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MOTTO   
 
 
 
 
 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : “Sesungguhnya Aku 

hendak menjadikan seorang kholifah/pemimpin di muka bumi” 

(QS Al Baqoroh : 30) 

 

“ Tidak ada kehidupan yang berharga yang tak mengandung kesulitan dan 

kesukaran, tetapkan sebelumnya apa yang anda lakukan dalam menghadapi setiap 

kesukaran” 

(Dr. D.J. Schwartz) 

 
 

“ Jadikan setiap masalah/problem menjadi sarana efektif untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki diri” 

(AA. Gym) 
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ABSTRACT  
   

THE INFLUENCE OF LEADERSHIP (TRANSACTIONAL& TRANSFORM
ATIONAL) TO COMMITMENT OF THE ORGANIZATION  

ON REGIONAL WATER COMPANY (PDAM)  
IN THE DISTRICT KARANGANYAR 

 
                                                     ARIF ROHMAN 
                                                     NIM: F1206557  
 
           Leadership or the leadership is the ability to affect people or groups of 
people towards the achievement of a goal. At a company needs leadership 
(transactional & transformational) the right to build a strong commitment to the 
organization so that resistance can help organizations in the various changes that 
occur  
           The objective of this research is to test the influence of transactional 
leadership and commitment to the organization transformational. The sample in 
this study are employees of Regional Water Company (PDAM) in Karanganyar 
District.Sampling technique used was Probability as Stratified Random Sampling. 
Based on the background problem was found then the problem formulation as 
 follows: (1) What is transformational leadership influence in a significant and 
positive commitment to the organization, (2) What is the leadership transactional 
effect is significantly  but  negative with the commitment of the organization.  

Based on the results of research on the influence of leadership and 
transactional leadership transformational and based on the results of the analysis 
was done by researchers using the method of analysis Linier Multiple Regression 
with SPSS 11.5 program then the conclusion can be taken:  
Transformational leadership and significant positive effect on organizational 
commitment, while transactional leadership does not affect the commitment of the 
organization.  
           Based on the results of research, the advice can be given to increasing the 
performance of the organization is to develop the attitude of a leader who can 
share power with the subordinate to empower them to work effectively in a way to 
build their commitment to new values, the development of abilities, skills, 
confidence self and institutionalize the changes the organization will create a 
positive climate in the company that will ultimately improve the performance of 
employees and will also be automatically profitable company.  
 

 
Keywords: transformational leadership, transactional leadership, organizational           

commitment 
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ABSTRAKSI 

PENGARUH KEPEMIMPINAN (TRANSAKSIONAL & 
TRANSFORMASIONAL) TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI 

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) 
DI KABUPATEN KARANGANYAR 

 
ARIF ROHMAN 
NIM : F1206557 

 
Leadership atau kepemimpinan merupakan kemampuan untuk 

mempengaruhi orang atau kelompok orang ke arah pencapaian suatu tujuan. Pada 
suatu perusahaan dibutuhkan kepemimpinan (transaksional & transformasional) 
yang tepat untuk membangun komitmen organisasi yang kuat sehingga dapat 
membantu daya tahan organisasi dalam menghadapi berbagai perubahan yang 
terjadi 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemimpinan 
transaksional dan transformasional terhadap komitmen organisasi. Sampel dalam 
penelitian ini adalah karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di 
Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Probability sampling berupa Stratified Random Sampling. Berdasarkan pada latar 
belakang masalah maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah 
kepemimpinan transformasional berpengaruh secara signifikan dan positif dengan 
komitmen organisasi, (2) Apakah kepemimpinan transaksional berpengaruh 
secara signifikan tetapi negatif dengan komitmen organisasi.  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan 
transaksional dan kepemimpinan transformasional   dan berdasarkan dari hasil 
analisis yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan metode analisis 
Regresi Linier Berganda dengan program SPSS 11.5 maka dapat diambil 
kesimpulan : 
Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
komitmen organisasi sedangkan kepemimpinan transaksional tidak berpengaruh 
terhadap komitmen organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk 
peningkatan kinerja organisasi adalah dengan mengembangkan sikap seorang 
pemimpin yang dapat berbagi wewenang dengan bawahan untuk memberdayakan 
mereka agar bekerja secara efektif dengan cara membangun komitmen mereka 
terhadap nilai-nilai baru, pengembangan kemampuan, ketrampilan, rasa percaya 
diri serta melembagakan perubahan-perubahan organisasi akan menciptakan iklim 
yang positif di dalam perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 
karyawan dan secara otomatis juga akan menguntungkan perusahaan. 
 
 
Kata kunci : kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, 

komitmen organisasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah  

Dalam suatu organisasi atau perusahaan senantiasa berusaha 

meningkatkan efektifitas organisasi untuk dapat bertahan hidup dan 

berkompetisi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Untuk itu 

dibutuhkan adanya suatu kepemimpinan yang dapat membawa organisasi 

kepada tujuan yang telah ditentukan. 

Leadership atau kepemimpinan merupakan kemampuan untuk 

mempengaruhi orang atau kelompok orang ke arah pencapaian suatu tujuan, 

dan  di dalam dunia yang dinamis seperti saat ini, organisasi memerlukan 

kepemimpinan-kepemimpinan yang mampu menantang status quo, untuk 

menciptakan visi misi masa depan dan untuk menginspirasikan para anggota 

organisasi  untuk memiliki keinginan mencapai visi misi tersebut (Robbins, 

2001 : 29), mungkin tidak seorang pun dapat membantah pentingnya 

leadership bagi keberhasilan suatu organisasi.  

Pemimpin dapat mempengaruhi perilaku para bawahan melalui gaya 

atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola organisasi. Ada dua gaya 

kepemimpinan yang menjadi perhatian utama para pakar organisasi, yaitu 

transactional dan transformational leadership (Benyamin and Flyinn,2006 : 

216). Transactional merupakan suatu dinamika pertukaran antara pimpinan 

1 
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dan bawahan dimana pimpinan menetapkan sasaran-sasaran khusus, 

memonitor perkembangan, dan mengidentifikasi rewards atau penghargaan 

yang dapat diharapkan oleh bawahan bilamana sasaran dapat dicapai. 

Sedangkan Transformational leadership menyangkut bagaimana mendorong 

orang lain untuk berkembang dan menghasilkan kinerja melebihi standar yang 

diharapkan (Bass, 1999 : 11). 

Keterkaitan antara kepemimpinan transaksional dengan 

kepemimpinan transformasional adalah bahwa kepemimpinan transaksional 

dapat diartikan sebagai perilaku pemimpin yang cenderung memberi arahan 

kepada pengikut dan terfokus pada hal-hal terperinci, menjelaskan perilaku 

yang diharapkan serta memberikan imbalan dan hukuman atas kinerja 

pengikut. Sedangkan kepemimpinan transformasional adalah model pemimpin 

yang mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi secara jelas sehingga 

bawahan dapat mengidentifikasi dan cenderung menimbulkan pengaruh yang 

kuat pada pengikut, memberikan motivasi pada bawahannya serta merangsang 

kreativitas untuk bekerja lebih baik demi tercapainya tujuan organisasi.    

Keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya manusia yang efektif 

tidak lepas dari peranan pemimpin. Menurut pendapat beberapa ahli pemimpin 

adalah seorang yang mempunyai kemampuan mempengaruhi anggotanya 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan   pemimpin yang baik adalah pemimpin  

yang memiliki kemampuan untuk memberikan wawasan akan visi perusahaan, 

dapat memecahkan masalah dengan tepat dan cepat, mampu memberikan 
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bimbingan dan  perhatian secara khusus kepada karyawan, serta mampu 

membawa karyawan pada tujuan bersama. 

Selain dari peran pemimpin yang besar, peran pengikut atau 

karyawan sebagai komponen perusahaan juga penting. Peran karyawan ini 

dilihat dari perilaku karyawan sehari-hari dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya bagaimana karyawan mampu menerjemahkan instruksi 

dari atasan, memahami tugas dan kewajibannya sehingga melaksanakan 

kewajibannya secara efektif.  Perilaku karyawan ini dipengaruhi oleh banyak 

faktor diantaranya latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, usia,  

pengalaman, kepribadian,  faktor lingkungan dan peran pemimpin itu sendiri 

dalam menyampaikan segala sesuatu kepada karyawan. Kepemimpinan suatu 

organisasi/perusahaan dipengaruhi oleh perilaku pekerja/karyawan untuk 

membentuk efektivitas suatu organisasi.  

Salah satu faktor perilaku penting bagi efektivitas organisasi yang 

mempengaruhi perilaku para karyawan antara lain adalah komitmen mereka 

terhadap organisasi atau organizational commitment (OC). Dalam studi yang 

menggunakan definisi dari Moday et al, komitmen organisasi didefinisikan 

sebagai kekuatan relatif dari keberpihakan dan keterlibatan individual dengan 

organisasi tertentu. Menurut definisi ini, komitmen organisasi memiliki tiga 

komponen dasar, yaitu keyakinan kuat dalam penerimaan akan tujuan dan 

nilai organisasi ( identifikasi ), kesediaan untuk mengeluarkan usaha yang 

besar pada perilaku yang diinginkan organisasi ( keterlibatan ), dan intensitas 

atau keinginan kuat untuk tetap dengan organisasi ( kesetiaan ). Komitmen 
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organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal terhadap organisasi. 

Maksudnya seseorang yang menjadi anggota organisasi tidak sekedar datang, 

melakukan aktivitas pekerjaan yang diberikan organisasi, memperoleh 

imbalan, dan secara tertulis merupakan anggota dari organisasi saja. Lebih 

dari keanggotaan formal, mereka juga mempunyai sikap menyukai organisasi, 

dan kesediaan untuk berusaha keras untuk kepentingan organisasi demi 

pencapaian tujuan. Steers (Dewayani, 2007 : 217) berpendapat bahwa 

komitmen organisasi merupakan kondisi dimana  karyawan sangat tertarik 

terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. 

Pemimpin yang efektif mampu merubah nilai dasar, kepercayaan, 

sikap dari bawahan yang akan dapat meningkatkan kinerja melebihi level 

minimum organisasi (Podsakoff et al., dalam Kabul 2002 : 35). Pada suatu 

perusahaan dibutuhkan kepemimpinan yang tepat untuk membangun 

komitmen organisasi yang kuat sehingga dapat membantu daya tahan 

organisasi dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi (Robbins, 

2003 : 164). Fieddler (dalam Robbins, 2003 : 164) menyatakan bahwa 

semakin baik hubungan pemimpin dengan komitmennya, makin terstruktur 

pula pekerjaan yang dilakukan dan makin kuat pengaruh yang dimiliki 

seorang pemimpin. Kepemimpinan pada akhirnya akan berdampak pada sikap 

kerja, salah satunya adalah komitmen mereka terhadap organisasi atau 

organizational commitment (OC).  

Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari penelitian yang 

dilakukan pada tahun 2001, Michael Kibaara Muchiri pada gajahmada 
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international journal of business menyatakan bahwa kepemimpinan 

(transaksional dan transformasional) berpengaruh pada OCB dan komitmen 

organisasi. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel penelitian 

yang sama dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya atau 

terdahulu yaitu kepemimpinan (transaksional dan transformasional) dan 

komitmen organisasi, tetapi tidak menggunakan variabel Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) karena penelitian mengenai komitmen organisasi 

telah banyak dilakukan dan komitmen telah dipertimbangkan sebagai sebuah 

penghubung psikologi antara seorang karyawan dan organisasi (Allen & 

Meyer dalam Francesco & Chen, 2004 : 339 ). Disamping itu  Chen et al 

(2002 : 356)  menemukan bahwa tidak ada efek dari komitmen organisasi 

(yang diukur secara global menggunakan Organization Commitment 

Questionare/OCQ, unidimensional ) pada OCB dan  (Robbins, 2003 : 164) 

mengemukakan bahwa pada suatu perusahaan dibutuhkan kepemimpinan 

yang tepat untuk membangun komitmen organisasi yang kuat sehingga dapat 

membantu daya tahan organisasi dalam menghadapi berbagai perubahan yang 

terjadi. Sehingga jelas adanya hubungan keterkaitan yang kuat antara 

komitmen organisasi dengan kepemimpinan, oleh karena itu peneliti lebih 

cenderung menggunakan  komitmen  organisasi  sebagai dampak dari 

pengaruh kepemimpinan dalam organisasi. 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) di Karanganyar. Dalam rangka mewujudkan peran 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar secara optimal 
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dalam pelayanan pengadaan air bersih bagi masyarakat dengan kualitas 

dan kuantitas serta pelayanan yang memadai, maka tuntutan untuk meningkat

kan profesionalisme manajemen tidak dapat dielakkan. Penyempurnaan 

terhadap kepemimpinan yang efektif sehingga dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik, tidak hanya ditunjukkan dari kekuasaan yang dimiliki tetapi 

juga ditunjukkan pula oleh perhatian pemimpin terhadap kesejahteraan, 

komitmen terhadap organisasi dan peningkatan kualitas pemimpin terhadap 

bawahan terutama sikap mengayomi yang ditujukan untuk mencapai sasaran 

organisasi dan untuk mencapai peningkatan kinerja yang optimal melalui 

cara kerja yang efektif dan efisien. 

Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang dapat mendorong perilaku 

karyawan sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, Perusahaan 

membutuhkan kesungguhan karyawan dalam bekerja yang diwujudkan pada 

komitmen mereka terhadap perusahaan serta dituntut adanya kemandirian 

dan kesadaran para karyawan untuk bekerja sesuai dengan tugasnya. 

Sehingga dibutuhkan rasa memiliki dan bertanggung jawab atas tugasnya 

masing-masing demi kemajuan perusahaan secara bersama-sama.     

Penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap 

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan pelayanan kepada masyarakat 

pengadaan air bersih yang sehat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta 

menyelenggarakan pengolahan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum, 

semakin menjadi perhatian terutama masyarakat yang menjadi pengguna dan 
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penerima manfaat jasa pelayanan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti tingkat kedewasaan berfikir masyarakat yang semakin tinggi, 

semakin meningkatnya variasi kebutuhan individu dan juga adanya partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Di sisi lain pemerintah 

pusat atau daerah menghadapi keterbatasan dana, sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya yang mendorong perlunya efisiensi dan peningkatan 

kualitas produk dan manajemen pelayanan umum. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang penjelasan tersebut maka 

peneliti merasa perlu untuk meneliti hal tersebut diatas. Penelitian ini 

mengambil judul : 

”PENGARUH KEPEMIMPINAN  (TRANSAKSIONAL & TRANSFORMA

SIONAL) TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DI KABUPATEN 

KARANGANYAR ” 

 

Perumusan Masalah  

Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh secara signifikan dan 

positif dengan komitmen organisasi pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) di Kabupaten Karanganyar? 

Apakah kepemimpinan transaksional berpengaruh secara signifikan dan 

negatif dengan komitmen organisasi pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) di Kabupaten Karanganyar? 
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Tujuan Penelitian  

Untuk menguji pengaruh kepemimpinan transaksional terhadap komitmen 

organisasi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten 

Karanganyar 

Untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap komitmen 

organisasi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten 

Karanganyar 

 

Manfaat Penelitian  

a. Bagi Akademisi. 

Dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang ekonomi, khususnya yang terkait dengan ilmu manajemen sumber 

daya manusia, dan juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian pada 

bidang yang sama. 

b. Bagi Instansi/Perusahaan. 

Untuk memberikan gambaran tentang pengaruh kepemimpinan terhadap    

komitmen organisasi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di 

Kabupaten Karanganyar  
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3. Bagi Peneliti.  
Penelitian ini sebagai sarana untuk lebih bisa mendalami teori-teori yang 

didapatkan peneliti, terutama pada bidang sumber daya manusia mengenai 

kepemimpinan dan komitmen organisasi  

 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A.  Definisi Kepemimpinan 
 

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang 

lain/seni mempengaruhi perilaku orang lain/ seni mempengaruhi perilaku 

manusia baik perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi 

(Toha, 1995 : 45).  

Kepemimpinan/Leadership juga diartikan proses dalam seseorang 

individu mempengaruhi anggota group yang lain untuk mencapai tujuan 

organisasi(Yukl, dalam Akhirudin, 2005 : 53). Kepemimpinan dapat 

terjadi dimana saja asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya dalam 

mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan 

tertentu (Robbin, 2001 : 29). Nugraheni (2005 : 19) mengutip pendapat 

Kirkpatrick dan Locke menyimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan 

suatu proses membujuk individu lain menuju sasaran yang sama untuk 

tujuan bersama.  
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B. Teori Kepemimpinan  

 Macam-macam teori dan pendekatan dalam organisasi tercermin 

dalam munculnya beragam teori dan pendekatan, Studi kepemimpinan 

menurut Robbins (2003 : 166) dibagi dalam tiga kelompok teori atau 

pendekatan yaitu teori sifat, teori perilaku, teori kemungkinan. 

 

a. Teori Sifat 

 Salah satu kepemimpinan yang pertama adalah teori sifat atau teori 

pembawaan Stogdill yang memaparkan intelegensia, kepribadian serta 

kemampuan seseorang. Teori sifat ini yang membedakan ciri 

pembawaan (trait) atau sifat antara pemimpin dan seorang yang bukan 

pemimpin. Serta memiliki asumsi bahwa seorang pemimpin dan sifat 

kepemimpinannya itu dibawa sejak lahir dan bukan dipelajari. 

b. Teori Perilaku (Behavior) adalah teori kepemimpinan yang menjelaskan 

ciri-ciri perilaku seorang pemimpin dan seorang yang bukan pemimpin. 

Menurut Robbins (2003 : 166) ada berbagai aliran dan teori perilaku : 

1. Studi Ohio State University mengemukakan mengenai dua kategori 

atau dimensi perilaku kepemimpinan yaitu struktur evaluasi atau 

sejauh mana seorang pemimpin memiliki kemungkinan untuk 

mendefinisikan dan menstruktur peran mereka dan peran bawahan 

dalam upaya mencapai tujuan dan pertimbangan sejauh mana 

pemimpin berkemungkinan mempunyai hubungan pekerjaan yang 
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dicirikan dengan saling percaya,menghargai gagasan bawahan dan 

memperhatikan perasaan mereka. 

2.  Studi University of Michigan 

Studi ini membedakan antara pemimpin yang berorientasi pada 

karyawan atau berorientasi pada hubungan antar pribadi dan 

pemimpin yang berorientasi pada produksi dan tugas. 

 

 3. The Managerial Grid 

Teori kepemimpinan yang dikenal dengan kisi-kisi manajerial atau 

the managerial grid yang merupakan tulisan dari Black dan Mouton 

membagi kepemimpinan dalam sebuah matrik dimana garis vertical 

dan ordinat melihat pada pertumbuhan manusia dan horizontal serta 

absis melihat pada produksi.  

c.  Teori Kemungkinan  

Meliputi beberapa teori antara lain : 

1. Teori Kontingensi Model Fiedler yang dikemukakanoleh Fred 

Fiedler (dalam Nugraheni, 2005 : 19) menyatakan bahwa kelompok 

efektif tergantung pada padanan yang tepat antara gaya interaksi dari 

si pemimpin dengan sampai tingkat mana situasi itu memberikan 

kendali dan pengaruh pada pemimpin. 

2. Teori Situasional Hersey and Blanchard (dalam Akhirudin, 2005 : 

53) yang menekankan pada gaya kepemimpinan dan kesiapan para 
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bawahan yang harus cocok. Teori ini juga disarankan pada tinggi 

rendahnya perilaku hubungan dan perilaku tugas menuju efektivitas. 

3. Teori Pertukaran Pemimpin – Anggota (Leader Member Exchange/ 

LME) 

Dikemukakan oleh Graen (dalam Nugraheni 2005 : 19) bahwa 

pemimpin menciptakan kelompok dalam dan luar. 

 

4. Teori Jalur Tujuan (Path Goal theory) yang dikemukakan oleh house 

(dalam Robbins, 2003 : 166) menjelaskan bahwa kepemimpinan 

sebagai keefektifan pemimpin yang tergantung dari bagaimana 

pemimpin memberi pengarahan, motivasi dan bantuan untuk 

menggapai tujuan para pengikutnya. 

5. Model Partisipasi Pemimpin (Leader Participation Model) yang 

dikembangkan oleh Victor Vroom dan Philip Yetton merupakan 

suatu teori kepemimpinan yang memberi seperangkat aturan untuk 

menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan 

partisipatif dalam situasi yang berlainan. 

 

C. Kepemimpinan Transaksional 

Adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi bawahan 

mereka ke arah yang telah ditetapkan dengan memperjelas peran dan 

tuntutan tugas (Robbins, 2002 : 53). 
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 Peranan pemimpin dalam pandangan kepemimpinan transaksional menurut 

Bass (dalam Wulandari, 2004 : 12) merupakan suatu penjelasan bahwa 

pemimpin memberikan peranan pengikut dan memotivasi mereka melalui 

imbalan bagi kinerja yang baik serta memberikan hukuman bagi sikap 

yang buruk. Kepemimpinan transaksional memiliki dua dimensi : 

1. Contingent Reward (tingkat kesediaan pemimpin untuk memberikan 

imbalan terhadap kinerja yang dilakukan bawahan) 

 Menurut Bass et.al (1999 : 9 ) dalam Nugraheni, Contingen Reward 

diwujudkan dengan kesediaan pemimpin untuk memberikan bawahan 

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan imbalan serta 

memberikan hukuman (punishment) atas tindakan yang tidak 

diharapkan dan juga memberikan umpan balik positip serta promosi 

bagi kinerja yang baik. 

2. Management By Exception (MBE)  

 Yaitu tingkat perhatian pemimpin jika terjadi kesalahan atau kegagalan 

pada bawahan. MBE dibagi dua yaitu : 

1. MBE aktif ( pemimpin mengantisipasi kesalahan/masalah yang 

timbul). 

2. MBE pasif ( pemimpin melakukan intervensi jika terjadi sesuatu 

yang darurat/mendesak). 

 

D. Kepemimpinan Transformasional 
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Menurut Bass dan Avolio (dalam Natsir 2006 : 36) mengemukakan 

bahwa kepemimpinan transformasional tidak hanya mengakui kebutuhan 

bawahan tetapi juga berusaha meningkatkan kebutuhan tersebut dari 

tingkatan rendah sampai ke tingkatan yang mapan. 

 Konsep kepemimpinan transformasional menurut Yukl (1998 : 

297) didefinisikan sebagai pemimpin yang memberikan pertimbangan dan 

rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma. 

Kepemimpinan yang mentransformasi dapat dipandang baik sebagai sebuah 

proses mempengaruhi pada tingkat mikro antara para individu dan sebagai 

sebuah proses pada tingkat makro dalam memobilisasi kekuasaan untuk 

mengubah sistem sosial dan memperbaiki lembaga-lembaga.  

Keberadaan seorang pemimpin transformasional mempunyai arti 

yang sangat penting dalam suatu organisasi. Eksistensi dari pemimpin 

tersebut juga berperan sebagai seorang yang membangun sebuah 

kepercayaan dari karyawan kepada manajemen. Bass (dalam Yukl, 1998: 

298) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional tidak hanya 

merupakan pertukaran imbalan-imbalan untuk mendapatkan kepatuhan 

(contingent reward, active management by exception, passive management 

by exception) tetapi lebih kepada ikatan emosi antara pemimpin dan 

pengikut, para pemimpin transformasional dapat mentransformasi pengikut 

dengan bertindak sebagai seorang guru atau tentor 

Prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan transformasional yang 

akan menciptakan sebuah ikatan emosional dari pemimpin dan pengikut 
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menurut Bass et.al (dalam Akhirudin, 2005 : 54 ) dibagi menjadi empat (4) 

prinsip dasar. Adapun keempat prinsip tersebut adalah : 

1. Karisma (Idealized Influence) 

Seorang pemimpin transformasional mendapatkan karisma dari penilaian 

pengikut, pemimpin yang berkarisma akan mempunyai banyak pengaruh 

dan dapat menggerakkan bawahannya. Seorang pemimpin yang 

dipandang memiliki karisma oleh pengikutnya adalah pemimpin yang 

mampu mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi yang sulit serta 

mampu mempertanggungjawabkan segala akibat yang mungkin akan 

terjadi, mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pengikutnya 

untuk tidak disalah-gunakan sehingga tercipta loyalitas kepada 

pemimpin untuk kemudian bersama-sama meraih tujuan organisasi. 

2. Menginspirasikan Motivasi (Inspirational Motivation) 

Pemimpin yang inspirasional dapat mendeskripsikan tujuan bersama dan 

mampu menentukan mengenai apa yang dirasa penting serta apa yang 

dirasa benar tanpa menghalalkan segala cara, tetap berjalan di koridor 

yang beretika dan dalam pencapaian tujuan bersama, pemimpin 

menggunakan strategi yang dapat dibenarkan secara moral. Contoh 

tindakan pemimpin yang menginspirasikan motivasi diantaranya adalah 

selalu berkata optimis dalam menghadapi masalah, memberikan 

tantangan kepada pengikut dengan menerapkan standar yang tinggi. 

3. Menstimulasi Pengetahuan (In intellectual Stimulation) 
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Pemimpin transformasional dituntut untuk membuat pengikutnya 

memandang dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi 

dengan perspektif dan metode-metode baru. Pemimpin berusaha untuk 

mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk menciptakan 

suatu kondisi yang kondusif serta proposional agar pengikutnya mampu 

mengembangkan daya kreatifitas serta mampu melakukan inovasi dalam 

setiap penyelesaian masalah yang ada sehingga pemimpin dituntut untuk 

berbagi wewenang agar tercipta situasi yang diinginkan bagi tercapainya 

tujuan bersama. 

