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A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan menjadi salah satu pusat 

perhatian. Oleh karenanya dalam berbagai penelitian organisasi banyak sekali 

ditemukan penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan. Di lain pihak 

efektivitas organisasi juga berperan penting bagi organisasi untuk dapat 

bertahan hidup maupun untuk berkompetisi menghadapi perubahan yang 

cepat. Salah satu cara agar organisasi dapat maju dan bertahan diperlukan 

peran pemimpin yang cakap dan berpengalaman. Kepemimpinan merupakan 

suatu proses dimana seseorang yaitu pemimpin mempengaruhi para bawahan 

dengan tanpa paksaan untuk mencapai tujuan organisasi (Pareke, 2001:141). 

Karenanya tinggi rendahnya usaha yang dilakukan oleh para karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan mereka, sebagian besar ditentukan oleh efektif atau 

tidak efektifnya pengaruh yang diberikan pemimpin. 
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Robbins (1996: 67) dalam bukunya “Perilaku Organisasi: Konsep, 

Kontroversi dan Aplikasi “menyatakan bahwa disamping mempunyai 

pemimpin yang dapat memimpin, organisasi memerlukan pengikut yang 

efektif yaitu : 

1. Pengikut dapat mengelola diri dengan baik. 

2. Mempunyai komitmen pada tujuan selain pada diri sendiri. 

3. Dapat membina kompetensi diri. 

4. Berani, jujur dan dapat dipercaya. 

Konsep kepemimpinan transformasional sangat dibutuhkan dalam 

organisasi sekarang dengan peningkatan persaingan yang ketat dan perubahan 

lingkungan yang cepat karena akan memiliki dampak pada peningkatan kinerja 

bawahan yang lebih baik dari model kepemimpinan lain seperti: Laises Faire, 

Management By Exception (MBE) dan Contingent Reward.Laises Faire yang 

dimaksud adalah melepaskan tanggung jawab, menghindari pengambilan 

keputusan. Management By Exception berbentuk aktif dan pasif. Aktif atau 

pemimpin secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap bawahannya 

untuk mengantisipasi adanya kesalahan. Pasif berarti intervensi dan kritik 

dilakukan setelah kesalahan terjadi, sedangkan Contingent Reward yaitu 

pemberian imbalan sesuai kesepakatan, biasanya disebut juga sebagai bentuk 

pertukaran aktif (Steers, 1996: 630).  Pemimpin transformasional merupakan 

pemimpin yang memiliki visi ke depan dengan melakukan berbagai perubahan 

budaya organisasi dan nilai-nilai dengan visi baru. Sedangkan pemimpin 

transaksional merupakan suatu kepemipinan yang melibatkan hubungan 
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pertukaran antara pemimpin dan bawahan berlandaskan pada kesepakatan 

mengenai tugas yang harus dilaksanakan dan penghargaan atas pemenuhan 

tugas tersebut (Utomo, 2002: 36-37). 

Dalam kepemimpinan transformasional  yang terjadi tidak hanya 

sekedar pertukaran melainkan melibatkan pengembangan hubungan yang lebih 

dekat antara pemimpin dan bawahan. Menurut Bass (Utomo, 2002: 37) ada 

empat unsur yang mendasari kepemimpinan transformasional yaitu: 

1. Kharisma, yakni seorang pemimpin transformasional mendapatkan 

kharismanya dari pandangan pengikut, pemimpin yang berkharisma akan 

mempunyai banyak pengaruh dan dapat menggerakan bawahan. 

2. Inspirasi, yaitu seorang pemimpin yang inspirasional dapat 

mengartikulasikan tujuan bersama serta dapat melakukan suatu pengertian 

mengenai apa yang dirasa penting serta apa yang dirasa benar. 

3. Stimulasi intelektual, yakni pemimpin dituntut untuk dapat membantu 

bawahannya, mampu memikirkan kembali mengenai masalah-masalah 

lama dengan metode atau cara baru. 

4. Pertimbangan individual, yakni seorang pemimpin harus memperlakukan 

bawahannya secara berbeda-beda namun adil dan menyediakan prasarana 

dalam rangka pencapaian tujuan serta memberikan pekerjaan menantang 

bagi bawahan yang menyukai tantangan.   

Komitmen organisasi adalah usaha mengidentifikasikan diri dan 

melibatkan diri dalam organisasi dah berharap tetap menjadi anggota 

organisasi (Gibson et al., 1997: 59). Menurut Allen dan Mayer (1990: 1) ada 

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



 4 

tiga komponen dalam komitmen yaitu: (a) affective commitment 

(menunjukkan keinginan karyawan untuk melibatkan diri dan 

mengidentifikasikan diri dengan organisasi karena adanya kesesuaian nilai-

nilai dalam organisasi), (b) continuance commitment (komitmen yang muncul 

akibat ada kekhawatiran terhadap kehilangan manfaat yang biasa diperoleh 

dari organisasi), (c) normative commitment (komitmen yang muncul karena 

karyawan merasa berkewajiban untuk tinggal dalam organisasi). Sedangkan 

menurut Mowday et al., (Muchiri, 2002: 269) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai kekuatan relatif pada identifikasi dan keterlibatan individu 

di dalam organisasi, yang melibatkan kepercayaan dan penerimaan tujuan dan 

nilai organisasi, keinginan untuk melakukan tugas organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi dan keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian 

dari organisasi. 

Komitmen organisasi dari Mowday ini lebih dikenal sebagai 

pendekatan sikap terhadap organisasi. Identifikasi yang dimaksudkan adalah 

adanya penerimaan tujuan-tujuan organisasi (merupakan dasar dari komitmen 

organisasi). Hal ini tampil melalui sikap menyetujui kebijaksanaan organisasi, 

kesamaan nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi dan bangga menjadi bagian 

dari organisasi. Sedangkan keterlibatan (merupakan kekuatan dari organisasi), 

karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menerima 

hampir semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

Berbagai penelitian tentang kepemimpinan transformasional telah 

menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku pemimpin secara signifikan 
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berhubungan dengan perilaku dan tanggapan bawahan, seperti kepuasan, 

usaha-usaha pelaporan diri, kinerja pelaksanaan tugas dan  kejelasan peran 

(Pareke, 2001: 143). Podsakof et.al., (1996) menyelidiki lebih jauh tentang 

pengaruh tersebut dengan memasukan variabel pemoderasi ke dalam 

analisanya. Perilaku pemimpin transformasional diyakini memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan, komitmen, kepercayaan karyawan, 

kejelasan peran dan perilaku di luar peran resmi karyawan. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan perilaku 

pemimpin transformasional berhubungan secara signifikan terhadap reaksi dan 

perilaku bawahan. Secara khusus, hasil analisa menunjukkan bahwa perilaku 

pemimpin untuk mengartikulasikan visi (inspirasi) berhubungan dengan 

kepuasan, komitmen, kejelasan peran dan sportmanship.Hasil lainnya adalah 

bahwa untuk mendapatkan komitmen, perilaku yang harus diperankan oleh 

seorang pemimpin transformasional adalah mengartikulasikan visi (inspirasi).   

