Pengikut akan memiliki kinerja yang lebih baik saat pemimpinnya 

memiliki harapan yang tinggi bagi mereka dan memperlihatkan 

keyakinan terhadap mereka. 

5) Menggunakan dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-nilai 

penting. 

Tindakan dramatis dengan perilaku kepemimpinan yang konsisten 

dengan visi organisasi merupakan cara efektif untuk menekankan 

nilai penting. Tindakan simbolis untuk mencapai sebuah sasaran 

penting atau mempertahankan sebuah nilai penting akan memberikan 

pengaruh saat pemimpin itu membuat resiko kerugian pribadi yang 

cukup besar, membuat pengorbanan diri, melakukan hal-hal yang 

tidak konvensional. 

6) Memimpin dengan memberikan contoh 

Salah satu seorang pemimpin mempengaruhi komitmen bawahan 

adalah dengan menetapkan sebuah contoh perilaku yang dapat 

Peran Kepemimpinan..., Zahfan Nova, Ma.-IBS, 2015



13 
 

dijadikan contoh dalam interaksi keseharian dengan bawahan. 

Seorang pemimpin yang meminta bawahan untuk membuat 

pengorbanan khusus harus menetapkan sebuah contoh dengan 

melakukan hal yang sama. Nilai-nilai yang menyertai seorang 

pemimpin harus diperlihatkan dalam perilakunya sehari-hari, dan 

harus dilakukan secara konsisten bukan hanya saat diperlukan. 

7) Memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk mencapai visi 

itu. 

Pemimpin mendelegasikan kewenangan kepada bawahan untuk 

keputusan tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Ini berarti 

pemimpin meminta bawahan untuk menentukan sendiri cara terbaik 

untuk menetapkan strategi untuk mencapai sasaran. 

Aspek-aspek Transformational Leadership menurut Avolio et al (1991) 

dalam Stone et al (2004) dibagi menjadi empat karakteristik : 

1) Idealized Influence 

Idealized Influence merupakan elemen kharismatik dari 

kepemimpinan transformasional, dimana pemimpin menjadi role 

model yang dikagumi, dihormati, dan ditiru oleh bawahannya. 

Konsekuensinya bawahan menunjukkan tingkat kepercayaan yang 

tinggi kepada pemimpin. 

2) Individualized Consideration 

 Individualized Consideration merupakan karakter seorang 

 pemimpin yang mampu memahami perbedaan individual. Para 

 pemimpin transformasional menerapkan individualized 
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 consideration dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan 

 memberikan perhatian yang lebih dekat kepada kebutuhan 

 bawahannya untuk berprestasi dan berkembang dengan bertindak 

 sebagai mentor dan pelatih, dan mendorong mereka untuk lebih 

 bertanggung jawab. 

3) Inspirational Motivation 

Inspirational motivation memberikan inspirasi dan motivasi kepada 

karyawannya dengan menyediakan makna dan tantangan pada 

pekerjaan karyawannya, semangat kelompok dibangkitkan dengan 

menunjukkan antusiasme dan optimisme. Pemimpin 

transformasional membangun hubungan dengan karyawannya 

melalui komunikasi yang interaktif. Pemimpin menginspirasi 

karyawannya untuk melihat kedepan yang lebih baik dengan 

mengkomunikasikan harapan dan menunjukkan komitmen kepada 

terhadap tujuan dan visi yang disebarkan idealized influence dan 

inspirational motivation biasanya dikombinasikan untuk membentuk 

kepemimpinan yang kharismatik dan inspirasional. 

4) Intellectual Stimulation 

Intellectual stimulation merupakan karakter seorang pemimpin 

transformasional yang mampu mendorong untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan cermat dan rasional. Pemimpin 

transformasional memberikan tantangan kepada karyawannya untuk 

berpikir dan berimajinasi, berkreatifitas, mengakui nilai, 

kepercayaan dan cara berpikir. Melalui proses stimulasi ini akan 
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terjadi peningkatan kemampuan karyawan memahami dan 

memecahkan masalah. Selain itu, karakter ini mendorong para 

karyawan untuk menemukan cara baru yang lebih efektif dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

Transformational 

Leadership 

Idealized 

influance 

Pimpinan  menekankan nilai – nilai dan kepercayaan 

kepada karyawan 

Pimpinan  menekankan kepada setiap karyawannya 

untuk memeliki rasa yang kuat dalam suatu tujuan 

Pimpinan  lebih mementingkan kepentingan 

organisasi dibanding dirinya sendiri 

Pimpinan  mempertimbangkan konsekuensi etika dan 

moral dalam mengambil keputusan 

Pimpinan  bersikap percaya diri dan bersemangat di 

hadapan karyawan 

Pimpinan  menekankan pentingnya memiliki 

beragam cara dalam penyelesaian masalah 

Individualized 

consideration 

Pimpinan  meluangkan waktu untuk membina dan 

mengajari karyawan 

Pimpinan  memperlakukan karyawan sebagai 

individu yang masing – masing memiliki kebutuhan, 

kemampuan dan aspirasi yang berbeda 

Pimpinan  berupaya meningkatkan pengembangan 

diri karyawan 

Inspirational 

motivation 

Pimpinan  berbicara optimis tentang masa depan 

Pimpinan  berbicara antusias tentang apa yang 

diperlukan 

Pimpinan  dapat menyampaikan tujuan yang menarik 

kepada karyawan 

Pimpinan  menunjukan keyakinan dalam pencapaian 

tujuan  

Intellectual 

stimulation 

Pimpinan  memeriksa kembali gagasan ide yang 

disampaikan karyawan 

Pimpinan  mencari perspektif yang beda dalam 

menyelesaikan masalah 

Pimpinan  melihat masalah dari berbagai sudut 

pandang 

Pimpinan  memakai cara baru dalam menyelesaikan 

masalah 

 

Tabel 2.1 Indikator Transformational Leadership 

Sumber: MLQ 5X Short 
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2.1.3  Organizational Commitment 

 Dalam perilaku organisasi, suatu sikap yang menyatakan komitmen 

organisasi merupakan keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dalam suatu 

kelompok, memiliki kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi, dan keyakinan 

tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi. 

 Meyer dan Allen (1997) dalam Stephen Jaros (2007) merumuskan definisi 

mengenai komitmen dalam berorganisasi sebagai konstruk psikologis yang 

merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan 

memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya 

dalam berorganisasi. Berdasarkan definisi tersebut anggota yang memiliki 

komitmen terhadap organisasinya akan lebih dapat bertahan sebagai bagian dari 

organisasi dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen organisasi. 

1) Komitmen yang berpengaruh (Affective commitment) 

Meliputi keadaan emosional dari karyawan untuk menggabungkan 

diri, menyesuaikan diri, dan berbaur langsung dalam organisasi. 

Dengan kata lalin seseorang menjadi anggota organisasi sebab ia 

menginginkannya (want to). Komitmen afektif seseorang akan 

menjadi lebih kuat bila pengalamannya dalam suatu organisasi 

konsisten dengan harapan-harapan dan memuaskan kebutuhan 

dasarnya dan sebaliknya komitmen afektif menunjukkan kuatnya 

keinginan seseorang untuk terus bekerja bagi suatu organisasi karena 

ia memang setuju dengan organisasi itu dan memang berkeinginan 

melakukannya. Karyawan yang mempunyai komitmen afektif yang 
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kuat tetap bekerja dengan organisasi karena mereka menginginkan 

untuk bekerja pada organisasi itu. 

2) Komitmen berkelanjutan (Continuance commitment) 

Meliputi komitmen yang didasarkan pada penghargaan yang 

diharapkan karyawan untuk dapat tetap dalam organisasi. Dengan 

kata lain seseorang menjadi anggota organisasi sebab ia merasa 

membutuhkannya (need to). Karyawan yang mempunyai komitmen 

kontinuan yang tinggi akan berada dalam organisasi karena mereka 

memang membutuhkan untuk bekerja di organisasi itu. 

3) Komitmen normatif (Normative commitment) 

Meliputi perasaan karyawan terhadap kewajiban untuk tetap tinggal 

dalam organisasi. Seseorang menjadi anggota organisasi sebab ia 

merasa harus melakukan sesuatu (ought to do). Karyawan yang 

memiliki komitmen normatif yang tinggi bertahan dalam suatu 

organisasi karena merasa wajib atau sudah seharusnya untuk loyal 

kepada organisasi tersebut. 

(Meyer’s et al, 1993 dalam Maslick 1999) menggunakan 6 item pada setiap 

dimensi untuk mengukur komitmen organisasi, penulis menyederhanakan 

pengukuran tersebut menjadi : 

 

Affective Commitment 

Saya akan merasa sangat senang disepanjang karir dengan organisasi ini 

Saya benar-benar merasa bahwa masalah organisasi ini seperti masalah sendiri 

Organisasi ini mempunyai banyak arti tersendiri untuk saya 

Saya tidak merasa ada keterikatan yang kuat dalam organisasi ini 

 

Tabel 2.2 Indikator Organizational Commitment 
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Continuance Commitment 

Akan sangat sulit untuk meninggalkan organisasi saat ini, bahkan jika saya mau  

Sekarang ini, bertahan di organisasi merupakan sebuah keharusan dibanding 

dengan keinginan saya 

Saya merasa bahwa hanya memiliki sedikit pilihan untuk mempertimbangkan 

keluar dari organisasi ini  

Normative Commitment 

Saya tidak merasa ada kewajiban untuk bertahan dengan perusahaan ini 

Saya akan merasa bersalah jika meninggalkan organisasi ini sekarang 

Organisasi ini layak mendapatkan loyalitas saya 

Saya merasa berhutang budi pada organisasi ini 

 

 

2.1.4  Job Satisfaction 

Kepuasaan kerja adalah sikap umum seorang individu terhadap 

pekerjaannya (Robbins 2008). Pengertian tersebut terlihat sangat luas dan gambaran 

umum dari pengertian tersebut adalah kepuasaan kerja berkaitan dengan perasaan 

seseorang (karyawan) terhadap pekerjaanya. Perasaan tersebut berkaitan dengan hal 

yang menyenangkan atau tidak terhadap pekerjaan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perasaan adalah jenis pekerjaan, 

interaksi, dan situasi kerja. Jenis pekerjaan yang dilkukan karyawan sangat 

beragam, pencatatan akuntansi, melayani pelanggan hingga menjadi supir. Interaksi 

berkaitan dengan hubungan dengan teman sekerja atasan maupun bawahan. Situasi 

kerja meliputi fasilitas, peraturan dan kebijakan organisasi (Robbins, 2008).  

Castillo dan Cano (2004) mengemukakan beberapa faktor yang 

menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja, yaitu: 

 

Tabel 2.3 Indikator Organizational Commitment (Lanjutan) 

Sumber: Maslick (1999) 
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1) Pengakuan (Recognition) 

Tindakan berupa pujian atau sikap menyalahkan yang disampaikan 

oleh atasan, rekan sejawat, manajemen, klien dan atau masyarakat 

umum. 

2) Pencapaian (Achievement) 

Segala upaya yang dilakukan untuk meraih keberhasilan termasuk 

mengambil sikap atas kegagalan yang terjadi. 

3) Kesempatan berkembang (Possibility of growth) 

Adanya kesempatan untuk berkembang yang tercermin dari adanya 

perubahan status. 

4) Kemajuan (Advancement) 

Perubahan nyata yang terjadi pada status pekerjaan. 

5) Gaji (Salary) 

Konsekuensi dari kompensasi yang memainkan peran utama. 

6) Hubungan antar pribadi (Interpersonal relations) 

Hubungan yang terjalin antara atasan, bawahan dan rekan sejawat. 

7) Pengawasan (Supervision) 

Kemampuan pengawas dalam mendelegasikan, tanggung jawab dan 

membimbing bawahan. 

8) Tanggung Jawab (Responsibility) 

Kepuasan yang timbul dari adanya kendali dan tanggung jawab yang 

diberikan dalam suatu pekerjaan. 
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9) Administrasi dan kebijakan (Policy and Administration) 

Tindakan dimana beberapa aspek atau secara keseluruhan 

berdampak pada kepuasan kerja. 

