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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era persaingan perusahaan yang semakin ketat dan kompetitif, 

perusahaan dituntut untuk meningkatkan produktivitasnya guna mencapai 

keunggulan kompetitif yang unggul dibanding perusahaan lain yang sejenis. 

Menumbuhkan keunggulan kompetitif sangat bergantung pada kemampuan 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan elemen penting bagi 

suatu organisasi yang  menjadi pilar penyangga utama sekaligus penggerak 

roda perusahaan dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan.  

Peran sumber daya manusia sebagai faktor penentu  keberadaan dan 

peranannya dalam memberikan konstribusi menjadi sangat penting, karena 

melalui merekalah tujuan perusahaan secara efektif dan efisien dapat tercapai. 

Tujuan perusahaan dapat tercapai dengan dipengaruhi perilaku produktif 

karyawan yang berujung pada produktivitas kerja.  

Dengan pemahaman pentingnya sumber daya manusia, perusahaan perlu 

menaruh perhatian pada pengelolaan dan pembinaannya dalam upaya 

peningkatan peran sumber daya manusia pada perusahaan yang salah satunya 

adalah kepemimpinan.  

Ada berbagai gaya kepemimpinan yang dapat ditujukan oleh seorang 

pemimpin. Salah satu gaya kepemimpinan tersebut adalah yang dikenal 

dengan gaya kepemimpinan transformasional. Bass and Avolio (1990), 
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menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional tidak hanya mengakui 

kebutuhan bawahan, tetapi juga mencoba berusaha meningkatkan kebutuhan 

tersebut dari tingkatan yang rendah ke tingkatan yang lebih tinggi sampai 

kepada tingkatan yang mapan. Dengan demikian proses kepemimpinan 

transformasional dapat menghasilkan kemampuan bawahan untuk memimpin 

diri mereka sendiri, mengambil tanggung jawab bagi tindakannya sendiri, dan 

memperoleh imbalan melalui kemandirian yang kuat. Kepemimpinan 

transformasional pada prinsipnya memotivasi bawahan untuk berbuat lebih 

baik dari apa yang biasa dilakukan, dengan kata lain dapat meningkatkan 

kepercayaan atau keyakinan diri bawahan.  

 Salah satu perilaku penting bagi efektifitas organisasi adalah 

organizational citizenship behavior (OCB). Perusahaan sangat memerlukan 

karyawan yang mau bekerja melebihi apa yang seharusnya dilakukan. Perilaku 

ini tidak disyaratkan dalam job description, namun dalam jangka panjang akan 

membantu perusahaan untuk mencapai sukses (Van Dyne et al., 1994). 

Robbins (2001) menyatakan bahwa organisasi yang sukses memerlukan 

karyawan yang akan melakukan tugas lebih dari tugas biasa mereka dan 

memberikan melebihi yang diharapkan. Hal ini sangat diperlukan untuk 

mencapai efektifitas suatu organisasi. Organ (dalam Robbins, 2001) 

menyatakan bahwa : “Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebagai 

perilaku yang sekehendak hati, tidak secara langsung atau eksplisit diketahui 

dari sistem penghargaan formal, dan secara keseluruhan mendorong fungsi 

yang efektif dalam organisasi”. Organizational citizenship behavior (OCB) 
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diwujudkan dengan perilaku-perilaku yang positif bagi perusahaan atau 

organisasi. Sebagai contoh seorang karyawan akan membuat pernyataan yang 

positif tentang pekerjaan mereka, karyawan juga akan bersedia membantu 

karyawan lain yang menjadi rekan mereka dalam tim, karyawan akan berusaha 

untuk menghindari konflik yang tidak penting dengan rekan kerja mereka, 

karyawan akan menunjukkan kepedulian pada hak milik organisasi (Robbins, 

2001). 

Karyawan akan melaksanakan tugas lebih dari tugas biasa mereka tidak 

hanya berasal dari dorongan dalam diri sendiri melainkan juga dipengaruhi 

oleh faktor eksternal. Organisasi mempunyai peranan terhadap timbulnya 

organizational citizenship behavior (OCB) pada diri anggota organisasi.  

Kepemimpinan transformasional, meaning, dan OCB adalah tiga gagasan 

penting di dalam psikologi organisasi, hubungan antara mereka belum 

menerima banyak perhatian riset. Mungkin ini karena pertanyaan yang 

berkenaan dengan meaning terjadi di masa lalu  terlalu filosofis, dan tidak 

relevan pada kenyataan dari  praktek dunia pekerjaan. Bagaimanapun, di 

dalam dunia pekerjaan yang yang moderen pendapat ini sepertinya berubah 

dengan cepat sebesar orang-orang menuntut pemenuhan lebih besar dari karier 

mereka, oleh karena itu perlu dikuatkan pemahaman hubungan ini lebih baik. 

Frankl (dalam Sclechter dan Engelbrecht, 2006) mengusulkan dugaan manusia 

mencari meaning menjadi motivasi yang utama dalam hidup. Prinsip kunci ini, 

Frankl menyebutkankan "will to meaning" (keinginan untuk bernilai) yang 
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telah membisikkan banyak peneliti dari tahun ke tahun untuk menyelidiki 

kebutuhan eksistensial dan pilihan orang-orang di tempat kerja.  

Reker dan Wong (dalam Sclechter dan Engelbrecht, 2006) percaya 

meaning itu meliputi pencapaian dan pengejaran tujuan yang bermanfaat, 

dengan mengiringi  pemenuhan arti, dan suatu perasaan optimisme tentang 

masa depan di samping kekacauan, yang kadang-kadang ada di dalam hidup 

seseorang. Thompson dan Janigian (dalam Sclechter dan Engelbrecht, 2006) 

sudah mengartikan meaning sebagai pencarian untuk suatu tujuan atau suatu 

tugas. Menurut Spreitzer (1996) Meaning itu meliputi keselarasan antara 

kebutuhan dari aturan kerja dan kepercayaan seseorang, nilai dan perilaku. 

Sclechter dan Engelbrecht (2006) melakukan penelitian tentang hubungan 

antara kepemimpinan transformasional, meaning, dan  organizational 

citizenship behavior. Penelitian tersebut dilakukan pada karyawan perusahaan 

media di Afrika Selatan. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa 

meaning memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

organizational citizenship behavior. 

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Schlechter dan Engelbrecht 

(2006) dengan menambahkan jalur kepemimpinan transformasional terhadap 

organizational citizenship behavior. Penambahan jalur ini sesuai dengan 

rekomendasi dari penelitian Schlechter dan Engelbrecht (2006) dan juga 

penelitian Podsakoff et, al (1996) yang menunjukkan bahwa unsur-unsur 

kepemimpinan transformasional memiliki hubungan yang positif dengan 

unsur-unsur yang dimiliki oleh organizational citizenship behavior. 
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PT Air Mancur merupakan perusahaan global yang bergerak dalam bidang 

industri jamu. PT Air Mancur didirikan pada 23 Maret 1963 oleh Lambertus 

Wanosantoso, Rudi Hindrotanojo dan Kimun Ongkosandjojo yang pada 

awalnya hanya merupakan usaha rumahan yang memproduksi obat-obatan 

tradisional. PT Air Mancur memproduksi lebih dari 60 jenis jamu yang dibagi 

dalam beberapa kategori, seperti: jamu kesehatan wanita, jamu wanita hamil 

dan menyusui, jamu pegal linu, jamu kesehatan pria, jamu masuk angin dan 

influenza, perawatan tubuh, makanan kesehatan, obat luar, dan jamu lain.  

PT Air Mancur semakin berkembang pesat berkat kerja keras dan 

semangat kerja yang tinggi dari pimpinan dan karyawan perusahaan, hal ini 

dapat dilihat bahwa PT Air Mancur merupakan salah satu perusahaan jamu 

besar di Indonesia, selain itu PT Air Mancur tidak hanya memproduksi jamu 

untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga untuk diekspor ke luar negeri. 

Daerah ekspor PT Air Mancur meliputi kawasan Asia yaitu Taiwan, Brunei, 

Malaysia, dan Singapura. Sekarang ini PT Air Mancur sedang 

mengembangkan daerah pemasarannya ke berbagai Negara di kawasan Timur 

Tengah, Eropa, Australia, dan Negara-negara lainnya. 

PT. Air Mancur merupakan perusahaan padat karya yang bergerak dalam 

bidang manufaktur. Dengan demikian sumber daya manusia sangat berperan 

penting dalam keberlangsungan perusahaan ini. Penghargaan yang tinggi 

terhadap sumber daya manusia merupakan salah satu nilai perusahaan, nilai 

dari perusahaan tentunya diterapkan pada semua lini usaha PT. Air Mancur 

salah satunya pada PT. Air Mancur Unit Kerja Palur.  
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Peneliti tertarik melakukan penelitian pada karyawan PT Air Mancur 

karena melihat perkembangan PT. Air Mancur yang dituntut untuk dapat 

mengelola sumber daya secara optimal, termasuk pengelolaan sumber daya 

manusia sebagai aset jangka panjang perusahaan. Perlu bagi pimpinan 

perusahaan atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengenal dan 

memahami pentingnya pengaruh kepemimpinan transformasional,  agar 

karyawan akan merasa nyaman terhadap pekerjaannya dan karyawan merasa 

mempunyai keselarasan antara kebutuhan dari aturan kerja dan kepercayaan 

seseorang, nilai serta perilaku (meaning), sehingga munculah organizational 

citizenship behavior (OCB) sehingga kedepannya dapat diambil langkah untuk 

mendukung produktivitas perusahaan. Selain itu, dalam penelitian sebelumnya 

meneliti di bidang jasa, sehingga untuk kepentingan generalisasi penelitian ini 

dilakukan di bidang manufaktur. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: “PENGARUH KEPEMIMPIMPINAN 

TRANSFORMASIONAL TERHADAP ORGANIZATIONAL 

CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DENGAN MEANING SEBAGAI 

VARIABEL PEMEDIASI” (Studi pada  PT. Air Mancur Surakarta).  
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B. Perumusan Masalah 

Berhubungan dengan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap 

meaning ?

2. Apakah meaning  berpengaruh positif terhadap organizational 

citizenship behavior ?

3. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap 

organizational citizenship behavior ?

4. Apakah meaning memediasi pengaruh perilaku kepemimpinan 

transformasional terhadap organizational citizenship behavior? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk menguji pengaruh  kepemimpinan transformasional terhadap 

meaning.

2. Untuk menguji pengaruh meaning terhadap organizational citizenship 

behavior.

3. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

organizational citizenship behavior.

4. Untuk menguji pengaruh perilaku kepemimpinan transformasional 

terhadap organizational citizenship behavior dengan meaning sebagai 

variabel mediasi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan, penelitian bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penetapan kebijakan pengelolaan karyawan, terutama 

dalam menciptakan meaning pada karyawan dalam upaya meningkatkan 

organizational citizenship behavior (OCB) pada karyawan.

2. Bagi penelitian selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan 

menjadi bahan masukan bagi peneliti lain pada bidang kajian yang sama  

3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan proses belajar dalam 

mengaplikasikan pengetahuan dan teori-teori yang dipelajari dan diperoleh 

selama ini sehubungan dengan permasalahan sebenarnya dalam bidang 

pengelolaan sumber daya manusia. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepemimpinan 

1. Definisi Kepemimpinan 

Yukl (1998) mengatakan bahwa leadership (kepemimpinan) adalah proses 

dimana individu mempengaruhi anggota kelompok yang lainnya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Robbins (2001), 

kepemimpinan adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain. 

Pemimpin mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama 

dalam tugas-tugas yang berkaitan untuk mencapai apa yang diinginkan. 