4. Mempertimbangkan Individu ( Individual Consideration) 

Seorang pemimpin harus mampu memperlakukan karyawannya secara 

spesifik (individu yang satu berbeda dengan yang lain) tetapi adil dalam 

memfasilitasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya 

pemimpin harus melakukan pendekatan dan jaringan komunikasi 

interpersonal dengan bawahannya untuk dapat mengerti apa keinginan 

ataupun masalah yang dihadapi oleh masing-masing bawahan sehingga 

pemimpin tersebut mampu mengaplikasikan solusi yang berbeda bagi 

tiap bawahannya dengan menggunakan fasilitas yang sesuai dengan ide 

ataupun masalah dari bawahannya tersebut. 

Perilaku kepemimpinan transformasional memungkinkan bagi seorang 

pemimpin untuk menciptakan visi dan lingkungan yang dapat 

memotivasi bawahannya agar mampu berprestasi di atas standar 

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



xxix 
 

minimum yang ditetapkan oleh organisasi. Pada dasarnya inti dari 

kepemimpinan transformasional adalah berbagi wewenang dengan 

bawahan untuk memberdayakan mereka agar bekerja secara efektif 

dengan cara membangun komitmen mereka terhadap nilai-nilai baru, 

pengembangan kemampuan, ketrampilan, rasa percaya diri serta 

melembagakan perubaha-perubahan organisasi. Bahkan ada beberapa 

perilaku dasar yang berkaitan dengan perilaku kepemimpinan 

transformasional. Perilaku dasar yang berkaitan dengan perilaku 

kepemimpinan transformasional tersebut menurut Podsakoff et al (1990 : 

109) adalah : 

 

1. Mengidentifikasi dan Mengartikulasikan Visi 

Perilaku atau tindakan yang menjadi bagian dari seorang 

pemimpin yang bertujuan untuk melakukan identifikasi peluang-

peluang baru bagi divisi suatu organisasi atau organisasi itu sendiri 

yang bertujuan untuk  mengembangkan, menyampaikan dan 

menginspirasi visi tentang masa depannya kepada orang lain. 

2. Memberikan Sebuah Model yang Tepat 

Perilaku yang menjadi bagian dari pemimpin di dalam 

memberikan   sebuah contoh kepada bawahannya untuk bisa bekerja 

secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan oleh 

pemimpin tersebut. 
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3. Mendukung Tujuan-tujuan Kelompok  

Perilaku yang menjadi bagian dari pemimpin yang mendorong 

kerjasama di antara bawahannya dan membuat mereka bekerja sama 

secara kelompok untuk meraih sebuah tujuan.  

4. Harapan terhadap Tingkat Kinerja yang Tinggi 

Perilaku yang menunjukkan harapan pemimpin terhadap 

kinerja bawahannya yang unggul, berkualitas, dan atau mempunyai 

tingkat kinerja yang tinggi. 

 

 

 

5. Memberikan Dukungan Pribadi 

Perilaku atau tindakan yang menjadi bagian dari pemimpin 

yang mengindikasikan bahwa dia menghormati para bawahannya, dan 

hal ini berkaitan dengan perasaan dan kebutuhan pribadi mereka. 

6. Dorongan Intelektual 

Perilaku yang menjadi bagian dari pemimpin dengan 

memberikan tantangan bagi bawahannya untuk bisa mengkaji ulang 

beberapa asumsi mereka tentang pekerjaan mereka, dan berpikir 

kembali bagaimana hal tersebut bisa dikerjakan kembali dengan lebih 

baik. 
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E. Keterkaitan Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan 

Transformasional 

Menurut Bass dalam Rokhman dan Harsono, (2002 : 65) 

mengembangkan teori kepemimpinan berdasarkan konstruksi yaitu 

kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional.   

Kepemimpinan transaksional memotivasi bawahannya untuk mencapai 

tujuan organisasi dan perusahaan yang jelas, sedang kepemimpinan 

transformasional adalah kepemimpinan yang mampu memberi inspirasi 

bawahan untuk lebih mengutamakan organisasi daripada kepentingan 

pribadi, memberi perhatian yang baik terhadap bawahan  dan mampu 

merubah kesadaran bawahannya dalam melihat permasalahan lama dengan 

cara baru (dalam Robbins 2003 : 164). Jadi kepemimpinan transaksional 

dapat diartikan sebagai perilaku pemimpin yang cenderung memberi 

arahan kepada pengikut dan terfokus pada hal-hal terperinci, menjelaskan 

perilaku yang diharapkan serta memberikan imbalan dan hukuman atas 

kinerja pengikut. Sedangkan kepemimpinan transformasional adalah 

model pemimpin yang mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi 

secara jelas sehingga bawahan dapat mengidentifikasi dan cenderung 

menimbulkan pengaruh yang kuat pada pengikut, memberikan motivasi 

pada bawahannya serta merangsang kreativitas untuk bekerja lebih baik 

demi tercapainya tujuan organisasi.  
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Kepemimpinan tranformasional dikembangkan berdasarkan teori 

kebutuhan moslow yang terdiri dari lima hierarki. Kebutuhan fisik sampai 

aktualisasi diri tingkat kebutuhan bawahan yang lebih rendah seperti 

kebutuhan fisik rasa aman dan afiliasi dapat dipenuhi oleh kepemimpinan 

transaksional, sedang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi yaitu 

harga diri dan aktualisasi diri dimungkinkan terpenuhi dengan praktek 

kepemimpinan transformasional.  

 

F. Komitmen Organisasi 

a. Pengertian Komitmen Organisasional. 

Komitmen organisasional didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan 

tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam 

organisasi itu (Robbins, 2001: 92). Jadi keterlibatan kerja yang tinggi 

berarti pemihakan seseorang pada pekerjaannya yang khusus, 

komitmen pada organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada 

organisasi yang mempekerjakannya. Sedangkan di sisi lain, Luthans 

(1998:148) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sikap yang 

berkaitan dengan loyalitas pekerja terhadap organisasi dan merupakan 

proses yang berkelanjutan pada anggota organisasi untuk 

mengungkapkan perhatiannya pada organisasi dan hal tersebut 

berlanjut pada kesuksesan dan kesejahteraan. 
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Komitmen organisasional didefinisikan sebagai suatu 

identifikasi yang kuat dan dengan keterlibatannya dalam organisasi. 

Komitmen direfleksikan dalam dukungan karyawan terhadap tujuan 

organisasi, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk organisasi dan 

keinginan untuk tetap tinggal atau bergabung dengan organisasi. 

Komitmen berkembang secara perlahan dan konsisten sepanjang waktu 

yang merupakan hasil dari hubungan antar karyawan (atasan atau 

bawahan). Komitmen organisasional akan berkembang setelah 

individu dalam suatu perusahaan mengerti terhadap tidak hanya 

pekerjaan dan tugas-tugas pekerjaan, tetapi juga tujuan dan nilai-nilai 

organisasi, kinerja yang diharapkan dan konsekuensinya, dan implikasi 

terhadap pemeliharaan keanggotaan organisasional. 

Menurut Gibson (2000 : 186), komitmen organisasional terdiri 

dari tiga sikap, yaitu : 

a. Keinginan untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan organisasional 

b. Keinginan untuk terlibat dalam tugas-tugas organisasional 

c. Perasaan untuk setia kepada organisasi  

Menurut Meyer dan Allen (dalam Kristiani Dewayanti, 2007 : 

218), komitmen dilihat dari komponennya dapat dibagi menjadi tiga, 

yaitu : 

a. Komitmen Afektif (Affective Commitment) 

Merupakan wujud dari afeksi (kasih sayang) terhadap organisasi, 

menunjukkan tingkat keinginan yang kuat untuk diidentifikasikan  

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



xxxiv 
 

 dengan organisasi secara khusus. Meliputi keterikatan emosional, 

identifikasi dan keterlibatan karyawan pada suatu organisasi. 

Dalam komitmen ini, perasaan ikut memiliki perusahaan pada diri 

karyawan sangat tinggi. Secara emosional karyawan merasa 

sebagai bagian dari perusahaan dan sangat senang bekerja pada 

perusahaan tersebut. 

b. Komitmen Berkelanjutan (Continuance Commitment) 

Merupakan hasil dari suatu keputusan untuk tetap bekerja dalam 

organisasi karena personal investments (keuntungan pensiun, 

senioritas, dan sebagainya) sebagai hasil yang diperoleh selama 

bekerja bertahun-tahun dalam organisasi. Meliputi biaya yang akan 

terjadi bila karyawan keluar dari perusahaan. Komitmen ini erat 

kaitannya dengan teori sisi pertaruhan (side bets theory) mengacu 

pada tingkat kecenderungan seseorang untuk terus bekerja pada 

organisasi. Keputusan untuk tetap bekerja di perusahaan 

disebabkan karena keharusan, bukan karena keinginan. Jika 

karyawan meninggalkan pekerjaannya akan banyak pengorbanan 

yang harus dikeluarkan karyawan tersebut. 

c. Komitmen Normatif (Normative Commitment) 

Merefleksikan nilai kesetiaan individu secara umum sebagai hasil 

dari sosialisasi utama dalam suatu kebudayaan yang ditegaskan 

oleh kesetiaan pada perusahaan, termasuk pekerjaan-pekerjaan 

dalam organisasi. Pada komitmen ini karyawan merasa 
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berkewajiban untuk tetap tinggal dalam organisasi, meskipun 

kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik tersedia 

dimana-mana. Karyawan dengan komitmen normatif mungkin akan 

terikat untuk bekerja dalam organisasi untuk waktu yang sangat 

lama. 

 

G.  Hubungan Kepemimpinan dengan Komitmen Organisasi  

Kepemimpinan yang efektif diharapkan membantu dan 

meningkatkan komitmen organisasi para anggota organisasi dan bertahan 

pada situasi yang sulit di masa yang akan datang. 

Pemimpin yang efektif mampu merubah nilai dasar, kepercayaan, 

sikap dari bawahan akan dapat meningkatkan kinerja melebihi level 

minimum organisasi (podsakoff et al. dalam Kabul  2002 : 35). Pada suatu 

perusahaan dibutuhkan kepemimpinan yang tepat untuk membangun 

komitmen organisasi yang kuat sehingga dapat membantu daya tahan 

organisasi dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi (Robbins, 

2003 : 166). Fieddler (dalam Robbins, 2003 : 164) menyatakan bahwa 

semakin baik hubungan pemimpin dengan komitmennya, makin 

terstruktur pula pekerjaan yang dilakukan dan makin kuat pengaruh yang 

dimiliki seorang pemimpin. Kepemimpinan pada akhirnya akan 

berdampak pada sikap kerja,  salah satunya adalah komitmen mereka 

terhadap organisasi. 
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Penelitian Terdahulu 

Banyak peneliti terdahulu yang telah meneliti hubungan antara 

kepemimpinan transformasional dan transaksional dengan komitmen 

organisasi  baik secara langsung maupun  tidak langsung. Literatur yang 

dikumpulkan yaitu pengujian teori kepemimpinan transaksional dan 

transformasional dengan komitmen organisasi.  

Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2001, Michael 

Kibaara Muchiri pada gajahmada international journal of business 

menyatakan bahwa kepemimpinan transaksional dan transformasional 

berpengaruh pada OCB dan komitmen organisasi. Penelitian terdahulu 

menggunakan dua variabel independent yaitu kepemimpinan transaksional 

dan transformasional dan dua variable dependent yaitu OCB dan 

komitmen organisasi). Hasil penelitian terdahulu berhasil membuktikan 

beberapa hal yaitu adanya pengaruh positif yang signifikan antara 

kepemimpinan transformasional terhadap OCB tapi tidak berpengaruh 

terhadap komitmen organisasi dan adanya pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan transaksional terhadap OCB dan komitmen organisasi.  

Dalam Penelitian yang dilakukan pada tahun 2001, Kabul Wahyu 

Utomo (dalam Podsakoff at.al, 1996,  Judge dan Bono 2000, Purwanto 

2000, Muchiri 2001 pada jurnal riset ekonomi dan manajemen vol. 2 fall 

2002: 43-52) dalam kaitannya dengan efektifitas organisasi. Penelitian 

terdahulu menggunakan variabel independent (Kepemimpinan 
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transaksional dan transformasional) dan tiga variabel dependent (OCB, 

Komitmen Organisasi dan kepuasan kerja). Hasil penelitian terdahulu 

berhasil membuktikan beberapa hal yaitu adanya pengaruh yang signifikan 

antara kepemimpinan transaksional terhadap OCB dan kepuasan kerja, 

adanya pengaruh positif yang signifikan antara kepemimpinan 

transaksional terhadap komitmen organisasi dan tidak dapat membuktikan 

adanya pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja dengan OCB 

karena hanya menggunakan satu dimensi saja yaitu Alturism atau 

mementingkan kerja orang lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh Koht et. Al (dalam Rokhman dan 

Harsono, 2002 : 65) pada 90 buah sekolah menengah di Singapura, 

hasilnya menunjukkan adanya add on effect yang signifikan pada 

komitmen organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor 

kepemimpinan transformasional mampu menjelaskan varian komitmen 

organisasi lebih besar dari yang dijelaskan oleh faktor-faktor 

kepemimpinan transaksional.  