10)Kondisi Kerja (Working Condition) 

Berhubungan dengan situasi kerja secara fisik seperti fasilitas kerja 

dan kualitas pekerjaan. 

11)Pekerjaan itu sendiri (Work it self) 

Kinerja pekerjaan secara nyata yang berhubungan dengan kepuasan 

kerja. 

Robbins dan Judge (2008); Azeem (2010) mengungkapkan bahwa terdapat 

lima komponen kepuasan kerja, yaitu: 

1) Pembayaran (Pay) 

Sejumlah tingkat upah yang diterima yang dipandang sebagai hal 

yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang lain dalam 

organisasi. Hal ini para pegawai mengharapkan pembayaran yang 

diterima sesuai dengan beban kerja yang merek dapatkan. Selain itu 

para pegawai membandingkan beban kerja dengan gaji yang 

diterima sama atau berbeda. 

2) Pekerjaan (Job) 

Pekerjaan yang diberikan dianggap menarik, dan memiliki 

kesempatan untuk meneriman tanggung jawab atas pekerjaan. Para 

pegawai akan merasa bosan apabila beban dan tantangan pekerjaan 

yang diberikan jauh dibawah kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi 

apabila diberikan beban kerja dan tanggung jawab yang lebih besar, 
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kemungkinan akan timbul rasa frustrasi akibat dari kegagalan 

pegawai dalam tuntutan pekerjaan yang diberikan oleh organisasi. 

3) Kesempatan promosi (Promotion opportunities) 

Adanya kesempatan bagi pegawai untuk maju dan berkembang 

dalam organisasi. Misalnya: kenaikan pangkat, penghargaan serta 

pengembangan individu. 

4) Atasan (Supervisor) 

Kemampuan atasan untuk menunjukkan minat dan perhatian tentang 

pegawai, memberikan bantuan teknis, serta peran atasan dalam 

memperlakukan pegawai mempengaruhi perilaku pegawai dalam 

pekerjaannya sehari-hari. Selain itu atasan harus dapat mengambil 

keputusan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap 

bawahannya. 

5) Rekan kerja (Co-workers)  

Peranan rekan kerja dalam interaksi yang terjalin diantara pegawai 

mempengaruhi tingkat kepuasan yang dirasakan para pegawai. 

Perselisihan yang timbul diantara pegawai dapat mempengaruhi 

perilaku pegawai dalam sehari-hari. 

.  Bacharach, Bamberger, dan Conley (1991) dalam Janssen dan Yperen 

(2004) mengukur tingkat kepuasan kerja dengan item – item berikut : 
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Job Satisfaction 

Saya merasa puas atas ketercapaian tujuan – tujuan yang ditentukan atau ditargetkan pada 

posisi sekarang   

Saya merasa dengan pekerjaan sekarang yang sejalan dengan expektasi karir   

Saya merasa puas dengan pekerjaan sekarang dibandingkan dengan bekerja di organisasi 

lain 

Saya merasa puas dengan diberikannya kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan 

kemampuan terbaik 

Saya merasa puas karena pekerjaan sesuai pertimbangan pada saat mengambil pekerjaan 

ini 

 

   

2.1.5  Employee Performance 

 Bass dan Avolio (1990) menjelaskan bahwa dalam organisasi formal, 

kinerja karyawan secara individual atau kelompok tergantung pada usaha mereka 

dan arah serta kompetensi dan motivasi untuk menunjukkan performa sesuai yang 

diharapkan untuk mencapai sasaran berdasarkan posisi mereka di dalam sistem. 

Dalam studi manajemen kinerja pekerja atau pegawai ada hal yang 

memerlukan pertimbangan yang penting sebab kinerja individual seorang pegawai 

dalam organisasi merupakan bagian dari kinerja organisasi, dan dapat menentukan 

kinerja dari organisasi tersebut. Berhasil tidaknya kinerja pegawai yang telah 

dicapai organisasi tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari pegawai 

secara individu maupun kelompok. 

Kinerja karyawan mengacu pada prestasi kerja karyawan diukur 

berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Pengelolaan 

untuk mencapai kinerja karyawan yang sangat tinggi terutama untuk meningkatkan 

Tabel 2.4 Indikator Job Satisfaction 

Sumber: Janssen dan Yperen (2004) 
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kinerja perusahaan secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan meliputi strategi organisasi (nilai tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang, budaya organisasi dan kondisi ekonomi) dan atribut individual antara lain 

kemampuan dan ketrampilan. Di dalam organisasi penilaian kinerja menjadi basis 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, 

rotasi, mutasi dan kondisi kepegawaian lainnya. Semua organisasi dapat menilai 

kinerja dengan beberapa cara.  

Dessler (2013) Kinerja merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara 

hasil kerja dengan standar kerja yang di tetapkan. 

Black dan Porter dalam Carmeli dan Freund (2004) menggunakan 5 dimensi 

untuk mengukur employee performance, yaitu overall performance, ability to get 

along with others, completing task on time, quality of performance, and 

achievement of work goals. Indikator tersebut sama dengan indikator yang dipakai 

oleh Chai Li et al (2013) namun Black dan Porter mengurangi indikator tersebut. 

 

Employee Performance 

Secara keseluruhan, pekerjaan saya dapat dikerjakan dengan baik 

Saya dapat bekerja sama dengan siapapun di organisasi ini 

Saya senantiasa dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

Saya dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

Kualitas kerja saya sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi ini   

Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai tujuan yang diinginkan oleh organisasi 

 

 

 

Tabel 2.5 Indikator Employee Performance 

Sumber : Chai Li et al (2013) 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 H.M Thamrin (2012) The Influence of 

Transformational 

Leadership and 

Organizational 

Commitment on 

Job Satisfaction 

and Employee 

Performance 

Transformational 

Leadership, 

Organizational 

Commitment, Job 

Satisfaction and 

Employee 

Performance 

1. Kepemimpinan 

Transformasional 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

komitmen organisasi 

dan kinerja 

karyawan 

2. Komitmen 

organisasi memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja 

karyawan 

3. Kepuasan kerja 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

2 Dr. Hueryren Yeh 

and Dachuan Hong 

(2012) 

The Mediating 

Effect of 

Organizational 

Organizational 

Commitment, 

Leadership Type,  

1.  Gaya 

kepemimpinan 

memiliki pengaruh 

 

 

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu 
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No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

  Commitment on 

Leadership Type 

and Job 

Performance 

dan  Job 

Performance 

positif dan 

signifikan terhadap 

komitmen 

organisasi 

2. Komitmen 

organisasi memiliki 

pengaruh positif 

terhadap kinerja 

3. Gaya 

kepemimpinan 

memiliki pengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja 

4. Komitmen 

organisasi memiliki 

efek mediasi parsial 

antara hubungan 

gaya 

kepemimpinan dan 

kinerja 

3 Lee Huey Ying and 

Kamarul Zaman Bin 

Ahmad (2008) 

The Moderating 

Effects of 

Organizational 

Culture on The  

Organizational 

Culture, 

Leadership 

Behaviour,  

1. Perintah 

pemimpin, ambil 

alih, perilaku 

mendukung 

memiliki hubungan 

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

  Relationships 

Between 

Leadership 

Organizational 

Commitment, Job 

Satisfaction, dan  

Performance 

positif dan 

signifikan terhadap 

komitmen 

organisasi 

2. Birokrasi, 

inovatif, budaya 

pendukung 

memiliki efek 

moderat yang 

signifikan pada 

hubungan 

partisipasi 

pemimpin dan 

mendukung dan 

komitmen 

organisasi 

3. Komitmen 

organisasi tidak 

memiliki hubungan 

dengan yang 

signifikan dengan 

kepuasan kerja 

akan tetapi 

memiliki hubungan 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

4. Budaya memiliki 

hubungan efek  

Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

    moderat yang 

signifikan 

hubungan antara 

komitmen 

organisasi dan 

kepuasan kerja 

4 A. Soegihartono 

(2012) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

dan Kepuasan 

Kerja Terhadap 

Kinerja Dengan 

Mediasi 

Komitmen (di PT 

Alam Kayu Sakti 

Semarang) 

Kepemimpinan, 

Kepuasan Kerja, 

Kinerja dan 

Komitmen 

1. Kepemimpinan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

komitmen 

organisasi 

2. Kepuasan kerja 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

komitmen 

organisasi 

3. Kepemimpinan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

4. Kepuasan kerja 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

5. Komitmen 

organisasi memiliki  

Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

    pengaruh positif 

terhadap kinerja 

5 Denny Setiawan 

(2012) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

dan Transaksional 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

dan Kinerja 

Karyawan (di PT. 

Tohitindo Multi 

Craft Industries 

Krian) 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional, 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional, 

Kepuasan Kerja, 

dan Kinerja 

Karyawan 

1. Gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kepuasan kerja 

2. Gaya 

kepemimpinan 

transaksional 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kepuasan kerja 

3. Gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan. 

6 Sovyia Desianty 

(2005) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Komitmen  

Gaya 

Kepemimpinan 

dan Komitmen 

Organisasi 

1. Kepemimpinan 

transformasional 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap komitmen 

organisasi 

Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

  Organisasi Pada 

PT. Pos Indonesia 

(PERSERO) 

Semarang 

 2. Kepemimpinan 

transaksional 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap komitmen 

organisasi 

3. Kepemimpinan 

transformasional 

dan transaksional 

memiliki pengaruh 

signifikan secara 

bersama-sama 

terhadap komitmen 

organisasi 

 

2.3  Rerangka Penelitian 

2.3.1  Pengaruh Transformational Leadership terhadap Organizational 

Commitment 

 Pada dasarnya, seorang pemimpin harus membuat komitmen organisasi 

terhadap pengikut dengan menciptakan kepercayaan pengikut. Kepercayaan tidak 

hanya tergantung pada keahlian pemimpin, tetapi juga konsistensi pemimpin dalam 

pernyataan dan sikap. 

Tabel 2.11 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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 Secara komitmen organisasi karyawan dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor, salah satunya adalah melalui perilaku kepemimpinan, selain kepemimpinan 

transformasional, hal lain yang penting dalam perilaku organisasional adalah 

komitmen organisasi. 

 Bushra, Usman, Naveed (2011) memprediksikan hubungan positif antara 

Transformational Leadership dengan Organizational Commitment. Jika pimpinan 

mendorong pemikiran yang inovatif kepada karyawan, maka akan mempengaruhi 

komitmen mereka terhadap perusahaan. 

 

2.3.2 Pengaruh Organizational Commitment terhadap Employee 

 Performance 

 Komitmen organisasi memiliki peranan penting dalam hal meningkatkan 

kinerja karyawan, hal tersebut didasari oleh hati nurani seorang karyawan terhadap 

organisasinya. Sama halnya dengan membuat janji semakin tinggi komitmen dalam 

menepati janji maka seorang yang membuat janji akan berusaha semaksimal 

mungkin dalam menepati janjinya. 

 Rebecca C. (2013) meneliti tenaga pengajar dan tenaga administrasi di 

Pamantasan Lungsod Maynila, dalam penelitiannya tenaga pengajar memiliki nilai 

Affective Commitment dan Normative Commitment yang lebih besar dibanding 

tenaga administrasi, tetapi tenaga administrasi memiliki nilai Continuance 

commitment yang lebih besar dibanding tenaga pengajar. Dan dalam penelitian ini 

Affective Commitment memiliki hubungan yang signifikan terhadap Job 

Performance. 
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 Meyer dan Allen (1997) dalam Stephen Jaros (2007) menemukan hubungan 

positif signifikan antara komitmen dengan kinerja. 

 Dalam penelitian Thamrin (2012) mengatakan bahwa komitmen organisasi 

memiliki hubungan positif signifikan terhadap kinerja pegawai.  

 

2.3.3 Pengaruh Transformational Leadership terhadap Employee Performance 

 Fungsi kepemimpinan yang paling penting adalah memberikan motivasi 

kepada bawahannya, pemimpin yang transformasional memotivasi pengikutnya 

untuk melakukan sesuatu diluar dugaan melalui transformasi pemikiran dan sikap 

mereka untuk mencapai kinerja diluar dugaan terbut. 