Gibson (1997) mengemukakan tentang perspektif kepemimpinan yang 

terdiri dari : 

a. Kepemimpinan tidak sama dengan manajemen 

b. Kepemimpinan adalah konsep yang rumit 

c. Sifat kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pengalaman, 

pelatihan dan analisa 

d. Keefektifan kepemimpinan terutama bergantung pada kecocokan 

antara pemimpin dan pengikut dan situasi 

e. Kepemimpinan berubah dalam berbagai lingkungan, dalam 

beberapa situasi kepemimpinan bukan merupakan hal yang penting 

atau bukan pengaruh yang signifikan. 
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2. Kepemimpinan Transformasional  

Kepemimpinan transformasional adalah bentuk kepemimpinan dimana 

pemimpinnya mampu memperluas serta meningkatan minat bekerja para 

bawahannya, sistem kepemimpinan dimana para pemimpinnya mampu 

memicu kepekaan dan penerimaan visi, misi serta tujuan perusahaan, dan 

dimana pemimpinnya memiliki kontrol terhadap para bawahannya agar 

bawahan-bawahan mampu menggali potensi mereka masing-masing demi 

kemajuan perusahaan atau kelompok tersebut (Bass, 1990) 

Bass dan Avolio (2003) membagi kepemimpinan transformasional dalam 

4 dimensi yaitu :  

1. Idealized Influence (karisma) : Seorang pemimpin transformasional 

mendapatkan kharisma dari pandangan pengikut, pemimpin yang 

berkharisma akan mempunyai banyak pengaruh dan dapat 

menggerakkan bawahannya. 

2. Inspirational Motivation (menginspirasikan motivasi) : Seorang 

pemimpin yang inspirational dapat mengartikulasikan tujuan bersama 

serta dapat menentukan suatu pengertian mengenai apa yang dirasa 

penting serta apa yang dirasa benar. 

3. Intellectual Stimulation (menstimulasi pengetahuan) : Pemimpin 

dituntut untuk membantu bawahannya mampu memikirkan kembali 

mengenai masalah-masalah lama dengan metode maupun cara baru. 

Pemimpin Transformasional berupaya menciptakan iklim yang 

kondusif bagi berkembangnya inovasi dan kreatif.  
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4. Individualized Consideration (mempertimbangkan individu) : Seorang 

pemimpin harus mampu untuk memperlakukan bawahannya secara 

berbeda-beda namun adil dan menyediakan prasarana dalam rangka 

pencapaian tujuan serta memberikan pekerjaan menantang bagi 

bawahannya yang menyukai tantangan. 

Menurut Robbins (2001), Kepemimpinan transformasional adalah 

pemimpin yang mampu memberi inspirasi karyawannya untuk lebih 

mengutamakan kemajuan organisasi daripada kepentingan pribadi, 

memberikan perhatian yang baik terhadap karyawan dan mampu merubah 

kesadaran karyawannya dalam melihat permasalahan lama dengan cara yang 

baru. 

Menurut Yukl (1998) Kepemimpinan transformasional didefinisikan 

sebagai proses pengaruh perubahan utama sikap dan sasaran misi organisasi. 

Para pemimpin transformasional adalah agen perubahan. Mereka 

mempengaruhi sasaran dan misi untuk menyiapkan jalan yang terang untuk 

masa depan perusahaan. 

Dalam Wang et.al (2001) transformasional dicapai melalui 3 langkah: 

1) Dengan peningkatan kesadaran bawahan, yaitu tingkat kesadaran tentang 

yang terpenting dan nilai hasil yang ditunjukan, juga tatacara dalam 

pencapaian hasil tersebut. 

2) Dengan memberi motivasi bawahan bahwa,  kepentingan organisasi atau 

regu lebih penting dari pada kepentingan diri mereka sendiri. 
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3) Dengan mengubah tingkat kebutuhan mereka dari hierarki Maslow atau 

mengembangkan portfolio mereka mengenai apa yang dibutuhkan dan 

inginkan. 

 

B. Pemberdayaan (Empowerment) 

Empowerment adalah gagasan pada sharing power antara atasan dan 

bawahan dengan tujuan mengalirkan kekuatan pembuatan keputusan yang 

relevan pada level rendah hirarki organisasi (Liden & Arad dalam Spreitzer, 

1996).  

Sedangkan menurut Conger & kanungo (dalam Spreitzer, 1996). 

empowerment adalah sebuah “proses dari peningkatan perasaan keyakinan diri 

diantara anggota organisasi setelah identifikasi (dan penghilangan) kondisi 

ketidakberdayaan”. Misalnya saja kondisi ketidakberdayaan pada kelompok 

minoritas (seperti kaum wanita, kulit hitam, dan orang cacat), dengan adanya 

kejelasan wewenang secara formal maka mereka merasa memiliki kekuatan 

dan berani menyampaikan ide atau gagasan untuk pekerjaan mereka. 

Spreitzer (1996) mengumpulkan literature-literatur yang ada dan membagi 

empowerment ke dalam 4 (empat) dimensi: 

a. Meaning  meliputi keselarasan antara kebutuhan dari aturan kerja dan 

kepercayaan seseorang, nilai dan perilaku. 

b. Kemampuan berkaitan dengan keyakinan diri terutama pada pekerjaan 

seseorang, atau kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk melakukan 

aktivitas pekerjaan dengan keterampilan.  
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c. Ketetapan hati adalah perasaan pilihan pada permulaan dan peraturan 

tindakan seseorang. 

d. Pengaruh adalah derajat dimana seseorang dapat mempengaruhi strategi, 

administrasi, atau menghasilkan sesuatu dalam pekerjaannya. 

Meaning 

Viktor Frankl (dalam Van Jaarsveld, 2004) meaning adalah pengalaman 

yang unik dari masing-masing dari kita ketika kita menyadari peluang dan 

melakukan tugas hidup kita setiap hari. Dia juga menjelaskan bahwa meaning 

adalah pengalaman dengan suasana pribadi ideal dan nilai-nilai serta  tujuan 

dan sasaran hidup. 

Menurut Frankl (dalam Van Jaarsveld, 2004) meaning melayani sejumlah 

fungsi penting di (dalam) hidup manusia yaitu : 

1. Meaning menyediakan suatu tujuan untuk hidup kita 

2. Meaning melengkapi nilai atau standard yang mana untuk menilai 

tindakan kita 

3. Meaning memberi kita suatu kendali perasaan  atas peristiwa di 

dalam hidup kita 

4. Meaning menyediakan kita harga diri 

Menurut Maddi (dalam Van Jaarsveld, 2004) tanpa meaning, individu 

akan kehilangan kemampuan untuk percaya pada kepentingan, kegunaan, atau 

minat dari setiap tindakan. 

Cherrrington dalam (Sclechter dan Engelbrecht, 2006) mengembangkan 

suatu acuan untuk menggambarkan pentingnya meaning dalam hidup, yang 
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mana juga menggambarkan hubungan antara meaning  dalam hidup dan 

meaningful pekerjaan. Dia juga mengemukakan bahwa ketika orang-orang 

mengalami meaning dalam hidup dan meaning dalam pekerjaan yang mereka 

lakukan, mereka hampir bisa dipastikan menunjukkan hal positif. Meaning 

dalam pekerjaan sepertinya dapat disamakan kepada pencarian yang tetap 

untuk meaning dalam hidup.  

Individu mengidentifikasi meaning di dalam pekerjaan yang unik kepada 

pengalaman internal pribadi mereka, dan sumber meaning begitu bervariasi 

dari tiap orang (Caudron dalam Sclechter dan Engelbrecht, 2006). Individu 

meliputi suatu lingkungan yang mendukung, kreativitas, kemampuan untuk 

belajar, dan upah yang besar serta kesempatan untuk mempengaruhi orang lain 

sebagai sumber meaning potensial. Menurut Guevara dan Ord (dalam 

Sclechter dan Engelbrecht, 2006) mengemukakan bahwa meaning bisa 

diperoleh dari aspek spesifik dari konteks kerja, instansi, pelatihan kerja, 

budaya dan struktur organisasi, aturan dan prosedur, gaya manajemen, upah 

dan penghargaan. 

Menurt Fairholm (dalam Van Jaarsveld, 2004)  tempat kerja dapat 

memberikan suasana dimana seseorang bsa menemukan perasaan meaning, 

karena menurutnya kerja adalah sebagai pengganti keluarga, sebagai 

lingkungan persahabatan dan sebagai grup social. Tidak hanya itu, menurut 

Wong   (dalam Van Jaarsveld, 2004)  meaning termasuk salah satu area inti 

yang dibutuhkan oleh perusahaan, menurutnya bahwa untuk produktivitas dan 

kesehatan perusahaan, maka perusahaan memerlukan : 
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1. Modal keuangan dalam kaitan dengan investasi dan laba. 

2. Modal teknologi.  

3. modal manusia dalam kaitan dengan pengetahuan, kreativitas dan 

keahlian. 

4. Kerohanian dan sosial dalam kaitan dengan etika, hubungan, meaning dan 

tujuan. 

 

B. Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Pada saat ini perusahaan menghadapi tantangan persaingan global yang 

ditandai dengan semakin pentingnya inovasi, fleksibilitas, produktivitas, 

kepekaan terhadap perubahan pada lingkungan eksternal perusahaan, 

kerjasama dalam tim untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Untuk 

itu perusahaan sangat memerlukan karyawan yang mau bekerja melebihi apa 

yang seharusnya dilakukan. Perilaku ini tidak disyaratkan dalam job 

description, namun dalam jangka panjang akan membantu perusahaan untuk 

mencapai sukses (Van Dyne et al., 1994).  

Organ (dalam Robbins, 2001) menyatakan bahwa : “organizational 

citizenship behavior (OCB) sebagai perilaku yang sekehendak hati, tidak 

secara langsung atau eksplisit diketahui dari sistem penghargaan formal, dan 

secara keseluruhan mendorong fungsi yang efektif dalam organisasi”. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa organizational 

citizenship behavior (OCB) adalah perilaku yang dilakukan karyawan secara 

sukarela. Perilaku ini bukan sebagai akibat dari adanya sistem yang diberikan 
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perusahaan secara formal kepada karyawan, yang berarti karyawan melakukan 

organizational citizenship behavior (OCB) bukan untuk mendapat 

penghargaan dari perusahaan. Perilaku ini sangat penting untuk mencapai 

efektivitas organisasi. 

Organ juga telah memberikan contoh perilaku organizational citizenship 

behavior (OCB) bagi seorang profesor disebuah universitas. Menurut Organ, 

seorang profesor yang mengajar dikelas, melakukan penelitian, membuat 

penulisan ilmiah belum menunjukkan perilaku organizational citizenship 

behavior (OCB) meskipun cara mengajar dan penelitian yang dilakukan 

profesor itu dinilai baik oleh rekan yang lain. Mengajar, melaksanakan 

penelitian adalah tugas yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang 

profesor. Perilaku organizational citizenship behavior (OCB) seorang profesor 

misalnya sebelum atau sesudah kegiatan belajar mengajar dikelas, profesor 

tersebut mengambil sampah dilantai kelas dan membuangnya ke tempat 

sampah, atau bisa juga mengadakan dialog di masyarakat dan 

memperkenalkan universitasnya. 

Selain memberikan definisi, Organ juga memberikan dimensi-dimensi 

organizational citizenship behavior (OCB), yaitu: 

a. Altruisme : membantu rekan kerja dalam tugas 

b. Courtesy : menggantikan orang lain dalam organisasi 

c. Conscientiousness  : melaksanakan tugas melebihi persyaratan minimum. 

d. Sportmanship : menahan diri dari keluhan tentang hal-hal yang tidak 

berarti. 
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e. Civic Virtue : partisipasi dalam organisasi. 

C. Penelitian Terdahulu 

Banyak penelitian terdahulu yang telah meneliti hubungan antara perilaku 

kepemimpinan transformasional dengan perilaku citizenship (organizational 

citizenship behavior). 

Podsakoff,  et al., (1990) meneliti hubungan dari beberapa variabel dimana 

perilaku kepemimpinan transformasional sebagai variabel independen, 

perilaku citizenship (OCB) sebagai variabel dependen dan kepercayaan pada 

pemimpin, kepuasan kerja sebagai variabel mediasi.  Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemimpin sebagai pemediasi pengaruh 

antara perilaku kepemimpinan transformasional dengan perilaku citizenship 

(OCB).  