Penelitian ini mengambil populasi dari staf pengajar/dosen Fakultas 

Ekonomi UNS ini dengan pertimbangan bahwa pola hubungan yang terjadi 

antara pemimpin dengan bawahan di FE UNS ini tidak hanya berlandaskan 

pada pertukaran imbalan sesuai kesepakatan melainkan hubungan yang lebih 

dekat antara pemimpin dengan bawahan. Sebagai contoh adanya program 

beasiswa kuliah bagi dosen yang bergelar S1 yang memenuhi persyaratan 

untuk meneruskan kuliahnya ke jenjang S2.Ini menunjukkan bahwa pimpinan 

memperhatikan bawahannya agar staf pengajar/dosennya berkualitas dan tidak 

kalah bersaing dengan fakultas atau universitas lain. Selain itu tujuan diadakan 
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program tersebut adalah ataf pengajar/dosen yang telah dikuliahkan diharapkan 

lebih peduli (komit) terhadap kemajuan FE UNS ini. Hal ini dirasa penting dan 

benar dilakukan agar visi, misi, dan tujuan FE UNS tercapai.    

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Podsakof et.al., bahwa 

untuk mendapatkan komitmen bawahan, perilaku yang harus diperankan oleh 

pemimpin transformasional adalah mengartikulasikan visi, maka peneliti 

mencoba mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai “ Pengaruh 

Dimensi Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Komitmen 

Organisasi, Studi pada Staf Pengajar/Dosen Fakultas Ekonomi UNS.  

 

B. Batasan Penelitian 

a. Responden penelitian adalah staf pengajar/dosen Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 

b. Pemimpin yang akan dinilai adalah atasan langsung staf pengajar/dosen 

yaitu ketua jurusan.  

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Apakah dimensi gaya kepemimpinan transformasional mempengaruhi 

komitmen organisasi secara signifikan di FE UNS ? 

b.  Dimensi apakah dari dimensi gaya kepemimpinan transformasional yang 

paling berpengaruh terhadap komitmen organisasi di FE UNS ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

komitmen organisasi secara signifikan di FE-UNS. 

b. Untuk menguji dimensi yang paling berpengaruh (kharisma, inspirasi, 

stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual) terhadap komitmen 

organisasi di FE UNS. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi fakultas, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan fakultas 

dan dosen FE UNS untuk dapat menerapkan gaya kepemimpinan 

transformasional karena dapat meningkatkan komitmen organisasi 

sekaligus efektivitas organisasi. 

b. Bagi peneliti, untuk dapat berlatih diri di bidang penelitian. 

 

F.  Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran ini merupakan uraian yang menjelaskan variabel 

dan hubungan variabel yang telah dirumuskan serta memberikan gambaran 

yang jelas tentang cara berfikir penulis dalam merumuskan ide-idenya dalam 

penelitian secara keseluruhan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, sebagai variabel independen adalah dimensi 

gaya kepemimpinan transformasional yaitu kharisma, inspirasi, stimulasi 

intelektual, dan pertimbangan individual, sedangkan variabel dependennya 

adalah komitmen organisasional. Hasil penelitian Judge dan Bono 2000 

(Utomo, 2002: 40) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasional, sedangkan pada penelitian Podsakof  pun menunjukkan hasil 

bahwa secara umum perilaku pemimpin transformasional berhubungan 
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secarasignifikan terhadap reaksi dan perilaku bawahan. Secara khusus perilaku 

pimimpin untuk mengartikulasikan visi berhubungan dengan kepuasan, 

komitmen, kejelasan peran dan sportmanship.   

 

 

G.  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1  : Dimensi gaya kepemimpinan transformasional yaitu kharisma, 

inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap komitmen 

organisasional di  Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

H2  : Dimensi inspirasi pada gaya kepemimpinan transformasional adalah 

dimensi yang paling berpengaruh terhadap komitmen organisasi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

  

H. Metodologi Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian survey, 

yaitu penelitian diadakan untuk memperoleh fakta dari gejala-gejala yang 

ada dan mencari kekurangan secara faktual tentang pengaruh antara 

kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasional, studi 

pada dosen FE UNS.  
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2. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Masri Singarimbun (1989: 152) mengemukakan bahwa populasi 

adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit yang ciri-cirinya akan diduga. 

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

populasi mencakup semua obyek yang akan diteliti dengan ciri-ciri atau 

sifat tertentu diduga dalam wilayah penelitian ini. Jumlah populasi 

dalam penelitian ini adalah 113 dosen FE UNS dengan proporsi dosen 

untuk masing-masing jurusan adalah jurusan Eknomi Pembangunan 

sebanyak 29 orang dosen, jurusan Manajemen sebanyak 49 orang dan 

jurusan Akuntansi sebanyak 35 orang dosen. 

b.Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi 

(Djarwanto, 1993: 108). Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode Convenience Sampling. Convenience 

Sampling digunakan dalam penelitian ini selain murah juga cepat 

dilakukan, dengan desain ini peneliti memiliki kebebasan untuk 

memilih siapa saja yang ditemui (Sovilla et al, 1993: 169). Sampel 

diambil dari dosen FE UNS sebanyak 113 orang dosen. Penarikan 

sampel dilakukan mulai tanggal 24 Oktober 2002 sampai dengan 

tanggal 26 November 2002, jumlah kuesioner yang dikembalikan 

sebanyak 41 sehingga data yang dapat diolah sebanyak 41 buah.  
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3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Kepemimpinan transformasional 

Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan 

yang mencakup perubahan organisasi. Ada empat karakteristik 

kepemimpinan transformasional, yaitu : charisma (memberi visi dan 

sense of mission, menanamkan rasa bangga dan mendapatkan respek), 

inspiration (dapat mengartikulasikan tujuan bersama serta apa yang 

dirasa benar), intellectual stimulation (mendorong bawahan untuk 

menekankan penggunaan dan memperdebatkan cara lama), dan 

individual consideration (penghargaan pada bawahan sebagai proses 

pengembangan dan pemberdayaan) (Steers 1996: 630).  

