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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Dalam dunia kerja akhir-akhir ini sering terjadi ketidakadilan dan tekanan-

tekanan dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sehingga banyak terjadi protes 

terhadap tindakan tersebut, seperti perlakuan yang dialami oleh puluhan karyawan 

SPBU Muri di Jalan Pantura, Kabupaten Tegal. Pemogokan kerja terjadi karena 

karyawan merasa tertekan dan terintimidasi dari oleh manajemen perusahaan (Siwi 

Nurbiajanti, kompas 15/1/09) 

Dasar ataupun inti dari penelitian ini adalah tentang iklim etika sebagai 

pemediasi pada pengaruh kepemimpinan paternalistik dan komitmen organisasi. Kami 

ingin menganalisis dan menguji dampak dari iklim etika bagi kepemimpinan 

paternalistik dan komitmen organisasi. 

Karyawan memiliki persepsi sendiri mengenai iklim etika (iklim etika 

individu) sedangkan perusahaan memiliki persepsi iklim etika sendiri juga atau sering 

disebut iklim etika universal ,seperti penelitian yang dilakukan Dane, K.P (2003). 

Seiring berjalannya waktu perbedaan tentang persepsi iklim etika dan persepsi iklim 

etika universal akan terasa oleh masing-masing karyawan. Perbedaan persepsi iklim 

etika tersebut akan berpengaruh pada komitmen organisasi, maka dari itu kami akan 

meneliti seberapa besar pengaruh perbedaan persepsi iklim etika dengan komitmen 

organisasi. Bila pesepsi keduanya hampir sama maka karyawan akan tetap bertahan 

dan membangun komitmen organisasi menjadi lebih kuat, sedangkan karyawan yang 
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merasa persepsi iklim etika universal  bertentangan dengan persepsi iklim etika 

individu maka akan membawa dampak buruk bagi komitmen organisasi yang sudah 

ada, akan tetapi ada juga karyawan yang mengambil keputusan untuk keluar dari 

perusahaan.  Tindakan tersebut terjadi dikarenakan karyawan merasa sudah tidak 

sanggup dan tertekan dalam pekerjaannya, dalam kondisi tertekan seperti ini karyawan 

tentunya membutuhkan sosok pemimpin yang dapat menjaga dan mengerti kebutuhan 

karyawan, sehingga dalam penelitian ini muncul dua pengaruh baru lagi yaitu antara 

gaya kepemimpinan paternalistik dengan iklim etika. 

Dalam penelitian ini kami akan meneliti seberapa besar pengaruh gaya 

kepemimpinan paternalistik dalam mengurangi perbedaan persepsi antara iklim etika 

individu dengan iklim etika universal dan pengaruh selanjutnya yaitu antara gaya 

kepemimpinan paternalistik dengan komitmen organisasi. Dalam hubungan pengaruh 

ini ada dua model korelasi, yang pertama  gaya kepemimpinan paternalistik 

berpengaruh langsung terhadap komitmen organisasi dan yang kedua iklim etika 

menjadi mediasi antara gaya kepemimpinan paternalistik dengan komitmen organisasi. 

Semakin besar perbedaan persepsi kedua iklim etika tersebut menimbulkan tekanan 

kerja yang menyebabkan penurunan komitmen organisasi dan kenaikan tingkat turn 

over karyawan, seperti penelitian yang telah dilakukan Dane, K.P. (2003), akan tetapi 

dalam penelitian Kathleen, D. dan Marilyn, L.F. (2008), diperoleh hasil penelitian 

yang berbeda yaitu iklim etika yang menekan karyawan tidak berpengaruh pada 

komitmen organisasi dan di dalam penelitian yang dilakukan Gul, S.E. dan Ayse, B.G. 

(2008), menyatakan bahwa iklim etika mempengaruhi kebiasaan dan atitude karyawan 

seperti kepuasan, kinerja, komitmen dan kualitas komitmen. Dari ketiga penelitian 
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terdahulu diperoleh hasil yang berbeda, dimana dua penelitian yang dilakukan Dane, 

K.P (2003) dan Gul, S.E dan Ayse, B.G (2008) menyatakan adanya pengaruh antara 

iklim etika dengan komitmen organisasi sedangkan penelitian Kathlen, D. dan 

Marilyn, L.F. (2008) menyatakan tidak ada pengaruh antara iklim etika dengan 

komitmen organisasi.    

Kepemimpinan dan iklim etika merupakan suatu elemen yang saling 

mempengaruhi. Kedua elemen tersebut juga mempengaruhi komitmen organisasi itu 

sendiri. Iklim etika merupakan antesenden yang sangat berpengaruh pada komitmen 

organisasi. Meskipun kami tahu bahwa kepemipinan dan iklim etika berpengaruh pada 

komitmen organisasi, akan tetapi penelitian-penelitian terdahulu lebih fokus pada 

pengaruh stres kerja dan turn over karyawan. Maka dari itu akan kami kaji pengaruh 

yang ada antara kepemimpinan paternalistik, iklim etika dan komitmen organisasi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam lagi mengenai pengaruh antar variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul : ”Pengaruh Kepemimpinan Paternalistik Pada Komitmen 

Organisasi Dengan Iklim Etika Sebagai Pemediasi Pada Perusahaan Dua Berlian 

di Surakarta”  

 

B. Perumusan Masalah 

Setiap perusahaan yang didirikan tentunya memiliki tujuan yang ingin 

dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya tidaklah mudah,banyak hambatan 

dan masalah yang timbul. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor kepemimpinan paternalistik berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi? 

2. Apakah faktor kepemimpinan paternalistik berpengaruh terhadap iklim etika? 

3. Apakah faktor iklim etika berpengaruh terhadap komitmen organisasi? 

4. Apakah faktor iklim etika memediasi kepemimpinan paternalistik dengan 

komitmen organisasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dimaksud untuk mengungkapkan sasaran yang ingin 

dicapai dari suatu penelitian adalah sebagai berikut ; 

1. Untuk menguji dan manganalisis pengaruh kepemimpinan paternalistik terhadap 

komitmen organisasi. 

2. Untuk menguji dan menganaisis pengaruh kepemimpinan paternalistik terhadap 

iklim etika. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh iklim etika terhadap komitmen 

organisasi. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh iklim etika dalam memediasi 

kepemimpinan paternalistik dengan komitmen organisasi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

pemimpin untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga 

tercipta lingkungan kerja yang efektif dan efisien. 

2. Sebagai usaha pemahaman dan pendalaman di dalam masalah kepemimpinan, 

Iklim Etika dan Komitmen Organisasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kepemimpinan  

Kepemimpinan  dilakukan oleh manajer untuk dapat mengarahkan, 

mengkoordinasikan dan mempengaruhi kepada bawahan untuk bekerja secara 

sadar dan tanpa paksaan untuk mencapai tujuan perusahaan (Indriyo 

Gitosudarmo dan Agus Mulyono, 1997 : 12) 

Kepemimpinan adalah bagian penting manajemen, tetapi tidak sama 

dengan manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang  dipunyai 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan 

sasaran. Manajemen mencakup kepemimpinan, tetapi juga mencakup fungsi-

fungsi lain seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan (T. Hani 

Handoko, 1998 : 294-295). 

Menurut Robbins (2006 : 432) Kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. 

Denifisi kepemimpinan tersebut mencerminkan bahwa kepemimpinan 

melibatkan penggunaan pengaruh dan kekuasaan dalam semua hubungan 

pimpinan. Menurut Sopiah (2008 : 109) semakin besar kekuasaan dan 

pengaruh yang tersedia bagi manajer maka semakin besar potensinya untuk 

menjalankan kepemimpinan yang efektif. Menurut Indriyo Gitosudarmo dan 

Agus Mulyono (1997 : 219) seorang pemimpin juga harus waspada akan 
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sumber kekuasaan dan pentingnya persepsi tentang kekuasaan tersebut, karena 

di mana seorang pemimpin itu berada, tempat yang berbeda menyebabkan 

keefektifan kepemimpinan menjadi berbeda. Situasi di setiap tempat berbeda-

beda satu dengan yang lain, maka dari itu seorang pemimpin harus benar-benar 

mencari informasi yang akurat sebanyak-banyaknya. 

Kepemimpinan paternalistik menurut Gul, S.E dan Ayse, B.G (2008) 

adalah pemimpin yang masih ikut ambil bagian dalam lingkungan kerja 

karyawan seperti memperlakukan karyawan dengan penuh perhatian dan ikut 

dalam menanamkan moral yang terdapat di tempat kerja. 

Perilaku kepemimpinan adalah teori yang mengemukakan bahwa 

perilaku khusus yang membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. 