Kepemimpinan transformasional membuat karyawan termotivasi melakukan 

lebih dari pada yang diharapkan sebelumnya sehingga mendorong kinerja lebih 

baik (Yukl, 2010) . 

Kepemimpinan transformasional memiliki visi ke depan untuk memulai 

inovasi dan pengaruh untuk mencapai keberhasilan dengan memberikan inspirasi 

dan mengaktifkan bawahan untuk melakukan lebih baik daripada yang diharapkan. 

Penelitian Surbakti (2013) mengatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. 

Dalam hal ini bahwa pimpinan menambah keyakinan diri terhadap bagian atau 

seksi yang dipimpinnya. Dengan adanya keyakinan ini dapat meningkatkan rasa 

percaya diri pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pimpinan menerapkan 

tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian karyawan, sehingga pegawai 

merasa tertarik dan memiliki semangat dalam bidang tugasnya. Mendorong 

pimpinan untuk lebih menunjukkan kepastian di dalam mengemban tugasnya, dan 
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tidak pernah ragu membuat suatu kebijakan, yang tentunya mendorong pegawainya 

agar lebih berkinerja lebih baik. 

 

2.3.4 Pengaruh Transformationl Leadership terhadap Job Satisfaction 

Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan positif 

terhadap kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukannya dengan membandingkan 

pengaruh gaya kepemimpinan tersebut di Kenya dan Amerika Serikat tetap 

menghasilkan hubungan yang signifikan positif antara kepemimpinan 

transformasional dengan kepuasan kerja. 

Penelitian Setiawan (2013) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Dengan 

meningkatkan gaya kepemimpinan transformasional maka kepuasan kerja 

karyawan juga akan meningkat. 

Anggraeni (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh terhadap kepuasaan kerja karena 

kepemimpinan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan baik terhadap 

pekerjaannya maupun terhadap perusahaan tempatnya bekerja dalam waktu jangka 

panjang. 

 

2.3.5  Pengaruh Job Satisfaction terhadap Employee Performance 

Seseorang yang bekerja dalam keadaan terpaksa akan memiliki hasil kerja 

yang buruk dibandingkan dengan yang bekerja dengan semangat yang tinggi. 

Apabila perusahaan memiliki karyawan yang mayoritas kepuasannya rendah dapat 

dibayangkan tingkat kinerja perusahaan secara keseluruhan dan ini akan merugikan 

Peran Kepemimpinan..., Zahfan Nova, Ma.-IBS, 2015



33 
 

organisasi itulah sebabnya organisasi perlu memperhatikan kepuasan karyawan 

dengan cara mengkaji ulang aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja merupakan rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja 

terhadap aspek pekerjaannya. 

Kepuasan kerja dan kinerja mempengaruhi satu sama lain. Hanya ada lima 

studi yang melihat lebih dekat pada kemungkinan hubungan timbal balik antara 

kepuasan kerja dan prestasi kerja. Singkatnya, meskipun hasil studi tidak konsisten 

empat dari lima penelitian menunjukkan efek kausal kepuasan terhadap kinerja, dan 

dua dari lima menemukan arah kausal terbalik (Hakim et al, 2001) dalam Jae 

Vandhen Berghe (2011). 

 

2.4 Model Penelitian 

 

 

 

Transformational 
Leadership

Organizational 
Commitment

Job Satisfaction

Employee 
Performance

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: Diadopsi dari Thamrin (2012) 

(+) 

(+) 

 (+) 

 (+) 

 (+) 
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Hubungan hipotesis dari model structural dan diilustrasikan pada Gambar 

diatas. Untuk meneliti hubungan hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut: 

 :  Transformational Leadership tidak berpengaruh positif terhadap    

     Organizational Commitment PT. Yapindo Transportama Jakarta. 

 :  Transformational Leadership berpengaruh positif terhadap  

    Organizational Commitment PT. Yapindo Transportama Jakarta. 

 :  Organizational Commitment tidak berpengaruh positif terhadap  

    Employee Performance PT. Yapindo Transportama Jakarta. 

 : Organizational Commitment berpengaruh positif terhadap  

   Employee Performance PT. Yapindo Transportama Jakarta. 

 :  Transformational Leadership tidak berpengaruh positif        

    terhadap Employee Performance PT. Yapindo Transportama  

    Jakarta. 

 :  Transformational Leadership berpengaruh positif terhadap  

    Employee Performance PT. Yapindo Transportama Jakarta.  

 :  Transformational Leadership tidak berpengaruh positif      

    terhadap Job Satisfaction PT. Yapindo Transportama Jakarta.  

 :  Transformational Leadership berpengaruh positif terhadap  

    Organizational Commitment PT. Yapindo Transportama         

    Jakarta. 

 :  Job Satisfaction tidak berpengaruh positif terhadap Employee  

    Performance PT. Yapindo Transportama Jakarta.      

 :  Job Satisfaction berpengaruh positif terhadap Employee   

    Performance PT. Yapindo Transportama Jakarta.      
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1    Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi 

dan jasa kurir yaitu PT. Yapindo Transportama Jakarta, yang berlokasi di infinia 

park blok a 59, Jl. Dr.Saharjo no. 45, Manggarai, Tebet Jakarta Selatan. 

3.2.  Jenis dan Desain penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian ini berhubungan dengan hipotesis dan menemukan hubungan antar 

variabel yang berbeda bentuk distribusi dan ekstensi suatu variabel. Pelaksanaan 

penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan 

penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut, 

bentuk hasil dari hasil interpretasi tersebut merupakan kunci serta inti dari 

penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam 

proses penelitian (Malhotra, 2010) 

Desain penelitian ini menggunakan cross sectional yaitu rancangan riset 

yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen 

populasi yang hanya dilakukan satu kali dan cross sectional yang dipilih adalah 

single cross sectional dimana suatu sampel responden diambil dari populasi sasaran 

dan informasi diperoleh dari sampel tersebut hanya satu kali (Malhotra, 2010). 

Hasil dari data kuesioner tersebut kemudian diolah peneliti dengan metode statistik 

analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan software 

AMOS 21. 
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3.3   Jenis dan Sumber Data  

Sumber data yang digunakan berhubungan dengan jenis data yang diambil. 

Peneliti mengharapkan data sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga 

dapat menguji dan menjawab hipotesis yang ada. Sumber data yang dipakai dalam 

penelitian ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu: 

 Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya. Data primer akan didapatkan melalui kuesioner yang akan 

dibuat oleh peneliti dengan menggunakan skala Likert dengan 7 poin 

yang terdiri dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.  

 Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari 

berbagai sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-

jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topic penelitian 

(Malhotra, 2010). Data sekunder didapat dari buku pendukung yang 

berhubungan dengan penelitian ini, seperti informasi dari buku 

literatur, jurnal, dan publikasi-publikasi yang terkait dengan masalah 

penelitian. 

 

3.4  Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan masalah 
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penelitian (Malhotra, 2010). Populasi penelitian ini adalah para karyawan yang 

berstatus aktif dan bekerja di perusahan PT. Yapindo Transportama Jakarta. 

 

3.4.2   Sampel Penelitian 

 Sampel merupakan suatu sub kelompok dari sebuah populasi yang dipilih 

untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sejumlah karyawan divisi operasional PT. Yapindo Transportama Jakarta. 

 Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah mendefinisikan populasi 

yang akan dijadikan obyek. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

ialah karyawan PT. Yapindo Transportama Jakarta. 

 Langkah kedua merupakan prosedur sampling atau yang biasa disebut 

dengan sampling method. Peneliti menggunakan metode sample nonprobability 

sampling dengan pengambilan mudah (convenience sampling) yang merupakan 

penelitian yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam 

menentukan, mengevaluasi, dan memilih tindakan yang terbaik dalam situasi 

tertentu. 

 Langkah ketiga menentukan besarnya sampel pada penelitian. Untuk 

metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 

100-200 (Hair, Black, Babin, dan Anderson,2010). Selanjutnya, pedoman ukuran 

sampel tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai 10 (Hair et al, 2010). Untuk 

penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut : 

Jumlah sampel = indikator x 5 

Jumlah sampel = 39 x 5 = 195   
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3.5  Operasionalisasi Variabel 

Dari ketiga variabel yang dihipotesiskan, memiliki alat ukur (measurement) 

berupa pernyataan yang digunakan di dalam kuesioner. Alat ukur yang digunakan 

di adopsi dari berbagai penelitian yang memiliki variabel yang sama. Secara 

keseluruhan alat ukur tersebut menggunakan skala likert dengan rentang 1-7. 

Angka 1 menunjukkan tanggapan yang negatif, semakin menuju angka 7 tanggapan 

semakin bernilai positif. Di bawah ini terdapat variabel, definisi, alat ukur, dan 

skala yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Transformational 

Leadership 

Kepemimpinan 

transformasional 

adalah merubah dan 

memperluas minat 

para pengikutnya, 

dan menghasilkan 

kesadaran akan 

penerimaan tujuan 

dan misi bersama. 

Khrishnan (2005 

Idealized 

Influence 

1. Pimpinan  

menekankan nilai – 

nilai dan 

kepercayaan kepada 

karyawan 

2. Pimpinan  

menekankan kepada 

setiap karyawannya 

untuk memiliki rasa 

yang kuat dalam 

suatu tujuan. 

3. Pimpinan lebih 

mementingkan  
kepentingan 

organisasi dibanding 

dirinya sendiri 

  4.   Pimpinan 

mempertimbangkan 

konsekuensi etika 

dan moral dalam 

mengambil 

keputusan 

 

 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 

   

5. Pimpinan  bersikap 

percaya diri dan 

bersemangat di 

hadapan karyawan 

6.   Pimpinan  

menekankan 

pentingnya memiliki 

beragam cara dalam 

penyelesaian 

masalah 

 

INTERVAL 

1-7 

Individualized 

Consideration 

1. Pimpinan 

meluangkan waktu 

untuk membina dan 

mengajari karyawan 

 

2.   Pimpinan  

memperlakukan 

karyawan sebagai 

individu yang masing 

– masing memiliki 

kebutuhan, 

kemampuan dan 

aspirasi yang berbeda 

3.   Pimpinan  berupaya          

meningkatkan 

pengembangan diri 

karyawan 

 

INTERVAL 

1-7 

Inspirational 

Motivation 

1. Pimpinan  berbicara 

optimis tentang 

masa depan 

2. Pimpinan berbicara 

antusias tentang apa 

yang diperlukan 

 

 

 

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 

 

 

3. Pimpinan  dapat 

menyampaikan 

tujuan yang menarik 

kepada karyawan  

4. Pimpinan  

menunjukan 

keyakinan dalam 

pencapaian tujuan 

INTERVAL 

1-7 

 

Intellectual 

Stimulation 

1. Pimpinan memeriksa 

kembali gagasan ide 

yang disampaikan 

karyawan  

2. Pimpinan mencari 

perspektif yang beda 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

3. Pimpinan melihat 

masalah dari 

berbagai sudut 

pandang  

4. Pimpinan  memakai 

cara baru dalam 

menyelesaikan 

masalah 

MLQ form 5x Bass & 

Avolio 1995 

INTERVAL 

1-7 

Organizational 

Commitment 

 

Hubungan anggota 

organisasi dengan 

organisasinya dan 

memiliki implikasi 

terhadap keputusan 

individu untuk 

melanjutkan 

keanggotaannya 

dalam 

berorganisasi. 

Mayer & Allen 

(1997) dalam 

Stephen Jaros 

(2007) 

Affective 

Commitment 

 

1. Saya akan merasa 

sangat senang 

disepanjang karir 

dengan organisasi ini 

2. Saya benar-benar 

merasa bahwa 

masalah organisasi 

ini seperti masalah 

sendiri 

3. Organisasi ini 

mempunyai banyak 

arti tersendiri untuk 

saya 

4. Saya tidak merasa 

ada keterikatan yang 

kuat dalam  

INTERVAL 

1-7 

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Peran Kepemimpinan..., Zahfan Nova, Ma.-IBS, 2015



41 
 

 

 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

  organisasi ini 

kemampuan terbaik 

 

 

 

Continuence 

Commitment 

 

 

1. Akan sangat sulit 

bagi saya untuk 

meninggalkan 

organisasi saat ini, 

bahkan jika mau 

2. Sekarang ini, 

bertahan di 

organisasi saya 

merupakan sebuah 

keharusan dibanding 

dengan keinginan. 