Pengukuran menggunakan Multifactor Leadership Questionare 

(MLQ) yang dikembangkan oleh Bass yang dimodifikasi oleh 

Dubinsky et al.,1995 (Pidekso et al., 2001: 73). Ada empat dimensi 

yang digunakan dalam kepemimpinan transformasional yaitu 

charismatic leadership yang terdiri dari 10 item pertanyaan, 

inspiration terdiri dari 7 item pertanyaan, individual consideration 

terdiri dari 10 item pertanyaan dan intellectual stimulation terdiri dari 

10 item pertanyaan. 

 Setiap item diukur dengan skala Likert yaitu : 

1 =  tidak pernah 

2  =  jarang  

3  =  kadang-kadang 
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4 =  sering  

5 =  selalu 

b. Komitmen Organisasi  

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai identifikasi rasa, 

keterlibatan, loyalitas yang ditampakkan oleh pekerja terhadap 

organisasinya atau unit organisasi (Gibson et al., 1997: 59).  Kuisioner 

yang dipakai untuk mengukur komitmen organisasi adalah 

Organizational Commitment Questionaire (OCQ) yang dikembangkan 

oleh Mowday et al., 1979 (Muchiri, 2002: 273) yang terdiri dari 15 

item pertanyaan. Penelitian ini membagi komitmen organisasional 

menjadi beberapa komponen yaitu: aspek kesetiaan dan keinginan 

untuk tetap berada di organisasi, kepercayaan dan penerimaan tujuan 

dan nilai-nilai organisasi, dan keinginan untuk berusaha dengan keras 

demi kesuksesan organisasi, juga perhatian pada aspek meninggalkan 

organisasi. Jawaban item pertanyaan diukur dengan Skala Likert  

.Untuk pertanyaan yang bertujuan mendapatkan persetujuan dari 

responden, dengan penilaian : 

1  =  Sangat tidak setuju 

2  =  Tidak setuju 

3  =   Ragu-ragu 

4  =  Setuju 

5  =  Sangat setuju 
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Untuk pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan 

pertidaksetujuan responden, dengan penilaian : 

1  =  Sangat setuju 

2  =  Setuju 

3  =  Ragu-ragu 

4  =  Tidak setuju 

5  =  Sangat tidak setuju  

4. Sumber Data  

a. Data Primer  

Data yang diperoleh secara langsung baik dengan wawancara 

maupun dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden 

mengenai data yang akan dianalisis. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ini terdiri dari berbagai macam informasi. Data ini 

diperoleh dari catatan-catatan, buku-buku atau jurnal yang berkaitan 

dengan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Menginformasikan kepada responden hal-hal yang kurang jelas. 

b. Kuesioner 

Mengedarkan daftar pertanyaan (kuesioner) untuk diisi dan dijawab 

oleh responden sebagai data primernya. 

6. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
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a. Uji Validitas 

 Uji validitas atau kesahihan adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin 

diukur (Suharsimi Arikunto, 1997 : 160). Dalam penelitian yang 

menggunakan kuesioner yang dipakai harus mengukur apa yang ingin 

diukur. Perhitungan yang dipakai adalah teknik korelasi Product 

Moment Pearson, dimana rumus korelasi yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

)}Y(Y)}{NX(X{N

Y)X)((XYN
r

2222xy
S-SS-S

SS-S
=   

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan kriteria tingkat kemantapan atau 

konsistensi suatu alat ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dikatakan 

mantap bila dalam mengukur sesuatu secara berulangkali memberikan 

hasil yang sama dengan catatan bahwa kondisi saat pengukuran tiddak 

berubah. Dalam uji reliabilitas peneliti menggunakan metode 

konsistensi internal dengan teknik Cronbach Alpha karena merupakan 

teknik pengujian konsistensi antar item yang paling populer dan 

menunjukan indeks konsistensi cukup kuat. Nilai Alpha antara 0,8 

sampai 1,0 dikategorikan reliabilitas baik, nilai 0,6 sampai 0,79 

dikategorikan reliabilitas diterima dan nilai alpha kurang dari 0,6 
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dikategorikan relaibilitas kurang baik (Sekaran, 1992 :312). Rumus 

alpha yang digunakan adalah sebagai berikut   

r11 =  
ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì S
-

þ
ý
ü

î
í
ì

- 2
t

2
b

σ

σ
1

1)(k
k

 

Dengan  keterangan : 

r11  = relibilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

åsb
2   =  jumlah varians butir 

st
2

   =   varians total 

(Suharsimi Arikunto, 1997: 193) 

7. Teknik Analisis Data 

1). Analisis Regresi Linier Berganda 

Alat analisa untuk menguji hipotesa adalah menggunakan analisis 

regresi linier berganda, yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yakni 

kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual 

terhadap komitmen organisasi. Persamaan regresi linier berganda 

apabila dituliskan adalah sebagai berikut : 

Y = bo + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 

Keterangan : 

Y = Variabel dependen 

X1, X2, X3, X4 = Variabel independen 

bo = Koefisien intersep 
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b1 = koefisien regresi 

2). Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur besarnya 

kontribusi variasi X1, X2, X3, dan X4 terhadap variasi Y. Koefisien ini 

juga digunakan untuk menentukan apakah garis linier berganda Y 

terhadap X1, X2, X3, X4 sudah tepat digunakan sebagai pendekatan atas 

suatu pengaruh antar variabel berdasarkan observasi. Koefisien 

determinasi dicari dengan rumus sebagai berikut : 

R2  =  
2

44332211

Y

)YX(β)YX(β)YX(β)YX(β

S
S+S+S+S

 

Dimana: 

åYXk =  åXkY - 
n

Y))(X( k SS
 

Tingkat ketepatan regresi ditunjukan oleh determinasi (R2) yang 

besarnya berkisar antara o £  R2 £  1. Makin besar nilai R2 berarti makin 

tepat suatu garis regresi linier digunakan sebagai pendekatan. Apabila 

nilai R2 sama dengan 1 maka pendekatan itu benar-benar 

sempurna.(Gujarati, 1997: 99) 

3). Uji t 

Uji ini untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel 

independen mempunyai pengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen secara individu. Langkah-langkah dalam pengujian 

hipotesis (Djarwanto Ps dan Subagyo, P. 1996: 307) adalah sebagai 

berikut: 
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(1).    Menyusun formula hipotesis. 

Ho : b1 = 0, yaitu: 

(Variabel X tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Y) 

H1 : b1 ¹ 0, yaitu: 

(Variabel X mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Y) 

(2) Mencari ttabel dengan menentukan level of signifikan (a) sebesar 

0.05 dengan derajat kebebasan (n-2). 

(3).  Kriteria pengujian : 

 

 

 

 

(4).  Perhitungan nilai t 

t hitung =  
1

1

Sβ

β
 

Dimana: 

b1   = koefisien regresi 

Sb1 = standar error dari b1 

(5).  Kesimpulan Ho diterima atau ditolak. 