(Robbins, 2006 : 435-437). Teori-teori tersebut sebagai berikut : 

a. Struktur pemrakarsa 

Tingkat di mana pemimpin berkemungkinan untuk mengidentifikasi dan 

menstruktur perannya dan peran anak buahnya dalam mengupayakan 

mencapai tujuan. 

b. Pertimbangan 

Sejauh mana seseorang berkemungkinan untuk memiliki hubungan 

pekerjaan yang dicirikan dengan rasa saling percaya, menghargai gagasan 

bawahan dan memperhatikan perasaan mereka. 

c. Pemimpin berorientasi karyawan 

Pemimpin yang menekankan pada hubungan antar manusia, memberi 

perhatian pribadi terhadap kebutuhan karyawan dan menerima perbedaan 
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individual di antara para anggota. Menurut Rivai Veithzal (2007 : 182) 

pemimpin berperan sebagai penjaga gawang, mengharmoniskan, 

mendukung, menerapkan standar, menganalisis proses. 

d. Pemimpin berorientasi produksi 

Pemimpin yang menekankan pada aspek-aspek teknis atau tugas atas 

pekerjaan tertentu. Menurut Rivai Veithzal (2007 : 182) pemimpin yang 

bertugas menstruktur proses, mensimulasi komunikasi, menjernihkan 

komunikasi, meringkas, menguji konsensus. 

e. Pemimpin berorientasi pertumbuhan 

Pemimpin yang menghargai eksperimentasi, mencari ide-ide baru, serta 

menciptakan dan mengimplementasikan perubahan. 

Dalam penelitian mengenai kepemimpinan, banyak teori yang dapat 

digunakan, menurut Rivai Veithzal (2007 : 19-27) teori kepemimpinan ada 

lima yaitu teori sifat, teori situasional, teori jalur tujuan, teori kontigensi dan 

teori hubungan berpasangan vertikal. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Teori Sifat  

Berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas (fisik, mental, 

kepribadian) yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. 

Mengandalkan pada penelitian yang menghubungkan berbagai sifat 

dengan kriteria sukses tertentu. Menurut Sopiah (2008 : 120) sifat-sifat 

yang membuat seseorang menjadi pemimpin, jadi pemimpin itu 

dilahirkan. 
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b. Teori Situasional  

Merupakan suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan 

bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan 

situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. 

Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan 

diagnostik dalam perilaku manusia.  

c. Teori Kontingensi 

Beranggapan bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara 

gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung.  Kepemimpinan dilihat 

dari suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan dan pengaruh. Menurut 

Robbins (2006 : 440) kelompok-kelompok yang efektif tergantung pada 

penyesuaian yang tepat antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi 

dengan bawahan dan tingkat di mana situasi tertentu memberikan kendali 

dan pengaruh pimimpin itu. 

d. Teori Jalur Tujuan 

Beranggapan bahwa seorang pemimpin perlu mempengaruhi persepsi 

pengikutnya mengenai tujuan kerja, tujuan pengembangan diri dan cara-

cara pencapaian tujuan. Menurut Indriyo Gitosudarmo dan Agus Mulyono 

(1996 : 241) teori yang menitikberatkan pada bagaimana pemimpin 

mempengaruhi pandangan bawahan akan tujuan pribadi mereka sebagai 

jalur menuju tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. 
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e. Teori Hubungan Berpasangan Vertikal  

Beranggapan bahwa tidak ada hal seperti perilaku pemimpin yang 

konsisten terhadap seluruh bawahan.  Seorang pemimpin dapat sangat 

pengertian terhadap satu bawahan dan sangat kaku dan terstruktur dengan 

yang lainnya.  Tiap hubungan memiliki keunikan dan hubungan satu-satu 

yang menentukan perilaku bawahan.  

Menurut Indriyo Gitosudarmo dan Agus Mulyono (1996 : 248-250) 

gaya kepemimpinan ada empat jenis yaitu : 

a. Mengatakan atau memerintah (Telling) 

Gaya kepemimpinan yang bersifat menugaskan, memerintahkan atau 

mengarahkan secara terperinci tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh 

bawahan, dengan sedikit memberi hubungan kemanusiaan kepadanya. 

b. Menjual atau menawarkan (Selling) 

Gaya kepemimpinan yang bersifat kombinasi antara penugasan yang 

tinggi dengan hubungan persahabatan yang tinggi pula dengan tujuan 

untuk mempengaruhi dan mengarahkan sedemikian rupa supaya 

kemampuan pemimpin dapat memotivasi dan ditiru oleh bawahannya.  

c. Partisipasi (Paternalistic) 

Gaya kepemimpinan yang memprioritaskan hubungan kemanusiaan 

dengan tehnik komunikasi dua arah yang persuasif dan dengan tingkat 

penugasan serta pengarahan yang rendah. Namun di sini sering 

mengadakan diskusi yang bersifat supportif, fasilitatif dan bersahabat 
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untuk menimbulkan komitmen organisasi atau rasa tanggung jawab yang 

tinggi. 

d. Pendelegasian tugas 

Gaya kepemimpinan yang memberikan pendelegasian tugas, tanggung 

jawab dan wewenang yang cukup besar kepada bawahan. 

Hofstede dalam Gibson (1980) mengemukakan empat indikator 

kepemimpinan paternalistik, yaitu  

a. Penghindaran Atas Ketidak Pastian 

Adalah tingkat dimana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan 

ketidak pastian dan ambiguitas.  

b. Maskulin Vs Feminim 

Tingkat maskulinitas adalah kecenderungan dalam masyarakat akan 

prestasi, kepahlawanan, ketegasan dan keberhasilan materiil. Lawannya 

feminimitas berarti kecenderungan akan hubungan, kesederhanaan, 

perhatian pada yang lemah dan kualitas hidup. 

c. Individualisme Vs Kebersamaan 

Individualisme adalah kecenderungan dalam kerangka sosial di mana 

individu harus menjaga diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan 

kebersamaan adalah kecenderungan untuk saling menjaga dan 

memperhatikan sesama. 
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d. Jarak Kekuasaan 

Adalah ukuran dimana anggota suatu masyarakat menerima bahwa 

kekuasaan dalam lembaga atau organisasi tidak didistribusikan secara 

merata. 

Menurut Gul, S.E. dan Ayse, B.G. (2008) Kepemimpinan paternalistik 

dibagi menjadi tiga dimensi yaitu : 

a. Paternalistik Yang Baik  

Adalah kepemimpinan paternalistik yang banyak memberikan kebebasan 

kepada karyawannya untuk berkreativitas guna perkembangan organisasi. 

b. Paternalistik Bermoral  

Adalah kepemimpinan paternalistik yang mengetahui sejauh mana batas-

batas kewenangan pemimpin terhadap pribadi karyawan. 

c. Paternalistik Otoriter 

Adalah kepemimpinan paternalistik yang mengambil keputusan sendiri 

untuk memberikan yang terbaik bagi karyawan. 

2. Budaya Organisasi 

Disiplin ilmu budaya sebenarnya berasal dari disiplin ilmu antropologi. 

Sekitar tahun 1979 kata budaya sering kali dikaitkan dengan organisasi. 

Sobirin (1997) dalam tulisannya yang memuat istilah organizational corporate 

culture mendapat perhatian yang cukup luas baik dari kalangan akademis, 

praktisi bisnis maupun organization theorist. 

Linda Smirnich dalam Sobirin (1997) menyatakan bahwa ada dua kubu 

berkaitan dengan budaya organisasi. Kubu pertama berpandangan bahwa, 
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budaya oganisasi adalah hasil budaya. Oleh karena itu aliran ini menekankan 

pada pentingnya penjelasan diskriptif atas sebuah organisasi. Sedangkan pada 

kubu kedua lebih menekankan pada faktor penyebab terjadinya budaya dalam 

organisasi dan implikasinya terhadap organisasi tersebut misalnya dengan 

melakukan pendekatan manajerial. Aliran kedua ini lebih tepat diterapkan 

dalam kepentingan organisasi karena penekanan ada pada pentingnya budaya 

sebagai variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi. 

Menurut Luthan (1998) sosialisasi budaya dan mempertahankan 

budaya dapat dilakukan dengan cara seleksi calon pegawai, penempatan, 

pendalaman bidang pekerjaan, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan, 

penanaman kesetiaan pada nilai-nilai luhur, perluasan cerita dan berita, 

pengakuan kinerja dan promosi. 

Luthan (1998) menyebutkan sejumlah karakteristik yang penting dari 

budaya organisasi, yang meliputi : 

a. Aturan-aturan Perilaku 

Yaitu bahasa, terminology dan ritual yang biasa dipergunakan oleh anggota 

organisasi. 

b. Norma 

Adalah standar berperilaku yang meliputi petunjuk bagaimana melakukan 

sesuatu. Lebih jauh dari masyarakat yang kita kenal adanya norma agama, 

norma sosial, norma susila, norma adat. 
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c. Nilai-nilai Dominan 

Adalah nilai utama yang diharapkan dari organisasi untuk dikerjakan oleh 

para anggota, misalnya tingginya kualitas produk, rendahnya tingkat 

absensi, tingginya produktivitas dan efisiensi, serta tingginya disiplin kerja. 

d. Filosofi 

Adalah kebijakan yang dipercaya organisasi tentang hal-hal yang disukai 

para karyawan dan pelanggannya, seperti kepuasan anda adalah kepuasan 

kami. 

e. Peraturan-peraturan 

Adalah aturan yang tegas dari organisasi, pegawai baru harus mempelajari 

ini agar keberadaannya dapat diterima di dalam organisasi. 

f. Iklim Organisasi 

Adalah keseluruhan perasaan yang meliputi hal-hal fisik bagaimana para 

anggota berinteraksi dan bagaimana para anggota organisasi 

mengendalikan diri dalam hubungan dengan pihak luar organisasi atau 

pelanggan. 