Sclechter dan Engelbrecht (2006) melakukan penelitian tentang hubungan 

antara kepemimpinan transformasional, meaning, dan  organizational 

citizenship behavior. Penelitian tersebut dilakukan pada karyawan perusahaan 

media di Afrika Selatan. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa  

kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap meaning, 

dimana para pemimpin transformasional dapat membimbing para pengikutnya 

untuk menemukan meaning dengan  cara mempengaruhi  apa yang  mereka  

lakukan dan bagaimana mereka menghargai yang mereka lakukan dan yang 

mereka capai. Penelitian mereka juga menunjukkan bahwa ada hubungan 

positif antara meaning dengan organizational citizenship behavior, yang 
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menyatakan  bahwa orang-orang dengan perasaan meaning cenderung untuk 

melakukan usaha dan waktu yang lebih ke dalam pekerjaan mereka. Sclechter 

dan Engelbrecht (2006)  juga menjelaskan bahwa kepemimpinan 

transformasional itu membantu untuk menjamin bahwa karyawan mempunyai 

tujuan dan konteks pekerjaan mereka dan dengan cara itu mereka  mengalami 

meaning, yang mana  pada gilirannya akan mempimpin mereka untuk 

menunjukkan organizational citizenship behavior. 

D. Kerangka Penelitian 

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini maka 

dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

Gambar II. 1 

Model Penelitian 
 

Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh perilaku kepemimpinan 

transformasional terhadap perilaku citizenship (OCB),  dan meaning secara 

langsung maupun tidak langsung di lingkungan kerja PT Air Mancur pada unit 

kerja Palur. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah perilaku 

kepemimpinan transformasional, variabel terikat (dependen) adalah perilaku 

citizenship (OCB), sedangkan meaning sebagai variabel mediasi. 

Para pemimpin transformasional akan berusaha untuk menjadi pemimpin 

yang baik bagi para bawahannya, sehingga para bawahan tersebut akan merasa 

nyaman dalam bekerja, yang mana hal tersebut membuat mereka merasa 

Kepemimpinan 
Transformasional 

Meaning OCB 
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dihargai dan menemukan meaning dalam pekerjaan mereka, ketika mereka 

telah menemukan perasaan meaning tersebut mereka akan merasa nyaman 

dalam bekerja, yang akan menuntun mereka pada perilaku citizenship (OCB).

Sclechter dan Engelbrecht (2006)  juga menjelaskan bahwa kepemimpinan 

transformasional itu membantu untuk menjamin bahwa karyawan mempunyai 

tujuan dan konteks pekerjaan mereka dan dengan cara itu mereka  mengalami 

meaning, yang mana  pada gilirannya akan mempimpin mereka untuk 

menunjukkan organizational citizenship behavior. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis-hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini didasarkan pada 

beberapa penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan hipotesis tersebut cukup 

valid untuk diuji. Dari model penelitian diatas, dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh  kepemimpinan transformasional terhadap meaning. 

Pratt dan Ashforth (dalam Sclechter dan Engelbrecht, 2006)   

menyatakan bahwa pengembangan meaningfull itu bisa melibatkan 

praktek kepemimpinan yang mempunyai pandangan ke depan dan 

kepemimpinan inspirasional. Kepemimpinan yang mempunyai pandangan 

ke depan lekat dihubungkan dengan karismatik atau kepemimpinan 

transformasional. Suatu visi bisa meliputi acuan ke peran individu dan 

mungkin secara tidak langsung dihubungkan dengan menciptakan 

meaningfulness di dalam pekerjaan, hal itu sering dikatakan sebagai suatu 
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hal yang ideal, berorientasi masa depan dan organisasi berdasarkan tujuan 

(Conger dan Kanungo, dalam Sclechter dan Engelbrecht, 2006). 

Kepemimpinan transformational pada kenyataannya mendukung 

identifikasi tujuan, kepercayaan, sebagai pemimpin  yang mempunyai 

pandangan ke depan dan pembangun budaya, bisa membantu karyawan 

menyusun apa yang mereka lakukan sebagai bagian istimewa dari 

organisasi (Pratt dan Ashforth dalam Sclechter dan Engelbrecht, 2006). 

Pada penelitian Ozarally (2002) juga ditemukan bahwa transformasional 

leadership mempunyai hubungan langsung positif terhadap meaning. 

Dengan dukungan penelitian tersebut maka disusun hipotesis pertama : 

H1.  Kepemimpinan Transformasional Berpengaruh Positif terhadap 

Tingkatan Meaning.

2. Pengaruh  meaning terhadap organizational citizenship behavior.

Wrzesniewski et al., (dalam Sclechter dan Engelbrecht, 2006) 

menemukan bahwa individu yang pernah mengalami meaning mempunyai 

tingkatan kerja dan kepuasan dalam hidup yang lebih tinggi daripada 

mereka yang tidak mengalami meaning. Dalam konteks tim kerja 

ditemukan bahwa tim kerja yang mempunyai pengalaman meaning yang 

lebih tinggi akan lebih menyeluruh dalam mengenal tim kerja, jauh dari 

konflik, mempunyai kepercayaan dalam manajemen, memiliki kepuasan 

yang lebih baik  terhadap rekan sekerja, mempunyai komitmen yang lebih 

terhadap tim, dan proses grup yang lebih sehat. Selain itu juga dinyatakan 

bahwa orang-orang dengan perasaan meaning cenderung untuk melakukan 
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usaha dan waktu yang lebih ke dalam pekerjaan mereka. Dengan 

dukungan penelitian tersebut maka disusun hipotesis kedua : 

H2. Meaning Berpengaruh Positif terhadap Organizational 

Citizenship Behavior.

3. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap organizational 

citizenship behavior.

Menurut Podsakoff (1996) perilaku kepemimpinan transformasional 

berpengaruh terhadap bawahan untuk memiliki kinerja sesuai dengan 

seharusnya atau melebihi dari level minimum organisasi, dalam 

penelitiannya perilaku kepemimpinan transformasional berpengaruh secara 

langsung terhadap organizational citizenship behavior. Penelitian 

Podsakoff et, al (1996) tampak bahwa unsur-unsur kepemimpinan 

transformasional memiliki hubungan yang positif dengan unsur-unsur 

yang dimiliki oleh organizational citizenship behavior. Dengan dukungan 

penelitian tersebut maka disusun hipotesis ketiga : 

H3. Kepemimpinan Transformasional Berpengaruh Positif 

terhadap Organizational Citizenship Behavior.

4. Pengaruh perilaku kepemimpinan transformasional terhadap 

organizational citizenship behavior dengan meaning sebagai  mediasi  

Pratt dan Ashforth (dalam Sclechter dan Engelbrecht, 2006)   

menyatakan bahwa pengembangan meaningfulness itu bisa melibatkan 

praktek kepemimpinan yang mempunyai pandangan ke depan dan 

kepemimpinan inspirasional. Kepemimpinan yang mempunyai pandangan 
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ke depan lekat dihubungkan dengan karismatik atau transformational 

kepemimpinan. Wrzesniewski et al., (dalam Sclechter dan Engelbrecht, 

2006) menemukan bahwa individu yang pernah mengalami meaning 

mempunyai tingkatan kerja dan kepuasan dalam hidup yang lebih tinggi 

daripada mereka yang tidak mengalami meaning. Selain itu juga 

dinyatakan bahwa orang-orang dengan perasaan meaning cenderung untuk 

melakukan usaha dan waktu yang lebih ke dalam pekerjaan mereka. Pada  

penelitian Wat dan Shafer (2003) ditemukan bahwa meaning berhubungan 

positif dengan salah satu dimensi OCB yaitu courtesy.  Dengan dukungan 

penelitian tersebut maka disusun hipotesis keempat : 

H4. Meaning Memediasi Pengaruh Perilaku Kepemimpinan 

Transformasional terhadap Organizational Citizenship 

Behavior.
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan perencanaan dan struktur penelitian yang 

digunakan  dalam  rangka  memperoleh jawaban-jawaban  dari  pertanyaan 

penelitian. Desain penelitian sendiri meliputi : pengumpulan data, 

pengukuran data, dan analisis data. Cooper dan Schindler (2001) 

mengklasifikasikan desain penelitian menjadi tujuh kategori. Berdasarkan 

klasifikasi tersebut maka penelitian ini mencakup aspek-aspek sebagai 

berikut: 

1. Degree of Research Question Crystallisation 

Bila ditinjau dari segi kristalisasi permasalahan, penelitian ini 

bersifat formal study yang berarti peneliti telah memperoleh kejelasan 

akan masalah yang hendak diteliti yang didasarkan pada teori-teori yang 

telah ada serta berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.  

2. Method of Data Collection 

Pada penelitian ini, data yang diperlukan dikumpulkan melalui 

metode survey yaitu  penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau 

kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut dan menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. Metode ini dilakukan dengan 

menyebarkan sejumlah kuesioner kepada karyawan PT. Air Mancur. 
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Disamping menggunakan metode survei, peneliti juga menggunakan 

metode kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori 

yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel yang diukur dan 

menganalisis hasil pengolahan data penelitian. Metode ini dilakukan 

dengan membaca literatur-literatur yang ada yang berhubungan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. 

3. Researcher Control Variables 

Dalam penelitian ini digunakan ex post facto design dimana 

peneliti tidak mempunyai kontrol terhadap setiap variabel dalam arti 

peneliti tidak dapat memanipulasi variabel-variabel tersebut. Pada desain 

ini, peneliti hanya dapat melaporkan apa saja yang terjadi tanpa 

memanipulasi variabel yang digunakan. 

4. The Purpose of the Study 

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini bersifat kausalitas yang 

berarti menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Pada 

penelitian ini penulis mencoba mengetahui kaitan antara variabel 

kepemimpinan transformasional terhadap organizational citizenship 

behavior karyawan PT. Air Mancur dengan menggunakan variabel 

meaning  sebagai variabel pemediasi. 

5.   The Time Dimension 

Bila ditinjau dari segi dimensi waktu, penelitian ini bersifat cross 

sectional study karena studi ini hanya dilakukan dalam satu periode.  
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6.  The Topical Scope 

 Penelitian ini bersifat statistical study yang mencoba mengungkap 

karakteristik suatu populasi dengan menarik kesimpulan dari karakteristik 

sampel.  

7. The Research Environment 

 Lingkungan penelitian berhubungan dengan lokasi dimana 

penelitian tersebut akan dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini 

digolongkan sebagai field study karena mengambil lokasi di PT. Air 

Mancur, Surakarta. 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan orang, kejadian atau sesuatu yang 

menarik dan dapat digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 

(Sekaran, 2006). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PT Air Mancur di Unit Kerja Palur.  
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Tabel III.1 

 Daftar Distribusi Populasi PT Air Mancur  

Unit Kerja Palur 

Populasi No. Departemen Pria Wanita Total 
1 Production 98 127 225 
2 PSO (Product Supply Operation) 25 15 40 
3 Purchasing 7 - 7 
4 IT 5 - 5 
5 Accounting 7 3 10 
6 Technical 14 - 14 
7 GA  12 8 20 
8 HRD 26 12 38 

Jumlah 194 165 359 
Sumber : PT Air Mancur / Unit Kerja Palur per Desember 2008 

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). Syarat utama pemilihan sampel suatu populasi adalah bahwa 

sampel harus mencerminkan serta mewakili populasi dalam bentuk kecil 

(miniature population). Jogiyanto (2004) 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) memberikan pedoman sebagai berikut : 

1. Ukuran sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah telah 

tercukupi untuk digunakan dalam semua penelitian. 
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2. Bila sampel dibagi menjadi sub-sub sampel maka ukuran sampel minimal 

yang dibutuhkan untuk tiap kategori (laki-laki atau perempuan, junior atau 

senior dan sebagainya) adalah 30. 