3. Saya merasa bahwa 

hanya memiliki 

sedikit pilihan 

untuk 

mempertimbangkan 

keluar dari organisasi 

ini 

 

INTERVAL 

1-7 

 

Normative 

Commitment 

1. Saya tidak merasa 

ada kewajiban untuk 

bertahan dengan 

perusahaan yang 

mempekerjakan 

2. Saya akan merasa 

bersalah jika 

meninggalkan 

organisasi  sekarang 

3. Organisasi ini layak 

mendapatkan 

loyalitas saya 

4. Saya merasa 

berhutang budi pada 

organisasi   

Sersic (1999) 

 

INTERVAL 

1-7 

Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 

Job Satisfaction 

 

Kepuasan kerja adalah 

sikap umum seorang 

individu terhadap 

pekerjaannya 

 

(Robbins, 2008) 

 

 
1.   Saya merasa puas 

atas ketercapaian 

tujuan – tujuan 

yang ditentukan 

atau ditargetkan 

pada posisi 

sekarang   

2.   Saya merasa 

dengan pekerjaan 

sekarang yang 

sejalan dengan 

ekspektasi karir 

3.   Saya merasa puas 

dengan pekerjaan 

saya sekarang 

dengan bekerja di 

organisasi lain 

4.   Saya merasa puas 

dengan 

diberikannya 

kesempatan 

menyelesaikan 

pekerjaan dengan 

kemampuan 

terbaik 

5.   Saya merasa puas 

karena pekerjaan 

sesuai 

pertimbangan pada 

saat mengambil 

pekerjaan ini 

Janssen dan Yperen 

(2004) 

INTERVAL 

1-7 

Employee 

Performance 

 

Kinerja merupakan 

prestasi kerja, yakni 

perbandingan antara 

hasil kerja dengan 

standar kerja yang 

ditetapkan. 

 

(Dessler, 2013) 

 1.    Secara     

       keseluruhan,    

       pekerjaan saya  

      dapat dikerjakan  

      dengan baik 

2.   Saya dapat bekerja   

      sama siapapun di  

      organisasi ini 

3.   Saya senantiasa  

      dapat 

      menyelesaikan  

INTERVAL 

1-7 

Tabel 3.5 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 

          pekerjaan tepat     

        waktu  

4.    Kualitas kerja   

       saya sesuai  

       dengan yang  

       ditetapkan oleh  

       organisasi ini 

5.    Saya mendapat  

       tujuan dan  

       memenuhi prestasi  

       kerja 

6.    Saya dapat  

       menyelesaikan  

       pekerjaan sesuai  

      dengan tujuan  

      yang diinginkan  

      oleh organisasi ini 

 

Chai Li et al (2013) 

 

 

 

3.6  Metode Pengolahan Data 

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan 

atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka metode analisis yang 

akan digunakan adalah SEM (Structural Equation Models). SEM adalah teknik 

statistic multivariate yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis 

regresi (korelasi) yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada 

pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan 

antar konstruk (Santoso, 2012). Proses SEM tentu tidak bisa dilakukan secara 

manual, sehingga peneliti menggunakan alat bantu berupa software yang membantu 

menganalisis model SEM, software tersebut adalah AMOS 21 for windows. Sebuah 

pemodelan SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari Measurement Models dan 

Structural Model. Measurement model adalah bagian dari model SEM yang 

Tabel 3.6 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. 

Sedangkan structural model menggambarkan hubungan antara variabel-variabel 

laten atau antar variabel eksogen dengan variabel laten. (Santoso, 2012). Menurut 

Wijanto (2008) ada beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam menggunakan SEM 

untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification)  

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

 

3.6.1 Spesifikasi Model (Model Specification) 

 SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Spesifikasi model penelitian yang mempresentasikan permasalahan 

yang diteliti adalah penting dalam SEM. 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel laten eksogen dan endogen, 

yaitu Transformational leadership (variabel eksogen), organizational commitment, 

job satisfaction (variabel endogen dan eksogen) dan employee performance 

(variabel endogen). 

 Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang 

dapat diamati atau sering kita sebut sebagai indikator. Variabel teramati merupakan 

indikator atau ukuran dari variabel laten eksogen maupun variabel laten endogen. 

Pada metode survey dengan menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan mewakili 

variabel laten, pada penelitian ini terdapat 4 variabel teramati dan 7 dimensi 

dikarenakan terdapat 39 indikator pertanyaan. 
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 Berdasarkan penjelasan diatas maka path diagram dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

Keterangan : 

TL  : Transformational Leadership 

OC : Organizational Commitment 

JS : Job Satisfaction 

EP : Employee Performance 

 

 

 

3.6.2 Identifikasi (Identification) 

 Sebelum kita melakukan tahap estimasi untuk mencari solusi dari 

persamaan simultan yang mewakili model yang dispesifikasikan, terlebih dahulu 

kita perlu memeriksa identifikasi dari persamaan simultan tersebut. Secara garis 

besar ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan, yaitu: 

1. Under-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

Gambar 3.1 Path Diagram (Sumber Amos 21) 
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merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Pada 

SEM, model dikatakan under-identified jika degree of freedom adalah 

negative. Jika terjadi under-identified maka estimasi dan penilaian model 

juga tidak perlu dilakukan. 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Dalam SEM, model yang just-

identified mempunyai degree of freedom sebesar 0 (nol) dan dalam 

terminology SEM dinamakan saturated. Pada model yang just-identified, 

karena sudah teridentifikasi maka estimasi dan penilaian model tidak perlu 

dilakukan. 

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model 

dikatakan over-identified jika degree of freedom adalah positif. Jika terjadi 

over-identified maka estimasi dan penilaian model bisa dilakukan. 

 

3.6.3 Estimasi (Estimation) 

 Setelah mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over-identified 

atau df menunjukkan hasil yang positif maka tahap berikutnya kita melakukan 

estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam 

model. Dalam penelitian ini SEM yang digunakan adalah Maximum Likelihood 

Estimator. MLE ini secara interaktif akan meminimisasikan fungsi F(S, ∑( Ө)) 

sebagai berikut : 

FML (Ө) = log |∑( Ө) | + tr (S∑ˉ¹ ( Ө))-log |S |-(p+q) 
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Diasumsikan ∑( Ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai wishart distribution (Bollen, 1989) 

(dalam Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan 

Y) dalam model 

 

3.6.4 Uji kecocokan  (Testing Fit) 

 Tahap estimasi diatas menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari 

parameter-parameter yang diestimasi. Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat 

kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, 

dan signifikansi koefisien-koefisien dari model structural (Wijanto, 2008). Menurut 

(Hair et al., 1998) dalam (Wijanto, 2008) evaluasi terhadap tingkat kecocokan data 

dengan model dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : 

a) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukkan untuk 

mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Goodness of Fit 

(GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara 

menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada teknik 

multivariate yang lain (multiple regression, discriminant analysis, 

MANOVA, dan lain-lain). Peneliti memilih tiga item yang terbaik 

untuk dilakukan pada tahap ini. Uji kecocokan yang akan dilakukan 

yaitu: 

 - Root Mean Square of Approximation (RMSEA) 

  RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model 

 keseluruhan terhadap matrik korelasi dan ovarian.  RMSEA 
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banyak digunakan untuk menampilkan seberapa  layak model 

menggunakan populasi. Rumus perhitungan  RMSEA adalah 

sebagai berikut : 

  RMSEA =  

Nilai RMSEA ≤ 0.05 menandakan close fit, sedangkan 0.05 

< RMSEA ≤ 0.08 menunjukkan good fit 

 - Comparative Fix Idex (CFI) 

CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, dalam  index

 ini menjelaskan perbandingan model yang diusulkan dengan 

model dasar. Nilai CFI berada dalam rentang 0 sampai 1, 

nilai yang mendekati 1 mengindikasikan model memiliki 

tingkat kesesuaian yang baik. Indeks ini sangat dianjurkan 

untuk dipakai karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap 

besarnya sampel dan tidak dipengaruhi oleh kerumitan 

model. Tolak ukur agar model tersebut layak adalah CFI > 

0.90 dan marginal fit berada rentang 0.80 ≤ CFI ≤ 0.90. 

-  CMIN/DF 

  CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus 

 perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut : 

 

  Dengan kecocokan yang dapat diterima nilai CMIN/DF ≤ 5 

 adalah good fit 
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b) Kecocokan Model pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel 

laten dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara terpisah 

melalui : 

1. Evaluasi  terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur 

seberapa baik instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, 

& Anderson, 2010). 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model 

pengukuran. 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas 

tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai 

konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010). Untuk mengukur reliabilitas 

dalam SEM akan digunakan composite reliability measure 

(ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure 

(ukuran ekstrak varian) (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus 

seperti berikut : 

 =  

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh 

secara langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah 
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measurement error untuk setiap indikator atau variabel teramati 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh 

variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai 

berikut : (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). 

 =  

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati 

dari model pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct 

reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance 

extracted) ≥ 0,50 

  

3.6.5 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

 Dalam uji instrument yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

 menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan 

 sebagai alat ukur.  

1. Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan 

 mengukur seberapa baik instrument yang akan diukur (Hair 

 et al,  2010).  

 Dalam penelitian ini, instrument penelitian diharapkan dpat 

 mengukur variabel Transformational Leadership, 

 Organizational Commitment, Job Satisfaction dan 
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 Employee Performance. Pengukuran  validitas dilakukan 

 dengan melakukan analisis faktor pada hasil  pre-test 

 sejumlah 30 responden untuk melihat nilai  Kaiser  meyer-

 olkin  measure of sampling adequacy (KMO), 

 Bartlett’s test  of sphericity, Anti-image  matrices, total 

 Variance  explained, dan Factor  loading of 

 component  matrix  (Hair et al, 2010).  

 

No Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

1 Kaiser  meyer-olkin measure of sampling adequacy 

adalah statistic yang mengindikasikan proporsi 

variasi dalam variabel yang merupakan variasi 

umum (common variance), yakni variansi dalam 

penelitian 

Nilai KMO MSA > 0,5 

Menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

2 Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan bahwa 

matriks korelasi adalah matriks indentitas yang 

mengindikasikan bahwa variabel-variabel dalam 

faktor bersifat related atau unrelated 

Nilai siginifikansi adalah 

hasil uji, jika nilai hasil uji 

< 0, 05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan 

antara variabel dan 

merupakan nilai yang 

diharapkan 

3 Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 

diagonal anti-image correlation matrix 

menunjukkan measure of sampling adequacy dari 

masing-masing indikator 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix > 0,5 

menunjukkan variabel 

cocok atau sesuai dengan 

struktur variabel lainnya di 

dalam faktor tersebut 

4 Total variance explained, nilai pada kolom 

“cumulative %” menunjukkan persentase variansi 

yang disebabkan oleh keseluruhan faktor 

Nilai “cumulative %” harus 

> 60% 

Tabel 3.7 Uji Validitas 

Peran Kepemimpinan..., Zahfan Nova, Ma.-IBS, 2015



52 
 

  

 

 

2. Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas 

tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai 

konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al, 

2010). Menurut Malhotra (2010) dengan melihat cronbach’s 

alpha  0,60 maka indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan 

reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

5 Component matrix, nilai factor loading dari 

variabel-variabel komponen faktor 

Nilai factor loading  0,5 

Sumber: Hair et al (2010) 

Tabel 3.8 Uji Validitas (Lanjutan) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Perusahaan 

4.1.1 Sejarah PT. Yapindo Transportama 

 PT. Yapindo Transportama atau disebut juga dengan PCP (Priority, Cargo 

& Package) berdiri sejak Oktober 1999 sebagai perusahaan jasa pengiriman ekspres 

yang meliputi pengiriman dokumen, paket, sampai dengan menjadi bagian dari 

rantai distribusi pelanggan untuk suku cadang, consumables, material promosi dan 

barang yang akan dipasarkan ke outlet-outlet di seluruh Indonesia. 