4). Uji F 

  
daerah terima 

daerah tolak daerah tolak 

-t (0,025; n-2) t (0,025; n-2) 
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Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-

langkah dalam pengujian hipotesis adalah: 

(1).  Menyusun formula hipotesis 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0  

(Variabel X1, X2, X3, X4 secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y). 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 ¹ 0  

 (Variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama mempunyai 

pegaruh yang signifikan terhadap variabel Y). 

(2).  Mencari Ftabel dengan menentukan level of signifikan (a) sebesar 

0,05 dengan derajat kebebasan (k-1) (n-1). 

(3).  Kriteria pengujian :  

 

 

 

 

 

Ho diterima apabila Fhitung £  Ftabel 

Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel 

 

 

 

daerah terima  
daerah tolak   

F (0,05; k-1; n-1)   
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BAB II 

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN  

KOMITMEN ORGANISASIONAL  

 

A.  KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 

Teori kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan terakhir 

yang hangat dibicarakan selama dua dekade terakhir ini. Gagasan awal 

mengenai model kepemimpinan transformasional dikembangkan oleh James 

Mc Gregor Burns yang menerapkannya dalam konstek politik dan selanjutnya 

kedalam organisasional oleh Bass (Pidekso, 2001: 72). 

Salah satu asumsi dasar teori kepemimpinan transformasional 

adalah “para pemimpin organisasi harus mampu menghadapi perubahan-

perubahan secara berkesinambungan (Syafar, 1991: 8). Dengan demikian, 

organisasi bisa bersaing dalam situasi ekonomi yang perubahannya serba 

cepat. Dalam situasi demikian setiap organisasi atau perusahaan 

menghadapi dua persoalan pokok. Pertama, menyangkut perubahan 

teknologi yang begitu cepat dan berkesinambungan dan kedua perubahan 

sosial, dalam artian arus manusia yang masuk ke dalam angkatan kerja dan 
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pasar memiliki kebutuhan, nilai-nilai dan sikap yang cenderung berbeda 

dari generasi-generasi sebelumnya. Angkatan baru ini muncul dengan 

ragam komposisi demografik, baik usia maupun jenis kelamin. 

Kedua perubahan yang cepat itu (teknologi dan angkatan kerja) dalam 

dekade ini dan dekade mendatang, memerlukan kepemimpinan yang luwes, 

berorientasi pembangunan, bersedia menerima perbedaan pandangan atau 

pendapat dan memanfaatkannya, serta mampu menghadapi angkatan kerja 

dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi. Bass dan Avolio      

(Syafar, 1991: 8) memandang kepemimpinan transformasional sebagai suatu 

kebutuhan yang mendesak untuk menghadapi permasalahan tersebut. 

Sementara Locke (Pidekso, 2001: 72) berpendapat bahwa 

kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang dipertentangkan 

dengan kepemimpinan yang memelihara Status-Quo. Kepemimpinan 

transformasional inilah yang sungguh-sungguh diartikan sebagai 

kepemimpinan yang bekerja menuju sasaran pada tindakan mengarahkan 

organisasi kepada suatu tujuan yang tidak pernah diraih sebelumnya. Tjiptono 

dan Syahkroza (Pidekso, 2001: 73) mengemukakan bahwa pemimpin 

transformasional bisa berhasil mengubah status-quo dalam organisasinya 

dengan cara mempraktikan perilaku yang sesuai pada setiap tahapan proses 

transformasi. Apabila cara-cara lama dinilai sudah tidak lagi sesuai, maka 

sang pemimpin akan menyusun visi baru mengenai masa depan dengan fokus 

strategik dan motivasional. Visi tersebut menyatakan dengan tegas tujuan 
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organisasi dan sekaligus berfungsi sebagai sumber inspirasi dan 

berkomitmen. 

Menurut Burn (Syafar, 1991: 89) kepemimpinan transformasional 

adalah proses dimana kepemimpinan atau atasan dan bawahan saling 

mendorong satu dengan yang lainnya kearah moral dan motivasi yang lebih 

tinggi. Kepemimpinan transformasional dengan demikian dapat 

meningkatkan kesadaran bawahan, dengan memberikan dorongan, cita-cita 

dan nilai moral yang lebih tinggi seperti kemerdekaan, keadilan, kesamaan, 

kedamaian dan rasa kemanusiaan. Jika dihubungkan dengan teori hirarki 

kebutuhan Maslow, maka kepemimpinan transformasional dimaksudkan 

untuk mendorong tingkatan kebetuhan bawahan, kearah hirarki yang lebih 

tinggi. 

Burn memandang kepemimpinan transformasional sebagai pengaruh 

diantara individu pada tingkat mikro. Dan pada tingkat makro merupakan 

memodifikasi proses tenaga untuk merubah sistem sosial dan kelembagaan. 

Pada analisis tingkat makro, kepemimpinan transformasional berkaitan 

dengan pembentukan pengungkapan, penegasan dan penengahan atau 

perdamaian diantara kelompok yang bertikai dalam rangka peningkatan 

motivasi individu. 

Burns membedakan secara jelas antara kepemimpinan 

transformasional menurutnya upaya untuk memotivasi bawahan dengan 

membangkitkan kepentingan bawahan itu sendiri. Para pemimpin misalnya 

berupaya menukar pekerjaan, subsidi dan keuntungan kontrak pekerjaan atau 
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para pemimpin perusahaan menukar upah dan status dengan daya kerja 

bawahan, artinya upah atau status dinaikkan, dengan harapan hal itu akan 

meningkatkan daya kerja para bawahan. Seperti kepemimpinan 

transformasional, kepemimpinan transaksional juga menyangkut nilai-nilai. 

Tetapi penekanannya lebih pada proses pertukaran atau keuntungan timbal 

balik. Burn juga membedakan kepemimpinan transformasional dengan 

dengan transaksional dari segi pengaruhnya terhadap kewenagngan 

birokratik. Organisasi birokratik menekankan pada legitimasi kekuasaan dan 

respek terhadap aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan. 

 

Kepemimpinan Transaksional 

Antara kepemimpinan transaksional dan transformasional menurut 

Bass 1985 (Utomo, 2002: 36)  adalah sebagai sesuatu yang berbeda namun 

tidak sebagai proses yang Mutually Exclusive. Artinya seorang pemimpin 

dimungkinkan menerapkan kedua tipe tersebut pada situasi yang berbeda. 

Kepemimpinan transformasional dirasakan mampu meningkatkan komunikasi 

antara pemimpin dan bawahan sehingga kebutuhan bawahan akan lebih 

banyak terpenuhi melalui praktik kepemimpinan transformasional. Sedangkan 

kepemimpinan transaksional merupakan basic dari kepemimpinan. 