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel penelitian yang 

sama dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya/terdahulu 

mengenai kepemimpinan (transaksional dan transformasional) dan 

komitmen organisasi. Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Karanganyar Jawa Tengah.  
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Kerangka Pemikiran  

 Kerangka pemikiran digunakan untuk menunjukkan arah bagi 

suatu penelitian agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan 

atau sebagai gambaran untuk memperoleh kesatuan jawaban kerangka 

pemikiran. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

kepemimpinan transaksional dan transformasional. Sedangkan Variabel 

dependen dalam penelitian ini komitmen organisasi.  

Penelitian ini mencoba menguji kembali hubungan langsung antara 

kepemimpinan yaitu kepemimpinan (transaksional dan transformasional) 

terhadap komitmen organisasi. Adapun kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini seperti pada gambar 1.  

Kepemimpinan memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasi 

karena seorang karyawan dapat memiliki kesetiaan dan keinginan untuk 

membantu keberhasilan pada perusahaan tempatnya bekerja  secara 

keseluruhan yang didukung dengan adanya pemimpin. Kepemimpinan 

yang efektif akan tercermin dari tinggi rendahnya komitmen 

karyawan/bawahan terhadap organisasi, organisasi yang kuat diperlukan 

kepemimpinan yang tepat.  

 

 

 

 

 
Kepemimpinan transformasional (X1) 
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           Gambar  II.1. 
Kerangka Pemikiran 

 
 

Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data (Sugiyono, 2004 : 51).  

Kepemimpinan yang efektif akan tercantum pada tinggi rendahnya 

komitmen organisasi bawahannya. Tercatat penelitian yang meneliti mengenai 

hubungan antara kepemimpinan dengan komitmen organisasi adalah Muchiri 

(2002 : 269). Hipotesis dalam penelitian Muchiri menampakkan bahwa 

kepemimpinan transformasional memiliki hubungan dan pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Sedangkan kepemimpinan 

transaksional dalam penelitian tersebut tidak berhubungan dan berpengaruh 

secara signifikan tetapi negatif dengan komitmen organisasi. Namun tidak ada 

salahnya dalam penelitian kali ini menghubungkan antara kepemimpinan 

transformasional dengan kepemimpinan transaksional dan basic dari 

kepemimpinan dari dasar tersebut akan memunculkan hipotesis yang 

Kepemimpinan transaksional (X2) 

Komitmen Organisasi   
(Y) 
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menghubungkan antara kepemimpinan transaksional dan transformasional 

dengan komitmen organisasi yaitu :  

Hipotesis 1 : Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi 

Hipotesis  2  : Kepemimpinan transaksional berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 
A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian dengan metode 

survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan 

meminta tanggapan dari responden, baik langsung maupun tidak langsung. 

Kuesioner digunakan sebagi alat bantu dalam penelitian survei (Suliyanto, 

2006:68). Informasi ini diperoleh melalui permintaan keterangan-keterangan 

atau jawaban dari responden. Datanya berupa jawaban-jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, disebut juga dengan questionnaire 

methode (Marzuki, 2000: 58). Data tersebut diperoleh dengan cara 

membagikan kuesioner kepada karyawan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM)     Kabupaten Karanganyar. 

 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 
1. Populasi  

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan atau 

individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto, 1998 

: 1). Populasi mengacu pada keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat 

yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006 : 13). Populasi dalam 

penelitian ini adalah karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

27 
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Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 203 orang terdiri dari 3 orang 

direktur (direksi) dan 200 orang karyawan. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel terdiri dari 

beberapa anggota yang diambil dari populasi. Dengan kata lain, beberapa, 

tapi tidak semuanya, elemen dari populasi merupakan sampel (Sekaran, 

2006 : 13). Syarat utama pemilihan sampel suatu populasi adalah bahwa 

sampel harus mencerminkan serta mewakili populasi dalam bentuk kecil 

(miniature population). Jogiyanto (2004 : 120) memberikan penjelasan 

mengenai sampel yang baik yaitu sampel yang akurat (tidak bias) dan nilai 

presisinya tinggi. 

Dalam menentukan besarnya sampel penelitian, pendapat Roscoe dalam 

Sekaran ( 2006 : 13) memberikan pedoman bahwa dalam penelitian 

multivariate (termasuk analisa multi regresi) ukuran sampel seharusnya 

beberapa kali (lebih baik 10X atau lebih) jumlah variabel yang digunakan 

dalam penelitian. Jadi penelitian yang menggunakan 2 variabel 

independen, 1 variabel dependen maka jumlah sampel minimum yang 

digunakan adalah 30 responden. Hair et al (1998 :120 ) menyatakan bahwa 

jumlah sampel minimum yang digunakan dalam analisis faktor adalah 50 

responden, tetapi jumlah sampel sebaiknya lebih besar dari 100 

responden.Memperhatikan beberapa pendapat para ahli di atas dan adanya 

keterbatasan dalam hal waktu, tenaga dan biaya, yang tidak bisa dihindari 

dalam pelaksanaan penelitian, maka jumlah responden sebanyak 100 
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responden dirasa sudah cukup memberikan hasil yang dapat mewakili 

populasi. Jumlah ini ditentukan berdasarkan pendapat Hair et al.,(1998: 

120) yang mengemukakan tentang ukuran sampel yang tepat dalam 

penelitian adalah 100 responden. 

3. Teknik Sampling 

Metode yang dipakai dalam penarikan sample adalah Probability 

sampling berupa Stratified Random Sampling, yaitu pengambilan sampel 

yang dilakukan dengan membagi populasi kedalam sub populasi / strata 

dan dilakukan secara acak (Sekaran, 2006:129). 

Tabel III.1 
Teknik Pengambilan Sampel 

Dengan Menggunakan Stratified Random Sampling 
 

No  Divisi  Jumlah Karyawan  
1. 
2. 
3. 
4. 

Administrasi Keuangan  
Cabang  
Teknis  
Langganan  

33 
98 
47 
22 

JUMLAH  200 
 

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari seluruh populasi yaitu 200 

karyawan yang diambil keseluruhan sebanyak 100 karyawan sebagai 

responden berdasarkan divisi perusahaan.  

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran variabel 

1. Variabel Independen  

Adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain 

(Azwar, 2005: 62). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah 

kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional        

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain atau 

seni mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku 
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manusia baik peorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi 

(Toha, 1995 : 45).  

Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang membimbing 

atau memotivasi bawahan mereka ke arah yang telah ditetapkan dengan 

memperjelas peran dan tuntutan tugas (Robbins, 2003 : 166), sedangkan 

kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mampu 

memberi inspirasi bawahan untuk lebih mengutamakan organisasi 

daripada kepentingan pribadi, memberi perhatian yang baik terhadap 

bawahan dan mampu merubah kesadaran bawahannya dalam melihat 

permasalahan lama dengan cara baru (dalam Robbins, 2003 : 166). 

2. Variabel Dependen  

Adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya 

efek atau pengaruh variabel lain (Azwar, 2005: 62). Variabel Dependen 

dalam penelitian ini adalah komitmen Organisasi.  

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang 

karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, 

serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu (Robbins, 

2001: 92). 

Ada dua gaya kepemimpinan yang menjadi perhatian utama para 

pakar organisasi, yaitu transactional dan transformational leadership 

(Benyamin and Flyinn, 2006 : 216). Variabel kepemimpinan diukur dengan 

menggunakan Multifaktor Leadership Questionaire (MLQ) dari Bass dan 

Avolio (dalam Muchiri, 2002). Indikator  untuk mengukur kepemimpinan 

transaksional yaitu imbalan kondisional dan manajemen dengan 
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pengecualiannya sedangkan kepemimpinan transformasional yaitu karisma, 

pemberi inspirasi, rangsangan intelektual dan pertimbangan pribadi. Item 

pengukuran untuk variabel komitmen organisasi menggunakan item kuesioner 

the organizational commitment questionnaire (OCQ) dari Mowday et al. 

(dalam Muchiri, 2002 : 269) Indikator untuk mengukur komitmen organisasi 

mencakup 3 aspek yaitu  kesetiaan dan keinginan untuk tetap berada dalam 

organisasi, percaya dan menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi serta 

keinginan untuk bersama-sama dalam membantu keberhasilan organisasi.  

 

D. Instrumen Penelitian  

Pengumpulan data dilakukan dengan alat bantu komputer. Kuesioner 

yang diisi oleh responden dibuat dalam bentuk pertanyaan tertutup, artinya 

dalam kuesioner sudah ada alternatif jawaban dari tiap item pertanyaan. 

Dalam pelaksanaan pengisian kuesioner, responden diperintahkan untuk 

memilih satu jawaban yang sekiranya cocok dengan keadaan yang dialaminya. 

Alternatif jawaban menggunakan skala Likert (Sekaran, 2006 : 13) yang 

dibuat menjadi empat alternatif jawaban, yaitu: 

1. Jawaban Sangat Setuju skor 4. 

2. Jawaban Setuju skor 3. 

3. Jawaban Tidak Setuju skor 2. 

4. Jawaban Sangat Tidak Setuju skor 1. 
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E. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 

1999 : 91). Data primer diperoleh dari jawaban kuesioner yang diberikan 

oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)    sebagai sampel. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat fihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Azwar, 

1999:91). Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data 

laporan yang telah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari perusahaan sebagai obyek penelitian, yang terkait dengan masalah 

yang diteliti. 

Selain data sekunder yang diperoleh dari perusahaan, studi pustaka 

juga dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang bersumber dari 

buku, jurnal, artikel maupun literatur yang mendukung yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pencatatan dan pengamatan secara 

sistematik terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki (Marzuki, 2000: 

58). Pencatatan dan pengamatan dilakukan dalam upaya pencarian data 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Karanganyar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada 

tujuan penelitian (Marzuki, 2000: 62). Wawancara dilakukan dengan 

bagian personalia di Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM)       

Kabupaten Karanganyar. 

3. Kuesioner 

Kuesioner adalah metode surat menyurat karena hubungan dengan 

responden dilakukan melalui daftar pertanyaan yang dikirimkan 

kepadanya (Marzuki, 2000: 65). Kuesioner dibagikan kepada karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)      Kabupaten Karanganyar. 

 

G. Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif merupakan tata cara penyusunan dan penyajian 

data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, misalnya dalam bentuk 
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tabel atau grafik yang selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai 

statistiknya. Analisis statistik deskriptif meliputi distribusi frekuensi serta 

pengukuran nilai-nilai statistiknya dan angka indeks (Djarwanto dan 

Subagyo, 1998:11). Peran analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah 

untuk menganalisis profil responden dan tanggapan responden terhadap 

setiap item pertanyaan yang mengkaji mengenai Pengaruh Kepemimpinan 

(transaksional dan transformasional)  terhadap komitmen Organisasi. 

2. Uji Validitas  

Uji validitas bertujuan mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dianggap 

memiliki validitas tinggi jika dapat memberikan hasil pengukuran yang 

sesuai dengan tujuannya. Pengujian validitas instrumen yang digunakan 

adalah Confirmatory Factor analysis (CFA) dengan bantuan SPSS FOR 

WINDOWS, dimana setiap item pertanyaan harus mempunyai factor 

loading yang ≥lebih 0,50 (Ghozali.2005 : 35). 

Dalam CFA kita juga harus melihat pada output dari rotated 

component matrix yang harus secara ekstrak secara sempurna. Jika 

masing-masing item pertanyaan belum ekstrak secara sempurna, maka 

proses pengujian validitas dengan Factor analisys harus diulang dengan 

cara menghilangkan item pertanyaan yang memiliki nilai ganda. 

3. Uji Reliabilitas 

Sekaran (dalam Jogiyanto, 2004:120), reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan sejauh mana hasil 
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pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama. Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks yang 

menunjukkan seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan (Arikunto, 

1996:191). Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi 

terhadap instrumen-instrumen yang mengukur konsep. Untuk menguji 

reliabilitas digunakan Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS FOR 

WINDOWS.  