Victor and Cullen (1993) mengemukakan enam indikator iklim etika yaitu: 

a. Caring  

Yaitu karakteristik individu yang lebih tertarik dalam hal keselamatan atau 

perlindungan dari dalam maupun dari luar organisasi. 

b. Role 

Yaitu pandangan yang telah melekat dalam diri karyawan mengenai peran 

dan pentingnya organisasi atau departemen. 
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c. Code 

Yaitu peraturan dan undang-undang kerja dari organisasi atau pemerintah. 

d. Independent 

Yaitu menceritakan tentang pedoman individu dalam bermoral di 

lingkungan kerja. 

e. Instrument 

Yaitu karakteristik yang dimiliki oleh anggota organisasi dimana mereka 

melindungi ketertarikan mereka akan suatu hal dengan mengabaikan 

individu lain yang berpengaruh terhadap keputusan mereka.  

f. Profit 

Yaitu karyawan merasa diuntungkan dengan adanya iklim etika yang 

kondusif dan dapat mendukung bagi pekerjaannya. 

3. Komitmen Organisasi 

a. Pengertian Komitmen Organsasi 

Maltis dan Jackson (2000) mengemukakan komitmen organisasi adalah 

derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan 

organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi. 

Robbins (1996 : 171) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu 

keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi 

tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan 

dalam organisasi tersebut. Luthans (1998 : 148) juga mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai sikap yang berkaitan dengan loyalitas 

pekerja terhadap organisasi dan merupakan proses yang berkelanjutan 
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pada anggota untuk mengungkapkan perhatiannya pada organisasi dan hal 

tersebut berlanjut pada kesuksesan dan kesejahteraan. Sedangkan Kreitner 

dan Kinicki (2001) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

mencerminkan bagaimana soseorang individu mengidentifikasikan dirinya 

dengan organisasinya dan terikat dengan tujuan-tujuanya.   

b. Bentuk Komitmen Organisasi 

Meyer dan Allen (1990) mengemukakan bahwa ada tiga komponen 

komitmen organisasi, yaitu : 

1. Affective commitment, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian 

dari organisasi karena adanya ikatan emosional. Orang yang 

mempunyai komitmen afektif memiliki kekuatan yang bersumber dari 

keinginan untuk terus bekerja bagi suatu organisasi karena mereka 

setuju dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi.  

2. Continuance commitment, muncul apabila karyawan tetap bertahan 

pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-

keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan 

pekerjaan lain. Greenberg and Baron (2003) mengartikan komitmen 

berkelanjutan sebagai keinginan seseorang untuk terus bekerja bagi 

suatu organisasi, karena ia membutuhkan dan tidak bisa meninggalkan 

organisasi.hal ini terjadi karena mereka percaya bahwa banyak hal 

yang akan terganggu bila ia meninggalkan organisasi.  

3. Normative commitment, timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan. 

Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya 
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kesadaran bahwa komitmen organisasi merupakan hal yang 

seharusnya dilakukan. 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

David dalam Minner (1997) mengemukakan empat faktor yang 

mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu : 

1. Faktor Personal, misal usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, tingkat pendididkan. 

2. Karakteristik Pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam 

pekerjaan. 

3. Karakteristik Struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk 

organisasi, tingkat pengendalian. 

4. Pengalaman Kerja, pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh 

dalam tingkat komitmen karyawan pada organisasi. 

d. Proses Terjadinya Komitmen Organisasi 

Gary Dessler dalam Sopiah (2008) mengemukakan sejumlah cara yang 

bisa dilakukan untuk membangun komitmen karyawan pada organisasi, 

yaitu : 

1. Komitmen yang karismatik. Jadikan visi dan misi organisasi sebagai 

sesuatu yang karismatik, sesuatu yang dijadikan pijakan, dasar bagi 

setiap karyawan dalam berperilaku, bersikap dan bertindak. 
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2. Membangun tradisi. Segala sesuatu yang baik di organisasi jadikanlah 

sebagai suatu tradisi yang secara terus-menerus dipelihara, dijaga oleh 

generasi berikutnya. 

3. Memiliki prosedur penanganan keluhan. Bila ada keluhan atau 

komplain dari pihak luar ataupun internal organisasi maka organisasi 

harus memiliki prosedur untuk mengatasi keluhan tersebut secara 

menyeluruh. 

4. Komunikasi dua arah. Jalinlah komunikasi dua arah di organisasi tanpa 

memendang rendah bawahan. 

5. Ciptakan kesatuan komunitas. Jadikanlah semua unsur dalam 

organisasi sebagai suatu community di mana di dalamnya ada nilai-

nilai kebersamaan, rasa memiiki, kerjasama, berbagi dan lain-lain. 

6. Membangun nilai dasar kesatuan. Membangun nilai-nilai yang 

didasarkan pada kebersamaan. Setiap anggota memiliki kesempatan 

yang sama. 

7. Membicarakan keinginan. Sebaiknya organisasi membuat suatu 

kebijakan di mana antara karyawan level bawah sampai yang paling 

atas tidak terlalu beda atau mencolok dalam kompensasi yang 

diterima, gaya hidup, penampilan fisik dan lain-lain. 

8. Menekankan pada saling berbagi, memberi manfaat dan kerjasama. 

Organisasi sebagai suatu komunitas harus bekerjasama, saling berbagi, 

saling memberi manfaat dan memberi kesempatan yang sama pada 

anggota organisasi. 
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9. Kebersamaan. Adakan acara-acara yang melibatkan semua anggota 

organisasi sehingga terjalin kebersamaan. 

10. Mendukung perkembangan karyawan. Hasil studi menunjukkan bahwa 

karyawan akan lebih memiliki komitmen terhadap organisasi bila 

organisasi memperhatikan perkembangan karyawan dalam jangka 

panjang. 

11. Mengaktualisasikan diri. Setiap karyawan diberi kesempatan yang 

sama untuk mengaktualisasikan diri secara maksimal di organisasi 

sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

12. Tantangan kerja di tahun pertama . Karyawan masuk ke organisasi 

dengan membawa mimpi, harapannya dan kebutuhannya. 

13. Melatih dan mengajar . Ciptakan kondisi agar karyawan bekerja tidak 

secara monoton karena rutinitas akan menimbulkan perasaan bosan 

bagi karyawan.  

14. Karyawan dalam diutamakan. Bila ada lowongan jabatan, sebaiknya 

kesempatan pertama diberikan kepada pihak intern perusahaan 

sebelum merekrut karyawan dari luar perusahaan. 

15. Menyediakan kegiatan pengembangan keterampilan. Bila organisasi 

membuat kebijakan untuk merekrut karyawan dari dalam sebagai  

prioritas maka dengan sendirinya hal itu akan memotivasi karyawan 

untuk terus tumbuh dan berkembang personalnya, juga jabatannya. 

16. Keamanan kerja karyawan. Bila karyawan merasa aman, baik fisik 

maupun psikis, maka komitmen akan muncul dengan sendirinya. 
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17. Melaksanakan nilai kemanusiaan. Membangun komitmen karyawan 

pada organisasi merupakan proses yang panjang dan tidak bisa 

dibentuk secara instant. 

18. Menulis faktor-faktor pendukung komitmen karyawan. Data-data 

tentang kebijakan, visi, misi, semboyan, filosofi, sajarah, strategi dan 

lain-lain. organisasi sebaiknya dibuat dalam bentuk tulisan. 

19. Mengangkat tangan kanan pimpinan. Bila pimpinan ingin 

menanamkan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan, disiplin 

dan lain-lain pada bawahan, sebaiknya pimpinan sendiri memberi 

teladan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari. 

20. Menjalankan dan menjalankan. Tindakan jauh lebih efektif dari 

sekedar kata-kata. 

B. Penelitian-Penelitian Terdahulu 

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi penelitian terdahulu yang 

dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Adapun 

penelitian-penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh kepemimpinan paternalistik dan komitmen organisasi dengan 

dimediasi peran iklim etika  

Penelitian Gul, S.E. dan Ayse, B.G. (2008) dilakukan dengan alasan 

untuk mengetahui peran iklim etika dalam kepemimpinan paternalistik dan 

komitmen organisasi. Variabel yang ada dalam penelitian ini adalah variabel 

dependen yaitu komitmen organisasi dan variabel independen yaitu 

kepemimpinan paternalistik dan iklim etika. Dalam kepemimpinan 
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paternalistik terdapat tiga dimensi yaitu kepemimpinan paternalistik yang 

baik, kepemimpinan paternalistik bermoral dan kepemimpinan paternalistik 

otoriter. Salain itu juga terdapat indikator komitmen organisasi yaitu 

kecenderungan komitmen dan kelangsungan komitmen, dan juga terdapat 

indikator iklim etika yaitu perlindungan, peraturan, pelayanan, kebebasan 

dan perlengkapan. 