3. 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 1 variabel independen, 1 variabel dependen dan 1 variabel 

moderator maka jumlah sampel minimum yang digunakan adalah 30 

responden. Hair et al (1998) 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 

responden dirasa sudah cukup memberikan hasil yang dapat mewakili 

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

yang mengemukakan tentang ukuran sampel yang tepat dalam penelitian 

adalah 100 responden. 

3. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel adalah proses pemilihan sejumlah 

elemen dari populasi yang akan dijadikan sebagai sampel (Sekaran, 2006). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

proportionate stratified random sampling. Proportionate stratified 
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random sampling dilakukan dengan membagi populasi kedalam 

subpopulasi / strata secara proporsional dan dilakukan secara acak 

(Sekaran, 2006). Teknik pengambilan sampel dengan proportionate 

stratified random sampling dilakukan dengan mengumpulkan data jumlah 

karyawan dari masing-masing bagian yang kemudian ditentukan jumlah 

sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing bagian.  

Berikut ini adalah rumus untuk menentukan jumlah sampel dengan 

menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. 

diperlukanyangsampelJumlah
populasiJumlah

isubpopulasJumlahsampelJumlah ×= (

Nazir, 2004) 

 

Contoh: : 100
359
225)(Pr ×=oductionsampelJumlah  

= 62,7 %

Tabel III.2 

Daftar Distribusi Pengambilan Sampel Penelitian 

Populasi No. Departemen Pria Wanita Total % Sampel 
1 Production 98 127 225 62,7 63 
2 PSO (Product Supply Operation) 25 15 40 11,1 11 
3 Purchasing 7 - 7 1,9 2 
4 IT 5 - 5 1,4 1 
5 Accounting 7 3 10 2,8 3 
6 Technical 14 - 14 3,9 4 
7 GA  12 8 20 5,8 6 
8 HRD 26 12 38 10,4 10 

Jumlah 194 165 359 100 100 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran  

1. Variabel Independen 

Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional adalah bentuk kepemimpinan 

dimana pemimpinnya mampu memperluas serta meningkatan minat 

bekerja para bawahannya, sistem kepemimpinan dimana para 

pemimpinnya mampu memicu kepekaan dan penerimaan visi , misi serta 

tujuan perusahaan, dan dimana pemimpinnya memiliki kontrol terhadap 

para bawahannya agar bawahan-bawahan mampu menggali potensi 

mereka masing-masing demi kemajuan perusahaan atau kelompok tersebut 

(Bass, 1990). 

Kepemimpinan transformasional diukur dengan menggunakan 

kuesioner yang diadopsi dari kuesioner Bass dan Avolio (1990). 

Pertanyaan pada item kepemimpinan transformasional berjumlah  sepuluh 

pertanyaan dengan alternatif jawaban menggunakan skala 5 point dengan 

masing-masing nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS), 2 untuk 

jawaban tidak setuju (TS), 3 untuk jawaban netral (N), 4 untuk jawaban 

setuju (S), dan 5 untuk jawaban sangat setuju (SS). 

2. Variabel Mediasi 

Meaning 

Thompson dan Janigian (dalam Sclechter dan Engelbrecht, 2006) 

sudah mengartikan meaning sebagai pencarian untuk suatu tujuan atau 

suatu tugas. Meaning  diukur dengan menggunakan kuesioner yang 
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diadopsi dari kuesioner Spreitzer (1995). Pertanyaan pada item meaning 

berjumlah  tiga pertanyaan dengan alternatif jawaban menggunakan skala 

5 point dengan masing-masing nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju 

(STS), 2 untuk jawaban tidak setuju (TS), 3 untuk jawaban netral (N), 4 

untuk jawaban setuju (S), dan 5 untuk jawaban sangat setuju (SS). 

3. Variabel Dependen 

Organizational Citizenship Behavior 

Organizational citizenship behavior (OCB) dapat diartikan sebagai 

perilaku yang dilakukan karyawan secara sukarela. Organizational 

citizenship behavior (OCB) diukur dengan menggunakan kuesioner yang 

diadopsi dari kuesioner Aldag dan Reschke (1994). Pertanyaan pada item 

organizational citizenship behavior  (OCB) berjumlah lima pertanyaan 

dengan alternatif jawaban menggunakan skala 5 point dengan masing-

masing nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS), 2 untuk jawaban 

tidak setuju (TS), 3 untuk jawaban netral (N), 4 untuk jawaban setuju (S), 

dan 5 untuk jawaban setuju (SS). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Kuesioner 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui 

kuesioner. Kuesioner dapat diartikan sebagai suatu metode pengumpulan 

data yang merupakan respon tertulis dari responden terhadap sejumlah 

pernyataan atau pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Teknik 
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pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada karyawan yang terpilih sebagai 

sampel dalam penelitian dan diberi pertanyaan untuk dijawab, kemudian 

responden memilih alternatif jawaban yang sudah disediakan sehingga 

responden tidak diberi kesempatan menjawab diluar jawaban yang telah 

disediakan.  

2. Metode Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan membaca literatur/buku-buku relevan 

yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dan dengan 

informasi tambahan yang diberikan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mengubah data 

mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diintepretasikan. 

Analisis ini menggambarkan profil dan tanggapan responden terhadap 

kuesioner yang diberikan. Sedangkan statistik deskriptif adalah statistik 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum (Sugiyono, 2004). 

2. Uji Validitas 

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel 

penelitian sangat tergantung pada kualitas datayang dipakai dalam 
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pengujian tersebut. Tingkat validitas yang tinggi mencerminkan bahwa 

instrument mampu mengukur apa yang seharusnya diukur serta mampu 

mengungkapkan apa yang diungkapkan (sekaran, 2006). 

Dalam pengukuran uji validitas dalam penelitian ini digunakan 

metode factor analysis. Analisis faktor merupakan proses menilai mana 

saja variabel yang layak untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya 

sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih 

sedikit dari jumlah variabel awal (Santoso, 2003). Menurut Hair et al., 

(1998), factor loading lebih besar ± 0.30 dianggap memenuhi level 

minimal, factor loading ± 0.40 dianggap lebih baik dan sesuai dengan 

rules of thumb yang dipakai para peneliti, dan factor loading ≥ 0.50

dianggap signifikan. Jadi semakin besar nilai absolut factor loading,

semakin penting loading tersebut menginterpretasikan konstruknya. Pada 

penelitian ini menggunakan pedoman factor loading ≥ 0,50 sesuai dengan 

rules of thumb yang dipakai para peneliti. 

3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji tingkat seberapa besar suatu 

pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten yang besarnya 

ditunjukkan oleh nilai koefisien, yaitu koefisien reliabilitas (Jogiyanto, 

2004). Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha dengan menggunakan bantuan program SPSS for 

Windows versi 11.5. Menurut Sekaran (2006) klasifikasi nilai Cronbach’s 

Alpha, sebagai berikut :  
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a. Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,80 - 1,0 dikategorikan reliabilitas 

baik. 

b. Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,60 – 0,79 dikategorikan reliabilitas 

dapat diterima. 

c. Nilai Cronbach’s Alpha ≤ 0,60 dikategorikan reliabilitas buruk.  

4. Uji Hipotesis 

Untuk menguji pengaruh antara variabel perilaku kepemimpinan 

transformasional terhadap organizational citizenship behavior dengan 

melibatkan variabel mediasi meaning digunakan analisis jalur (path 

analysis). Path analysis merupakan perluasan dari analisis regresi linier 

berganda, atau penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan 

teori (Ghozali, 2005). 

Dalam path analysis terdapat 3 model regresi: 

a) Regresi Linear Sederhana 

Z= a + β1 X + ε

b) Regresi Linear Sederhana 

 Y= a + β1 X + ε

c) Regresi berganda 

Y = a + β1 X+ β2 Z + ε

Dimana: 

a = Konstanta regresi 

X = Variabel kepemimpinan transformasional 
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Z = Variabel meaning 

Y = Variabel organizational citizenship behavior 

β1 = Koefisien regresi kepemimpinan transformasional 

β2 = Koefisien regresi meaning 

ε = Error 

Interpretasi hasil dalam analisis path adalah sebagai berikut: (1) akan 

terjadi mediasi penuh jika pada model regresi ketiga variabel independen 

tidak signifikan pada variabel dependen, (2) akan terjadi mediasi parsial 

jika pada model regresi ketiga variabel independen tetap signifikan, (3) 

tidak ada faktor mediasi jika salah satu model regresi tidak signifikan 

(Baron & Kenny, 1986). 
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BAB  IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Perusahaan 

PT Air Mancur merupakan perusahaan global yang bergerak dalam 

bidang industry jamu. Pada mulanya pada tanggal 23 Maret 1963, 

Lambertus Wanosantoso, Rudi Hindrotanojo dan Kimun Ongkosandjojo 

mendirikan usaha rumahan yang memproduksi obat-obatan tradisional 

untuk dijual ke Jakarta. Obat-obatan tradisional ini dikerjakan dengan alat-

alat tradisional oleh 11 orang karyawan. Dengan kerja keras dan semangat 

usaha yang tinggi mereka akhirnya berhasil mendirikan sebuah pabrik 

yang dilengkapi  dengan mesin bekas penggiling tapioka, masyarakat 

sekitar menyebutnya “gudang seng”. Sembilan bulan kemudian usaha 

rumahan tersebut berkembang menjadi Persereoan Terbatas yang 

kemudian terkenal dengan nama PT Air Mancur pada 23 Desember 1963. 

Lambat lan PT Air Mancur semakin berkembang dengan jumlah karyawan 

yang terus meningkat. Pada tahun 1974 jumlah karyawan PT Air Mancur 

mencapai 1400 orang, sampai pada tahun 2000 PT Air Mancur melebarkan 

sayapnya dengan membuka pabrik di Karanganyar, sehingga jumlah 

karyawan PT Air Mancur totalnya menjadi 1800 orang. 

PT Air Mancur semakin berkembang pesat berkat kerja keras dan 

semangat kerja yang tinggi dari pimpinan dan karyawan perusahaan, hal 
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ini dapat dilihat bahwa PT Air Mancur merupakan salah satu perusahaan 

jamu besar di Indonesia, selain itu PT Air Mancur tidak hanya 

memproduksi jamu untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga untuk 

diekspor ke luar negeri. Daerah ekspor PT Air Mancur meliputi kawasan 

asia yaitu Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Sekarag ini PT Air 

Mancur sedang mengembangkan daerah pemasarannya ke berbagai Negara 

di kawasan Timur Tengah, Eropa, Australia, dan Negara-negara lainnya. 

PT Air Mancur memproduksi lebih dari 60 jenis jamu yang dibagi 

dalam beberapa kategori, seperti: jamu kesehatan wanita, jamu wanita 

hamil dan menyusui, jamu pegal linu, jamu kesehatan pria, jamu masuk 

angin dan influenza, perawatan tubuh, makanan kesehatan, obat luar, dan 

jamu lain. Produk-produk PT Air Mancur tersebut memiliki kualitas baik 

nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya 

penghargaan yang telah diraih PT Air Mancur seperti Upakarti Jasa 

Kepeloporan Pemerintah Indonesia (1989); American Award Business 

Initiative Direction (Amerika); Quality Award and International Award to 

Tradition (Brussel); Sertifikasi Halal dari MUI untuk kategori Obat 

Permakaian Luar Bentuk Padat dan Obat Dalam (Jamu dalam bentuk 

serbuk) (14 Februar 1998); Obat Pemakaian Luar Bentuk Cair, Makanan, 

Minuman, dan Kosmetika (15 Desember 1998); ISO 9001 di bidang 

Manufacturing of Jamu (pertengahan tahun 2000).  

Proses produksi PT Air Mancur dilakukan dibeberapa tempat (unit 

kerja) yang berbeda. Unit-unit kerja tersebut antara lain: 
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1. Unit Kerja Palur terletak di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Jaten, 

Kabupaten Karanganyar, untuk pengolahan jamu serbuk dan obat 

luar dalam bentuk padat sekaligus sebagai kantor pusat. 