Jika nilai alpha dari tiap variabel di atas 0,7 maka dapat dikatakan 

variabel yang diuji telah memenuhi syarat reliabilitas(Hair et al.,1998:120) 

 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

1). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

regresi linier berganda. Model ini dipilih karena penelitian dirancang 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak 

bebas. Variabel independent (X) dalam penelitian ini adalah 

kepemimpinan transaksional dan transformasional sedangkan variabel 

dependent (Y) adalah komitmen organisasi. Model persamaan regresi 

berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah  

(Djarwanto, 1998 : 12 ) 

Y = a + b1X1 + b2X2  

Keterangan : 

Y  = Komitmen organisasi 

X1  = Kepemimpinan transformasional 
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X2   = Kepemimpinan transaksional 

a   = Konstanta 

b1, b2,    = Koefisien regresi 

 

2). Uji t 

Pengujian ini dipergunakan untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial atau secara individu dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. Maka dalam pengujian ini di pergunakan untuk menguji 

pengaruh kepemimpinan transaksional dan transformasional terhadap 

komitmen organisasi secara individual. Pengujian masing-masing 

koefisien regresi dipakai uji dua arah dari pengujian sebagai berikut: 

010 == bH  

011 == bH  

Kriteria pengujian: 

a.   Apabila signifikan > 0,05 dengan menggunakan level signifikan 

5% berarti variabel independen secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Apabila signifikan < 0,05 dengan menggunakan level signifikan 

5%  berarti variabel independen  secara individual berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

3). Uji Koefisien Determinasi ( )2R  
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh 

variabel independen terhadap kenaikan atau turunnya variabel 

dependen. Nilai dari koefisien determinasi ini besarnya antara nol 

sampai dengan satu  ( 0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai koefisien determinasi 

adalah satu (1) mengandung arti kalau variabel independen itu 

berpengaruh terhadap variabel dependen dengan sempurna atau 

terdapat suatu kecocokan yang sempurna. Tetapi jika koefisien 

determinasi adalah nol (0) berarti bahwa variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Perusahaan 

Perusahaan PDAM Karanganyar berdiri tanggal 23 Februari 1983. 

Disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar no 5 

pada tahun 1983 tentang PDAM Karanganyar. PDAM berasal dari 2 Unit 

Pengelolaan air bersih yaitu unit Perumnas Palur dan unit Kota 

Karanganyar. Kedua unit Pengelolaan air bersih itu pada akhirnya 

bergabung menjadi satu sejak tanggal 1 Januari 1986, sebelumnya unit 

pengelolaan air bersih Karanganyar yang semula merupakan salah satu 

kegiatan bagian dari Perusahaan Daerah melebur diri masuk ke dalam 

PDAM Kabupaten Karanganyar. 

Tugas pokok PDAM Karanganyar yaitu mengusahakan pengadaan 

air bersih yang sehat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta 

menyelenggarakan pengolahan air minum untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan,dan 

pelayanan umum. 
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Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PDAM Karanganyar 

menjalin kerjasama dengan instansi lain dan pihak luar. 

 

Beberapa bentuk kerjasama PDAM Karanganyar dengan instansi 

lain adalah : 

a. Kerjasama dengan UNS Fakultas MIPA dalam hal pembuatan peta 

jaringan dengan sistem GPS. 

b. Laboratorium Fakultas Teknik Sipil UNS dalam hal pemeriksaan 

kualitas air. 

c. Laboratorium Hidro Fakultas Teknik UNS dalam hal desain sistem 

jaringan. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi Perusahaan PDAM Karanganyar adalah terwujudnya kemampuan 

untuk memberikan layanan air secara tepat kualitas, tepat kuantitas 

dan tepat kontinuitas. 

b. Misi Perusahaan PDAM Karanganyar adalah meningkatkan 

kesejahteraan karyawan melalui kegiatan usaha air bersih yang 

dikelola secara profesional dan berorientasi kepada keuntungan serta 

kelestarian lingkungan. 

3. Lokasi Perusahaan 

PDAM “Tirta Dharma” Karanganyar berada di lokasi Kompleks 

Perkantoran Cangakan Karanganyar 57712. 

4. Struktur Organisasi PDAM 

37 
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Dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan 

pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan 

berhasil guna, maka susunan organisasi dan tata kerja PDAM Kabupaten 

Karanganyar perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Direktur, 

keputusan tersebut meliputi : 

a) Undang-undang No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-

daerah kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah. 

b) Undang-undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 

c) Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1984 tentang tata cara 

Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan 

Pemerintahan Daerah 

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 1998 tentang 

Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum. 

f) Keputusan Menteri Otonomi Daerah No 8 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. 
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Gambar 4.1 
Susunan Organisasi PDAM Karanganyar 
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Susunan organisasi di PDAM Tirta Dharma Karanganyar terdiri 

dari Bupati, Badan Pengawas, Direktur dan unsur staf yang terdiri dari 

bagian cabang. Urutan struktur organisasi selengkapnya dan diskripsi 

tugas atau pekerjaan sebagai berikut. 

1) Bupati mempunyai tugas dan fungsi :  

Sebagai pembina perusahaan daerah  

Menetapkan peraturan daerah tentang pendirian perusahaan daerah  

Sebagai pemilik / penguasaan terhadap perusahaan daerah yang 

berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan pemerintah 

daerah.  

Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengawas dan Direksi 

perusahaan daerah. 

Menetapkan peraturan daerah tentang pembubaran perusahaan daerah 

dengan persetujuan DPRD 

2) Badan Pengawas mempunyai tugas : 

a) Mengawasi kegiatan operasional PDAM 

b) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap 

pengangkatan dan pemberhentian Direksi. 

c) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana 

kerja yang diajukan oleh Direksi. 

d) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap 

perubahan status kekayaan PDAM. 
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e) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana 

pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain. 

f) Memberikan, pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan 

Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi. 

3) Direktur mempunyai tugas : 

a) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM. 

b) Menyampaikan dan menyusun rencana kerja 4 (empat) tahunan 

dan tahunan PDAM kepada Badan Pengawas untuk mendapat 

pengesahan. 

c) Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat 

persetujuan Badan Pengawas. 

d) Membina Pegawai. 

e) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM. 

f) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. 

g) Melaksanakan kegiatan teknis PDAM. 

h) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan 

termasuk Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi kepada Badan 

Pengawas. 

4) Bagian Administrasi Keuangan terdiri dari : 

a) Sub Bagian Administrasi Kas Umum 

b) Sub Bagian Administrasi Keuangan 

c) Sub Bagian Perencanaan dan Laporan Keuangan 

d) Sub Bagian Pembelian 
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e) Sub Bagian Umum dan Personalia 

5) Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a) Membantu Direktur di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan 

pengadaan dan pengelolaan perlengkapan. 

c) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang 

administrasi, keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. 

d) Mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan. 

e) Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan. 

f) Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan 

serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. 

g) Melaksanakan tugas-tugas yang lain diberikan oleh atasan. 

(1) Sub Bagian Administrasi Kas Umum mempunyai tugas : 

a) Membantu kepala bagian di bidang tugasnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Mengendalikan kegiatan penerimaan dan pengeluaran 

keuangan perusahaan. 

c) Mengatur program penerimaan dan pengeluaran keuangan. 

d) Mencatat semua kegiatan atau transaksi keuangan 

perusahaan. 

e) Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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(2) Sub Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas : 

a) Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melaksanakan kegiatan di bidang pembukuan administrasi 

keuangan perusahaan. 

c) Mengatur program pendapatan dan pengeluaran 

pembelanjaan perusahaan. 

d) Menggali sumber-sumber pendapatan perusahaan. 

e) Melaksanakan tugas yang lain diberikan oleh atasan. 

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Laporan Keuangan mempunyai 

tugas : 

a) Membantu kepala Bagian di bidang tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Mengkoordinir atau menyiapkan atau menyusun laporan di 

bidang keuangan dan menyusun neraca Laba atau Rugi. 

c) Merencanakan atau menyusun atau mengkoordinir rencana 

anggaran perusahaan tahunan. 

d) Menggali sumber-sumber pendapatan perusahaan. 

e) Melaksanakan tugas yang lain diberikan oleh atasan. 

(4) Sub Bagian Pembelian mempunyai tugas : 

a) Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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b) Mengurus atau menyelenggarakan pengadaan barang yang 

diperlukan oleh perusahaan. 

c) Melaksanakan tugas yang lain diberikan oleh atasan. 

(5) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 

mempunyai tugas : 

a) Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di 

bidang Admnistrasi Umum, Kepegawaian, dan 

Kesekretariatan. 

c) Menyelenggarakan pembinaan Kepegawaian. 

d) Melaksanakan tugas yang lain diberikan oleh atasan. 

6) Cabang PDAM mempunyai tugas 

a) Membantu Direktur di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku. 

b) Menyelenggarakan atau mengkoordinir semua kegiatan pada 

kantor cabang yang dipimpinnya. 

c) Mengendalikan atau mengatur pelayan atau pendistribusian air 

bersih kepada pelanggan. 

d) Mengendalikan segala kegiatan administrasi keuangan dan 

administrasi umum yang lainnya. 

e) Melayani pengaduan atau gangguan pelayanan air minum. 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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7) Unit Pelayanan atau Kas Pembantu atau Pelayanan Air Bersih IKK 

PDAM mempunyai tugas : 

a) Mengkoordinir atau mengendalikan segala kegiatan yang ada di 

bawah unit kerjanya. 

b) Mengendalikan atau mengatur fungsi Pelayanan Langganan. 

c) Menyelenggarakan proses produksi atau distribusi air yang 

dikonsumsi kepada para langganan. 

d) Mengendalikan proses kegiatan admninstrasi umum, administrasi 

keuangan dan administrasi teknik. 

e) Membuat buku bantu kerja. 

f) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

8) Bagian Teknik terdiri dari : 

a) Sub Bagian Transmisi dan Distribusi. 

b) Sub Bagian Perencanaan Teknik. 

c) Sub Bagian Produksi. 

d) Sub Bagian Sambungan Rumah 

e) Sub Bagian Logistik 

9) Bagian Teknik mempunyai tugas : 

a) Membantu Direktur di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b) Mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang 

perencanaan teknik, produksi, distribusi, dan peralatan teknik. 
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c) Mengkoordinir dan mengendalikan pemeliharaan instalasi 

produksi sumber mats air. 

d) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan 

bahan-bahan kimia. 

e) Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh atasan. 

(1) Sub Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas : 

a) Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melaksanakan atau mengawasi pemasangan dan 

melakukan pemeliharaan atau perbaikan pipa transmisi 

atau pipa distribusi atau pipa dinar. 

c) Melayani pengaduan atau gangguan pelanggan serta 

menjamin kontinuitas distribusi air minum. 

d) Mengatur, menyelenggarakan pengaturan fungsi pipa atau 

jaringan beserta mengatasi gangguan yang mungkin 

timbul. 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan atau 

pimpinan.  

(2) Sub Bagian Perencanaan Teknik mempunyai tugas : 

a) Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
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b) Menyiapkan atau merencanakan kebutuhan air guna 

keperluan distribusi pada tahun yang berjalan maupun 

tahun-tahun yang akan datang. 

c) Merencanakan pengadaan bangunan untuk pengembangan 

pelanggan air minum serta mengendalikan kualitas 

termasuk rencana kebutuhan. 

d) Merencanakan program pengembangan pengembangan 

pembangunan, pendistribusian, dan memberikan 

pertimbangan teknis kepada pimpinan. 

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(3) Sub Bagian Produksi mempunyai tugas. 

a) Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Menyelenggarakan pengendalian kualitas dan kuantitas 

produksi air. 

c) Mengelola atau memelihara lokasi sumber air yang 

dimanfaatkan oleh perusahaan. 

d) Mengendalikan produksi air secara kontinue. 

e) Melakukan pengujian kualitas air bersih yang diproduksi, 

didistribusikan dan dikonsumsikan oleh pelanggan. 

f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4) Sub Bagian Sambungan Rumah mempunyai tugas : 
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a) Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melaksanakan pemasangan sambungan rumah. 

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(5) Sub Bagian Logistik mempunyai tugas : 

a) Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Mengendalikan dan mengelola perbekalan material dan 

peralatan kantor atau teknik. 

c) Melaksanakan penerimaan penyimpanan dan pengeluaran 

barang perusahaan. 

d) Melaksanakan pemeliharaan dan pengaman barang-barang 

di dalam gudang. 

e) Melaksanakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan 

pengeluaran barang. 

f) Memberikan informasi atas persediaan stock minimum 

barang. 

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

10) Bagian Langganan terdiri atas : 

a) Sub Bagian Pengolahan Data. 

b) Sub Bagian Hubungan Langganan. 

c) Sub Bagian Pembaca meter. 

d) Sub Bagian Meter Air. 
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e) Sub Bagian Rumah tangga dan keamanan. 

11) Bagian Langganan mempunyai tugas : 

a) Membantu Direktur di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melakukan penyaluran meter air dan memeriksa data penggunaan 

air berdasarkan meter. 

c) Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan 

mengurus penagihan rekening langganan. 

d) Menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langganan, 

pengelolaan rekening dan pengelolaan data langganan. 

e) Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian 

meter air dan administrasi meter air. 

f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(1) Sub Bagian Pengolahan Data mempunyai tugas 

a) Membantu kepala bagian di bidang tugas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Menyelenggarakan fasilitas pelayanan langganan dalam 

bidang pengolahan rekening serta data langganan. 

c) Menyiapkan atau membuat rekening baik rekening air, 

rekening non air dan rekening lainnya yang berhubungan 

dengan pembayaran pelanggan. 