Kepemimpinan transaksional adalah hubungan antara pemimpin dan 

bawahan berlandaskan pada adanya pertukaran atau adanya tawar-menawar 

antara pemimpin dan bawahan, dua faktor utama yang menjadi ciri 

kepemimpinan ini, yaitu : 
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1. Contigent Reward, yaitu pemberian imbalan sesuai kesepakatan, biasanya 

disebut juga sebagai bentuk pertukaran aktif. 

2. Mnagement By Exception, berbentuk aktif dan pasif. Aktif atau pemimpin 

secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap bawahannya untuk 

mengantisipasi adanya kesalahan. Pasif berarti intervensi dan kritik 

dilakukan setelah kesalahan terjadi, pemimpin akan menunggu semua 

proses dalam tugas selesai, selanjutnya menentukan ada atau tidaknya 

permasalahan. Pada Bass (Steers, 1976: 630) kepemimpinan transaksional 

memiliki tiga karakteristik yaitu Contingent Reward, Management By 

Exception dan Laises-Faire. Laises-Faire yang dimaksudkan adalah 

melepaskan tanggung jawab, menghindari pengambilan keputusan. 

Memotivasi Bawahan 

Bass (Syafar, 1991: 9) mendefinisikan kepemimpinan trans-

formasional sebagai pengaruh pemimpin atau atasan terhadap bawahan. Para 

bawahan merasakan kepercayaan, kebanggan, loyalitas dan rasa hormat 

kepada atasan dan mereka dimotivasikan untuk berbuat melebihi apa yang 

ditargetkan atau diharapkan. 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, pemimpin dalam hal ini memusatkan perhatian pada usaha 

untuk mengembangkan potensi bawahan secara penuh melalui pencapaian 

tingkat performansi kerja tertentu sebagaimana ditargetkan. 

Seorang pemimpin menurut Bass, dapat merubah bawahan dengan 

cara : 
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- Membuat mereka lebih menyadari nilai dan pentingnya hasil pekerjaan; 

- Mendorong mereka untuk merasakan kepentingan dirinya sebagai 

kepentingan organisasi atau tim; 

- Mendorong bawahan untuk meningkatkan hirarki kebutuhannya. 

Dengan demikian, kepemimpinan transformasional mempengaruhi 

bawahan melalui pembangkitan kekuatan emosi dan identifikasi terhadap 

atasan atau bawahan. Pembentukan bawahan dapat juga dilakukan dengan 

sistem pelatihan dalam arti pemimpin bertindak sebagai pelatih, guru dan 

mentor. 

Bass dan Avolio menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional 

berbeda dengan kepemimpinan transaksional kepemimpinan transformasional 

tidak hanya mengakui kebutuhan bawahan, tetapi juga mencoba berusaha 

meningkatkan kebutuhan tersebut dari tingkatan yang rendah ke tingkat yang 

lebih tinggi sampai kepada tingkatan yang mapan. Proses kepemimpinan ini 

dengan demikian dapat menghasilkan kemampuan bawahan untuk memimpin 

diri mereka sendiri mengambil tanggungjawab atas tindakannya sendiri dan 

memperoleh imbalan melalui kemandirian yang kuat. 

Kepemimpinan transformasional pada dasarnya memantau masalah 

pengembangan potensi dan performansi bawahan. Dalam hal ini bawahan 

dikembangkan kemampuannya untuk memperbaiki tindakan yang tidak 

sesuai dengan tanggung jawabnya. Secara grafik, Bass dan Avolio 

menjelaskan perbedaan kepemimpinan transformasional dengan transaksional 

seperti terlihat pada gambar II.1. 
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Dari diagram di atas dapat dilihat antara pemimpin transformasional 

dengan pemimpin kharismatik, terutama dari sudut pandang bawahan, yaitu 

Transformational Leadership 
 

                                    +                                 + Charisma 
Inspiration 

Individual 
Consideration 

Intelectual 
Stimulation 

Transactional 
Leadership 

 
 
 
 
 
 

+ 

Contigent 
Reward 

Management 
Exception 

Expected 
Performance 

Expected 
Effort 

Heightened motivation 
to attain Designated 
out come ( Extra effort 
) 

Gambar II.1 
 
Sumber : The Implications of transactional and transformational 

leadership For individual, team and organizational devopment 
Bass dan Avolio ( 1990 ; 231 – 272 ) 
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dari segi pemilikan sejumlah kekuasaan dan pengaruh ada kemiripan. (Bass 

and Avolio, 1990: 231 – 272). 

McClelland (1975) dan Howell (1986) (Syafar, 1997: 10) menyatakan 

secara personal kharisma tidak bekerja untuk mengembangkan bawahan 

menjadi pemimpin. Pada kenyataannya pemimmpin kharismatik enggan 

memberi wewenang seperti itu dapat mengancam kedudukan atau status 

kepemimpianannya. 

Menurut Yukl (Pareke, 2001: 143), formasi asli teori kepemimpian 

transformasional yang dikemukakan oleh Bass mencakup tiga komponen 

utama yaitu: 

1). Kharisma, didefinisikan sebagai suatu proses yang padanya seorang 

pemimpin mempengaruhi para pengikat dengan cara membangkitkan 

emosi-emosi yang kuat dan identifikasi terhadap pemimpin tersebut. 

2). Simulasi intelektual merupakan suatu proses dimana peran pemimpin 

adalah meningkatkan kesadaran para pengikut terhadap masalah-masalah 

yang ada di sekeliling mereka dan yang baru. 

3). Perhatian yang berorientasi individual, termasuk memberi dukungan, 

membesarkan hati dan memberi pengalaman-pengalaman yang bersifat 

pengembangan kepada para pengikut.   

Walaupun kepemimpinan transformasional sering dipandang sebagai 

kharisma, akan tetapi kepemimpinan transformasional memberi peluang yang 

lebih besar kepada bawahan untuk memperoleh tingkat ekonomi yang lebih 

tinggi atau mencapai tingkatan potensi yang paling tinggi. Oleh karena itu, 
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kepemimpinan transformasional menanggung resiko ancaman persaingan 

kepemimpinan, dari bawahan yang dibina atau dipersiapkan untuk menjadi 

pemimpin. 

Pertimbangan individu juga bermakna adanya kesadaran pemimpin 

untuk memahami dan memuaskan kebutuhan bawahannya, bahkan 

mendorong para bawahan untuk meraih tingkatan kebutuhanhannya yang 

lebih tinggi. Salah satu cara bagi pemimpin transformasional dalam hal ini 

adalah memberi teladan berperilaku sebagai model dan mendelegasikan 

tugas-tugas yang menantang kepada bawahannya. 