Penelitian ini akan kami jadikan bahan acuan utama dimana seluruh 

variabelnya sama dan alat analisis yang dipergunakan juga sama yaitu regresi 

sederhana, tetapi ada sedikit perubahan mengenai jalur path-nya yaitu dalam 

penelitian terdahulu menggunakan tiga langkah untuk mengetahui pengaruh 

variabel pemediasi. Namun dalam penelitian kami ini hanya menggunakan 

dua langkah untuk mengetahui hasilnya. Karena selain menggunakan regresi 

sederhana,kami juga  menggunakan regresi berganda di dalam penelitian ini. 

Responden terdiri dari 142 orang yang tinggal di istambul. Namun 

data yang dapat dipergunakan sekitar 84% dengan convenience sampling dan 

skala likert. Alat analisisnya dengan regresi linier. 

Hasil penelitian tersebut sebagai berikut : 1) Iklim etika dapat 

memediasi kepemimpinan paternalistik dan komitmen organisasi. 2) Iklim 

etika berdampak positif terhadap komitmen organisasi. 3) Apabila iklim 

etika tidak dimasukkan  akan berdampak kecil pada kepemimpinan 

paternalistik dan komitmen organisasi. 
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2. Pengaruh antara tekanan etika, kebiasaan moral yang dipercayai dan 

komitmen organisasi 

Penelitian ini dilakukan oleh Dane, K.P. (2003) dengan alasan untuk 

mengetahui tekanan etika yang menimbulkan konflik di dalam etika. Konflik 

muncul disebabkan oleh karyawan yang kurang setuju dengan etika yang 

berlaku di perusahaan. Variabel dependen penelitian ini adalah komitmen 

organisasi dan tingkat turnover, sedangkan variabel independen penelitian 

ini adalah kebiasaan moral yang dipercayai dan tekanan etika.  

Reponden berjumlah 500 alumni sebuah kampus di Mid western, USA 

tetapi yang dapat digunakan 35%. Pengambilan sampel secara random 

dengan mengunakan skala Likert. Alat analisisnya regresi berganda. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 1) adanya hubungan 

antara dua variabel dependen di atas (komitmen organisasi dan tingkat 

turnover). 2) menyatakan bahwa moral universal tidak dapat digunakan 

untuk mengukur variabel dependen. 3) tidak ada variabel kontrol yang 

mempengaruhi kedua variabel dependen. 4) prediksi komitmen organisasi 

dinyatakan signifikan, sedangkan prediksi tingkat turnover tidak signifikan. 

5) dari penelitian ini dapat diketahui bahwa etika secara universal lebih 

tinggi dibandingkan dengan etika individu, maka komitmen organisasi akan 

rendah dan tingkat turn over akan tinggi. 6) dalam penelitian ini sangat kecil 

pengaruh langsung antara variabel demografis, jenis kelamin, umur dengan 

komitmen organisasi. 
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3. Dampak dari budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi 

Penelitian ini dilakukan oleh Peter, L. dan John, C. (2004) dengan 

alasan untuk mengetahui pengaruh dari budaya organisasi dan gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi di dua 

negara yang berbeda budaya yaitu Hongkong dan Australia. Adapun variabel 

yang digunakan adalah budaya organisasi (indikatornya birokrasi, inovasi, 

supportif), gaya kepemimpinan (indikatornya konsiderasi, inisiatif), 

kepuasan kerja, komitmen organisasi, demografis.   

Responden berjumlah 373 yang terdiri dari 219 orang Hongkong dan 

118 orang Australia, tetapi yang dapat digunakan 200 orang dengan purpose 

sampling dan skala likert. Alat analisisnya regresi hirarki. 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) adanya hubungan yang kuat 

antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja, serta antara budaya 

organisasi dan gaya kepemimpinan. 2) hubungan yang kuat antara komitmen 

organisasi, kepuasan kerja dengan budaya inovatif dan inisiatif. Serta antara 

gaya kepemimpinan dan konsiderasi. 3) antara kepuasan kerja, komitmen 

organisasi memiliki pengaruh yang kecil terhadap birokrasi. 4) antara 

kepuasan kerja dan inisiatif memiliki pengaruh yang kuat juga. 5) variabel 

demogafis memiliki pengaruh yang rendah terhadap semua variabel. 6)  

adanya pengaruh antara budaya organisasi, kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi, sedangkan gaya kepemimpinan kurang berpengaruh dan Australia 
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jauh lebih besar/dominan dibanding Hongkong. 7) variabel indikator 

inovatif, supportif dan konsiderasi berpengaruh pada komitmen organisasi 

sedangkan variabel inisiatif tidak berpengaruh pada komitmen organisasi. 

4. Gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi dengan menjadikan peranan 

stress kerja sebagai mediasi 

Penelitian ini dilakukan oleh Kathleen, D. dan Marilyn, L.F. (2008) 

dengan alasan stress kerja selama ini berpengaruh besar terhadap kinerja 

karyawan dan tingkat turn over karyawan. Variabel yang ada dalam 

penelitian ini adalah variabel dependen yaitu komitmen organisasi, 

sedangkan variabel independennya adalah struktur inisiatif, struktur 

konsiderasi, peranan stress, demografi. Di dalam penelitian ini terdapat 

indikator komitmen organisasi yaitu kecenderungan komitmen, sedangkan 

indikator peranan stress yaitu peranan konflik dan peranan ambiguity. 

Responden berjumlah 204 pekerja di Midwest yang dapat digunakan 

147 responden. Pengambilan sampel secara keseluruhan dengan skala likert. 

Alat analisisnya adalah regresi hirarki. 

Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: 1) adanya 

pengaruh yang positif antara pemimpin inisiatif dengan komitmen 

organisasi. 2) adanya pengaruh yang positif antara pemimpin partisipatif 

dengan komitmen organisasi. 3) gaya kepemimpinan inisiatif dan partisipatif 

tidak berpengaruh pada stress kerja yang dialami karyawan. 4) stress kerja 

yang dialami karyawan tidak berpengaruh pada komitmen organisasi. 5) di 

sini terdapat dua model yaitu stress kerja dapat memediasi kepemimpinan 
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inisiatif dengan komitmen organisasi, sedangkan kepemimpinan partisipatif 

dengan komitmen organisasi tidak dapat dimediasi oleh stress kerja.
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Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Judul, tahun, peneliti Variabel, skala, indikator, alat analisis Hasil 
1 Pengaruh kepemimpinan 

paternalistik dan komitmen 
organisasi dengan dimediasi 
peran iklim etika (2008) 
oleh Gul Selin Erben dan 
Ayse Begum Guneser 

Komitmen organisasi (dependen), kepemimpinan Paternalistik dan iklim 
etika (independen), skala likert, paternalistik yang baik, paternalistik 
bermoral, dan paternalistik otoriter (kepemimpinan paternalistik) 
kecenderungan komitmen dan kelangsungan komitmen (komitmen 
organisasi) perlindungan, hukum dan peraturan, pelayanan, kebebasan, 
perlengkapan ( Iklim etika), alat analisis regresi linier 

1. Iklim etika dapat memediasi kepemimpinan 
paternalistik dan komitmen organisasi 

2. Iklim etika berdampak positif terhadap komitmen 
organisasi 

3. Apabila iklim etika tidak dimasukkan  akan 
berdampak kecil pada kepemimpinan 
paternalistik dan komitmen organisasi 

2 Pengaruh antara tekanan 
etika kerja, kebiasaan moral 
yang dipercayai terhadap 
komitmen organisasi (2003) 
oleh Dane K.Peterson  

Komitmen organisasi,   tingkat turn over (dependen) 
kebiasaan moral, tekanan etika kerja (independen), skala likert , alat 
analisisnya regresi berganda 

1. etika secara universal lebih tinggi dibandingkan 
dengan etika individu, maka komitmen organisasi 
akan rendah dan tingkat turn over akan tinggi 

2. Adanya hubungan antara dua variabel dependen 
3. Moral universal tidak signifikan, tidak ada 

variabel kontrol 
4. Komitmen organisasi dinyatakan signifikan, 

sedangkan prediksi tingkat turnover tidak 
signifikan 

3 Dampak dari budaya 
organisasi dan gaya 
kepemimpinan terhadap 
kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi (2004) 
oleh Peter Lok dan 
John Crawford 

Komitmen organisasi, kepuasan kerja (dependen) 
budaya organisasi, kepemimpinan (independen), skala likert, birokrasi, 
inovatif, supportif (budaya organisasi) 
partisipasif, inisiatif (kepemimpinan), alat analisisnya regresi hirarki 

1. Adanya pengaruh antara budaya organisasi, 
kepuasan kerja dan komitmen 
organisas,sedangkan gaya kepemimpinan kurang 
berpengaruh  

2. Indikator inovatif, supportif dan partisipatif 
berpengaruh pada komitmen organisasi 
sedangkan variabel inisiatif tidak berpengaruh 
pada komitmen organisasi 