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(2) Sub Bagian Hubungan Langganan mempunyai tugas yaitu : 
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a) Membantu kepala bagian di bidang tugasnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Menyelenggarakan pemasaran kepada calon pelanggan. 

c) Menyelenggarakan fasilitas pelayanan langganan dan 

melakukan penagihan air. 

d) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

(3) Sub Bagian Pembaca Meter mempunyai tugas : 

a) Membantu kepala bagian di bidang tugasnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melakukan pembacaan meter air pelanggan dan meter 

induk produksi serta meter induk distribusi. 

c) Membuat laporan daftar kerusakan meter air pelanggan. 

d) Menyusun daftar stand meter langganan. 

e) Mencatat dan melaporkan segala jenis pelanggaran yang 

dilakukan oleh pelanggan. 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4) Sub Bagian meter air mempunyai tugas : 

a) Membantu kepala bagian di bidang tugas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Menyelenggarakan kegiatan penyegelan meter air, 

pengawasan atau pemeliharaan dan perbaikan meter air. 
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c) Melaksanakan penyambungan kembali dan penutupan 

meter air langganan. 

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

(5) Sub Bagian Rumah tangga dan keamanan mempunyai tugas : 

a) Membantu kepala bagian di bidang tugasnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumah tanggaan 

kantor. 

c) Mengurus atau mengelola peralatan kantor atau sarana 

kerja. 

d) Menyelenggarakan kegiatan dibidang keselamatan atau 

keamanan kantor. 

e) Menyiapkan ruangan dan akomodasi untuk rapat upacara, 

pertemuan dan lain- lain termasuk penerimaan tamu. 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

B. Analisis Deskriptif Responden 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan 

tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner. 

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel 

dengan Stratified Random Sampling, yaitu pengambilan sampel yang 
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dilakukan dengan membagi populasi kedalam sub populasi / strata dan 

dilakukan secara acak (Sekaran, 2006:129). Pengambilan data dilakukan 

dengan metode survey, yaitu dengan memberikan kuesioner secara langsung. 

Dalam penelitian ini dibagikan 100 kuesioner kepada karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten  Karanganyar. Dari 

jumlah tersebut, diperoleh pengembalian kuesioner sebanyak 100 buah 

(respon rate 100%). Dalam pengumpulan data primer ini, peneliti tidak 

menemukan adanya kuesioner yang rusak, baik karena jawaban responden 

yang tidak lengkap atau karena responden mengisi lebih dari satu jawaban 

untuk pertanyaan yang sama. Oleh karena itu, seluruh kuesioner yang 

terkumpul dapat dianalisis secara statistik 

1. Karakteristik Responden 

Gambaran tentang karakteristik responden diperoleh dari data diri 

yang terdapat pada bagian data responden yang meliputi jenis kelamin, 

usia dan pendidikan terakhir yang disajikan pada tabel IV.1, IV.2 dan IV.3 

berikut ini: 

Tabel IV.1 
Deskripsi Responden Penelitian 

Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Jenis Kelamin Jumlah Karyawan Persentase 
(%) 

Pria  47 47 
Wanita 53 53 

Total 100 100 
            Sumber: Data primer yang diolah, 2009 
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Tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden, 47 orang 

atau 47% berjenis kelamin pria dan 53 orang atau 53% berjenis kelamin 

wanita. Dengan demikian  dapat dinyatakan bahwa kebanyakan responden 

dalam penelitian ini adalah wanita. 

 

 

 

Tabel IV.2 
Deskripsi Responden Penelitian 

Berdasarkan Usia 
 

Usia (tahun) Jumlah Karyawan Persentase 
(%) 

Kurang dari 20 12 12 
20 – 27 46 46 
28 – 35  29 29 
36 – 43  4 4 

Lebih dari 43 9 9 
Total 100 100 

            Sumber: Data primer yang diolah, 2009 
 

Tabel IV.2 di atas menunjukkan bahwa responden yang berusia 20-

27 tahun memiliki jumlah yang terbesar yaitu 46 orang atau 46%, usia 28-

35 tahun sebanyak 29 orang atau 29%, usia kurang dari 20 tahun sebanyak 

12 orang atau 12%, usia lebih dari 43 tahun sebanyak 9 orang atau 9% dan 

umur 36-43 tahun sebanyak 4 orang atau 4% 

 

Tabel IV.3 
Deskripsi Responden Penelitian 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 

Pendidikan Terakhir Jumlah Karyawan Persentase 
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(%) 
SMU 29 29 
Sarjana Muda/DIII 17 17 
Sarjana/S1 54 54 

Total 100 100 
            Sumber: Data primer yang diolah, 2009 

 Berdasarkan Tabel IV.3 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, 

29% atau 29 responden berpendidikan terakhir setingkat SMU, 17% atau 

17 responden berpendidikan terakhir setingkat DIII dan 54% atau 54 

responden berpendidikan terakhir setingkat S1, sehingga jumlah sampel 

terbanyak adalah responden yang berpendidikan S1. 

2. Tanggapan Responden 

Tanggapan responden terhadap kuesioner yang diberikan peneliti 

nampak pada jawaban responden. Dalam analisis ini akan diuraikan 

mengenai kecenderungan pendapat dan tanggapan dari karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karanganyar selaku 

responden dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan responden 

mengenai variabel penelitian dapat dilihat pada jawaban responden 

terhadap kuesioner yang diberikan peneliti dan pernyataan ini membentuk 

skala Likert, dimana skala Likert ini dapat digunakan untuk mengukur 

sikap. 

a. Tanggapan Responden Mengenai Kepemimpinan Transformasional 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 100 orang terhadap 

item pernyataan kepemimpinan transformasional sebanyak 20 item. 

Dari data  kuesioner yang terdapat pada lampiran dapat dilihat 
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deskripsi tanggapan responden pada setiap item pertanyaan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel IV.4 
Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Kepemimpinan Transformasional 
 

Jumlah Jawaban 
Responden No Pernyataan 

STS TS S SS 

1 Atasan saya mengetahui arah 
tujuan yang akan dicapai. 

- 11 33 56 

2 
Atasan saya memberikan rencana 
yang menarik untuk masa depan 
kelompok kami. 

- 9 24 67 

3 Atasan saya selalu mencari 
peluang baru untuk organisasi. 

2 14 34 50 

4 Atasan saya mampu memberi 
inspirasi kepada bawahannya. 

- 8 29 63 

5 
Atasan saya mampu menjadikan 
orang lain untuk berkomitmen 
dengan tujuannya. 

2 3 20 75 

6 
Atasan saya memimpin dengan 
melakukan tindakan, tidak hanya 
dengan memberitahu secara lisan. 

- 11 24 65 

7 Atasan saya memberikan contoh 
yang baik untuk saya ikuti. 

- 9 21 70 

8 Atasan saya mampu mendorong 
kerjasama dalam kelompok kerja. 

2 - 9 89 

9 Atasan saya mendorong 
bawahannya bekerja dalam tim. 

- 8 19 73 

10 Atasan saya membuat bawahan 
bekerja sama untuk suatu tujuan. 

- 6 26 68 

11 
Atasan saya mengembangkan 
sikap & semangat kerja tim 
diantara karyawan. 

1 5 37 57 

12 Atasan saya menunjukkan bahwa 
dia berharap banyak kepada kami. 

- 7 26 67 

13 Atasan saya meminta kami 
memberikan kinerja yang baik. 

- 14 21 65 

14 
Atasan saya menuntut saya 
melakukan pekerjaan sebaik 
mungkin 

2 - 12 86 
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15 Atasan bertindak tanpa 
menghiraukan perasaan saya 

58 29 13 - 

16 Atasan saya menghormati 
perasaan saya 

- 12 14 74 

17 Atasan saya memperhatikan 
kebutuhan saya 

2 3 20 75 

18 
Atasan saya menantang saya untuk 
menyelesaikan masalah dengan 
cara atau metode baru 

4 - 17 79 

19 

Atasan saya menanyakan 
pertanyaan yang membuat saya 
harus berfikir dengan sungguh-
sungguh sebelum menjawab 

1 5 33 61 

20 
Atasan saya mendorong saya 
untuk mengkaji ulang hal-hal yang 
saya lakukan 

- 2 22 76 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 
 

1. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 56 orang atau 56% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya mengetahui arah tujuan yang akan 

dicapai. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa 

atasan mereka mengetahui arah tujuan yang akan dicapai.  

2. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 67 orang atau 67 % menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya memberikan rencana yang 

menarik untuk masa depan kelompok kami. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa atasannya memberikan rencana 

yang menarik untuk masa depan kelompok mereka. 

3. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 50 orang atau 50% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya selalu mencari peluang baru untuk 
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organisasi. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa 

atasan mereka selalu mencari peluang baru untuk organisasi. 

4. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 63 orang atau 63 % menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya mampu memberi inspirasi kepada 

bawahannya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa atasan mereka mampu memberi inspirasi kepada 

bawahannya. 

5. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 75 orang atau 75 % menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya mampu menjadikan orang lain 

untuk berkomitmen dengan tujuannya. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa atasan mereka mampu 

menjadikan orang lain untuk berkomitmen dengan tujuannya.  

6. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 70 orang atau 70% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya memimpin dengan melakukan 

tindakan, tidak hanya dengan memberitahu secara lisan. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden merasa atasan mereka 

memimpin dengan melakukan tindakan, tidak hanya dengan 

memberitahu secara lisan. 

7. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 70 orang atau 70 % menjawab sangat setuju 
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atas item pernyataan atasan saya memberikan contoh yang baik 

untuk saya ikuti. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa atasannya memberikan contoh yang baik untuk mereka 

ikuti. 

8. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 89 orang atau 89% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya mampu mendorong kerjasama 

dalam kelompok kerja. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden merasa atasan mereka mampu mendorong kerjasama 

dalam kelompok kerja. 

9. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 73 orang atau 73% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya mendorong bawahannya bekerja 

dalam tim. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa 

atasan mereka mendorong bawahannya bekerja dalam tim.  

10. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 68 orang atau 68% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya membuat bawahan bekerja sama 

untuk suatu tujuan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa atasan mereka membuat bawahan bekerja sama untuk suatu 

tujuan. 

11. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 57 orang atau 57% menjawab sangat setuju 

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



lxxv 
 

atas item pernyataan atasan saya mengembangkan sikap & 

semangat kerja tim diantara karyawan. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa atasan mereka mengembangkan 

sikap & semangat kerja tim diantara karyawan. 

12. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 67 orang atau 67% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya menunjukkan bahwa dia berharap 

banyak kepada kami. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden merasa atasannya menunjukkan bahwa dia berharap 

banyak kepada mereka. 

13. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 65 orang atau 65% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya meminta kami memberikan 

kinerja yang baik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa atasannya meminta mereka memberikan kinerja yang baik.  

14. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 86 orang atau 86% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya menuntut saya melakukan 

pekerjaan sebaik mungkin. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden merasa atasannya menuntut mereka melakukan 

pekerjaan sebaik mungkin. 

15. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 58 orang atau 58% menjawab sangat tidak 
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setuju atas item pernyataan atasan bertindak tanpa menghiraukan 

perasaan saya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa atasannya bertindak dengan menghiraukan perasaan 

bawahan. 

16. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 74 orang atau 74% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya menghormati perasaan saya. Hal 

ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa atasan 

menghormati perasaan mereka. 

17. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 75 orang atau 75% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya memperhatikan kebutuhan saya. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa atasannya 

memperhatikan kebutuhan mereka.  

18. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 79 orang atau 79% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya menantang saya untuk 

menyelesaikan masalah dengan cara atau metode baru. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden merasa atasannya 

menantang mereka untuk menyelesaikan masalah dengan cara atau 

metode baru. 

19. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 61 orang atau 61% menjawab sangat setuju 
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atas item pernyataan atasan saya menanyakan pertanyaan yang 

membuat saya harus berfikir dengan sungguh-sungguh sebelum 

menjawab. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa 

atasannya menanyakan pertanyaan yang membuat mereka harus 

berfikir dengan sungguh-sungguh sebelum menjawab. 

20. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 76 orang atau 76% menjawab cukup setuju 

atas item pernyataan atasan saya mendorong saya untuk mengkaji 

ulang hal-hal yang saya lakukan. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa atasannya mendorong mereka untuk 

mengkaji ulang hal-hal yang mereka lakukan. 

b. Tanggapan Responden Mengenai Kepemimpinan Transaksional 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 100 orang terhadap 

item pernyataan kepemimpinan transaksional sebanyak 20 item. Dari 

data  kuesioner yang terdapat pada lampiran dapat dilihat deskripsi 

tanggapan responden pada setiap item pertanyaan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel IV.5 
Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Kepemimpinan Transaksional 
 

Jumlah Jawaban 
Responden No Pernyataan 

STS TS S SS 

1 

Atasan saya membuat saya merasa 
nyaman untuk merundingkan tentang 
apa yang akan saya capai bila saya dapat 
menyelesaikan pekerjaan  

7 3 42 48 
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2 
Atasan saya membiarkan saya bekerja 
dengan cara sama walaupun perubahan 
nampaknya perlu 

60 32 6 2 

3 

Atasan saya mengajak saya 
menunujukkan cara-cara baru untuk 
menghadapi masalah yang selama ini 
menjadi sumber kebingungan saya 

2 4 38 56 

4 
Atasan saya mengembangkan cara-cara 
untuk mendorong apa yang benar-benar 
penting untuk diperhatikan 

6 4 46 44 

5 Dalam benak saya atasan adalah simbol 
kesuksesan dan prestasi  

6 4 43 47 

6 Atasan saya tidak menghubungi saya 
jika saya tidak menghubunginya 

2 3 43 52 

7 
Atasan saya memusatkan perhatian pada 
kesalahan dan penyimpangan dari apa 
yang saya garap 

41 45 9 5 

8 
Atasan saya memberitahu bahwa saya 
akan mendapatkan yang saya inginkan 
bila kami bekerja sesuai kesepakatan 

5 13 48 34 

9 Atasan saya memberikan saran-saran 
sewaktu saya membutuhkannya 

8 7 35 50 

10 
Atasan saya memastikan bahwa saya 
telah berpikir secara matang sebelum 
bertindak 

8 6 49 37 

11 
Atasan saya mengajak saya dalam 
menghadapi masalah sebagai 
kesempatan belajar 

1 7 41 51 

12 Atasan saya mengakui prestasi saya 4 6 45 45 

13 Atasan saya mengajak saya untuk 
memahami bagaimana saya bekerja 

4 7 38 51 

14 
Atasan saya memberikan alasan-alasan 
untuk mengubah cara saya dalam 
memikirkan masalah 

5 7 52 36 

15 
Atasan saya menggunakan simbol dan 
imajinasi untuk memusatkan usaha yang 
saya lakukan 

4 6 55 35 

16 Atasan saya menghargai saya 4 5 49 42 

17 
Atasan saya sedikit mempengaruhi 
penampilan saya apakah beliau hadir 
atau tidak 

55 38 7 - 

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



lxxix 
 

18 
Atasan saya tidak mencoba memper - 
baiki sepanjang sesuatu berjalan dengan 
baik 

49 41 7 3 

19 Atasan saya menjelaskan tentang apa 
yang akan kami kerjakan bersama 

8 5 37 50 

20 
Atasan saya siap memberi petunjuk atau 
melatih sewaktu-waktu saya 
membutuhkan  

8 5 40 47 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

1. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 48 orang atau 48% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya membuat saya merasa nyaman 

untuk merundingkan tentang apa yang akan saya capai bila saya 

dapat menyelesaikan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa atasannya membuat mereka merasa 

nyaman untuk merundingkan tentang apa yang akan mereka capai 

bila mereka dapat menyelesaikan pekerjaan.  

2. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 60 orang atau 60% menjawab sangat tidak 

setuju atas item pernyataan atasan saya membiarkan saya bekerja 

dengan cara sama walaupun perubahan nampaknya perlu. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden merasa atasannya tidak 

membiarkan mereka bekerja dengan cara sama jika dilihat 

diperlukan adanya perubahan. 

3. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 56 orang atau 56% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya mengajak saya menunjukkan 
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cara-cara baru untuk menghadapi masalah yang selama ini 

menjadi sumber kebingungan saya. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa atasannya mengajak mereka 

menunjukkan cara-cara baru untuk menghadapi masalah yang 

selama ini menjadi sumber kebingungan mereka. 

4. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 46 orang atau 46% menjawab setuju atas 

item pernyataan atasan saya mengembangkan cara-cara untuk 

mendorong apa yang benar-benar penting untuk diperhatikan. Hal 

ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa atasan mereka 

mengembangkan cara-cara untuk mendorong apa yang benar-

benar penting untuk diperhatikan. 

5. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 47 orang atau 47% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan dalam benak saya atasan adalah simbol 

kesuksesan dan prestasi. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden merasa atasan adalah simbol kesuksesan dan prestasi. 

6. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 52 orang atau 52% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya tidak menghubungi saya jika 

saya tidak menghubunginya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden merasa atasan mereka tidak menghubungi jika mereka 

tidak menghubunginya.  
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7. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 45 orang atau 45% menjawab tidak setuju 

atas item pernyataan atasan saya memusatkan perhatian pada 

kesalahan dan penyimpangan dari apa yang saya garap. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden merasa atasan mereka 

tidak memusatkan perhatian pada kesalahan dan penyimpangan 

dari apa yang mereka garap. 

8. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 48 orang atau 48% menjawab setuju atas 

item pernyataan atasan saya memberitahu bahwa saya akan 

mendapatkan yang saya inginkan bila kami bekerja sesuai 

kesepakatan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa atasannya memberitahu bahwa mereka akan mendapatkan 

yang mereka inginkan bila mereka bekerja sesuai kesepakatan. 

9. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 50 orang atau 50% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya memberikan saran-saran 

sewaktu saya membutuhkannya. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa atasan mereka memberikan saran-saran 

sewaktu mereka membutuhkannya. 

10. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 49 orang atau 49% menjawab setuju atas 

item pernyataan atasan saya memastikan bahwa saya telah 
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berpikir secara matang sebelum bertindak. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa atasan mereka memastikan 

bahwa mereka telah berpikir secara matang sebelum bertindak. 

11. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 51 orang atau 51% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya mengajak saya dalam 

menghadapi masalah sebagai kesempatan belajar. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar responden merasa atasan mereka mengajak 

mereka dalam menghadapi masalah sebagai kesempatan belajar.  

12. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 45 orang atau 45% menjawab setuju dan 45 

orang atau 45% menjawab sangat setuju atas item pernyataan 

atasan saya mengakui prestasi saya. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa atasan mereka mengakui 

prestasi mereka. 

13. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 51 orang atau 51% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya mengajak saya untuk memahami 

bagaimana saya bekerja. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden merasa atasan mereka mengajak mereka untuk 

memahami bagaimana mereka bekerja. 

14. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 52 orang atau 52% menjawab setuju atas 
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item pernyataan atasan saya memberikan alasan-alasan untuk 

mengubah cara saya dalam memikirkan masalah. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar responden merasa atasan mereka 

memberikan alasan-alasan untuk mengubah cara mereka dalam 

memikirkan masalah. 

15. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 55 orang atau 55% menjawab setuju atas 

item pernyataan atasan saya menggunakan simbol dan imajinasi 

untuk memusatkan usaha yang saya lakukan. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar responden merasa atasan mereka 

menggunakan simbol dan imajinasi untuk memusatkan usaha 

yang mereka lakukan. 

16. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 49 orang atau 49% menjawab setuju atas 

item pernyataan atasan saya menghargai saya. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar responden merasa atasan menghargai 

mereka.  

17. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 55 orang atau 55% menjawab sangat tidak 

setuju atas item pernyataan atasan saya sedikit mempengaruhi 

penampilan saya apakah beliau hadir atau tidak. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar responden merasa atasan tidak 

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



lxxxiv 
 

mempengaruhi penampilan mereka apakah beliau hadir atau 

tidak. 

18. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 49 orang atau 49% menjawab sangat tidak 

setuju atas item pernyataan atasan saya tidak mencoba 

memperbaiki sepanjang sesuatu berjalan dengan baik. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden merasa atasan mereka 

selalu mencoba melakukan perbaikan dalam kinerjanya. 

19. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 50 orang atau 50% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya menjelaskan tentang apa yang 

akan kami kerjakan bersama. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa atasan mereka menjelaskan tentang apa 

yang akan dikerjakan bersama. 

20. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 47 orang atau 47% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan atasan saya siap memberi petunjuk atau 

melatih sewaktu-waktu saya membutuhkan. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa atasan mereka siap memberi 

petunjuk atau melatih sewaktu-waktu mereka membutuhkan. 

c. Tanggapan Responden Mengenai Komitmen Organisasi 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 100 orang terhadap 

item pernyataan komitmen organisasi sebanyak 15 item. Dari data  
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kuesioner yang terdapat pada lampiran dapat dilihat deskripsi 

tanggapan responden pada setiap item pertanyaan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel IV.6 
Deskripsi Tanggapan Responden  
Terhadap Komitmen Organisasi 

 
Jumlah Jawaban 

Responden No Pernyataan 
STS TS S SS 

1 
Saya ingin bekerja melebihi apa 
yang diminta demi kemajuan 
instansi / perusahaan.  

- 6 47 47 

2 

Saya sering bercerita kepada 
teman-teman mengenai kehebatan 
instansi / perusahaan tempat saya 
bekerja.  

- 16 34 47 

3 Saya merasa kesetiaan saya kepada 
perusahaan ini rendah  

42 48 10 - 

4 
Saya akan menerima semua tugas 
yang diberikan agar saya dapat 
terus bekerja di sini.  

1 15 48 36 

5 
Saya merasa nilai-nilai diri saya 
selaras dengan / sesuai dengan 
nilai yang ada di instansi  

2 28 45 25 

6 

Saya merasa bangga menceritakan 
kepada teman-teman saya 
sepenuhnya bahwa saya 
merupkaan bagian dari perusahaan 
ini.  

1 12 59 28 

7 
Saya dapat bekerja ditempat lain 
asalkan memiliki jenis pekerjaan 
yang sama.  

28 55 15 2 

8 
Perusahaan ini sangatlah memberi 
inspirasi bagi saya untuk 
berprestasi  

- 4 46 50 

9 

Sedikit saja terjadi perubahan 
organisasi di perusahaan ini, maka 
saya akan keluar dari perusahaan 
ini 

44 39 17 - 
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10 

Saya sungguh merasa senang saya 
telah memilih perusahaan ini 
sebagai tempat bekerja 
dibandingkan dengan diperoleh 
teman-teman.  

- 11 42 47 

11 
Menurut pendapat saya, tidak 
banyak manfaat yang saya peroleh 
selama bekerja di perusahaan ini 

33 45 21 1 

12 

Sering kali sulit bagi saya untuk 
menyetujui kebijakan perusahaan 
tentang hal-hal penting yang 
berkaitan dengan karyawan  

25 45 26 4 

13 Saya sangat peduli akan nasib 
perusahaan ini  

- 10 56 34 

14 
Menurut pendapat saya, 
perusahaan ini adalah tempat 
terbaik untuk bekerja  

2 15 53 30 

15 
Keputusan untuk bekerja 
diperusahaan ini jelas merupakan 
kesalahan saya  

37 46 16 1 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

1. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 47 orang atau 47% menjawab setuju dan 47 

orang atau 47% menjawab sangat setuju atas item pernyataan 

saya ingin bekerja melebihi apa yang diminta demi kemajuan 

instansi / perusahaan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden ingin bekerja melebihi apa yang diminta demi 

kemajuan instansi / perusahaan.  

2. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 47 orang atau 47% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan saya sering bercerita kepada teman-teman 

mengenai kehebatan instansi / perusahaan tempat saya bekerja. 

Hal ini berarti sebagian besar responden sering bercerita kepada 
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teman-temannya mengenai kehebatan instansi / perusahaan 

tempat mereka bekerja. 

3. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 48 orang atau 48% menjawab tidak setuju 

atas item pernyataan saya merasa kesetiaan saya kepada 

perusahaan ini rendah. Hal ini berarti sebagian besar responden 

merasa kesetiaan mereka kepada perusahaan tinggi. 

4. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 88 orang atau 48% menjawab setuju atas 

item pernyataan saya akan menerima semua tugas yang diberikan 

agar saya dapat terus bekerja di sini. Hal ini berarti sebagian 

besar responden merasa akan menerima semua tugas yang 

diberikan agar mereka dapat terus bekerja. 

5. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 45 orang atau 45% menjawab setuju atas 

item pernyataan saya merasa nilai-nilai diri saya selaras dengan / 

sesuai dengan nilai yang ada di instansi. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa nilai-nilai diri mereka selaras 

dengan / sesuai dengan nilai yang ada di instansi.  

6. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 59 orang atau 59% menjawab setuju atas 

item pernyataan saya merasa bangga menceritakan kepada teman-

teman saya sepenuhnya bahwa saya merupakan bagian dari 
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perusahaan ini. Hal ini berarti sebagian besar responden merasa 

bangga menceritakan kepada teman-teman mereka sepenuhnya 

bahwa mereka merupakan bagian dari perusahaan. 

7. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 55 orang atau 55% menjawab tidak setuju 

atas item pernyataan saya dapat bekerja ditempat lain asalkan 

memiliki jenis pekerjaan yang sama. Hal ini berarti sebagian 

besar responden merasa tidak dapat bekerja ditempat lain 

meskipun memiliki jenis pekerjaan yang sama. 

8. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 50 orang atau 50% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan perusahaan ini sangatlah memberi inspirasi 

bagi saya untuk berprestasi. Hal ini berarti sebagian besar 

responden merasa perusahaan tempat mereka bekerja sangatlah 

memberi inspirasi bagi mereka untuk berprestasi. 

9. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 44 orang atau 44% menjawab sangat tidak 

setuju atas item pernyataan sedikit saja terjadi perubahan 

organisasi di perusahaan ini, maka saya akan keluar dari 

perusahaan ini. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa sedikit perubahan yang terjadi di perusahaan tidak akan 

menyebabkan mereka keluar dari perusahaan.  
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10. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 47 orang atau 47% menjawab sangat setuju 

atas item pernyataan saya sungguh merasa senang saya telah 

memilih perusahaan ini sebagai tempat bekerja dibandingkan 

dengan diperoleh teman-teman. Hal ini berarti sebagian besar 

responden merasa senang telah memilih Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) di Kabupaten Karanganyar sebagai tempat 

bekerja. 

11. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 45 orang atau 45% menjawab tidak setuju 

atas item pernyataan menurut pendapat saya, tidak banyak 

manfaat yang saya peroleh selama bekerja di perusahaan ini. Hal 

ini berarti sebagian besar responden merasa banyak manfaat yang 

mereka peroleh selama bekerja di perusahaan. 

12. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 45 orang atau 45% menjawab tidak setuju 

atas item pernyataan sering kali sulit bagi saya untuk menyetujui 

kebijakan perusahaan tentang hal-hal penting yang berkaitan 

dengan karyawan. Hal ini berarti sebagian besar responden 

merasa tidak sulit bagi mereka untuk menyetujui kebijakan 

perusahaan tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan 

karyawan. 
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13. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 56 orang atau 56% menjawab setuju atas 

item pernyataan saya sangat peduli akan nasib perusahaan ini. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa sangat 

peduli akan nasib perusahaan.  

14. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 53 orang atau 53% menjawab setuju atas 

item pernyataan menurut pendapat saya, perusahaan ini adalah 

tempat terbaik untuk bekerja. Hal ini berarti sebagian besar 

responden merasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di 

Kabupaten Karanganyar adalah tempat terbaik untuk bekerja. 

15. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 46 orang atau 46% menjawab tidak setuju 

atas item pernyataan keputusan untuk bekerja diperusahaan ini 

jelas merupakan kesalahan saya. Hal ini berarti sebagian besar 

responden merasa keputusan untuk bekerja di Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) di Kabupaten Karanganyar jelas bukan 

merupakan kesalahan. 

C. Uji Validitas 

Uji Validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor. Untuk 

dapat dilakukan analisis faktor maka harus dipenuhi syarat yaitu nilai Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) harus lebih dari 

0,5 dan Bartlets Test memiliki signifikansi 0,000 (Ghozali, 2005 : 35 ). Dari 
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Component

hasil pengujian validitas diketahui KMO MSA adalah 0,571 dan Bartlets Test 

memiliki signifikansi 0,000 maka dapat dilakukan analisis faktor. Hasil output 

analisis faktor dapat dilihat pada tabel IV.7 berikut: 

Tabel IV.7 
Hasil Analisis Faktor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Berdasarkan hasil analisis faktor dari tabel IV.7 dapat dilihat 

beberapa item yang tidak valid karena mempunyai nilai factor loading < 

0,5. Kemudian dilakukan pengujian analisis faktor lagi dengan tidak 

mengikutsertakan item-item yang tidak valid. Hasil revisi analisis faktor 
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dimana semua item pertanyaan dinyatakan valid dapat dilihat pada tabel 

IV.8 berikut ini: 

Tabel IV.8 

Hasil Revisi Analisis Faktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Uji Reliabilitas 

      Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian 

reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi item-item pertanyaan 

dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Menurut Hair et 

al. (1998 ; 120) suatu instrumen dinyatakan reliabel jika hasil koefisien 
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Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai ≥ 0,70. Dari hasil pengujian reliabilitas 

variabel dengan menggunakan bantuan program SPSS 11.5 for Windows 

didapatkan nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel sebagai berikut: 

Tabel IV.9 
Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel  
Cronbach's 

Alpha Keterangan 
Kepemimpinan Transformasional 0,9322 Reliabel 
Kepemimpinan Transaksional 0,8850 Reliabel 
Komitmen Organisasi 0,8219 Reliabel 

      Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 

Dari Tabel IV.9 dapat disimpulkan bahwa secara umum semua variabel 

penelitian dinyatakan reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha > 

0,70. 

 

E. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi Linier Berganda menjadi dasar apakah hipotesis yang 

dikemukakan akan didukung atau tidak didukung. Penjelasan secara 

mendalam mengenai hasil analisis untuk tiap-tiap hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

 1. Uji t 

Uji t merupakan uji kecocokan model secara individu variabel 

kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional pada 

variabel komitmen organisasi. Suatu variabel independen berpengaruh 
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Coefficientsa

1.753 .416 4.219 .000

.297 .082 .341 3.609 .000

.128 .086 .142 1.498 .137

(Constant)

Kepemimpinan
Transformasional

Kepemimpinan
Transaksional

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Komitmen Organisasia. 

terhadap variabel dependen dilihat dari nilai signifikansi uji t. Nilai itu 

dikatakan signifikan jika p<0,05 (Ghozali, 2005 : 37).  

Tabel IV.10 
Uji t 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 

Y = 1,753 + 0,297 X1 + 0,128 X2  

Konstanta (βo = 1,753) menunjukan bahwa  jika variabel independen  

dianggap tetap dan benilai nol maka komitmen organisasi adalah sebesar 

1,753. Hal ini memberikan gambaran bahwa jika tidak ada variabel 

independen, yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan 

transaksional maka responden dalam hal ini karyawan Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Karanganyar tetap memiliki komitmen 

organisasi. 

Hipotesis 1 menguji tentang apakah terdapat pengaruh positif 

kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasi. 

Berdasarkan Tabel IV.10 dapat dilihat bahwa kepemimpinan 

transformasional (X1) memiliki nilai signifikansi p<0,05, sehingga 

hipotesis 1 didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan bahwa 

kepemimpinan transformasional memang mempunyai pengaruh langsung 

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



xcv 
 

Model Summary

.365a .133 .116 .40810
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transaksional,
Kepemimpinan Transformasional

a. 

dan positif terhadap komitmen organisasi seorang karyawan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan kepemimpinan transformasional 

mengakibatkan meningkatnya komitmen organisasi atau dengan kata lain 

semakin tinggi kepemimpinan transformasional maka komitmen 

organisasi juga semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Utomo dalam Muchiri (2002 : 269). 

Hipotesis 2 menguji tentang apakah terdapat pengaruh kepemimpinan 

transaksional terhadap komitmen organisasi. Berdasarkan Tabel IV.10 

dapat dilihat bahwa kepemimpinan transaksional (X2) memiliki nilai 

signifikansi p>0,05, sehingga hipotesis 2 tidak didukung. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo dalam 

Muchiri (2002 : 269). 

2. R Square 

Dari Tabel IV.11 dapat dilihat tentang nilai korelasi/hubungan antara 

variable dependen (Y) dengan seluruh variable independen (X1 dan X2). 

Tabel IV.11 
R Square 

 

               

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 
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Uji ini bertujuan untuk menjelaskan proporsi atau prosentase total 

variasi dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel 

independen. Nilai secara umum (R) sebesar 0,365, sedangkan nilai R 

square yang telah disesuaikan (adjusted R square) sebesar 0,116. Ini 

artinya bahwa 11,6% variabel dependen (komitmen organisasi) dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel independennya (kepemimpinan 

transformasional dan kepemimpinan transaksional). Sisanya sebesar 

98,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran yang diharapkan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai 

bagian akhir dari penelitian yang telah dilakukan penulis. Kesimpulan ini 

didasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan dan akan menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya sesuai dengan tujuan penelitian 

ini. Selain kesimpulan akan disertakan saran-saran yang diharapkan berguna bagi 

semua pihak yang berkepentingan. 

 

A. Kesimpulan 

        Dari hasil penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional 

dan kepemimpinan transaksional terhadap komitmen organisasi karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karanganyar dan 

berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan peneliti pada bab IV 

dengan menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi, 

sehingga hipotesis 1 didukung dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa 

kepemimpinan transformasional akan berpengaruh secara positif pada 
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komitmen organisasi. Pengaruh positif tersebut menandakan semakin 

tinggi kepemimpinan transformasional maka akan mengakibatkan 

komitmen organisasi yang tinggi. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan transaksional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, sehingga hipotesis 

2 tidak didukung dalam penelitian ini.  

 

B. Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya mengikutsertakan karyawan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Karanganyar sebagai responden. Dengan 

keterbatasan sampel yang digunakan pada penelitian ini, diharapkan 

penelitian selanjutnya memperluas sampel dengan mengambil beberapa 

perusahaan dibidang jasa dan juga manufaktur sehingga hasilnya dapat 

digeneralisasi, tidak hanya terbatas pada karyawan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Karanganyar saja.  

2. Dari nilai adjusted R2 yang bernilai 11,6% maka masih dimungkinkan 

untuk menambah variabel-variabel yang lain agar didapatkan hasil 

penelitian yang lebih akurat mengenai variabel-variabel apa saja yang 

mempengaruhi komitmen organisasi. 
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C. Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini yang menyatakan kepemimpinan transformasional 

mempunyai pengaruh langsung terhadap komitmen organisasi memiliki 

implikasi bagi organisasi/perusahaan dalam rangka peningkatan kinerja ke 

arah yang lebih baik. Seorang pemimpin yang memiliki sikap dapat berbagi 

wewenang dengan bawahan untuk memberdayakan mereka agar bekerja 

secara efektif dengan cara membangun komitmen mereka terhadap nilai-nilai 

baru, pengembangan kemampuan, ketrampilan, rasa percaya diri serta 

melembagakan perubahan-perubahan organisasi akan menciptakan iklim yang 

positif di dalam perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

karyawan dan secara otomatis juga akan menguntungkan perusahaan. 

 

Saran / implikasi manajerial untuk meningkatkan kinerja bagi 

perusahaan: 

1. Atasan harus mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai oleh 

perusahaan yaitu : 

- Selalu mengingat akan tugas dan tanggung jawabnya terutama yang 

berkaitan dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan 

mengenai visi dan misi, tujuan dan target serta planning yang telah 

ditentukan perusahaan dengan jelas 
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- Memberi arahan kepada bawahan sehingga karyawan dapat melakukan 

tugas dengan tepat dan benar sesuai target yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 

2. Atasan diharapkan berupaya untuk mencari peluang baru untuk 

perusahaan yaitu : 

- Sebaiknya memahami kondisi perusahaan mengerti tentang rencana ke 

depan dengan menyeimbangkan kemampuan perusahaan meliputi 

rencana kegiatan maupun anggaran yang telah ditentukan perusahaan. 

- Menyusun rencana alternatif yang telah ditempuh untuk mencari celah 

peluang baru demi kemajuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

lebih optimal. 

- Benar-benar mencermati dan memperhitungkan langkah yang baru 

dengan menekan biaya yang relatif lebih sedikit sehingga memperoleh 

hasil / keuntungan yang lebih besar atau optimal. 

- Mempelajari bagaimana mencari peluang yang ada dengan 

menggunakan analisis SWOT untuk memetakan segmen konsumen 

kemudian membuat strategi pemasaran untuk menciptakan peluang 

yang bisa diraih bagi perusahaan. 

3. Atasan dalam memimpin hendaknya tidak hanya mengarahkan dengan 

bicara saja tetapi juga disertai dengan contoh tindakan yang nyata karena : 

- Setiap orang yang dinilai itu perbuatannya bukan ucapan, itu harus 

dipikirkan oleh seorang pimpinan. 
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- Pimpinan adalah cerminan dari karyawan oleh karena itu apa yang 

dikatakan menjadi ukuran / pegangan bagi bawahan. 

 

4.  Atasan hendaknya mampu memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan 

diwujudkan melalui : 

- Disiplin kerja 

- Disiplin waktu 

- Penuh tanggungjawab dalam mengemban tugas dan pekerjaannya. 

tidak dengan memperlihatkan kinerja yang baik kalau pimpinan datang 

saja / cari muka.  

5. Atasan sebaiknya memperhatikan dan menghormati perasaan karyawan 

dengan : 

- memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan masukan / 

kritik dan saran pendapat 

- Mendorong adanya sifat keterbukaan 

- Mendorong munculnya inisiatif, inovasi dan kreativitas karyawan demi 

kemajuan suatu perusahaan.  
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