Zaleznik (Syafar, 1991: 10) menekankan pentingnya interaksi individual 

antara pemimpin dengan bawahan dalam pertimbangan-pertimbangan 

individual merupakan kunci dan proses transformasi. Hal yang paling penting 

dalam konteks interaksi individu adalah membantu menghubungkan bawahan 

saat ini dengan misi organisasi. Memadukan atau menyelaraskan antara 

kebutuhan individu dengan organisasi pada prinsipnya merupakan persoalan 

yang sangat penting bagi pemimpin transformal untuk dapat memperbaiki 

individu, kelompok atau organisasi. 

Dalam hubungan dengan simulasi intelektual, pemimpin transformal 

dapat membantu bawahan untuk memikirkan masalah-masalah lama dengan 

cara-cara baru. Dalam kondisi itu para bawahan dapat mengembangkan 

kemampuannya untuk memahami dan memecahkan masalah baik individu, 

kelompok atau organisasi. Sebab salah satu ukuran efektifitas kepemimpinan 

adalah sejauh mana bawahan mampu melaksanakan kegiatan dengan berhasil, 
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atau memecahkan persoalan tanpa terlalu banyak melibatkan pemimpinnya 

secara langsung. 

Dalam kepemimpinan transformasional yang terjadi tidak hanya 

sekedar pertukaran melainkan melibatkan pengembangan hubungan yang 

lebih dekat antara pemimpin dengan pengikut. Ada 4 unsur yang mendasari 

kepemimpinan transformasional yaitu : 

1). Charisma : Seorang pemimpin transformasional mendapatkan 

kharismanya dari pandangan pengikut, pemimpin yang berkharisma akan 

mempunyai banyak pengaruh dan dapat menggerakkan bawahan. 

2). Inspiration : Seorang pemimpin yang inspiratioanal dapat 

mengartikulasikan tujuan bersama serta dapat melakukan suatu 

pengertian mengenai apa yang dirasa penting serta apa yang dirasa benar. 

3).  Intelectual Stimulation : Pemimpin dituntut untuk dapat membantu 

bawahannya mampu memikirkan kembali mengenai masalah-masalah 

lama dengan metode maupun cara baru. 

4).  Individualized Consideration : Seorang pemimpin harus mampu untuk 

memperlakukan  bawahannya secara berbeda-beda namun adil dan 

menyediakan prasarana dalam rangka pencapaian tujuan serta 

memberikan pekerjaan menantang bagi bawahan yang menyukai 

tantangan. 

Ciri-ciri kepemimpinan transformasional menurut Elizabeet O’leary. 

(Dominikus, 2001:  32 – 33) adalah : 
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a. Kharisma, pemimpin transformasional adalah seorang yang memiliki visi 

yang jelas untuk organisasi dan dapat dengan mudah mengkomunikasikan 

visi tersebut kepada para anggota tim. 

b. Keyakinan pemimpin transformasional memiliki naluri bisnis yang baik 

yang mampu melihat keputusan-keputusan apa yang akan berpengaruh 

positif teerhadap organisasi. Ini memampukan mereka untuk bertindak 

dengan penuh keyakinan dan membangkitkan kepercayaan diantara para 

anggota tim. 

c. Rasa hormat dan pengabdian. Pemimpin transformasional 

membangkitkan rasa hormat dan pengabdian di dalam diri tiap-tiap 

anggota dengan menyediakan waktu untuk menyatakan bahwa 

merekapenting. 

d. Pujian terbuka. Pemimpin ini sering memberi pujian terbuka terhadap 

orang-orang dan tim atas pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. 

e. Informasi. Pemimpin ini adalah jawara dalam membantu yang mereka 

sangsi mampu kerjakan. Ini dicapai melalui pujian-pujian dan dorongan-

dorongan. 

Dari ciri-ciri tersebut, kepemimpinan transformasional dapat menjadi 

gaya kepemimpinan yang sangat melelahkan karena pemimpin bertanggung 

jawab terhadap visi dan cara-cara mencapai visi tersebut. 

Hammer (Muchiri, 2000: 125) mengemukakan pendapatnya bahwa 

kepemimpinan transformasioanal dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan 
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(gap) yang ditimbulkan oleh adanya perubahan, karena kepemimpinan ini 

mencakup : 

· Kepercayaan (Trust) antara manajemen menengah dan atas untuk 

melakukan lompatan dari “cara lama” (Oldway) ke “cara baru” (New  

way). 

· Pemberdayaan (Empowerment). Kesenjangan transformasi ditentang 

ketika kekuasaan harus di bagi dengan pimpinan pada semua level baik 

level atas, level bawah maupun level menengah. 

· Visi, untuk menghadapi perubahan  kuantun yang pasti karena dibutuhkan 

suatu visi “New Way” (cara baru). 

Berikut ini adalah gambar II.2 pengaruh kepemimpinan transformasional 

terhadap kesenjangan ( gap ) transformasi : 

 

    The transformation  

  

 

 

    Cross the gap by: 

    Developing trust 

 

 

 

Old Way 

Machine way 

Hierarchical 

Control-Focused 

Bueraukratic 

G 

A 

P 

New way 

Information Age 

Networks 

Loose / flexible 

Knowledge 

creation 

Empowering all levels 

Eliminating Work 

Architecting the new way – new systems 
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Gambar II.2  

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap  

Kesenjangan ( Gap ) Transformasi 

 

                         Sumber : Tichy and De Vanna ( 1986 : 378 ) 

Kepemimpinan transformasional dibutuhkan ketika terjadi kerusakan 

dan pembaharuan organisasi secara terus menerus. Karena memberi nilai 

tambah bagi organisasi membuat bawahan mengerti bagaimana kontribusi 

peranan mereka terhadap nilai dan menciptakan emotional energi (energi 

emosional). Emotional energy merupakan keunggulan kompetitif di 

organisasi karena mampu meningkatkan kualitas, biaya rendah dan 

kemampuan untuk perubahan secara terus menerus. 

 

Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Kepemimpinan 

Transformasional Dalam hubungan dengan perubahan Organisasi 

Power dan Eastment (Pareke, 2001: 146) berpendapat bahwa fokus 

perhatian penelitian kepemimpinan transformasional secara dominan 

ditujukan pada area proses organisasi dan transformasi individual. Hubungan 

antara kepemimpinan transformasional dengan perubahan organisasi 

diterangkan melalui aspek penting yaitu : aspek pertama : Adalah bahwa 

perubahan organisasi merupakan sesuatu yang mungkin dan bukan sesuatu 

yang mustahil. Kedua : Perubahan organisasi merupakan hasil dari berbagai 

mekanisme yang salah satunya adalah kepemimpinan transformasional. 