4 Pengaruh kepemimpinan 
dan komitmen organisasi 
dengan menjadikan peranan 
tekanan kerja sebagai 
mediasi (2008) oleh 
Kathleen Dale dan 
Marilyn L.Fox 

Komitmen organisasi (dependen), kepemimpinan inisiatif, kepemimpinan 
partisipatif, tekanan kerja, demografis (independen), skala likert, 
kecenderungan komitmen (komitmen organisasi)  
peranan konflik, peranan ambiguity (tekanan kerja), alat analisisnya adalah 
regresi hirarki  

1. Terdapat dua model yaitu kepemimpinan inisiatif 
dan komitmen dapat dimediasi oleh tekanan kerja 
sedangkan kepemimpinan partisipatif dan 
komitmen tidak dapat dimediasi tekanan kerja 

2. Adanya pengaruh yang positif antara pemimpin 
inisiatif dan partisipatif dengan komitmen 
organisasi 

3. Stress kerja yang dialami karyawan tidak 
berpengaruh pada komitmen organisasi 
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E. Kerangka Pemikiran 

Dari telaah pustaka dan beberapa dasar teori yang ada serta sebagai bentuk 

pengembangan dari penelitian sebelumnya, maka berikut ini adalah kerangka 

pemikiran penelitian:  

                               H1 

      

                  H4 

         H2        H3                                      

                                                

 

Keterangan : 

Hipotesis 1 menggambarkan pengaruh secara langsung antara kepemimpinan 

paternalistik dengan komitmen organisasi. 

Hipotesis 2 menggambarkan pengaruh langsung antara kepemimpinan paternalistik 

dengan iklim etika. 

Hipotesis 3 menggambarkan pengaruh langsung antara iklim etika dengan komitmen 

organisasi. 

Hipotesis 4 menggambarkan pengaruh tidak langsung antara kepemimpinan 

paternalistik pada komitmen organisasi dengan dimediasi oleh iklim etika.  

 

 

  

Kepemimpinan 
Paternaistik 

Komitmen 
Organisasi 

Iklim Etika 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 28 

F. Hipotesis 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gul Selin Erben dan Ayse Begum 

Guneser (2008) menyatakan bahwa adanya pengaruh kepemimpinan paternalistik pada 

komitmen organisasi dengan iklim etika menjadi pemediasi kedua variabel. Maka dari 

itu penulis membuat beberapa hipotesis sebagai berikut : 

H1  :  kepemimpinan paternalistik berpengaruh positif dengan komitmen organisasi 

H2 :  kepemimpinan paternalistik berpengaruh positif dengan iklim etika 

H3 :  iklim etika berpengaruh positif dengan komitmen organisasi 

H4 :  iklim etika memediasi kepemimpinan paternalistik dengan komitmen organisasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

1.  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja pada 

Perusahaan Dua Berlian Plastik di Surakarta. Adapun jumlah populasi yang 

ada sebanyak  80 orang.  

2. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel secara sensus dimana seluruh karyawan yang bekerja di 

dalam perusahaan dua berlian plastik berstatus karyawan tetap dan memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi responden dalam penelitian ini 

(Sekaran, 2000) 

B. Objek Penelitian 

Daerah atau objek penelitian ini adalah karyawan pada Perusahaan Dua Berlian di 

Surakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan antara lain diijinkannya 

penelitian oleh instansi. 

C. Variabel dan Cara Pengukuran 

1.   Variabel yang diperlukan 

a. Variabel eksogen (dependen) : variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah   komitmen organisasi  

b. Variabel endogen (independen) : variabel independen dalam penelitian ini 

adalah kepemimpinan paternalistik, dan iklim etika 
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2.   Cara Pengukuran 

 Adapun cara pengukuran dari variabel-variabel di atas adalah dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang dibagikan pada responden. Alat 

pengukuran tersebut sebagai berikut : 

a. Paternalistic Leadership Scale, dibagi menjadi tiga dimensi yaitu 

paternalistik yang baik, paternalistik bermoral, dan paternalistik otoriter 

(Gul Selin Erben dan Ayse Begum Guneser, 2008) 

b. Organizational Commitment Scale, dibagi menjadi tiga indikator yaitu 

kecenderungan komitmen dan kelangsungan komitmen, kesesuaian 

komitmen (Fusun Bulutlar dan Ela Unler Oz, 2009) 

c. Ethical Climate Questionnaire. Dibagi menjadi lima indikator yaitu, 

peran, perlindungan, instrumen, kebebasan, keuntungan (Fusun Bulutlar 

dan Ela Unler Oz, 2009) 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara 

langsung terhadap objeknya dan dicatat serta diolah untuk pertama kalinya 

oleh peneliti. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya 

oleh peneliti. Data ini berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, 

artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Misalnya: 
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gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, personalia, kepemimpinan, 

iklim etika dan komitmen organisasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Dalam pengumpulan data, penulis akan menyebarkan kuesioner yang akan 

diisi oleh responden yang terpilih yaitu karyawan Perusahaan Dua Berlian 

Plastik di Surakarta. Hal ini dilakukan agar penulis mendapatkan data secara 

obyektif  dan relevan. Dengan metode ini dapat diketahui data mengenai 

kepemimpinan, iklim etika dan komitmen organisasi di Perusahaan Dua 

Berlian Plastik Surakarta. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mewawancarai para responden dengan menggunakan serangkaian pertanyaan 

yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

3. Studi pustaka 

Studi Pustaka yaitu dengan mengadakan penelusuran terhadap buku-buku dan 

hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. 

F. Definisi Operasional 

1. Definisi Operasional Kepemimpinan Paternalistik 

Gul, S.E dan Ayse, B.G (2008), berpendapat bahwa kepemimpinan 

paternalistik adalah sejenis gaya kepemimpinan yang memperhatikan 

kebutuhan karyawan dan moral etika di tempat kerja. Di dalam penelitian Gul 

Selin Erben dan Ayse Begum Guneser (2008) variabel kepemimpinan 
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paternalistik terdapat 3 dimensi yang mempengaruhi yaitu kepemimpinan 

paternalistik yang baik, kepemimpinan paternalistik bermoral, kepemimpinan 

paternalistik otoriter. Alasan kami menggunakan dimensi tersebut supaya 

bentuk kuesioner kami menjadi lebih sederhana seperti yang terdapat pada 

jurnal penelitian Gul, S.E dan Ayse, B.G (2008) 

2. Definisi Operasional Iklim Etika 

Sopiah  (2008), berpendapat bahwa iklim etika adalah keseluruhan perasaan 

yang meliputi hal fisik, bagaimana para anggota berinteraksi dan bagaimana 

para anggota organisasi mengendalikan diri dalam hubungan dengan 

lingkungan dalam dan luar organisasi. Di dalam penelitian Fusun, B. dan Ela, 

U.O (2009), variabel iklim etika terdapat 5 indikator yang mempengaruhi 

yaitu peran, perlindungan, instrumen, kebebasan dan keuntungan.  

3. Definisi Operasional Komitmen Organisasi 

Mathis dan Jackson (2000), mendefinisikan komitmen organisasi adalah 

derajat yang mana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan 

organisasi dan akan tetap tinggal ataupun tidak akan meninggalkan organisasi. 

Sopiah (2008) mengemukakan bahwa dalam  variabel komitmen organisasi 

terdapat 3 indikator yang mempengaruhi yaitu kecenderungan komitmen, 

kelangsungan komitmen, kesesuaian komitmen.  
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G. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya sebuah 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid (Ghozali, 2001) jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner. Uji validitas yang digunakan adalah teknik analisis faktor. Analisis 

faktor merupakan cara yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel dasar 

atau faktor yang menerangkan pola hubungan dalam suatu himpunan variabel 

observasi.  

Kriteria data yang dapat dianalisis faktor adalah data yang menunjukkan 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of  sampling adequacy) > 0,5 , Bartlet’s 

Tes Of Spencity > pada signifikan 0.05. tinggi rendahnya validitas data suatu 

angket dapat dilihat dari FL (factor loading) menurut Hair et.al., (1998), jika 

FL suatu item > 0.4 maka item tersebut valid dan sebaliknya.  

Secara lebih spesifik, dikarenakan konstruk yang hendak diuji merupakan 

pengujian kembali dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana 

pada penelitian sebelumnya telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang 

membentuk konstruk maka dalam penelitian ini teknik analisis yang dipakai 

adalah Confirmatory Factor Analysis (CFA). Dalam penelitian ini CFA diuji 

dengan bantuan paket perangkat lunak program SPSS 12.0 for Windows. 

2. Uji Reliabilitas 

Analisis reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya 

atau dapat diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 
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jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas (Ghozali, 2001) dapat dilakukan 

dengan bantuan SPSS pengukuran reliabilitas yaitu dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Menurut Nunnally (Ghozali, 2001) suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60. 