 PCP Indonesia tersebar di 33 propinsi yang tersebar di seluruh Indonesia, 

serta ada di 39 kota utama di seluruh Indonesia dan memiliki lebih dari 200 outlet 

di seluruh Indonesia terdiri dari 23 lokasi merupakan PCP Pusat Distribusi, 14 

lokasi merupakan PCP Agen Eksklusif, 72 lokasi merupakan PCP Service Points, 

serta 94 lokasi merupakan PCP/Multiplus Service Points. 

 

4.1.2 Produk Layanan Perusahaan 

 Kelebihan lain yang disediakan PCP yaitu fasilitas cek status pengiriman 

barang. Dapat mengetahui keberadaan dan status barang yang dikirimkan dengan 

melacaknya melalui fitur Online Tracking yang telah disediakan. Caranya cukup 

mudah yaitu dengan memasukkan nomor pengiriman paket pada kolom yang 

disediakan. Kemudian pengirim akan mendapat informasi status barang yang 

dikirimkan. 
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 PCP menyediakan beberapa jenis layanan yang bisa dipilih, sesuai 

kebutuhan pengirim. Diantaranya adalah: 

1. Premium Service 

a) Next Flight Service (NFS) yaitu paket yang dikirimkan akan 

tiba ditujuan pada hari yang sama. 

b) Over Night Service Premium (ONP) yaitu paket akan 

diterima keesokan harinya sebelum jam 5 sore. 

c) Over Night Service (ONS) yaitu paket akan sampai dalam 1 

hari, biasanya besok. 

2. Regular Service  

 Merupakan layanan yang direpresentasikan oleh produk-produk 

 unggulan lainnya yang tidak memiliki tingkat kepentingan  yang 

 tinggi (highly urgenity). Pengiriman paket ke pelanggan antara 1-7 

 hari tergantung produk pilihan pelanggan. 

3. Customized Service 

 Layanan-layanan yang dibuat khusus disesuaikan dengan 

 keinginan pelanggan yang merupakan keistimewaan dari PCP 

 dimana PCP mampu memberikan layanan sesuai dengan bisnis 

 yang dijalankan oleh pelanggan. 

4. Customer Oriented 

 Kepedulian pelanggan untuk memberikan layanan yang cepat serta 

 untuk memberikan kepercayan kepada pelanggan, PCP 

 mempersiapkan 1 Customer Care Officer untuk 1 pelangga. 
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4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi: 

 Menjadi jasa kurir nasional pilihan pelanggan yang peduli, cepat dan 

terpercaya. 

 Misi: 

1. Memberikan pelayanan jasa kurir yang peduli terhadap kebutuhan 

 pelanggan dengan mutu dan harga yang layak. 

2. Memberikan tanggapan yang cepat terhadap semua kebutuhan 

 pelanggan mengenai status kiriman. 

3. Memberikan layanan tepat waktu dan aman sesuai dengan 

 kepercayaan yang diberikan pelanggan. 

 

4.2 Profil Responden 

4.2.1 Karakterisktik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

 

 

127

68

Jenis Kelamin

pria

wanita

Tabel 4.1 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Sumber: Data Diolah Penulis (2015) 
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 Dari hasil data tersebut dapat diketahui perbandingan jumlah responden 

yang berjenis kelamin pria dan wanita. Responden berjenis kelamin pria berjumlah 

127 orang sedangkan responden kelamin wanita berjumlah 68 orang 

 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Status  

 

 

  

 

 Dari hasil data tersebut dapat diketahui perbandingan jumlah responden 

yang sudah menikah dan belum menikah. Responden yang sudah menikah 

berjumlah 78 orang sedangkan responden yang belum menikah berjumlah 121 

orang. 

 

 

 

 

78

121

Status

Menikah

Belum Menikah

Tabel 4.2 Diagram Responden Berdasarkan Status  

Sumber: Data Diolah Penulis (2015) 
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4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa responden  yang berusia < 20 

tahun sebanyak 10 orang, responden yang berusia 21-25 tahun sebanyak 78 orang, 

responden yang berusia 26-30 tahun sebanyak 30 orang, responden yang berusia 

31-35 tahun sebanyak 59 orang dan responden yang berusia > 36 tahun sebanyak 

18 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

10

78

30

59

18

Usia

< 20 Tahun

21 - 25 Tahun

26 - 30 Tahun

31 - 35 Tahun

> 36 Tahun

Tabel 4.3 Diagram Responden Berdasarkan Usia 

Sumber: Data Diolah Penulis (2015) 
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4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

 

 

  

 Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

pendidikan SD dan SMP tidak ada, yang memiliki pendidikan SMA sebanyak 20 

orang, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 108 orang, yang memiliki 

pendidikan S2 sebanyak 7 orang dan yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 60 

orang. 

 

 

 

 

 

 

 

0 0

20

108

7

60

Pendidikan

SD

SMP

SMA

SI

S2

Other D3

Tabel 4.4 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan 

Sumber: Data Diolah Penulis (2015) 
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4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran per Bulan 

 

 

 

 

 Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

pengeluaran per Bulan < Rp. 1.000.000 sebanyak 7 orang, yang memiliki 

pengeluaran per Bulan Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 sebanyak 110 orang, yang 

memiliki pengeluaran per Bulan Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000 sebanyak 71 orang, 

yang memiliki pengeluaran per Bulan Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 sebanyak 7 

orang dan yang memiliki pengeluaran per Bulan > Rp. 10.000.000 tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

7

110

71

7

Pengeluaran per Bulan Responden

< Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000

Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000

> Rp. 10.000.000

Tabel 4.5 Diagram Responden Berdasarkan Pengeluaran 

Sumber: Data Diolah Penulis (2015) 
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4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

 

 

 Dari hasil data tersebut bahwa masa kerja responden yang 1-3 tahun 

sebanyak 106 tahun, masa kerja 4-7 tahun sebanyak 59 orang, masa kerja 7-9 tahun 

sebanyak 10 orang dan masa kerja > 10 tahun sebanyak 20 orang. 

 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Pre Test 

 Pengujian pre-test validitas dan reliabilitas instrument telah dicoba pada 30 

responden. Instrument terdiri dari 39 butir pernyataan. Jawaban terendah diberi skor 

1 (sangat tidak setuju) dan tertinggi diberi skor 7 (sangat setuju). Pada uji validitas 

ini penguji menggunakan teknik Kaiser Meyer Olkin (KMO), sedangkan untuk uji 

reliabilitas penguji menggunakan teknik Cronbach Alpha. Hasil uji validitas dan 

reliabilitas pada masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:  

 

 

106
59

10
20

Masa Kerja

1-3 Tahun

4-7 Tahun

7-9 Tahun

> 10 Tahun

Tabel 4.6 Diagram Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Sumber: Data Diolah Penulis (2015) 
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4.3.1 Uji Validitas Pre-Test 

  

Variabel KMO>0,5 Indikator 

Factor 

Loading  

0,5 

Kesimpulan 

Transformational 

Leadership 

0,7 

TL1 0,709 Valid 

TL2 0,8 Valid 

TL3 0,698 Valid 

TL4 0,569 Valid 

TL5 0,702 Valid 

TL6 0,659 Valid 

0,537 

TL7 0,522 Valid 

TL8 0,526 Valid 

TL9 0,685 Valid 

0,419 

TL10 0,733 Valid 

TL11 0,3 Tidak Valid 

TL12 0,454 Tidak Valid 

TL13 0,354 Tidak Valid 

 TL14 0,5 Valid 

TL15 0,516 Valid 

TL16 0,521 Valid 

TL17 0,483 Tidak Valid 

 

 

Tabel 4.7 Uji Validitas Pre-Test 
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Variabel KMO > 0,5 Indikator 

Factor 

Loading  

0,5 

Kesimpulan 

Organizational 

Commitment 

0,766 

OC1 0,782 Valid 

OC2 0,720 Valid 

OC3 0,787 Valid 

OC4 0,802 Valid 

0,625 

OC5 0,730 Valid 

OC6 0,606 Valid 

OC7 0,595 Valid 

0,691 

OC8 0,676 Valid 

OC9 0,695 Valid 

OC10 0,7 Valid 

OC11 0,698 Valid 

Job 

Satisfaction 

0,591 

JS1 0,566 Valid 

JS2 0,609 Valid 

JS3 0,606 Valid 

JS4 0,588 Valid 

JS5 0,584 Valid 

Employee 

Performance 

0,630 

EP1 0,433 Tidak Valid 

EP2 0,579 Valid 

EP3 0,730 Valid 

 

Tabel 4.8 Uji Validitas Pre-Test (Lanjutan) 
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Variabel KMO > 0,5 Indikator 

Factor 

Loading  

0,5 

Kesimpulan 

  EP4 0,719 Valid 

EP5 0,639 Valid 

EP6 0,549 Valid 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui tidak seluruh indikator memiliki nilai factor 

loading 0,5. Indikator tersebut diantaranya karena tabel tersebut merupakan hasil 

pengolahan data pre-test dengan 30 sample maka hal tersebut belum tentu sama 

dengan hasil pengolahan data dengan jumlah sample  195, dan penulis tetap 

melanjutkan ke langkah selanjutnya tanpa mengeliminasi indikator yang tidak 

valid. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 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, indikator 

pernyataan dalam kuisioner dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap 

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

penelitian. 

  

 

 

Tabel 4.9 Uji Validitas Pre-Test (Lanjutan) 
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Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Transformational Leadership 0,867 Reliabel 

Organizational Commitment 0,862 Reliabel 

Job Satisfaction 0,724 Reliabel 

Employee Performance 0,786 Reliabel 

 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu Transformational Leadership, Organizational Commitment, Job 

Satisfaction dan Employee 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. 

 

4.4  Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lbih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

kecocokan model dengan data yang ada. Selain AMOS 21, software pendukung 

lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 21. 

 

 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 
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4.4.1 Spesifikasi Model 

 Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten, atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran tidak 

jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak antar 

variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. Kedua 

model tersebut digambarkan dalam path diagram. 

 

4.4.2 Identifikasi  

 Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif. 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran (measurement 

model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang diperoleh hasil 

degree of freedom dengan berikut: 

 

Number of distinct sample moments: 780 

Number of distinct parameters to be 

estimated: 84 

Degrees of freedom (780 - 84): 696 

 

 Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan 

Tabel 4.11 Computation of Degrees of Freedom 

Sumber: Hasil Pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas terlebih dahulu. 

 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

 Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut (Hair et al., 2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading 

factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. 

Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi 

tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas 

dalam SEM akan digunakan composite reliability Measure dan variance extracted 

Measures, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (EV) ≥ 0,50. 
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Variabel Laten Dimensi Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan AVE>0,5 CR>0,7 Kesimpulan 

Transformational 

Leadership 

II 

TL1 0,654 Valid 

0,824 0,401 Reliable 

TL2 0,638 Valid 

TL3 0,647 Valid 

TL4 0,71 Valid 

TL5 0,574 Valid 

TL6 0,599 Valid 

IC 

TL7 0,614 Valid 

0,703 0,441 Reliable 
TL8 0,647 Valid 

TL9 0,703 Valid 

TL10 0,641 Valid 

IM 

TL11 0,711 Valid 

0,789 0,484 Reliable 
TL12 0,69 Valid 

TL13 0,729 Valid 

TL14 0,65 Valid 

IS 

TL15 0,625 Valid 

0,717 0,459 Reliable TL16 0,68 Valid 

TL17 0,724 Valid 

Organizational 

Commitment 

OCAC 

OCAC1 0,603 Valid 

0,754 0,435 Reliable 
OCAC2 0,713 Valid 

OCAC3 0,654 Valid 

OCAC4 0,663 Valid 

OCCC 

OCCC5 0,656 Valid 

0,737 0,484 Reliable 
OCCC6 0,752 Valid 

OCCC7 0,676 Valid 

OCCC8 0,639 Valid 

OCNC 

OCNC9 0,66 Valid 

0,76 0,443 Reliable OCNC10 0,741 Valid 

OCNC11 0,615 Valid 

Job Satisfaction JS 

JS1 0,648 Valid 

0,825 0,488 Reliable 

JS2 0,713 Valid 

JS3 0,783 Valid 

JS4 0,584 Valid 

JS5 0,713 Valid 

EP2 0,684 Valid 

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Variabel Laten Dimensi Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan AVE>0,5 CR>0,7 Kesimpulan 

Employee 

Performance 
EP 

EP1 0,646 Valid 

0,809 0,414 Reliable 

EP2 0,684 Valid 

EP3 0,623 Valid 

EP4 0,68 Valid 

EP5 0,57 Valid 

EP6 0,652 Valid 

 

Pada tabel 4.13 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading 

yang berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.13 

juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 

memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yag 

dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

 

4.4.4 Estimasi 

Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.4.4.1 Sample Size  

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak 39 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. 