Ketiga: kepemimpinan transformasional mempengaruhi perubahan organisasi 
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melalui artikulasi yang dilakukan oleh pemimpin dan penciptaaan kongruensi 

antara kepentingan-kepentingan anggota organisasi dengan visi yang 

ditetapkan pemimpin. 

Faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan 

transformasional terdiri dari : 

a). Orientasi yang ditekankan oleh organisasi apakah penekannya pada 

efeisiensi atau adaptasi. 

b).  Dominasirelatif unit-unit inti teknis dan rentang terbatas ( Goundary – 

Spaning ) dalam sistem kerja organisasi. 

c).  Struktur organisasi. 

d).  Model kepenguasaan. 

Power dan Eastman juga mengajukan 5 proporsisi yaitu : 

1. Organisasi akan lebih bersedia menerima kepemimpinan 

transformasional. Selama orientasi adaptasi lebih besar dibandingkan 

dengan selama orientasi efisiensi. 

2. Organisasi yang memiliki unit-unit dengan rentang terbatas (Boundary – 

spanning) yang dominan akan lebih bersedia menerima kepemimpinan 

transformatsional dibandingkan dengan unit-unit teknis yang dominan. 

3. Baik struktur yang sederhana maupun bentuk adhokrasi akan lebih 

bersedia menerima kepemimpinan transformasional dibandingkan dengan 

struktur organisasi birokrasi mesinisasi, birokrasi proporsional atau 

bentuk struktur divisional. 
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4. Organisasi dengan model kepenguasaan oleh kelompok tertentu (Clan) 

lebih bersedia menerima kepemimpinan transformasional selama orientasi 

adaptasi dibandingkan organisasi dengan model  kepengawasan pasar atau 

birokratik. 

5. Konteks pertentangan (Contexs-Confronting) proses kepemimpinan 

transformasional akan dipersyaratkan dalam konteks pemanfaatan proses 

kepemimpinan transformasional akan dipersyaratkan Context-harnissing 

dalam konteks tertutup organisasional terhadap tipe kutub positif. 

Empat proporsi pertama berkaitan dengan faktor-faktor kontekstual 

organisasi yang mempengaruhi kebutuhan akan tipe kepemimpinan 

transformasional. Sedang proporsi kelima berkaitan dengan tipe-tipe polar 

kontekstual organisasi dalam hubungannya dengan bentuk kepemimpinan 

transformasional. 

 

4. Hubungan Antara Kepemimpinan Transformasional dan Kharismatik 

Kepemimpinan transformasional sangat sulit dibedakan dengan 

kepemimpinan kharismatik. Keduanya merujuk kepada proses mempengaruhi 

perubahan-perubahan sikap dan asumsi anggota organisasi dan membangun 

komitmen atau kesepakatan sesuai dengan misi ataupun tujuan organisasi. 

Kharisma menurut Yukl (Syafar, 1991:11) kepercayaan yang dihasilkan 

melalui persepsi bawahan terhadap kualitas dan perilaku pemimpin. Persepsi 

dalam hal ini dipengaruhi oleh konteks situasi pemimpin dan bawahan secara 

individu serta kebutuhan dan kepentingan bersama. 
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Teori House mengemukakan bahwa pemimpin kharismatik 

mempunyai tingkat kekuasaan referensi yang sangat tinggi dan bahwa 

sebagian dari kekuasaan tersebut berasal dari  keinginan mereka untuk 

mempengaruhi orang lain. (House, 1994: 81) mengemukakan beberapa 

indikator yang menentukan kepemimpinan kharismatik yaitu (Syafar, 1991: 

11-12) yaitu ; 

a. Pembenaran bawahan secara jujur terhadap kepercayaan 

kepemimpinannya. 

b. Kesamaan kepercayaan pemimpin dan bawahan 

c. Bawahan menerima keberadaan pemimpinnya tanpa ragu-ragu. 

d. Kasih sayang bawahan kepada atasan atau pemimpinnya. 

e. Kepatuhan pemimpin kepada bawahan. 

f. Keterlibatan emosional terhadap misi organisasi. 

g. Performasi tujuan yang tinggi dari bawahan. 

h. Bawahan berkeyakinan bahwa mereka mampu memberi kontribusi bagi 

kesuksesan missi kelompok. 

Menurut teori yang dikembangkan oleh House, para pemimpi 

kharismatik ingin memiliki kekuasaan yang tinggi, rasa percaya diri yang 

tinggi dan pendirian yang tegar atas apa yang diyakininya secara idealis. 

Melalui kekuasaan yang tinggi ini para pemimpin mempengaruhi 

mempengaruhi bawahannya. Kemudian kepercayaan diri dan pendirian yang 

tegar akan meningkatkan ketulusan dan kepercayaan para bawahan terhadap 

pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh pemimpin. 
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Dengan demikian, kepemimpinan kharismatik merupakan kumpulan 

perilaku pemimpin yang dapat dijadikan teladan dan idola oleh para bawahan. 

Pemimpin sebagai model tidak berarti bahwa bawahan menerima begitu saja 

apa yang dicontohkan oleh pemimpinnya tetapi para bawahan berusaha 

mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai kepeercayaan pimpinannya. 

Bass memberikan pemahaman yang lebih luas bahwa kepemimpinan 

kharismatik lebih dari sekedar keyakinan terhadap kepercayaan tetapi mereka 

memiliki kemampuan supernatural. Bawahan sebagai bagian dari 

kepemimpinan kharismatik tidak hanya percaya dan hormat kepada 

pemimpinnya, tetapi mereka menjadikan idola dan pujaan sebagai figur 

supranatural. 

Oleh karena itu, kepemimpinan kharismatik biasanya muncul pada 

saat bawahan memegang aturan-aturan kepercayaan dan memiliki fantasi 

sebagai sesuatu yang dapat membangkitkan daya tarik emosional dan rasional 

terhadap pemimpinnya. Kepemimpinan kharismatik muncul ketika suatu 

organisasi berada pada masa transisi. Juga muncul ketika kewenangan formal 

gagal menyelesaikan krisis dan ketika nilai-nilai dan kepercayaan tradisional 

dipertanyakan. Oleh sebab itu, kepemimpinan kharismatik lebih mudah 

ditemukan pada perusahaan yang organisasinya relatif baru ; Perusahaan yang 

berjuang mempertahankan kelangsungan hidupnya ; atau perusahaan lama 

yang gagal. Akan tetapi kepemimpinan kharismatik sulit ditemukan pada 

organisasi atau perusahaan yang sukses. 
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Efektifitas kepemimpinan kharismatik tak lepas dari baris 

kekuasaannya. Teori kepemimpinan menyebutkan kepemimpinan gaya/ 

model apapun tak akan  berhasil tanpa basis kekuasaan yang memadai : John 

French dan Bertram Raven (Soetjipto, 2000: 46), lewat artikel klasiknya yang 

dipublikasikan 40 tahun lebih yang lalu, menyebut basis kekuasaan ada 5 

yaitu reward power (seberapa jauh mampu memberikan balas jasa) ; coerceve 

power (otoritas formal di dalam organisasi) ; expert power (keahlian) ; dan 

referent power (karakter pribadi). 