3. Analisis Deskriptif 

Analisis ini berisi tentang bahasa secara deskriptif mengenai tanggapan yang 

diberikan responden terhadap kuesioner. Statistik deskriptif di sini yaitu 

menggambarkan atau mendiskripsikan data yang telah dikumpulkan 

sebagaimana adanya dengan tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan 

yang berlaku umum. 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis yang telah di tentukan 

didukung atau tidak didukung. Uji hipotesis digunakan untuk besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji 

hipotesis diuji dengan menggunakan bantuan perangkat lunak program SPSS 

for Windows dengan metode analisis regresi linear sederhana dan path 

analysis yang merupakan perluasan dari regresi linier berganda atau analisis 

untuk mengukur hubungan kausalitas antar variabel. Adapun yang dapat 

dilakukan oleh path analysis adalah menemukan pola hubungan antara 3 atau 

lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak 

hipotesis kausalitas imajiner (Ghozali, 2001). 

Adapun cara pengujian secara path analysis perinciannya sebagai berikut:  
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a. Pengaruh kepemimpinan paternalistik dengan iklim etika 

Pengujian  variabel kepemimpinan paternalistik dengan iklim etika 

dilakukan dengan uji regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier 

sederhana adalah sebagai berikut:  

Z = a + bX 

Dimana : 

Z = variabel iklim etika 

a  = konstanta regresi 

b  = koefisien regresi 

X = variabel kepemimpinan paternalistik 

b. Pengaruh kepemimpinan paternalistik dan iklim etika terhadap komitmen 

organisasi 

Pengujian variabel kepemimpinan paternalistik dan iklim etika terhadap 

komitmen organisasi dilakukan dengan uji regresi linier berganda. 

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X + b2Z + e 

Dimana : 

Y = variabel komitmen organisasi 

a  = konstanta regresi 

b  = koefisien regresi  

X = variabel kepemimpinan paternalistik  

Z = variabel iklim etika 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum 

Perusahaan Plastik Dua Berlian yang terletak di daerah Mojosongo tepatnya di 

Jl. Brigjen Katamso No.12 Surakarta, berdiri sejak tahun 1970. Pada saat itu 

perusahaan menempati areal tanah seluas kurang lebih 5.000 2m . Bentuk perusahaan 

tersebut berupa perusahaan perseorangan.  

Perusahaan tersebut dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Pada saat 

berdirinya perusahaan hanya memiliki jumlah karyawan sekitar 50 orang, yang terdiri 

dari para pekerja yang berhubungan dengan proses produksi maupun beberapa orang 

tenaga teknisi dan administrasi. Pada tahun 1980 sampai sekarang jumlah karyawan 

bertambah menjadi 80 orang, yang terdiri dari laki-laki 35 orang dan perempuan 45 

orang. Seluruh karyawan di perusahaan dua berlian plastik berstatus sebagai 

karyawan tetap. 

Perusahaan Plastik Dua Berlian memproduksi plastik yang berjenis PP 

(Polypropylene) yaitu plastik pembungkus yang berwarna bening atau transparan di 

mana hasil produksinya digunakan untuk pembungkus (packing), seperti : 

1. pembungkus sembilan bahan pokok 

2. pembungkus obat di apotik 

3. pembungkus makanan, dan lain-lain 

Penempatan lokasi perusahaan merupakan suatu masalah yang harus 

dipertimbangkan secara matang, mengingat kemungkinan adanya ekspansi di mana 
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dimasa yang akan datang lokasi yang strategis akan memberikan keuntungan yang 

besar bagi perusahaan. Adapun lokasi perusahaan berada di daerah sekitar Mojosongo 

tepatnya di Jl. Brigjen Katamso No.12 Surakarta. 

Lokasi perusahaan dinilai cukup baik karena mudah dijangkau dengan 

transportasi dan strategis. Lokasi pabrik yang jauh dari kota besar dimaksudkan untuk 

membantu program pemerintahan yaitu mengurang pengangguran sehingga dapat 

menarik tenaga kerja dari sekitar lokasi. 

Di dalam Perusahaan Dua Berlian terdapat stuktur organisasi yang berisi 

serangkaian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan 

operasional perusahaan. Struktur organisasi yang ditetapkan di Perusahaan Plastik 

Dua Berlian berbentuk struktur organisasi garis (lini) karena terdapat adanya suatu 

kesatuan perintah. Dalam struktur organisasi garis seorang bawahan hanya 

mempunyai seseorang atasan dan orang-orang yang berada di dalam unit kerja ikut 

langsung dalam tercapainya tujuan organisasi.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan Plastik Dua Berlian Surakarta 

 

Direktur 

Pengeringan Bahan Limbah dan Pelet Pemotongan Mesin PP 

Personalia Gudang Pembelian Penjualan 

Manajer 

Produksi Akuntansi 
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Perusahaan Plastik Dua Berlian dipimpin oleh seorang direktur yang sekaligus 

sebagai pemilik dengan bantuan beberapa tenaga administrasi. 

1. Direktur 

Direktur mempunyai wewenang : 

a. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan 

b. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perusahaan yang harus 

dilaksanakan oleh semua bawahannya dan menetapkan sanksi bagi yang 

melakukan pelanggaran 

2. Manajer Umum  

Manajer umum mempunyai tugas : 

a. Membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, bila terdapat 

penyimpangan maka harus segera dilaporkan pada direktur agar sagera 

ditindak lanjuti 

b. Membantu direktur dalam mendapatkan informasi sehingga pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan tepat 

3. Bagian Akuntansi 

Bagian akuntansi mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan tanggung jawab transaksi keuangan perusahaan secara 

keseluruhan seperti : pembelian bahan baku dan bahan pembantu 

b. Melakukan pembayaran biaya produksi, hutang perusahaan, penerimaan dan 

pelunasan piutang atas penjualan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 39 

c. Melakukan konfirmasi data dengan bagian-bagian lain untuk membuat 

laporan keuangan secara keseluruhan 

d. Melakukan kepengurusan pajak dan  membuat laporan keuangan periode 

bulanan dan tahunan 

4. Bagian Produksi 

Bagian produksi memimpin produksi secara keseluruhan yang meliputi produksi 

rol PP, produksi las potong, produksi pelet, mesin pengolah limbah dan pelet serta 

mesin pengering bahan. 

Bagian produksi mempunyai tugas :   

a. Menerima pesanan dari bagian penjualan 

b. Memproduksi pesanan dan target produksi sesuai kapasitas produksi yang 

ditunjukan ke koordinator produksi 

c. Membuat laporan produksi bulanan dan tahunan 

Di dalam bagian produksi terdapat koordinator produksi yang bertugas 

mengkoordinasi mesin-mesin operasional secara terus-menerus dan sekaligus 

sebagai pengawas terhadap kemungkinan kerusakan mesin, ketepatan 

pencampuran bahan baku dan penyusunan kegiatan produksi. 

5. Bagian Penjualan 

Bagian penjualan mempunyai tugas : 

a. Menerima pesanan pembelian dari pelanggan 

b. Membuat daftar pemesanan dan faktur penjualan 

c. Melakukan survey pasar 

d. Membuat laporan penjualan bulanan dan tahunan 
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6. Bagian Pembelian 

Bagian pembelian bertugas : 

a. Membuat daftar pembelian dan membelanjakan barang-barang yang 

dibutuhkan 

b. Mencari data pemasok (supplier) bahan baku yang bagus kualitasnya dan 

harganya murah 

c. Menyeleksi barang-barang yang dibutuhkan 

d. Membuat laporan pembelian bulanan dan tahunan 

7. Bagian Gudang 

Bagian gudang bertugas : 

a. Menerima barang masuk ke gudang baik dari pembelian maupun dari retur 

penjualan 

b. Mengeluarkan barang dari gudang baik dari pembelian maupun dari retur 

pembelian 

c. Membuat surat jalan 

d. Membuat stock barang di gudang dan laporan penjualan bulanan dan tahunan 

8. Bagian Personalia 

Bagian personalia mempunyai tugas : 

a. Menyeleksi karyawan yang melamar pekerjaan 

b. Mengatur pemakaian kendaraan 

c. Menyelesaikan tugas yang ada hubungannya dengan pihak luar 

d. Mengatur absen karyawan 
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Proses produksi yang dilakukan untuk memproduksi plastik melalui berbagai 

macam tahap. Proses produksi yang pertama dimulai dari mengambil bahan baku dan 

bahan campurannya dengan komposisi yang telah ditetapkan. Selanjutnya bahan 

tersebut di masukkan ke mesin pengeringan dengan tujuan supaya bahan tersebut saat 

masuk ke mesin PP dalam kondisi benar-benar kering sehingga dapat diperoleh hasil 

yang bagus. Namun kerusakan juga sering terjadi misalkan plastik tidak mau 

mengembang, plastik lengket dan ukuran ketebalan plastik tidak merata. 

Proses selanjutnya adalah dengan memasukkan bahan baku yang telah kering 

ke mesin PP dan hasilnya berupa plastik berbentuk rol lebar dan tebalnya disesuaikan 

dengan pesanan. Dalam proses mesin PP ini terdapat hasil produksi yang tidak baik 

dan disebut afal plastik PP. 