(2010) jumlah indikator dikalikan 5. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian 

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan) 
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ini sebanyak 195 data. Dengan demikian syarat jumlah data pada metode SEM 

telah terpenuhi. 

 

4.4.5 Model Keseluruhan 

4.4.5.1 Pengukuran Goodness of FIT (GOF) 

 Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti 

teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik terbaik 

yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para peneliti 

telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara 

bersama-sama atau kombinasi.  Tabel dibawah ini menunjukkan beberapa fit index 

untuk kecocokan model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan 

menggunakan tools AMOS 21 

 

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kriteria 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 3,551 
Good 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,115 
Poor 

Fit 

Incremental Fit Measure 

Tabel 4.14 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 
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GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kriteria 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,682 
Poor 

Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 

Berdasarkan tabel 4.15 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang 

terdiri dari CMIN/df mengindikasikan kecocokan yang Good Fit, dan RMSEA dan 

CFI mengindikasikan kecocokan yang Poor Fit. Dengan demikian, model 

keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data kurang fit dengan 

model SEM. Namun demikian, tidak semata-mata harus melakukan respesifikasi 

model untuk meningkatkan hasil agar menghasilkan model yang good fit (Wijanto, 

2008). 

 

4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural Model 

 Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan 

rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan 

diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi 

4.15 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit (Lanjutan) 
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paramater menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka 

hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi parameter 

menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 maka 

hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data.  

 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 OC           TL 0,916 *** Didukung Data 

2 JS           TL 1,088 *** Didukung Data 

3 EP           OC 2,182 0,121 Tidak Didukung Data 

4 EP             JS 1,308 0,035 Didukung Data 

5 EP              TL 0,381 0,778 Tidak Didukung Data 

 

     Berdasarkan tabel 4.16 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Transformational Leadership memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Commitment. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,916 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, 

Transformational Leadership memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap Organizational Commitment dan hipotesis dapat 

diterima. 

Tabel 4.16  Output Regression Weights 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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2. Transformational Leadership memiliki pengaruh positif terhadap Job 

Satisfaction  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diketahui nilai estimasi sebesar 1,088 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, 

Transformational Leadership memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap Job Satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

3. Organizational Commitment berpengaruh positif terhadap Employee 

Performance. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 2,182 

dengan nilai p 0,121. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil nilai 

probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Organizational 

Commitment memiliki hubungan yang positif dan akan tetapi pada penelitian 

ini tidak didukung data terhadap Employee Performance. Dengan nilai p 

0,121 membuktikan Organizational Commitment dan Employee 

Performance tidak terbukti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi belum tentu mendukung peningkatan kinerja. 

Dengan melihat tabel diagram responden 4.6 dapat dilihat bahwa sebagian 

besar pegawai memiliki masa kerja kurang begitu lama, hal ini 

menyebabkan bahwa Organizational Commitment di PT. Yapindo 

Transportama Jakarta terjadi karena adanya alternatif pilihan bekerja 

ditempat lain atau organisasi lain, bukan komitmen yang bersifat 

memajukan organisasi. 
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4. Job Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Employee 

Performance. 

Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 

1,308 dengan nilai p 0,035 Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, 

Job Satisfaction memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

Employee Performance dan hipotesis dapat diterima. 

5. Transformational Leadership memiliki berpengaruh positif terhadap 

Employee Performance. 

 Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 

0,381 dengan nilai p 0,778. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil nilai 

probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Transformational 

Leadership memiliki hubungan yang positif dan akan tetapi dalam 

penelitian ini tidak didukung data terhadap Employee Performance. Dengan 

nilai p 0,778 membuktikan bahwa Transformational Leadership dan 

Employee Performance tidak terbukti dalam penelitian ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional belum tentu 

mendukung peningkatan kinerja. 

 

4.5 Pembahasan 

Setelah melakukan analisis data dengan mengacu pada metode SEM, hasil 

menunjukkan seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan 

model keseluruhan telah menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. Dari 

Peran Kepemimpinan..., Zahfan Nova, Ma.-IBS, 2015



74 
 

pengujian hipotesis pada tabel 4.13 yang diajukan pada model penelitian ini, tiga 

hipotesis memiliki hubungan yang signifikan dan dua hipotesis lainnya tidak 

terbukti dalam penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing-masing hipotesis 

penelitian akan dijelaskan berikut ini. 

 

4.5.1 Hasil Uji Transformational Leadership Terhadap Organizational 

 Commitment 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan antara Transformational Leadership  terhadap Organizational 

Commitment. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bushra, 

Usman, Naveed (2011) memprediksikan hubungan positif antara Transformational 

Leadership dengan Organizational Commitment. Jika pimpinan mendorong 

pemikiran yang inovatif kepada karyawan, maka akan mempengaruhi komitmen 

mereka terhadap perusahaan. 

 

4.5.2 Hasil Uji Organizational Commitment Terhadap Employee Performance 

 Penelitian ini membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan 

antara  Organizational Commitment terhadap Employee Performance. Hasil tersebut 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalam penelitian Thamrin 

(2012) mengatakan bahwa komitmen organisasi memiliki hubungan positif 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 
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 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata sebuah komitmen 

organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

perusahaan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini pengaruh positif antara 

Organizational Commitment dengan Employee Performance tidak didukung data. 

 

4.5.3 Hasil Uji Transformational Leadership Terhadap Employee Performance 

 Penelitian ini membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan 

antara Transformational Leadership terhadap Employee Performance. Hasil 

tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yukl (2010) 

Kepemimpinan transformasional membuat karyawan termotivasi melakukan lebih 

dari pada yang diharapkan sebelumnya sehingga mendorong kinerja lebih baik. 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata sebuah kepemimpinan 

transformasional tidak memiliki pengaruh seignifikan terhadap kinerja karyawan 

perusahaan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini pengaruh positif antara 

Transformational Leadership dengan Employee Performance tidak didukung oleh 

data. 

 

4.5.4 Hasil Uji Transformational Leadership Terhadap Job Satisfaction 

 Penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan 

antara Transformational Leadership terhadap Job Satisfaction. Hasil tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setiawan (2013) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. 
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Dengan meningkatkan gaya kepemimpinan transformasional maka kepuasan kerja 

karyawan juga akan meningkat. 

 

4.5.5 Hasil Uji Job Satisfaction terhadap Employee Performance 

Penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh positif antara Job 

Satisfaction terhadap Employee Performance. Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Kepuasan kerja dan kinerja mempengaruhi satu sama 

lain. Hanya ada lima studi yang melihat lebih dekat pada kemungkinan hubungan 

timbal balik antara kepuasan kerja dan prestasi kerja. Singkatnya, meskipun hasil 

studi tidak konsisten empat dari lima penelitian menunjukkan efek kausal kepuasan 

terhadap kinerja, dan dua dari lima menemukan arah kausal terbalik (Hakim et al, 

2001) dalam Jae Vandhen Berghe (2011). 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektif dari Peran  

Kepemimpinan Transformasional Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan  dan 

Melalui Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja. 

 

4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk PT. Yapindo Transportama Jakarta 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak PT. Yapindo Transportama Jakarta selaku pihak yang menyediakan fasilitas. 
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Beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada pihak divisi operasional PT. 

Yapindo Transportama Jakarta adalah sebagai berikut. 

1. Pada indikator (TL4) “Pimpinan mempertimbangkan konsekuensi etika  dan 

moral dalam mengambil keputusan” memiliki average value paling rendah 

diantara indikator transformational leadership lainnya yaitu sebesar 

(5,271), hal ini disebabkan sebagian besar responden memilih skala kecil 

untuk indikator tersebut. Oleh karena itu pimpinan perlu untuk lebih 

mempertimbangkan konsekuensi etika dan moral dalam mengambil 

keputusan untuk mencapai peningkatan kinerja karyawan. Pada indikator 

(TL10) “Pimpinan berbicara optimis tentang masa depan” memiliki average 

value kedua paling rendah yaitu sebesar (5,307). Oleh karena itu 

pimpinan perlu untuk lebih berbicara optimis tentang masa depan untuk 

mencapai peningkatan kinerja karyawan. Pada indikator (TL1) 

“Pimpinan menekankan nilai-nilai dan kepercayaan kepada karyawan” 

memiliki average value ketiga paling rendah yaitu sebesar (5,312). Oleh 

karena itu pimpinan lebih menekankan nilai-nilai dan kepercayaan 

kepada karyawan untuk mencapai peningkatan kinerja karyawan. Pada 

indikator (TL2) “Pimpinan menekankan kepada setiap karyawannya 

untuk memiliki rasa yang kuat dalam suatu tujuan” memiliki average 

value keempat paling rendah yaitu sebesar (5,379). Oleh karena itu 

pimpinan lebih menekankan kepada setiap karyawannya untuk memiliki 

rasa yang kuat dengan cara meningkatkan kepercayaan diri dan tanggung 

jawab dalam bekerja dari para karyawannya sehingga mencapai suatu 

tujuan untuk menghasilkan peningkatan kinerja karyawan.  
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2. Pada indikator (JS3) “Saya merasa puas dengan pekerjaan sekarang 

dibandingkan dengan bekerja di organisasi lain” memiliki average value 

paling rendah diantara indikator Job Satisfaction lainnya yaitu sebesar 

(5,241). Hal ini disebabkan sebagian besar reponden memilih skala kecil 

untuk indikator tersebut. Oleh karena itu perusahaan perlu untuk lebih 

meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberikan insentif 

tambahan apabila karyawan tersebut menunjukkan kinerja yang sangat 

baik dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai peningkatan kinerja 

karyawan. Pada indikator lainnya (JS5) “Saya merasa puas karena 

pekerjaan sesuai dengan pertimbangan pada saat mengambil pekerjaan 

ini” memiliki average value paling rendah kedua diantara indikator job 

satisfaction lainnya yaitu sebesar (5,441). Oleh karena itu perusahaan 

perlu untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan saat 

memberikan pekerjaan kepada karyawannya untuk mencapai 

peningkatan kinerja karyawan dengan cara melihat sesuai dengan 

keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh para karyawannya. 
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji peran Transformational Leadership 

Organizational Commitment, Job Satisfaction terhadap peningkatan Employee 

Performance. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

SEM menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif. Dengan 

menggunakan studi penelitian Transformational Leadership Organizational 

Commitment, Job Satisfaction dan Employee Performance pada karyawan PT. 

Transportama Yapindo Jakarta, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Transformational Leadership berpengaruh secara positif terhadap 

Organizational Commitment dalam penelitian ini. 

2. Organizational Commitment tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Employee Performance dalam penelitian ini. 

3. Transformational Leadership tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Employee Performance dalam penelitian ini. 

4. Transformational Leadership berpengaruh secara positif terhadap Job 

Satisfaction dalam penelitian ini. 

5. Job Satisfaction berpengaruh secara positif terhadap Employee Performance 

dalam penelitian ini. 
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5.2 Saran 

 Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan pada setiap hipotesisnya. Tentunya, penelitian ini masih memiliki 

kekurangan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan 

untuk perusahaan dan pimpinannya untuk penelitian selanjutnya. 

1. Pimpinan perlu untuk lebih mempertimbangkan konsekuensi etika dan 

moral dalam mengambil keputusan dengan cara pimpinan harus selalu 

menjaga konsekuensi etika dan moral dalam pengambilan keputusan agar 

mencapai peningkatan kinerja karyawan.  