2. Unit Kerja Jetis, terletak di Kecamatan Jaten, Kabupaten 

Karanganyar, untuk pengolahan kosmetika. 

3. Unit Kerja Klampisan, terletak di Kecamatan Giriwono, Kabupaten 

Wonogiri, untuk pengolahan jamu ekstrak. 

4. Unit Kerja Pelem terletak di Kabupaten Wonogiri untuk pengolahan 

produk makanan dan minuman. 

5. Unit Kerja Celep, terletak di Kecamatan Jaten Karanganyar, untuk 

proses pengemasan jamu serbuk dan obat luar dalam bentuk padat. 

Penelitian ini dilakukan di unit kerja Palur yang beralamat di Jl, Raya 

Solo-Sragen Km 7, Palur, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. 

2. Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan 

Visi PT Air Mancur secara global adalah : 

1. “Menjadi Perusahaan terdepan dalam bidang industry jamu, 

kosmetik, dan makanan kesehatan yang berbahan baku alami” 

2. “Menyehatkan masyarakat dengan ramuan tanaman berkhasiat 

obat” 

Misi PT Air Mancur adalah 

1. Memuaskan Pelanggan. 

2. Membangun SDM yang kompeten dan profesional. 

3. Memuaskan semua Stakeholders. 
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4. Profesionalisme manajemen, kepuasan dan nilai tambah produk 

terhadap masyarakat. 

Strategi Perusahaan PT Air Mancur adalah seagai berikut : 

1. Standarisasi mutu dan pengawasan mutu yang ketat. 

2. Distribusi produk sampai pngecer terkecil yang terdekat dengan 

konsumen. 

3. Melakukan standarisasi kompetensi SDM. 

4. Training and Development Program yang berkesinambungan. 

5. Budget Control yang ketat. 

6. Inovasi produk yang terus menerus dan lebih unggul dari pesaing. 

3. Proses Produksi 

Proses Produksi jamu PT Air Mancur adala ssebagai berikut : 

1. Penanaman dan penuaian rempah-rempah dan tanaman obat untuk 

dijadikan bahan baku jamu. 

2. Menyeleksi bahan baku berdasarkan kualitas dan kebenarannya di 

laboratorium Farmakognosi. 

3. Menganalisa kandungan bahan baku sesuai dengan standard 

kualitas di laboratorium Fitokimia. 

4. Pembersihan bahan jamu dengan menggunakan disinfektan, guna 

menyingkirkan setiap unsure yang merugikan dan tidak higienis. 

5. Penggilingan, pengayakan dan pengadukan jamu. 

6. Mengecek ulang dan menguji produk di laboratorium 

Mikrobiologi, Fabrikasi, Farmakologi, dan Fitokimia, 
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7. Proses pengemasan jamu dilakukan dengan mesin untuk menjamin 

kebersihan dan keseragaman bobot produk. 

8. Menganalisa khasiat, toksitas dan efek samping produk di 

laboratorium Farmakologi. 

9. Produk jamu Air Mancur telah siap  untuk dipasarkan. 

4. Produk Perusahaan 

PT Air Mancur mempunyai kretifitas dan inovasi tinggi dalam 

memproduksi jamu, hal initerlihat dari banyaknya mcam produk yang 

dihasilka antara lain : 

1. Jamu Kesehatan Wanita (Jamu Sehat Perempuan, Jamu Galian 

Putri, dl.l) 

2. Jamu Wanita Hamil dan Menyusui (Jamu Bersalin, Jamu Galian 

Param, Jamu Resik Nifas, dll.) 

3. Jamu Pegal Linu (Jamu Pegal Linu, Jamu Gading Klingsir, Jamu 

Encok,,dll.) 

4. Jamu Kesehatan Pria (Jamu Kuat Majun, Jamu Sehat Lelaki, Jamu 

Kolasom, dll.) 

5. Jamu Masuk Angin dan Influenza (Jamu Tujuh Angin, Jamu Batuk, 

Jamu Pilek, Jamu Salesma, dll.) 

6. Produk Perawatan Tubuh (Bedak BB Harumsari, Lulur Putri Ayu, 

dll.) 

7. Makanan Kesehatan (Madurasa Jeruk, Madurasa Premium, 

Madurasa Stick) 
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8. Obat Luar (Param Mustajab, Parcok, Tapel Wangi, dll.) 

9. Jamu Lain (Jamu Sariawan Usus, Jamu Nafsu Makan, dll.) 

5. Fasilitas Perusahaan 

Dalam rangka menciptakan kenyamanan kerja, maka PT Air Mancur 

menyediakan beberpa fasilitas yang terdiri dari fasilitas untuk 

kesejahteraan karyawan dan fasilitas penunjang produksi, fasilitas untuk 

kesejahteraan karyawan dibuat agar karyawan meras nyaman bekerja di 

perusahaan sehingga dapat menimbulkan gairah kerja. Fasilitas untuk 

kesejahteraan karyawan meliputi : 

1. Poliklinik (Pusat Kesehatan Karyawan) 

2. Tempat Ibadah 

3. Kantin 

4. Sarana Olahraga 

5. Koperasi 

6. Fasilitas pendukung yang lainnya 

Sedangkan fasilitas penunjang produksi dibuat sebagai sarana 

pengembangan perusahaan dan dalam rangka mempertahankan 

eksistensinya sebagai perusahaan jamu terbesar di Indonesia dengan 

memperhatikan inovasi dan kualitas produk, promosi, distribusi produk 

dan kepuasan pelanggannya. Fasilitas produksi tersebut antara lain : 
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1. Laboratorium 

Terdiri dari laboratorium farmakologi, laboratorium farmakognosi 

dan fiokimia, laboratorium mikrobiologi dan laboratorium analisa 

dan fabrikasi.  

2. Apotek Hidup 

Tanaman Apotek Hidup di Komplek Taman Mini Indonesia Indah, 

Jakarta yang mengoleksi berbagai jenis tanaman yang biasa 

digunakan untuk bahan baku jamu. 

6. Struktur Organisasi 

PT Air Mancur memiliki 950 karyawan yang terbagi di lima unit kerja 

PT Air. Mancur. Sedangkan untuk unit kerja palur mempunyai karyawan 

sebanyak 359 orang. Secara keseluruhan  PT Air Mancur memiliki 5 orang 

dewan komisaris yang menyerahkan kekuasaan penuh  kepada direktur 

utama (Chief Executif Officer) untuk mengelola perusahaan. Dewan 

komisaris hanya melakukan pengawasan atas kebijakan direktur utama 

serta memberikannasehat kepada direktur utama dalam menjalankan 

perusahaan. Dewan komisaris berhak mengangkat dan memberhentikan 

direktur utama. Struktur Organisasi PT Air Mancur dapat dilihat pada 

lampiran. 

Adapun tugas-tugas dari masing-masing bagian tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 
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1. Chief Executive Officer  

Memegang kekuasaaan tertinggi dalam perusahaan diatas 

manajemen. Menerima laporan dari masing departemen dan 

menilai laporan tersebut. Mempertanggung jawabkan semua 

kebijaksanaan yang ditanggung perusahaan kepada Dewan 

Komisaris. Menjalin hubungan baik terhadap lembaga swasta 

maupun lembaga pemerintah. 

2. Special Project and Planning Officer 

Sebagai wakil perusahaan. Menerapkan standard ISO. Menjamin 

kualitas produk perusahaan. 

3. Pengawasan dan Penanggung Jawab Produksi (PPJP) 

Mengurus perizinan : Izin Prinsip, Izin Usaha Produksi. 

Pelaksanaan kesehatan dengan standard CPOTB/CPKB/CPMB 

serta mengurus sertifikat halal dari LP, MUI, POM untuk produk-

produk PT Air Mancur . bertanggung jawab terhadap proses 

registrasi, mengarahkan dan mengawasi proses produksi jamu , 

kosmetik dan produk makanan dan minuman secara umum. 

4. Internal Auditor 

Merencanakan, mengarahkan dan mengawasi terlaksananya system 

dan prosespengendalian inter perusahaan maupun anak-anak 

perusahaan dibawah kendali PT Air Mancur. Merencanakan dan 
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melaksanakan Substantive Audit, Compliance Audit, dan 

Investigative Audit, serta melaporkan hasilnya kepada 

CEO/Direktur Utama. Mengendalikan pemakaian biaya pada 

Departemen Internal Audit berlandaskan budget yang telah 

ditentukan secara ketat dan efisien. Mengkoordinir dan 

mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

pengendalian intern perusahaan dan pemeriksaan terhadap 

kesalahan system, kesalahan laporan keuangan/akuntansi maupun 

pemeriksaan penggelapan, baik penggelapan aktiva, penerimaan 

kas dan pengeluaran kas. Bersama-sama dengan departemen-

departemen terkait melaksanakan kerjasama yang baik serta 

tindakan perbaikan system dan prosedur kerja secara berkelanjutan. 

5. Legal Officer & Corporate Secretary 

Merencanakan, mengarahkan dan melaksanakan segala aspek yang 

berkaitan dengan masalah hokum (pidana maupun perdata) yang 

dihadapi oleh perusahaan, baik terhadap pihak internal maupun 

eksternal. Seluruh aspek perijinan yang terkait dengan pendirian 

maupun pengembangan perusahaan di luar tugas dan tanggung 

jawab departemen umum. Sebagai pusat informasi dan analisa 

peraturan perundang-undangan. Aspek claim dan mengurusi 

suransi, pembuatan akta perusahaan, draft  pendirian perusahaan 

(termasuk usaha gabungan), perjanjian-perjanjian baik internal 

maupun dengan perusahaan/asset perusahaan (saham, obligasi, 
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dll.). Penanganan kasus di pengadilan  P4DP/P4P, hukum dan 

lingkungan. Person in Charge atau pendamping CEO dalam hal 

kehumasan yang terkait dengan perseroan baik PT Air Mancur 

maupun anak-anak perusahaannya. Mengatur keuangan untuk 

pembelian asset perusahaan diatas Rp 5.000.000,-. Bersama-sama 

dengan CEO merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

RUPS termasuk penyiapan dan kelengkapan bahan-

bahan/informasi  yang diperlukan (baik secara internal maupun 

dengan pihak luar). Penyusunan budget departemen dan 

mengendalikan pemakaian biaya pada  departemen Legal and 

Secretary Corporate berlandaskan budget yang telah ditentukan 

secara ketat dan efisien. Bersama-sama dengan departemen-

departemen terkait melaksanakankerjasama yang baik serta 

tindakan perbaikan system dan prosedur kerja secara berkelanjutan.  

6. Research and Development Departmen Officer 

Merencankan, mengarahkan dan mengawasi terlaksananya proses 

penelitian dan pengembangan produk mulai dari ide, pembuatan 

formulasi dan pelaksanaannya. Bersama Quality Control 

Departement melakukan uji produk sesuai dengan waktu, jenis dan 

metode yang telah ditentukan. 

7. Human Resources Development Department Officer 

Bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia. 

Mengerahkan, merekrut dan menyeleksi dalam rangka penerimaan 
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tenaga kerja. Membantu direksi dalam tugas menampung dan 

mengolah masalah-masalah yang bersifat umum baik dari dalam 

maupun dari luar perusahaan. Menbantu direksi dalam 

merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan personalia serta 

masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan manusia. 

Menbantu direksi dalam tugas komunikasi baik keluar maupun 

kedalam. Mengatur dan memelihara hubungan dengan serikat 

buruh didalam perusahaan dan instansi-instansi lain dalam bidang 

perburuhan, keselamatan kerja dan penempatan kerja. Mengatur 

dan mengurus administrasi kepegawaian perusahaan yang baik. 

8. General Affair Officer 

Sebagai wakil perusahaan dalam contact person dengan pihak luar 

yang berkaitan dengan perusahaan. Mewakili direktur utama dalam 

rangka tugas luar apabila sekretaris perusahaan berhalangan. 