Plastik berbentuk rol selanjutnya di masukkan ke mesin las pemotong untuk 

dipotong sekaligus dilas. Plastik dipotong dan dilas sesuai dengan pesanan,dalam 

proses ini tidak membentuk plastik yang berhubungan dengan lebar dan 

ketebalannya. Di dalam mesin potong inipun masih terdapat afal yang terjadi dari 

kemungkinan kesalahan operator mesin atau tidak tepat setelan mesinnya. 

Adapun proses selanjutnya adalah pengepakan untuk penjualan sebelum 

proses ini terlebih dahulu diadakan seleksi hasil produksi akhir. Seleksi hasil akhir ini 

juga akan menyebabkan adanya afal lagi, akan tetapi jumlahnya relatif sangat kecil. 

Proses daur ulang akan dilakukan oleh mesin pelet, di mana prosesnya dimulai 

dari afal plastik yang masih kotor dicuci di dalam bak pencucian kemudian di 

masukkan ke mesin pengolahan limbah dan dikeringkan di halaman perusahaan 

dengan bantuan sinar matahari. Setelah kering afal di masukkan ke dalam mesin pelet 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 42 

untuk didaur ulang. Oleh karenanya para pekerja dari mesin pelet dan mesin pengolah 

limbah dijadikan satu bagian karena kedua mesin tersebut prosesnya sangat 

berhubungan. Untuk lebih jelasnya kita lihat dalam gambar 4.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.2 Proses Produksi 

Pemilik perusahaan selain mempekerjakan karyawan juga memperhatikan 

kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan itu dimaksudkan sebagai inisiatif agar 

karyawan senang bekerja di perusahaan dan tercipta iklim etika yang kondusif. Hal 

ini disadari oleh pimpinan perusahaan karena berhasil tidaknya perusahaan 

tergantung pada kreativitas, kemampuan, ketrampilan dan kedisiplinan kerja 

karyawan, selain keahlian manajer dalam mengelolanya. Kesejahteraan akan inisiatif 

karyawan di perusahaan berupa jaminan sosial dan organisasi buruh. Jam kerja 

karyawan dimulai dari pukul 07.00-15.00 WIB dengan waktu istirahat antara pukul 

12.00-13.00 WIB dan jumlah hari yang diperhitungkan selama satu bulan adalah 25 

Pengering Mesin Pelet 

Mesin pengolah limbah 

Afal+Gepol+Pelarut 

Penjualan 

Pengepakan 

Las Pemotong 

Mesin PP 

Mesin Pengering 

Bahan baku+campuran 
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hari kerja. Dalam satu hari terbagi dalam dua shift, shift I antara pukul 07.00-15.00 

WIB dan shift II mulai pukul 15.00-23.00 WIB. Jumlah karyawan dalam satu shift 

ada 40 orang yang sebagian besar tenaga kerja bagian produksi. 

B. Deskripsi Data Responden 

Deskripsi data responden diperoleh berdasarkan distribusi data tentang jenis 

kelamin responden, berdasarkan usia responden, dan pendidikan terakhir responden. 

Adapun hasil selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden 

Untuk mengetahui lebih lanjut distribusi responden berdasarkan jenis 

kelaminnya dapat dilihat pada hasil frekuensi data responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Jenis Kelamin Responden  

Jenis Kelamin  Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 35 56 
Perempuan 45 44 

Jumlah Resp 80 100 
Sumber : data primer yang diolah, 2009. 

 

Adapun untuk memberikan gambaran lebih jelasnya akan ditampilkan 

gambar pie-chart sebagai berikut: 

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Perempuan

 

 
Gambar. 4.3. Frekuensi Jenis Kelamin Responden 
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2. Distribusi frekuensi berdasarkan usia responden 

Untuk mengetahui lebih lanjut distribusi responden berdasarkan usia 

responden dapat dilihat pada hasil frekuensi data responden sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Distribusi Usia Responden  

Jenis Kelamin  Frekuensi Persentase (%) 

17-25 tahun 42 52,5 
26 - 35 tahun 20 25,0 

> 35 tahun 18 22,5 
Jumlah Resp 80 100 

Sumber : data primer yang diolah, 2009. 
 

Adapun untuk memberikan gambaran lebih jelasnya akan ditampilkan 

gambar pie-chart sebagai berikut: 

 

26 - 35 tahun

17- 25 tahun

> 35 tahun

17- 25 tahun 26 - 35 tahun > 35 tahun

 
 

 

3. Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan terakhir responden 

Untuk mengetahui lebih lanjut distribusi responden berdasarkan 

pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada hasil frekuensi data responden 

sebagai berikut: 

Gambar. 4.4. Frekuensi Usia Responden 
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Tabel 4.3 Distribusi Pendidikan Terakhir Responden  

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 

SMP 37 46,3 
SMU/Sederajat 28 35,0 

Sarjana 15 18,8 
Jumlah Resp 80 100 

  Sumber : data primer yang diolah, 2009. 
 
Adapun untuk memberikan gambaran lebih jelasnya akan ditampilkan 

gambar pie-chart sebagai berikut: 

Sarjana

SMU/Sederajat

SMP

SMP SMU/Sederajat Sarjana

 

  

 
C. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

Pengujian intrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan reliabilitas yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

 Tabel 4.4 Validitas Konstruk (Confirmatory Factor Analysis) 

 FAKTOR  Variabel 
1 2 3 

Keterangan 

Kp1.  0,956   Valid 

Kp2.  0,956   Valid  

Kp3.  0,512   Valid 

Kp4.  0,950   Valid  

Kepemimpinan 

Kp5.  0,510   Valid 
Dilanjutkan…

Gambar. 4.5. Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden 
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Tabel lanjutan Validitas Konstruk (Confirmatory Factor Analysis) 
 

 FAKTOR  Variabel 
1 2 3 

Keterangan 

Kp6.  0,956   Valid  

Kp7.  0,956   Valid 

Kp8.  0,963   Valid  

Kp9.  0,512   Valid 

Kp10.  0,963   Valid  

Kp11.  0,963   Valid 

Kp12.  0,512   Valid  

Kp13.  0,963   Valid 

Kp14.  0,962   Valid  

Kp15.  0,942   Valid 

Kp16.  0,942   Valid  

Kp17.  0,958   Valid 

Kp18.  0,963   Valid  

Kepemimpinan 

Kp19.  0,512   Valid 

Ie1.   0,853  Valid 

Ie2.   0,846  Valid  

Ie3.   0,874  Valid 

Ie4.   0,595  Valid  

Ie5.   0,852  Valid 

Ie6.   0,868  Valid 

Ie7.   0,818  Valid  

Ie8.   0,838  Valid 

Ie9.   0,838  Valid  

Ie10.   0,884  Valid 

Ie11.   0,839  Valid  

Ie12.   0,884  Valid 

Ie13.   0,884  Valid  

Ie14.   0,838  Valid 

Ie15.   0,880  Valid  

Ie16.   0,876  Valid 

Ie17.   0,853  Valid  

Ie18.   0,846  Valid 

Ie19.   0,875  Valid  

Ie20.   0,659  Valid 

Iklim Etika 

Ie21.   0,876  Valid  
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 Tabel lanjutan Validitas Konstruk (Confirmatory Factor Analysis) 

 FAKTOR  Variabel 
1 2 3 

Keterangan 

Ie22.   0,876  Valid 

Ie23.   0,418  Valid  Iklim Etika 

Ie24.   0,846  Valid 

Ko1.    0,953 Valid  

Ko2.    0,955 Valid 

Ko3.    0,956 Valid  

Ko4.    0,933 Valid 

Ko5.    0,923 Valid 

Ko6.    0,951 Valid  

Ko7.    0,949 Valid 

Ko8.    0,949 Valid  

Ko9.    0,921 Valid 

Ko10.    0,953 Valid  

Ko11.    0,953 Valid 

Ko12.    0,919 Valid  

Ko13.    0,951 Valid 

Komitment 
Organisasi 

Ko14.    0,953 Valid  
 Sumber : data primer yang diolah,2009. 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas (CFA) diperoleh nilai t hitung > 

0,40 dengan output memiliki rotasi yang terekstrak secara sempurna, hal tersebut 

mengindikasikan bahwa seluruh item pertanyaan/pernyataan pada masing-masing 

variabel dinyatakan valid semua (Hair, et.al.,1998)  

Hasil pengujian reliabilitas dapat di lihat pada rekapitulasi hasil pengujian 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Reliablitas Variabel 

Variabel  Cronbach 
Alpha 

Kriteria Kesimpulan 

Kepemimpinan  
0,984 

Reliabilitas Baik 

Iklim Etika 
0,983 

Reliabilitas Baik 

Komitmen Organisasi 0,997 

0,60 

Reliabilitas Baik 
Sumber : data primer yang diolah,2009. 
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Hasil pengujian reliabilitas pada tabel di atas diketahui bahwa pada 

masing-masing variabel yang diteliti memiliki nilai cronbach alpha > 0,60 yang 

berarti seluruh instrumen dalam penelitian ini memiliki nilai kehandalan yang 

sangat baik (Ghozali, 2001) 

 

D. Uji Hipotesis 

1. Analisis Jalur/ Intervening (Path Analysis) 

Analisis ini digunakan dan dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

kepemimpinan paternalistik terhadap komitmen organisasi perusahaan Dua 

Berlian Plastik di Surakarta dengan dimediasi iklim etika.   

Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan paternalistik terhadap 

komitmen organisasi digunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan 

program SPSS 12.0. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menentukan 

diterima atau ditolaknya hipotesis pertama yang telah dirumuskan. Sedangkan 

untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan paternalistik dan  iklim etika terhadap 

komitmen organisasi perusahaan Dua Berlian Plastik di Surakarta digunakan 

regresi linier berganda.  

Hasil kedua pengujian tersebut akan membentuk jalur (intervening) atau 

disebut analisis jalur/mediasi (intervening).  

1. Pengujian Regresi Linier Sederhana  

Kepemimpinan paternalistik berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasi. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil pengujian (analisis) dibawah ini: 
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Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Variabel 
Koefisien 
Regresi 

Standard 
Error 

t-hitung P-value 

Konstanta 61,120 9,394 6,506 0,000 
Kepemimpinan 
paternalistik (X) 

0,507 0,117 4,334 0,000 

R2 = 0,194  F = 18,781 
N = 80 

                
 
Persamaan regresi yang diperoleh adalah: 

 
Z = a + bX + e 

Z = 61,120 + 0,507X 

Hasil persamaan regresi tersebut dapat diketahui angka koefisien 

regresi kepemimpinan paternalistik adalah positif 0,507, dengan nilai t hitung 

sebesar 4,334 dan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,000 < 0,05, artinya 

semakin besar kepemimpinan paternalistik, maka akan berpengaruh signifikan 

meningkatkan iklim etika, dan sebaliknya semakin kecil kepemimpinan 

paternalistik maka akan semakin kecil pula iklim etika. Nilai R2 adalah 0,194, 

hal tersebut menunjukkan kepemimpinan paternalistik dapat menjelaskan 

iklim etika sebesar 19,4%.  

2. Pengujian Regresi Linier Berganda 

Pengaruh kepemimpinan paternalistik dan  iklim etika terhadap 

komitmen organisasi dapat dilihat dengan menggunakan regresi linier 

berganda.  

Hasil analisis data yang dilakukan akan diuraikan selengkapnya pada 

rangkuman hasil pengujian berikut. 
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Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 

Variabel 
Koefisien 
Regresi 

Standard 
Error 

t-hitung P-value 

Konstanta 2,935 6,518 0,450 0,654 
X 
Z 

0,540 
0,138 

0,073 
0,063 

7,410 
2,178 

0,000 
0,032 

R2 = 0,543  F = 45,832 
N = 80 

       X = kepemimpinan paternalistik; Z = iklim etika 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kepemimpinan paternalistik 

berpengaruh signifikan positif (meningkatkan) komitmen organisasi, hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung  sebesar 7,410 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.  

Nilai t hitung iklim etika sebesar 2,178 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,032 < 0,05, yang berarti iklim etika berpengaruh signifikan 

meningkatkan komitmen organisasi. 

Berdasarkan dari dua pengujian di atas tersebut maka diketahui hasil 

analisis jalur selengkapnya adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.6. Analisis Jalur Path 
 

 

 

 
  

X = kepemimpinan paternalistik ; Z = iklim etika ; Y = komitmen organisasi 
 

Besarnya pengaruh langsung dari kepemimpinan paternalistik terhadap 

komitmen organisasi adalah sebesar 0,636. Pengaruh langsung kepemimpinan 

0,082 

0,636 

0,187 
0,441 

X 

Z 

Y 

e1=0,90 

e2=0,68 
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paternalistik terhadap iklim etika sebesar 0,441, dan pengaruh langsung iklim etika 

terhadap komitmen organisasi sebesar 0,187.  

Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung  dari kepemimpinan paternalistik 

terhadap komitmen organisasi dengan dimediasi oleh iklim etika adalah sebesar 0,441 

x 0,187 = 0,082.  

Total pengaruh kepemimpinan paternalistik adalah sebesar 0,636 + (0,441 x 

0,187) = 0,718.  

Besarnya nilai e1 adalah ( )194,01- = 806,0 = 0,90 dan nilai e2 adalah 

sebesar ( )543,01- =0,68. 

 

E. Pembahasan 

Hasil analisis dalam penelitian menunjukan hasil bahwa kepemimpinan 

paternalistik berpengaruh signifikan positif (meningkatkan) iklim etika dan komitmen 

organisasi. Hasil tersebut mendukung teori dan hasil penelitian sebelumnya 

kepemimpinan paternalistik adalah sejenis gaya kepemimpinan yang memperhatikan 

kebutuhan karyawan dan moral etika di tempat kerja. Di dalam penelitian Gul Selin 

Erben dan Ayse Begum Guneser (2008) variabel kepemimpinan paternalistik terdapat 

3 indikator yang mempengaruhi yaitu kepemimpinan paternalistik yang baik, 

kepemimpinan paternalistik bermoral, kepemimpinan paternalistik otoriter. Dengan 

gaya kepemimpinan yang semakin baik maka akan membentuk iklim etika serta 

komitmen organisasi karyawan semakin kuat (baik). Hal yang sering menjadi tolak 

ukur pembentukan iklim etika serta komitmen organisasi seorang karyawan adalah 

berasal dari kepemimpinan dari pemimpinnya, dengan gaya kepemimpinan yang 
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buruk maka akan menciptakan iklim etika yang kurang kondusif serta akan 

menurunkan komitmen organisasi karyawan.  

Iklim etika berpengaruh signifikan meningkatkan komitmen organisasi. Hasil 

penelitian tersebut mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan  bahwa 

iklim etika adalah keseluruhan perasaan yang meliputi hal fisik, bagaimana para 

anggota berinteraksi dan bagaimana para anggota organisasi mengendalikan diri 

dalam hubungan dengan lingkungan dalam dan luar organisasi. Sehingga dengan 

iklim etika yang baik akan berpengaruh terhadap pembentukan komitmen organisasi 

karyawan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan, dari kepemimpinan paternalistik terhadap 

komitmen organisasi dengan perolehan nilai thitung  sebesar 7,410 dan nilai 

probabilitas (signifikansi) sebesar 0,000 < 0,05, artinya semakin besar 

kepemimpinan paternalistik, maka akan berpengaruh signifikan meningkatkan 

komitmen organisasi. Maka H1 yang menyatakan kepemimpinan paternalistik 

berpengaruh positif dengan komitmen organisasi dalam penelitian ini terbukti. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan, dari kepemimpinan paternalistik terhadap 

iklim etika dengan perolehan nilai thitung  sebesar 4,334 dan nilai probabilitas 

(signifikansi) sebesar 0,000 < 0,05, artinya semakin besar kepemimpinan 

paternalistik, maka akan berpengaruh signifikan meningkatkan iklim etika. Maka 

H2 yang menyatakan  kepemimpinan paternalistik berpengaruh positif dengan 

iklim etika dalam penelitian ini terbukti. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan, dari iklim etika terhadap komitmen organisasi 

dengan perolehan nilai thitung  sebesar 2,178 dan nilai probabilitas (signifikansi) 

sebesar 0,032 < 0,05, artinya semakin baik iklim etika dalam suatu perusahaan, 

maka akan berpengaruh signifikan meningkatkan komitmen organisasi. Maka H3 
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yang menyatakan iklim etika berpengaruh positif dengan komitmen organisasi 

dalam penelitian ini terbukti (diterima). 

4. Berdasarkan hasil pengujian (analisis jalur/path) menunjukkan bahwa 

kepemimpinan paternalistik berpengaruh signifikan terhadap iklim etika, dan 

iklim etika berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. Dari kedua 

pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan 

paternalistik terhadap komitmen organisasi dengan dimediasi oleh iklim etika 

yang berarti bahwa hipotesis (H4) yang menyatakan bahwa  iklim etika 

memediasi kepemimpinan paternalistik dengan komitmen organisasi dalam 

penelitian ini terbukti atau diterima. 

 

B. Saran-saran  

Setelah melihat hasil analisis dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan 

di atas, maka selanjutnya penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai 

pertimbangan, dengan harapan dapat memberikan manfaatan bagi perusahaan 

khususnya dan para pembaca pada umumnya.  

Adapun saran-saran tersebut antara lain: 

1. Dalam usaha peningkatan komitmen organisasi serta iklim etika perusahaan 

hendaknya pihak perusahaan lebih memperhatikan gaya kepemimpinan 

paternalistik dari para pemimpin yang ada di perusahaan Dua Berlian Plastik di 

Surakarta. Buruknya gaya kepemimpinan akan berpengaruh terhadap penurunan 

komitmen organisasi yang ada di perusahaan. 
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2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih variatif mengembangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi tidak sebatas pada 

kepemimpinan paternalistik saja, tapi dapat mengembangkan faktor lainnya 

seperti tunjangan, upah, kondisi lingkungan kerja, dan lain sebagainya. 
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