2. Pimpinan perlu untuk lebih berbicara optimis tentang masa depan dengan 

cara lebih banyak membicarakan secara optimis tentang masa depan 

perusahaan dan invidu karyawannya agar karyawan lebih mengetahui akan 

kejelasan mengenai masa depannya di perusahaan. 

3. Pimpinan perlu lebih menekankan kepada setiap karyawannya untuk 

memiliki rasa yang kuat dengan cara meningkatkan rasa percaya diri dan 

tanggung jawab dalam bekerja untuk mencapai visi dan misi yang sama 

sehingga dapat menghasilkan adanya suatu keinginan dari setiap individu 

karyawan agar tercapainya peningkatan kinerja perusahaan.  

4. Perusahaan perlu untuk lebih meningkatkan kepuasan kerja dengan cara 

memberikan insentif tambahan apabila karyawan tersebut menunjukkan 

kinerja yang sangat baik dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai 

peningkatan kinerja karyawan agar para karyawan merasa puas dengan 

pekerjaan sekarang dibandingkan dengan bekerja di organisasi lain.  
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5. Perusahaan perlu untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan saat 

memberikan pekerjaan kepada karyawannya untuk mencapai peningkatan 

kinerja karyawan dengan cara memberikan pekerjaan sesuai dengan keahlian 

dan kemampuan yang dimiliki oleh para karyawannya. 

6. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar di penelitian 

mendatang pertanyaan kuesioner disesuaikan dengan demografi di lokasi 

penelitian guna mempermudah responden untuk menjawab dan 

mempermudah peneliti untuk mendapatkan hasil yang baik.   
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LAMPIRAN I 

 

KUESIONER BAGI KARYAWAN PT. YAPINDO TRANSPORTAMA JAKARTA 

Karyawan/karyawati yang saya hormati, 

Nama saya Zahfan Nova, mahasiswa semester akhir STIE-Indonesia Banking School, saat ini saya sedang 

mengadakan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul “ Peran Kepemimpinan Transformasional, 

Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Dan Melalui Komitmen Organisasi Dan Kepuasan 

Kerja PT. Yapindo Transportama Jakarta”. Oleh karena itu, saya memohon bantuan kepada 

karyawan/karyawati untuk mengisi kuesioner ini. Atas bantuan dan kerja-samanya saya ucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya. 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1.    Responden diharapkan membaca terlebih dahulu deskripsi masing-masing pernyataan sebelum           

 memberikan jawaban.  

2. Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab itu 

 dimohon untuk mengisi kuesioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin. 

 

SCREENING QUESTION 

 

Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban dari pertanyaan berikut 

1. Apakah anda karyawan tetap PT. Yapindo Transportama Jakarta? 

 a. Ya (Jika jawaban ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 

 b. Tidak (Jika jawaban tidak, berhenti di pertanyaan ini)  

2. Berapa lama anda bekerja di PT. Yapindo Transportama Jakarta? 

 a. < 1tahun  (Jika jawaban < 1 tahun, berhenti di pertanyaan ini) 

 b. ≥ 1 tahun  (Jika jawaban ≥ 1 tahun, lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 
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MAIN QUESTION 

 

I.   Identitas Responden 

      Jawab dengan tanda ( √ ) 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  Jenis Kelamin 

 1 Pria   

2 Wanita   

  Status 

 1 Menikah   

2 Belum Menikah   

  Usia 

 1 < 20 Tahun   

2 21 - 25 Tahun   

3 26 - 30 Tahun   

4 31 - 35 Tahun   

5 > 36 Tahun   

     
Pendidikan 

Terakhir 

 1 SD   

2 SMP   

3 SMA   

4 S1   

5 S2   

6 Lainnya…   

  Pengeluaran Per Bulan 

 1 < Rp. 1.000.000   

2 Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000   

3 Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000   

4 Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000   

5 > Rp. 10.000.000   
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  Masa Kerja di Perusahaan   

1 1 - 3 Tahun   

2 4 - 7 Tahun   

3 7 - 9 Tahun   

4 > 10 Tahun   
  

Cara mengisi kolom-kolom pernyataan di bawah ini adalah dengan memberikan tanda silang (x) pada 

skala pilihan. 

 Sangat Tidak Setuju       1      7  Sangat Setuju 

Contoh :  

 

II.  Kuesioner 

     TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 

  
Idealized Influence 

  

          

(STS) 

 

        (SS) 

xx 
Pimpinan menekankan nilai-nilai dan 

kepercayaan kepada karyawan 
1 2 3 4 X5 6 7 

  
Idealized Influence 

  

          

(STS) 

 

        (SS) 

1 
Pimpinan menekankan nilai-nilai dan 

kepercayaan kepada karyawan 
1 2 3 4 5 6 7 

2 

Pimpinan menekankan kepada setiap 

karyawannya untuk memiliki rasa yang 

kuat dalam suatu tujuan 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Pimpinan lebih mementingkan 

kepentingan organisasi dibanding dirinya 

sendiri 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Pimpinan mempertimbangkan 

konsekuensi etika  dan moral dalam 

mengambil keputusan 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Pimpinan bersikap percaya diri dan 

bersemangat di hadapan karyawan 
1 2 3 4 5 6 7 

6 

Pimpinan menekankan pentingnya 

memiliki beragam cara dalam 

penyelesaian masalah 

1 2 3 4 5 6 7 
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Individualized Consideration 

              

(STS)           (SS) 

7 
Pimpinan meluangkan waktu untuk 

membina dan mengajari karyawan 
1 2 3 4 5 6 7 

8 

Pimpinan memperlakukan karyawan 

sebagai individu yang masing – masing 

memiliki kebutuhan, kemampuan dan 

aspirasi yang berbeda 

1 2 3 4 5 6 7 

9 
Pimpinan berupaya meningkatkan 

pengembangan diri karyawan 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

  
Inspirational Motivation 

      

STS           (SS) 

10 
Pimpinan berbicara optimis tentang 

masa depan 
1 2 3 4 5 6 7 

11 
Pimpinan berbicara antusias tentang 

apa yang diperlukan 
1 2 3 4 5 6 7 

12 
Pimpinan dapat menyampaikan tujuan 

yang menarik kepada karyawan 
1 2 3 4 5 6 7 

13 
Pimpinan menunjukkan keyakinan 

dalam pencapaian tujuan 
1 2 3 4 5 6 7 

  
Intellectual Stimulation 

      

(STS)           (SS) 

14 
Pimpinan memeriksa kembali gagasan 

ide yang disampaikan karyawan 
1 2 3 4 5 6 7 

15 
Pimpinan mencari perspektif yang 

beda dalam menyelesaikan masalah 
1 2 3 4 5 6 7 

16 
Pimpinan melihat masalah dari 

berbagai sudut pandang  
1 2 3 4 5 6 7 

17 
Pimpinan memakai cara baru dalam 

menyelesaikan masalah 
1 2 3 4 5 6 7 
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      JOB SATISFACTION 

        

     ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

 

 

 

 

 

    

      

(STS)           (SS) 

18 

Saya merasa puas atas ketercapaian 

tujuan – tujuan yang ditentukan atau 

ditargetkan pada posisi sekarang 

1 2 3 4 5 6 7 

19 

Saya merasa dengan pekerjaan yang 

sekarang yang sejalan dengan 

ekspekstasi karir 

1 2 3 4 5 6 7 

20 

Saya merasa puas dengan pekerjaan 

sekarang dibandingkan dengan 

bekerja di organisasi lain 

1 2 3 4 5 6 7 

21 

Saya merasa puas dengan 

diberikannya kesempatan 

menyelesaikan pekerjaan dengan 

kemampuan terbaik 

1 2 3 4 5 6 7 

22 

Saya merasa puas karena pekerjaan 

sesuai dengan pertimbangan pada saat 

mengambil pekerjaan ini 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Affective Commitment 

      

STS           (SS) 

23 

Saya akan merasa sangat senang 

disepanjang karir dengan organisasi 

ini 

1 2 3 4 5 6 7 

24 

Saya benar – benar merasa bahwa 

masalah organisasi ini seperti 

masalah sendiri  

1 2 3 4 5 6 7 

25 
Organisasi ini mempunyai banyak 

arti tersendiri untuk saya 
1 2 3 4 5 6 7 

26 
Saya tidak merasa ada keterikatan 

yang kuat dalam organisasi ini 
1 2 3 4 5 6 7 
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Continuence Commitment 
   STS 

     
(SS) 

27 

Akan sangat sulit untuk 

meninggalkan organisasi saat ini, 

bahkan jika saya mau 

1 2 3 4 5 6 7 

28 

Sekarang ini, bertahan di organisasi 

ini merupakan sebuah keharusan 

dibanding dengan keinginan saya 

1 2 3 4 5 6 7 

29 

Saya merasa bahwa hanya memiliki 

sedikit pilihan untuk 

mempertimbangkan keluar dari 

organisasi ini 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  
Normative Commitment 

      

(STS)         

 
(SS) 

30 

Saya merasa tidak ada kewajiban 

untuk bertahan dengan perusahaan 

ini 

1 2 3 4 5 6 7 

31 

Saya akan merasa bersalah jika 

meninggalkan organisasi ini 

sekarang 

1 2 3 4 5 6 7 

32 
Organisasi ini layak mendapatkan 

loyalitas saya 
1 2 3 4 5 6 7 

33 
Saya merasa berhutang budi pada 

organisasi ini 
1 2 3 4 5 6 7 

      

    EMPLOYEE PERFORMANCE 

    

      

(STS)           (SS) 

34 
Secara keseluruhan, pekerjaan saya 

dapat dikerjakan dengan baik 
1 2 3 4 5 6 7 

35 
Saya dapat bekerja sama siapapun di 

organisasi ini 
1 2 3 4 5 6 7 

36 
Saya senantiasa dapat menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu 
1 2 3 4 5 6 7 

37 
Kualitas kerja saya sesuai dengan 

yang ditetapkan oleh organisasi ini 
1 2 3 4 5 6 7 

38 
Saya mendapat tujuan dan memenuhi 

prestasi kerja 
1 2 3 4 5 6 7 

39 

Saya dapat menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan 

oleh organisasi ini 

1 2 3 4 5 6 7 

 
                       

  
* TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA * 
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LAMPIRAN II  

VALIDITAS DAN RELIABILITAS PRE-TEST 

 

 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,700 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 61,455 

Df 15 

Sig. ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 

Anti-image Covariance 

TL1 ,451 -,138 ,050 -,048 -,046 -,274 

TL2 -,138 ,453 -,196 -,008 -,109 -,060 

TL3 ,050 -,196 ,642 ,111 -,159 ,014 

TL4 -,048 -,008 ,111 ,581 -,276 ,112 

TL5 -,046 -,109 -,159 -,276 ,403 -,014 

TL6 -,274 -,060 ,014 ,112 -,014 ,546 

Anti-image Correlation 

TL1 ,709a -,305 ,093 -,094 -,108 -,553 

TL2 -,305 ,800a -,363 -,016 -,255 -,121 

TL3 ,093 -,363 ,698a ,181 -,313 ,024 

TL4 -,094 -,016 ,181 ,569a -,570 ,199 

TL5 -,108 -,255 -,313 -,570 ,702a -,029 

TL6 -,553 -,121 ,024 ,199 -,029 ,659a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,537 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 24,381 

Df 3 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 TL7 TL8 TL9 

Anti-image Covariance 

TL7 ,425 -,319 -,154 

TL8 -,319 ,452 ,030 

TL9 -,154 ,030 ,900 

Anti-image Correlation 

TL7 ,522a -,727 -,249 

TL8 -,727 ,526a ,046 

TL9 -,249 ,046 ,685a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

TL1 ,761 -,420 

TL2 ,843 -,052 

TL3 ,619 ,165 

TL4 ,521 ,645 

TL5 ,806 ,407 

TL6 ,599 -,672 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

Peran Kepemimpinan..., Zahfan Nova, Ma.-IBS, 2015



 
 

9 
 

 

 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

TL7 ,917 

TL8 ,881 

TL9 ,523 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,419 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 25,845 