Bersama-sama dengan Manager Personalia & GA (SDM &Umum 

Pusat) merencanakan, mengarahkan dan mengawasi terlaksananya 

seluruh pelayanan umum sesuai dengan ketepatan. Mengkoordinir 

dan menjaga pemeliharaan seluruh asset-asset umum perusahaan. 

Memastikan bahwa barang-barangh umum yang diterima dari 

bagian pembelian sudah selesai dengan kebutuhan dan persyaratan 

dalam hal jenis, jumlah dan kualitas maupun harganya. 

Mendistribusikan barang-barang umum  yang diterima kepada 

seluruh bagian di perusahaan yang membutuhkan barang-barang 
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tersebut. Melaksanakan dan memelihara hubungan eksternal 

dengan instansi maupun kelembagaan yang terkait dengan 

ketenagakerjaan seperti Kandepnaker, Apindo, dan Instansi lain 

yang dipandang perlu oleh perusahaan. Bersama-sama dengan 

departemen dan bagian terkait untuk bekerjasama melakukan 

perbaikan proses/prosedur kerja secara berkesinambungan. 

9. Operation General Manager 

Mengatur, menetapkan dan mengawasi lay out pabrik dan proses 

produksi. Menetapkan jenis produk dan jumlah produk yang harus 

diproduksi. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk proses 

produksi serta mengusahakan peningkatan efisiensi di seluruh 

bagian di bawahnya.  

Operation General Manager membawahi : 

a) Jamu Plan Manager 

b) Cosmetics Plan Manager 

c) Health Drinks and Supplement Food Plan Manager 

d) Extraction Plan Manager 

e) Quality Control Manager 

f) Technical Manager 

g) Safety, Sanitation, Hygiene Manager 

10. Finance and Logistics General Manager 
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Bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas administrasi 

perusahaan secara menyeluruh. Mengatur keuangan perusahaan, 

yaitu memberikan suatu keputusan yang terinci mengenai 

penggunaan dana dan pos-pos penerimaan yang akan digunakan 

sebagai pertimbangan direktur utama dalam pengambilan 

keputusan. 

Finance and Logistics General Manager membawahi 

a) Treasure Manager 

b) Accounting Manager 

c) Purchasing Manager 

d) Products Supply Operation Manager 

e) Informational Technology Manager 

f) Jakarta Officer 

11. Marketing General Manager 

Bertanggung jawab mengkoordinir seluruh bagian pemasaran, 

perencanaan dan penentuan strategi pemasaran. Bertanggung jawab 

dalam pembuatan analisa BEP 

Marketing General Manager membawahi 

a) Jamu Product Manager 

b) Cosmetics Product Manager 

c) Health Drinks and Supplement Food Product Manager 

d) Supplement Food Product Manager 

e) Marketing Support Departemen  
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12. National Sales Manager 

Mengkoordinasi seluruh proses penjualan produk jamu, minuman 

dan makanan kesehatan serta kosmetik yang meliputi wilayah 

dalam negeri. Bersama dengan Marketing Support Departemen 

memberikan bantuan /dukungan untuk kegiatan pemasaran. 

National Sales Manager membawahi 

a) Jamu Sales Manager 

b) Non Jamu Sales Manager 

c) Key Account Executive 

d) Trade Promo Excecutive 

e) Field Promo Executive 

13. Export Manager 

Merencanakan, mengarahkan dan mengawasi terlaksananya proses 

penjualan ekspor produk jamu, minuman dan makanan, serta 

kosmetik dengan proses, waktu, jenis dan jumlah sesuai target yang 

telah ditentukan. Melakukan koordinasi dengan distributor CV 

Awan Sejahtera Bandung dalam rangka mengekspor produk-

produk jamu unggulan PT Air Mancur. 

14. PT Distributor 

Menyalurkan produk yang dihasilkan PT Air Mancur. 

 

B. Analisis Deskriptif 
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Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan 

tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner. 

Responden yang dipakai dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Air Mancur 

pada unit kerja di Palur. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

proportional random sampling.

Pada penelitian ini kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 100 

kuesioner. Kuesioner ini disebarkan dalam waktu 1 minggu, pada jam kerja 

karyawan. Jumlah kuesioner yang bisa dikumpulkan kembali oleh peneliti 

adalah sejumlah 100 kuesioner (respon rate 100 %) dan tidak ada kuesioner 

yang rusak. Jumlah sampel data yang terkumpul telah memenuhi ukuran 

sampel minimum yang disyaratkan. 

 

1. Karakteristik Responden 

Gambaran tentang karakteristik responden diperoleh dari data diri 

yang terdapat pada bagian depan kuesioner yaitu identitas responden yang 

meliputi jenis kelamin, status, umur, dan pendidikan terakhir. 

a. Jenis Kelamin Responden 

Tabel IV.1 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
Pria 56 56 % 

Wanita 44 44 % 
Jumlah 100 100 % 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan Tabel IV.1 dapat diketahui bahwa dari 100 

responden, 56% atau 56 responden berjenis kelamin laki-laki dan 44% 

atau 44 responden berjenis kelamin wanita. Sehingga jumlah sampel 

terbanyak adalah pria. 

b. Status 

Tabel IV. 2 

Karakteristik Responden Berdasarkan status 

Status Jumlah Persentase 
Belum Menikah 48 48% 

Menikah 52 52% 
Total 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan Tabel IV.2 dapat diketahui bahwa karyawan PT 

Air Mancur yang sudah menikah yaitu sebanyak 52 orang atau sebesar 

52%. Sedangkan yang belum menikah adalah 48 orang atau sebesar 

48%. Sehingga jumlah sampel terbanyak adalah responden yang sudah 

menikah. 

 

c. Umur Responden 

Tabel IV.3 

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia (tahun) Frekuensi Persentase 
20-30 27 27% 
31-40 38 38 % 
41-50 24 24 % 
> 50 11 11 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan Tabel IV.3 diatas dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia antara 20 sampai 30 tahun sebanyak 27 orang 

atau 27%, usia antara 31 sampai 40 tahun sebanyak 38 orang atau 

38%, usia antara 41 sampai 50 tahun sebanyak 24 orang atau 24%, usia 

di atas 50 tahun sebanyak 11 orang atau 11%.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa responden terbanyak berusia antara 31 sampai 40 

tahun. 

 

d. Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel IV.4 

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 
SD 21 21 % 

SMP 26 26 % 
SMA 33 33 % 
DIII 12 12 % 
S1 8 8 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan Tabel IV.4 dapat diketahui bahwa dari 100 

responden, 21 % atau 21 responden berpendidikan terakhir setingkat 

SD, 26 % atau 26 responden berpendidikan terakhir setingkat SMP, 33 

% atau 33 responden berpendidikan terakhir setingkat SMA, 12% atau 

12 responden berpendidikan D3, dan 8 % atau 8 responden 

berpendidikan S1. Sehingga jumlah sampel terbanyak adalah 

responden yang berpendidikan SMA. 
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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 PT Air 

Mancur 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 10 item. Dari 

data  kuesioner yang terdapat pada lampiran dapat dilihat deskripsi 

tanggapan responden pada setiap item pertanyaan adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel IV.5 

Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Kepemimpinan Transformasional 

Jumlah Jawaban Responden 

(%) No Kode Pernyataan 

STS TS N S SS 

1 KT1 

Atasan merupakan suatu symbol 

keberhasilan departemen dan dapat 

dijadikan panutan untuk para karyawan

- 9 18 62 11 

2 KT2 
Kebanggaan bekerjasama dengan 

atasan dan percaya padanya 
- 3 14 54 29 

3 KT3 
Atasan mempunyai pendidikan yang 

tinggi 
- 14 33 47 6 

4 KT4 
Atasan memberikan harapan-harapan 

kinerja yang baik 
3 15 30 48 4 

5 KT5 

Atasan mempunyai pandangan atau 

wawasan yang luas  dan mampu 

memikirkan masalah-masalah yang ada  

serta menghendaki adanya penyelesaian 

masalah 

- 19 17 53 11 

6 KT6 
Atasan sering memberikan pujian, 

penghargaan dan bonus pada karyawan
- 14 22 52 12 

7 KT7 
Atasan suka membantu karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan 
5 7 23 56 9 

8 KT8 
Atasan mampu membagikan 

pengalamannya pada karyawan 
4 11 25 50 10 

9 KT9 Atasan mampu menumbuhkan rasa - 15 20 57 8 



54 
 

tanggung jawab dalam menyelesaikan 

pekerjaan saya 

10 KT10 
Atasan berpengaruh dalam kenaikan 

penghasilan  
- 13 28 52 7 

Sumber : data primer yang diolah 

1. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 62% atau 62 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan atasan merupakan suatu symbol 

keberhasilan departemen dan dapat dijadikan panutan untuk 

para karyawan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa atasannya merupakan suatu symbol keberhasilan 

departemen dan dapat dijadikan panutan untuk para karyawan.  

2. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 54% atau 54 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan kebanggaan bekerjasama dengan 

atasan dan percaya padanya. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa bangga bekerjasama dengan atasannya 

dan percaya padanya. 

3. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 47% atau 47 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan atasan mempunyai pendidikan yang 

tinggi. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa 

atasannya mempunyai pendidikan yang tinggi. 

4. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 48% atau 48 orang menjawab 
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setuju atas item pernyataan atasan memberikan harapan-

harapan kinerja yang baik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden merasa atasannya memberikan harapan-harapan 

kinerja yang baik. 

5. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 53% atau 53 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan atasan mempunyai pandangan atau 

wawasan yang luas  dan mampu memikirkan masalah-masalah 

yang ada  serta menghendaki adanya penyelesaian masalah. Hal 

ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa atasannya 

mempunyai pandangan atau wawasan yang luas  dan mampu 

memikirkan masalah-masalah yang ada  serta menghendaki 

adanya penyelesaian masalah.  

6. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 52% atau 52 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan atasan sering memberikan pujian, 

penghargaan dan bonus pada karyawan. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa mempunyai pengaruh yang 

signifikan tentang apa yang terjadi di perusahaan. 

7. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 56% atau 56 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan atasan suka membantu karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa sebagian 
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besar responden merasa atasannya suka membantu karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 

8. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 50% atau 50 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan atasan mampu membagikan 

pengalamannya pada karyawan. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa atasannya mampu membagikan 

pengalamannya pada karyawan. 

9. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 57% atau 57 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan atasan  mampu menumbuhkan rasa 

tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan saya. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden merasa atasannya 

mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam 

menyelesaikan pekerjaan.  

10. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 52% atau 52 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan atasan berpengaruh dalam kenaikan 

penghasilan saya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden merasa atasannya berpengaruh dalam kenaikan 

penghasilan mereka. 

b. Tanggapan Responden Mengenai Meaning 
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Deskripsi tanggapan responden sebanyak 100 orang terhadap item 

pernyataan meaning sebanyak 3 item. Dari data  kuesioner yang 

terdapat pada lampiran dapat dilihat deskripsi tanggapan responden 

pada setiap item pertanyaan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel IV.6 

Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Meaning 

Jumlah Jawaban Responden 
(%) No Pernyataan 

STS TS N S SS 
1 Pekerjaan yang dilakukan adalah penting  - 7 14 47 32 

2 Aktivitas pekerjaan secara pribadi, berarti  - 8 14 44 34 

3 Pekerjaan yang dilakukan adalah sangat berarti - 7 11 46 36 
Sumber : data primer yang diolah 

1. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 47% atau 47 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan pekerjaan yang dilakukan adalah 

penting untuk saya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden merasa pekerjaan yang mereka lakukan penting 

untuk mereka.  

2. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 44% atau 44 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan aktivitas pekerjaan secara pribadi, 

berarti. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa 

aktivitas pekerjaan mereka secara pribadi, berarti untuk 

mereka. 
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3. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 46% atau 46 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan pekerjaan yang dilakukan adalah 

sangat berarti. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa pekerjaan yang mereka lakukan adalah sangat berarti 

untuk mereka. 

c. Tanggapan Responden Mengenai Organizational Citizenship 

Behavior 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 100 orang terhadap 

item pernyataan organizational citizenship behavior sebanyak 5 item. 