Df 6 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 TL10 TL11 TL12 TL13 

Anti-image Covariance 

TL10 ,791 -,135 -,089 -,151 

TL11 -,135 ,593 -,297 ,306 

TL12 -,089 -,297 ,501 -,298 

TL13 -,151 ,306 -,298 ,543 

Anti-image Correlation 

TL10 ,733a -,196 -,142 -,230 

TL11 -,196 ,300a -,544 ,539 

TL12 -,142 -,544 ,454a -,571 

TL13 -,230 ,539 -,571 ,354a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

TL10 ,736 ,018 

TL11 ,433 ,850 

TL12 ,870 ,063 

TL13 ,614 -,710 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,503 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 8,514 

Df 6 

Sig. ,203 

 

 

Anti-image Matrices 

 TL14 TL15 TL16 TL17 

Anti-image Covariance 

TL14 ,818 -,079 -,079 -,337 

TL15 -,079 ,883 -,281 ,053 

TL16 -,079 -,281 ,883 ,039 

TL17 -,337 ,053 ,039 ,832 

Anti-image Correlation 

TL14 ,500a -,094 -,092 -,409 

TL15 -,094 ,516a -,318 ,062 

TL16 -,092 -,318 ,521a ,046 

TL17 -,409 ,062 ,046 ,483a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

TL14 ,762 -,361 

TL15 ,502 ,638 

TL16 ,515 ,623 

TL17 ,605 -,605 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,766 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 26,242 

Df 6 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 OC1 OC2 OC3 OC4 

Anti-image Covariance 

OC1 ,675 -,203 -,106 -,136 

OC2 -,203 ,570 -,211 -,182 

OC3 -,106 -,211 ,709 -,081 

OC4 -,136 -,182 -,081 ,722 

Anti-image Correlation 

OC1 ,782a -,328 -,154 -,195 

OC2 -,328 ,720a -,332 -,284 

OC3 -,154 -,332 ,787a -,113 

OC4 -,195 -,284 -,113 ,802a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

OC1 ,765 

OC2 ,834 

OC3 ,733 

OC4 ,728 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,625 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 12,606 

Df 3 

Sig. ,006 

 

 

Anti-image Matrices 

 OC5 OC6 OC7 

Anti-image Covariance 

OC5 ,856 -,125 -,181 

OC6 -,125 ,716 -,322 

OC7 -,181 -,322 ,695 

Anti-image Correlation 

OC5 ,730a -,159 -,234 

OC6 -,159 ,606a -,457 

OC7 -,234 -,457 ,595a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

OC5 ,679 

OC6 ,804 

OC7 ,826 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

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

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 23,398 

Df 6 

Sig. ,001 

 

 

Anti-image Matrices 

 OC8 OC9 OC10 OC11 

Anti-image Covariance 

OC8 ,609 -,208 -,275 -,044 

OC9 -,208 ,632 -,103 -,254 

OC10 -,275 -,103 ,698 ,003 

OC11 -,044 -,254 ,003 ,805 

Anti-image Correlation 

OC8 ,676a -,335 -,421 -,063 

OC9 -,335 ,695a -,155 -,356 

OC10 -,421 -,155 ,700a ,004 

OC11 -,063 -,356 ,004 ,698a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

OC8 ,808 

OC9 ,804 

OC10 ,724 

OC11 ,600 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

JOB SATISFACTION 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,591 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 40,833 

Df 10 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 

Anti-image Covariance 

JS1 ,557 -,247 -,270 ,065 ,072 

JS2 -,247 ,670 ,085 -,196 ,053 

JS3 -,270 ,085 ,486 -,220 ,002 

JS4 ,065 -,196 -,220 ,444 -,267 

JS5 ,072 ,053 ,002 -,267 ,689 

Anti-image Correlation 

JS1 ,566a -,404 -,518 ,130 ,116 

JS2 -,404 ,609a ,150 -,359 ,078 

JS3 -,518 ,150 ,606a -,473 ,003 

JS4 ,130 -,359 -,473 ,588a -,484 

JS5 ,116 ,078 ,003 -,484 ,584a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

JS1 ,676 -,579 

JS2 ,663 -,312 

JS3 ,805 -,101 

JS4 ,816 ,371 

JS5 ,486 ,775 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
 

EMPLOYEE PERFORMANCE 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,630 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 75,629 

Df 15 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Anti-image Covariance 

EP1 ,497 -,292 ,063 -,166 ,107 ,089 

EP2 -,292 ,465 ,032 ,053 -,155 -,109 

EP3 ,063 ,032 ,346 -,105 -,137 -,190 

EP4 -,166 ,053 -,105 ,321 -,148 -,073 

EP5 ,107 -,155 -,137 -,148 ,292 ,128 

EP6 ,089 -,109 -,190 -,073 ,128 ,731 

Anti-image Correlation 

EP1 ,433a -,608 ,152 -,414 ,282 ,148 

EP2 -,608 ,579a ,080 ,137 -,421 -,187 

EP3 ,152 ,080 ,730a -,314 -,430 -,378 

EP4 -,414 ,137 -,314 ,719a -,484 -,150 

EP5 ,282 -,421 -,430 -,484 ,639a ,276 

EP6 ,148 -,187 -,378 -,150 ,276 ,549a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

EP1 ,417 ,808 

EP2 ,651 ,584 

EP3 ,803 -,445 

EP4 ,883 -,054 

EP5 ,855 -,133 

EP6 ,458 -,433 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
 

RELIABILITAS 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,867 17 

 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,862 11 

 

JOB SATISFACTION 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,724 5 
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EMPLOYEE PERFORMANCE 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,786 6 
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Lampiran III 

 Overall Model Fit 
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Lampiran IV 

 Struktural Overall Model Fit 
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Lampiran V 

Output Regression Weights 

      Estimate S.E. C.R. P Label 

OC <--- TL 0,916 0,118 7,784 ***   

JS <--- TL 1,088 0,13 8,401 ***   

EP <--- OC 2,182 1,407 1,551 0,12   

EP <--- JS 1,308 0,62 2,109 0,04   

EP <--- TL 0,381 1,353 0,282 0,78   

TL1 <--- TL 1         

TL2 <--- TL 0,991 0,121 8,165 ***   

TL3 <--- TL 1,118 0,135 8,287 ***   

TL4 <--- TL 1,146 0,128 8,965 ***   

TL5 <--- TL 0,865 0,116 7,476 ***   

TL6 <--- TL 0,87 0,112 7,758 ***   

TL7 <--- TL 1,03 0,13 7,924 ***   

TL8 <--- TL 1 0,121 8,278 ***   

TL9 <--- TL 1,208 0,136 8,865 ***   

TL10 <--- TL 1,02 0,124 8,227 ***   

TL11 <--- TL 1,168 0,131 8,947 ***   

TL12 <--- TL 1,174 0,134 8,757 ***   

TL13 <--- TL 1,169 0,128 9,127 ***   

TL14 <--- TL 1,015 0,122 8,302 ***   

TL15 <--- TL 0,993 0,124 8,038 ***   

TL16 <--- TL 1,083 0,126 8,628 ***   

TL17 <--- TL 1,193 0,131 9,091 ***   

OC1 <--- OC 1         

OC2 <--- OC 1,303 0,156 8,36 ***   

OC3 <--- OC 1,115 0,142 7,843 ***   

OC4 <--- OC 1,233 0,156 7,921 ***   

OC5 <--- OC 1,092 0,139 7,867 ***   

OC6 <--- OC 1,456 0,168 8,684 ***   

OC7 <--- OC 1,153 0,143 8,042 ***   

OC8 <--- OC 1,08 0,141 7,684 ***   

OC9 <--- OC 1,289 0,163 7,894 ***   

OC10 <--- OC 1,466 0,17 8,604 ***   

OC11 <--- OC 1,096 0,147 7,461 ***   

JS1 <--- JS 1         

JS2 <--- JS 1,017 0,11 9,25 ***   

JS3 <--- JS 1,115 0,111 10,072 ***   

JS4 <--- JS 0,738 0,096 7,656 ***   
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JS5 <--- JS 1,178 0,127 9,261 ***   

EP1 <--- EP 1         

EP2 <--- EP 1,235 0,139 8,885 ***   

EP3 <--- EP 1,032 0,126 8,207 ***   

EP4 <--- EP 1,168 0,132 8,84 ***   

EP5 <--- EP 0,917 0,121 7,583 ***   

EP6 <--- EP 1,146 0,134 8,524 ***   
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      Estimate 

TL1 <--- TL .644 

TL2 <--- TL .638 

TL3 <--- TL .647 

TL4 <--- TL .710 

TL5 <--- TL .574 

TL6 <--- TL .599 

TL7 <--- TL .614 

TL8 <--- TL .647 

TL9 <--- TL .703 

TL10 <--- TL .641 

TL11 <--- TL .711 

TL12 <--- TL .690 

TL13 <--- TL .729 

TL14 <--- TL .650 

TL15 <--- TL .625 

TL16 <--- TL .680 

TL17 <--- TL .724 

OC1 <--- OC .603 

OC2 <--- OC .713 

OC3 <--- OC .654 

OC4 <--- OC .663 

OC5 <--- OC .656 

OC6 <--- OC .752 

OC7 <--- OC .676 

OC8 <--- OC .639 

OC9 <--- OC .660 

OC10 <--- OC .741 

OC11 <--- OC .615 

JS1 <--- JS .684 

JS2 <--- JS .713 

JS3 <--- JS .783 

JS4 <--- JS .584 

JS5 <--- JS .713 

EP1 <--- EP .646 

EP2 <--- EP .684 

Lampiran VI 

Standardized Regression Weights 
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EP3 <--- EP .623 

EP4 <--- EP .680 

EP5 <--- EP .570 

EP6 <--- EP .652 
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Lampiran VII 

Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

 

Number of distinct sample moments: 780 

Number of distinct parameters to be estimated: 84 

Degrees of freedom (780 - 84): 696 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 83 2475.266 697 .000 3.551 

Saturated model 780 .000 0 
  

Independence model 39 6334.465 741 .000 8.549 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .115 .110 .120 .000 

Independence model .197 .193 .202 .000 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .609 .585 .685 .662 .682 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

 

 

 

 

Peran Kepemimpinan..., Zahfan Nova, Ma.-IBS, 2015



 
 

25 
 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

 

    Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model 0,941 0,573 0,642 

Saturated 

model 
0 0 0 

Independence 

model 
1 0 0 

 

NCP 

   Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 1778,27 1630,272 1933,787 

Saturated 

model 
0 0 0 

Independence 

model 
5593,47 5342,693 5850,777 

 

FMIN 

    Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 12,759 9,166 8,403 9,968 

Saturated 

model 
0 0 0 0 

Independence 

model 
32,652 28,832 27,54 30,159 

 

RMSEA 

    
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model 0,115 0,11 0,12 0 

Independence 

model 
0,197 0,193 0,202 0 
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AIC 

    Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 2641,27 2684,383 2912,925 2995,925 

Saturated 

model 
1560 1965,195 4112,94 4892,94 

Independence 

model 
6412,47 6432,724 6540,112 6579,112 

 

ECVI 

    Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 13,615 12,852 14,416 13,837 

Saturated 

model 
8,041 8,041 8,041 10,13 

Independence 

model 
33,054 31,761 34,38 33,158 

 

HOELTER 

  
Model 

HOELTER 

0,05 

HOELTER 

0,01 

Default model 60 62 

Independence 

model 
25 26 

 

Minimization: 0,016 

Miscellaneous: 0,821 

Bootstrap: 0 

Total: 0,837 
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Transformational 

Leadership 

TL1 5,312 

TL2 5,379 

TL3 5,528 

TL4 5,271 

TL5 5,507 

TL6 5,553 

TL7 5,43 

TL8 5,456 

TL9 5,389 

TL10 5,307 

TL11 5,4 

TL12 5,41 

TL13 5,41 

TL14 5,425 

TL15 5,569 

TL16 5,471 

TL17 5,43 

Organizational 

Commitment 

OC1 5,564 

OC2 5,435 

OC3 5,482 

OC4 5,42 

OC5 5,384 

OC6 5,466 

OC7 5,605 

OC8 5,55 

OC9 5,41 

OC10 5,435 

OC11 5,569 

Job Satisfaction 

JS1 5,62 

JS2 5,507 

JS3 5,241 

JS4 5,487 

JS5 5,441 
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