Dari data  kuesioner yang terdapat pada lampiran dapat dilihat 

deskripsi tanggapan responden pada setiap item pertanyaan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel IV.7 

Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Organizational Citizenship Behavior 

Jumlah Jawaban Responden 
(%) No Pernyataan 

STS TS N S SS 

1 Membantu karyawan lain yang mempunyai 
beban kerja yang berat 1 23 22 33 21 

2 Sukarela bekerja tanpa diminta - 14 13 59 14 

3 Datang bekerja lebih awal jika diperlukan - 10 15 59 16 

4 Tidak mengeluh dengan pekerjaan - 19 3 57 21 

5 Mengikuti pengembangan dan perubahan di 
dalam perusahaan - 19 23 30 28 

Sumber : data primer yang diolah 
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1. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 33% atau 33 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan membantu karyawan lain yang 

mempunyai beban kerja yang berat. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden senang membantu karyawan lain 

yang mempunyai beban kerja yang berat.  

2. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 59% atau 59 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan saya sukarela bekerja tanpa 

diminta. Hal ini berarti bahwa sebagian besar sukarela bekerja 

tanpa diminta. 

3. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 59% orang atau 59 orang 

menjawab setuju atas item pernyataan saya datang bekerja 

lebih awal jika diperlukan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden datang bekerja lebih awal jika diperlukan.  

4. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 57% atau 57 orang menjawab 

setuju atas item pernyataan saya tidak mengeluh dengan 

pekerjaan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden tidak 

mengeluh dengan pekerjaan. 

5. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 30% orang atau 30 orang 
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menjawab setuju atas item pernyataan saya mengikuti 

pengembangan dan perubahan di dalam perusahaan. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden mengikuti 

pengembangan dan perubahan di dalam perusahaan. 

C. Uji Validitas 

Uji Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Jogiyanto, 2004). Dikarenakan konstruk yang 

hendak diuji merupakan pengujian kembali dari penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya telah berhasil 

mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk konstruk maka dalam 

penelitian ini teknik analisis yang dipakai dengan menggunakan Confirmatory 

Factor Analysis (CFA), dengan bantuan paket perangkat lunak program SPSS 

11.5 for Windows, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel IV.8 
Hasil Faktor Analisis 
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Sumber : Data primer yang diolah 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua item pernyataan 

dinyatakan valid, karena telah terekstrak sempurna dan mempunyai factor 

loading > 0,05.

D. Uji Reliabilitas 

 Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian 

reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi item-item pertanyaan 

yang digunakan. Untuk mengukur  reliabilitas dari instrument penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Nilai Cronbach 

Alpha antara 0,80 – 1,0 dikategorikan reliabilitas baik, nilai 0,60 – 0,79 

dikategorikan reliabilitasnya dapat diterima, nilai ≤ 0,60 dikategorikan 

reliabilitasnya buruk (Sekaran, 2006). 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 0,9068 Baik 
Meaning 0,8140 Baik 
Organizational Citizenship Behavior 0,8613 Baik 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Dari tabel IV.9 dapat diketahui bahwa variabel kepemimpinan 

transformasional koefisien Cronbach Alpha menunjukkan nilai 0,9068 yang 

termasuk dalam kategori 0,8-1,0 yang menurut Sekaran (2006) reliabilitas 

variabel tersebut dikatakan baik, yang berarti variabel kepemimpinan 

transformasional memiliki kemampuan konsistensi sebesar 90,68% apabila 

dilakukan pengukuran ulang.  

Untuk variabel meaning koefisien Cronbach Alpha menunjukkan nilai 

0,8140 yang termasuk dalam kategori 0,8-1,0 yang menurut Sekaran (2006) 

reliabilitas variabel tersebut dikatakan baik, yang berarti variabel meaning 

memiliki kemampuan konsistensi sebesar 81,40% apabila dilakukan 

pengukuran ulang. 

Untuk variabel organizational citizenship behavior koefisien Cronbach 

Alpha menunjukkan nilai 0,8613 yang termasuk dalam kategori 0,8-1,0 yang 

menurut Sekaran (2006) reliabilitas variabel tersebut dikatakan baik, yang 

berarti variabel organizational citizenship behavior memiliki kemampuan 

konsistensi sebesar 86,13% apabila dilakukan pengukuran ulang. 

 

E. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan path 

analysis dengan bantuan program SPSS 11.5. Dalam path analysis terdapat 3 

model regresi: (1) variabel independen (kepemimpinan transformasional) 

diregresikan dengan variabel mediasi (meaning); (2) variabel independen 

(kepemimpinan transformasional) diregresikan dengan variabel dependen 
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(organizational citizenship behavior); (3) variabel independen (kepemimpinan 

transformasional) dan variabel mediasi (meaning) diregresikan dengan 

variabel dependen (organizational citizenship behavior), untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel IV.10 

Hasil Uji Path Analysis 

Variabel Model 1 (β) Model 2 (β) Model 3 (β)
Kepemimpinan 
Transformasional 

0,327** 0,357** 0,250*

Meaning 0,329**
Adj.R2 0,067 0,074 0,156
F 8,155** 8,867** 10,182***

Sumber: Data primer yang diolah            

 Dependent Variable: model 1: meaning, model 2 dan 3: organizational citizenship behavior 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada model 1, kepemimpinan 

transformasional berpengaruh signifikan pada meaning (p<0.01). Nilai 

adjusted R2 sebesar 0,067; artinya bahwa 6,7% variabel dependen (meaning)

dapat dijelaskan oleh variabel independennya (kepemimpinan 

transformasional). Sisanya sebesar 93,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. 

Pada model 2, kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan 

pada organizational citizenship behavior (p<0.01). Nilai adjusted R2 sebesar 

0,074; artinya bahwa 7,4% variabel dependen (organizational citizenship 

behavior) dapat dijelaskan oleh variabel independennya (kepemimpinan 

transformasional). Sisanya sebesar 92,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. 
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Pada model 3, kepemimpinan transformasional dan meaning diregresikan 

dengan organizational citizenship behavior. Pengaruh kepemimpinan 

transformasional pada organizational citizenship behavior mengalami 

penurunan tetapi tetap signifikan (p<0.05) dan meaning juga berpengaruh 

signifikan pada organizational citizenship behavior (p<0.01). Nilai adjusted 

R2 sebesar 0,156; artinya bahwa 15,6% variabel dependen (organizational 

citizenship behavior) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya 

(kepemimpinan transformasional dan meaning). Sisanya sebesar 84,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. 

 

F. Pembahasan 

Berikut adalah pembahasan untuk setiap hipotesis dalam penelitian ini: 

1. Hipotesis 1 

H1: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif pada tingkatan 

meaning.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif pada tingkatan meaning. Berdasarkan 

hasil perhitungan pada Tabel IV.10 model 1, dimana nilai β kepemimpinan 

transformasional pada meaning signifikan pada p<0,01, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 1 didukung. Artinya, secara statistik dapat 

ditunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memang mempunyai 

pengaruh positif pada meaning. Hal ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan kepemimpinan transformasional mengakibatkan 



65 
 

meningkatnya meaning atau dengan kata lain semakin tinggi 

kepemimpinan transformasional maka meaning juga semakin tinggi.  

Jadi seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan 

transformasional, seperti suka membantu karyawannya dalam 

menyelesaikan pekerjaan, mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab 

karyawan akan meningkatkan meaning yang dimiliki karyawan. 

2. Hipotesis 2 

H2: Meaning berpengaruh positif pada organizational citizenship behavior.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah meaning berpengaruh 

positif pada organizational citizenship behavior. Berdasarkan hasil 

perhitungan pada Tabel IV.10 model 3, dimana nilai β meaning pada 

organizational citizenship behavior signifikan pada p<0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 2 didukung. Artinya, secara statistik dapat 

ditunjukkan bahwa meaning memang mempunyai pengaruh positif pada 

organizational citizenship behavior. Hal ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan meaning mengakibatkan meningkatnya organizational 

citizenship behavior atau dengan kata lain semakin tinggi meaning maka 

organizational citizenship behavior juga semakin tinggi.  

Jadi seorang karyawan yang memahami nilai hidupnya, memiliki 

tujuan yang jelas dalam hidupnya akan meningkatkan organizational 

citizenship behavior yang dimiliki. 

 

3. Hipotesis 3 
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H3: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif pada 

organizational citizenship behavior.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif pada organizational citizenship 

behavior. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel IV.10 model 2, 

dimana nilai β kepemimpinan transformasional pada organizational 

citizenship behavior signifikan pada p<0,01, maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 3 didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan 

bahwa kepemimpinan transformasional memang mempunyai pengaruh 

positif pada organizational citizenship behavior. Hal ini mengindikasikan 

bahwa peningkatan kepemimpinan transformasional mengakibatkan 

meningkatnya organizational citizenship behavior atau dengan kata lain 

semakin tinggi kepemimpinan transformasional maka organizational 

citizenship behavior juga semakin tinggi.  

Jadi seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan 

transformasional, seperti suka membantu karyawannya dalam 

menyelesaikan pekerjaan, mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab 

karyawan akan meningkatkan organizational citizenship behavior yang 

dimiliki karyawan. 

4. Hipotesis 4 

H4: Meaning memediasi pengaruh perilaku kepemimpinan 

transformasional pada organizational citizenship behavior.
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Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah meaning memediasi 

pengaruh perilaku kepemimpinan transformasional pada organizational 

citizenship behavior. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel IV.10 

dimana nilai β kepemimpinan transformasional pada meaning signifikan 

pada p<0,01, nilai β meaning pada organizational citizenship behavior 

signifikan pada p<0,05 dan nilai β kepemimpinan transformasional pada 

organizational citizenship behavior signifikan pada p< 0,01, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 4 didukung. Artinya, secara statistik dapat 

ditunjukkan bahwa meaning memediasi pengaruh perilaku kepemimpinan 

transformasional pada organizational citizenship behavior. Pengaruh 

mediasi dalam penelitian ini adalah mediasi secara parsial (partially 

mediated), karena pada model regresi ketiga, pengaruh kepemimpinan 

transformasional pada organizational citizenship behavior mengalami 

penurunan tetapi tetap signifikan (Baron & Kenny, 1986). Hal ini 

mengindikasikan bahwa seorang karyawan yang memiliki kepemimpinan 

transformasional dan meaning yang tinggi maka dia akan memiliki 

organizational citizenship behavior yang tinggi. Sedangkan seorang 

karyawan yang kepemimpinan transformasional dan meaning yang rendah 

maka dia akan memiliki organizational citizenship behavior yang rendah.  

Jadi seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan 

transformasional, seperti suka membantu karyawannya dalam 

menyelesaikan pekerjaan, mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab 
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karyawan akan meningkatkan meaning karyawan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan organizational citizenship behavior yang dimiliki. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan, keterbatasan penelitian, 

saran dan implikasi 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 

pada organizational citizenship behavior dengan meaning sebagai variabel 

pemediasi pada karyawan PT. Air Mancur dan berdasarkan dari hasil analisis 

yang telah dilakukan peneliti pada bab IV dengan menggunakan metode path 

analysis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional 

berpengaruh signifikan pada meaning, sehingga hipotesis 1 didukung 

dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan transformasional 

akan berpengaruh secara positif pada meaning. Pengaruh positif tersebut 

menandakan semakin tinggi kepemimpinan transformasional yang dimiliki 

responden maka akan mengakibatkan meaning yang tinggi, sebaliknya 

semakin rendah kepemimpinan transformasional yang dimiliki responden 

akan mengakibatkan meaning yang rendah. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa meaning berpengaruh signifikan pada 

organizational citizenship behavior, sehingga hipotesis 2 didukung dalam 

penelitian ini. Hal ini berarti bahwa meaning akan berpengaruh secara 

positif pada organizational citizenship behavior. Pengaruh positif tersebut 

menandakan semakin tinggi meaning yang dimiliki responden maka akan 

mengakibatkan organizational citizenship behavior yang tinggi, 

sebaliknya semakin rendah meaning yang dimiliki responden akan 

mengakibatkan organizational citizenship behavior yang rendah. 

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional 

berpengaruh signifikan pada organizational citizenship behavior, sehingga 

hipotesis 3 didukung dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa 

kepemimpinan transformasional akan berpengaruh secara positif pada 

organizational citizenship behavior. Pengaruh positif tersebut menandakan 

semakin tinggi kepemimpinan transformasional yang dimiliki responden 

maka akan mengakibatkan organizational citizenship behavior yang 



70 
 

tinggi, sebaliknya semakin rendah kepemimpinan transformasional yang 

dimiliki responden akan mengakibatkan organizational citizenship 

behavior yang rendah. 

4. Hasil analisis menunjukkan meaning memediasi pengaruh kepemimpinan 

transformasional pada organizational citizenship behavior. Hal ini berarti 

bahwa kepemimpinan transformasional dapat berpengaruh secara tidak 

langsung pada organizational citizenship behavior melalui meaning.

B. Keterbatasan 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan antara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT. Air Mancur sebanyak 100 

orang, sehingga generalisasinya terbatas pada karyawan PT. Air Mancur.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yang berpengaruh pada 

organizational citizenship behavior, yaitu kepemimpinan 

transformasional dan meaning 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Saran untuk penelitian selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel dengan 

mengambil beberapa perusahaan dibidang jasa dan juga manufaktur 
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sehingga hasilnya dapat digeneralisasi, tidak hanya terbatas pada 

karyawan PT. Air Mancur saja. 

b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel-variabel yang 

lain agar didapatkan hasil penelitian yang lebih akurat mengenai 

variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi organizational 

citizenship behavior.

2. Saran untuk PT. Air Mancur 

Hasil penelitian ini yang menyatakan kepemimpinan transformasional 

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung pada 

organizational citizenship behavior melalui meaning. Hal ini memiliki 

implikasi bagi organisasi/perusahaan dalam rangka peningkatan 

produktivitas perusahaan ke arah yang lebih baik.  

Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan kepemimpinan 

transformasional yang dimiliki pemimpin-pemimpin dalam perusahaan. 

Cara yang dapat dilakukan antara lain : 

a) Meningkatkan kemampuan seorang pemimpin dalam 

memberikan harapan-harapan kinerja yang baik, misalnya 

dengan mengadakan pertemuan sebelum bekerja tentang hasil 

dan manfaat yang akan diperoleh ketika menyelesaikan 

pekerjaan tersebut. Pertemuan tersebut sebaiknya diadakan 

diadakan minimal satu bulan sekali untuk menjaga tingkat 

motivasi karyawan akan harapan-harapan kinerja yang baik 

yang diperoleh dari pertemuan tersebut. 
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b) Pemimpin harus sering membantu karyawannya dalam 

bekerja, misalnya memberikan solusi pada karyawan tentang 

masalah pekerjaan yang dikerjakannya serta memberi tahu 

metode dan cara yang baru dalam menyelesaikan pekerjaanya.  

Tidak hanya itu pemimpin juga bisa memberikan pelatihan 

pada karyawannya untuk membantu masalah yang mungkin 

selama ini dialami karyawannya.  

c) Pemimpin harus mampu membagikan pengalamannya pada 

karyawan yang mereka pimpin, disini pemimpin harus 

memberi tahu kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 

pekerjaan yang dilakukan karyawan agar tidak menjadi 

masalah seperti yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Jadi 

sesering mungkin pemimpin tersebut turun ke lapangan untuk 

melihat proses bekerja para karyawannya agar bisa melihat 

kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah terjadi di masa 

lalu, disini peran pemimpin untuk membagikan 

pengalamannya adalah sangat penting. 

Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa meaning berpengaruh 

positif terhadap organizational citizenship behavior. Hal ini memiliki 

implikasi bagi organisasi/perusahaan dalam rangka peningkatan 

produktivitas perusahaan ke arah yang lebih baik.  

Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan perasaan meaning  

yang dimiliki para karyawannya dalam bekerja.  Cara yang dapat 
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dilakukan perusahaan adalah memberikan sangsi pada karyawan atas 

pelanggaran pekerjaannya sehingga karyawan akan mengerti bahwa 

tanggung jawab serta tugas mereka itu berperan penting dalam kemajuan 

perusahaan. 
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Frequency Table 
KT1

9 9.0 9.0 9.0
18 18.0 18.0 27.0
62 62.0 62.0 89.0
11 11.0 11.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

KT2

3 3.0 3.0 3.0
14 14.0 14.0 17.0
54 54.0 54.0 71.0
29 29.0 29.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

KT3

14 14.0 14.0 14.0
33 33.0 33.0 47.0
47 47.0 47.0 94.0
6 6.0 6.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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KT4

3 3.0 3.0 3.0
15 15.0 15.0 18.0
30 30.0 30.0 48.0
48 48.0 48.0 96.0
4 4.0 4.0 100.0

100 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

KT5

19 19.0 19.0 19.0
17 17.0 17.0 36.0
53 53.0 53.0 89.0
11 11.0 11.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

KT6

14 14.0 14.0 14.0
22 22.0 22.0 36.0
52 52.0 52.0 88.0
12 12.0 12.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

KT7

5 5.0 5.0 5.0
7 7.0 7.0 12.0

23 23.0 23.0 35.0
56 56.0 56.0 91.0
9 9.0 9.0 100.0

100 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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KT8

4 4.0 4.0 4.0
11 11.0 11.0 15.0
25 25.0 25.0 40.0
50 50.0 50.0 90.0
10 10.0 10.0 100.0

100 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

KT9

15 15.0 15.0 15.0
20 20.0 20.0 35.0
57 57.0 57.0 92.0
8 8.0 8.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

KT10

13 13.0 13.0 13.0
28 28.0 28.0 41.0
52 52.0 52.0 93.0
7 7.0 7.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

M1

7 7.0 7.0 7.0
14 14.0 14.0 21.0
47 47.0 47.0 68.0
32 32.0 32.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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M2

8 8.0 8.0 8.0
14 14.0 14.0 22.0
44 44.0 44.0 66.0
34 34.0 34.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

M3

7 7.0 7.0 7.0
11 11.0 11.0 18.0
46 46.0 46.0 64.0
36 36.0 36.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

OCB1

1 1.0 1.0 1.0
23 23.0 23.0 24.0
22 22.0 22.0 46.0
33 33.0 33.0 79.0
21 21.0 21.0 100.0

100 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

OCB2

14 14.0 14.0 14.0
13 13.0 13.0 27.0
59 59.0 59.0 86.0
14 14.0 14.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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OCB3

10 10.0 10.0 10.0
15 15.0 15.0 25.0
59 59.0 59.0 84.0
16 16.0 16.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

OCB4

19 19.0 19.0 19.0
3 3.0 3.0 22.0

57 57.0 57.0 79.0
21 21.0 21.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

OCB5

19 19.0 19.0 19.0
23 23.0 23.0 42.0
30 30.0 30.0 72.0
28 28.0 28.0 100.0

100 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Factor Analysis 
KMO and Bartlett's Test

.810

1218.763
153

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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Communalities

1.000 .563
1.000 .393
1.000 .528
1.000 .444
1.000 .781
1.000 .711
1.000 .785
1.000 .774
1.000 .727
1.000 .613
1.000 .636
1.000 .498
1.000 .625
1.000 .692
1.000 .728
1.000 .570
1.000 .731
1.000 .502

KT1
KT2
KT3
KT4
KT5
KT6
KT7
KT8
KT9
KT10
M1
M2
M3
OCB1
OCB2
OCB3
OCB4
OCB5

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrixa

.665

.590

.529

.718

.789

.792

.804

.798

.631

.503 -.531

.654
.604 .576
.547

.709

KT1
KT2
KT3
KT4
KT5
KT6
KT7
KT8
KT9
KT10
M1
M2
M3
OCB1
OCB2
OCB3
OCB4
OCB5

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
3 components extracted.a. 
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Rotated Component Matrixa

.710

.598

.623

.593

.793

.759

.846

.789

.710

.755
.756
.668
.732

.797

.781

.701

.822

.703

KT1
KT2
KT3
KT4
KT5
KT6
KT7
KT8
KT9
KT10
M1
M2
M3
OCB1
OCB2
OCB3
OCB4
OCB5

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 5 iterations.a. 

Component Transformation Matrix

.824 .418 .383
-.545 .770 .331
.157 .482 -.862

Component
1
2
3

1 2 3

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P 
H A) 
 

Item-total Statistics 
 

Scale          Scale      Corrected 
 Mean         Variance       Item-            Alpha 
 if Item        if Item       Total           if Item 
 Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KT1           32.2600        33.7095        .6448           .8989 
KT2           31.9200        34.8016        .5409           .9045 
KT3           32.5600        34.8549        .4777           .9083 
KT4           32.6600        34.1055        .4963           .9082 
KT5           32.4500        31.4015        .7541           .8917 
KT6           32.3900        31.8363        .7578           .8916 
KT7           32.4400        30.6933        .8210           .8870 
KT8           32.5000        30.8182        .7829           .8896 
KT9           32.4300        32.4092        .7241           .8939 
KT10          32.4800        33.3026        .6540           .8983 
 

Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items = 10 
 
Alpha =    .9068 
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Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P 
H A) 
 

Item-total Statistics 
 

Scale          Scale      Corrected 
 Mean         Variance       Item-            Alpha 
 if Item        if Item       Total           if Item 
 Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
M1             8.1500         2.6944        .5586           .8481 
M2             8.1500         2.2904        .7090           .6979 
M3             8.0800         2.3370        .7356           .6715 
 

Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .8140 
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Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P 
H A) 
 

Item-total Statistics 
 

Scale          Scale      Corrected 
 Mean         Variance       Item-            Alpha 
 if Item        if Item       Total           if Item 
 Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
OCB1          15.0100         9.1413        .7633           .8100 
OCB2          14.7800        10.4360        .7439           .8191 
OCB3          14.7000        11.3232        .6123           .8495 
OCB4          14.7100         9.8645        .7388           .8170 
OCB5          14.8400        10.2368        .5764           .8622 
 

Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .8613 
 

Regression 
Variables Entered/Removedb

Kepemimp
inan
Transform
asional

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Meaningb. 

Model Summary

.277a .077 .067 .72201
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kepemimpinan
Transformasional

a. 
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ANOVAb

4.251 1 4.251 8.155 .005a

51.087 98 .521
55.339 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasionala. 

Dependent Variable: Meaningb. 

Coefficientsa

2.885 .419 6.883 .000

.327 .115 .277 2.856 .005

(Constant)
Kepemimpinan
Transformasional

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Meaninga. 

Regression 
Variables Entered/Removedb

Kepemimp
inan
Transform
asional

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Organizational
Citizenship Behavior

b. 

Model Summary

.288a .083 .074 .75551
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kepemimpinan
Transformasional

a. 
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ANOVAb

5.061 1 5.061 8.867 .004a

55.938 98 .571
61.000 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasionala. 

Dependent Variable: Organizational Citizenship Behaviorb. 

Coefficientsa

2.416 .439 5.509 .000

.357 .120 .288 2.978 .004

(Constant)
Kepemimpinan
Transformasional

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Organizational Citizenship Behaviora. 

Regression 
Variables Entered/Removedb

Meaning,
Kepemimp
inan
Transform
asional

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Organizational
Citizenship Behavior

b. 

Model Summary

.417a .174 .156 .72094
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Meaning, Kepemimpinan
Transformasional

a. 



90 
 

ANOVAb

10.584 2 5.292 10.182 .000a

50.416 97 .520
61.000 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Meaning, Kepemimpinan Transformasionala. 

Dependent Variable: Organizational Citizenship Behaviorb. 

Coefficientsa

1.467 .510 2.879 .005

.250 .119 .201 2.095 .039

.329 .101 .313 3.260 .002

(Constant)
Kepemimpinan
Transformasional
Meaning

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Organizational Citizenship Behaviora. 
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