Berdasarkan survei diantara basis kekuasaan tersebut, refernt power 

(RP) lah yang paling bisa menghasilkan kepemimpinan efektif. Referent 

power juga merupakan basis kekuasaan kepemimpinan kharismatis, karena 

karisma seseorang pada dasarnya merupakan cerminan pribadinya. 

Menurut Max Weber (Soejipto, 2000: 46) efektifitas kepemimpinan 

kharismatis tak hanya bergantung kepada Referent power semata melainkan 

juga kepada dua variabel lain yaitu : 

1. Perwujudan referent power dalam perilaku kepemimpinan , khususnya 

yang berkaitan dengan visi dan kinerja organisasi (House & Arthur, 

1993). 

2. Variabel kedua yaitu situasi. Weber berpendapat kepemimpinan 

kharismatis akan tumbuh dan berkembang dalam dua situasi : krisis dan 

sukses. Keduanya harus hadir secara bersama sebagai bukti kemampuan 

seseorang sebagai pemimpin. 
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Masalahnya, variabel situasi ini sangat rawan manipulasi. Bentuk 

manipulasi yang muncul yaitu membangun dan mempertahankan 

kepemimpinan kharismatisnya dengan menciptakan krisis ekonomi  yang 

berkepanjangan dan mengeksploitasi krisis. 

Pemimpin kharismatis sejati tak merasa perlu merekayasa atau 

mengeksploitasi krisis yang sesungguhnya terjadi. Bahkan ia juga tak ragu 

menyiapkan orang lain untuk menggantikan dirinya. Pemimpin kharismatis 

tidak akan kehilangan kharismanya, karena kharisma akan melekat seumur 

hidup pada pemiliknya dan yang paling penting dia akan tetap dikenang 

bukan hanya sebagai pemimpin kharisma pada zamannya  melainkan juga 

sebagai pemimpin yang beretika. 

 

BEBERAPA IMPLIKASI DARI KEPEMIMPINAN TRANS-

FORMASIONAL      

Gaya  kepemimpinan transformasional memberikan kesempatan 

untuk memperluas imej (nama baik) perusahaan dan meningkatkan 

keberhasilan dalam rekruitment, seleksi dan promosi. Gaya ini juga memiliki 

implikasi pada pelatihan organisasi dan pengembangan kegiatan dan desain 

pekerjaan serta struktur organisasi (Steers, 1996:  633). 

Pada hakekatnya kepemimpinan transformasional mengarah pada 

pengembangan self managed. Beberapa implikasi yang muncul dari 

kepemimpinan transformasional yaitu : 
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a. Pemberian otonomi yang lebih tinggi kepada setiap pekerja atau bawahan, 

sehingga mereka bisa berekspresi lebih bebas dan berjalan sendiri tanpa 

terlalu banyak campur tangan pemimpin atau atasan. Oleh karena itu 

setiap pekerja dituntut untuk memiliki kemampuan atau kemandirian yang 

tinggi dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap tanggung jawab 

yang diembannya. Dalam kondisi seperti ini, maka seseorang pemimpin 

seharusnya berperan sebagai pelatih, pembinan, guru dan mentor yang 

diharapkan dapat mendorong bawahannya untuk meningkatkan kualitas 

kemampuan dan membangkitkan kemandirian bawahannya. 

b. Bahwa pemimpin transformasional harus bersedia menghadapi resiko 

persaingan kepemimpinan yang muncul dari bawahannya sendiri. Artinya, 

pemimpin sebagai transformator yang mempersiapkan bawahannya untuk 

dapat mengambil alih tanggung jawab atau menjadi pemimpin pada suatu 

saat tertentu. 

Permasalahan yang muncul kemudian adalah, kesediaan para pemimpin 

mempersiapkan bawahannya untuk memasuki era seperti itu, artinya 

terjadinya persaingan antara pemimpin dan bawahannya ( terutama bagi 

perusahaan keluarga yang sebagian besar menjadi karakter perusahann di 

Indonesia ). 

Kendala ini muncul, sebab kepemimpinan selama ini ditumbuh 

kembangkan dalam kultur kepemimpinan transaksional dan kharismatik. 

Pada kenyataannya pola kepemimpinan seperti itu lebih banyak 

manguntungkan kelompok pemimpin (Patron) ketimbang bawahan  
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(klien) Disamping itu, keterlenaan para pemimpin selama ini (terutama 

pemimpin kharismatik) enggan memberi wewenang kepada bawahannya. 

Kendala yang kedua adalah kesiapan dan kemampuan bawahan 

untuk menerima situasi seperti itu, untuk itu diperlukan kerjasama 

pemimpin dan bawahan agar transformasi pimpinan ke dalam  kultur 

oganisasi atau perusahaan (sudah disepakati) dapat dilaksanakan dengan 

baik dan konsekuen.  

 

B.  KOMITMEN ORGANISASI 

1. Pengertian Komitmen Organisasi 

Secara tertulis, komitmen organisasi mempengaruhi berbagai 

perilaku penting agar organisasi berfungsi efektif (Dongoran, 2001: 36). 

Berikut ini beberapa pengertian dari beberapa pendapat yang dikutip oleh  

Dongoran (2001: 36:-38). 

Yukl (1989) melihat komitmen sebagai hasil suatu pengaruh, 

sementara March dan Simon memberi pengertian tentang komitmen 

sebagai kepercayaan yang diberikan pihak tertentu kepada seseorang. Yukl 

(1994: 194) menulis bahwa komitmen merupakan “target person 

internally agre cith adocision … and makes great effort to implement the 

decision effectively. Sementara itu Hodge dan Anthony (1988: 482) 

menulis “commitment is the catalyc effect that culture has on organization 

members action and efforts.” Selanjutnya, definisi yang sering digunakan 

adalah bahwa organizational commitment is a three-part construct 
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including belief in and acceptance on the goals and values of the 

ognaization, awillingness to exert effort on behaef of the organization and 

intention to stag with the organization” (McCaul et al., 1995 ) 

Allen dan Meyer (1990: 1) memperkenalkan Three Component 

Model of Commitment dan mengukur tiga komponen-komponen komitmen 

tersebut. Mereka memberi batasan atas tiga komponan komitmen tersebut 

sebagai berikut: 

“The affective component of organizational commitment … nefers 
to the employee’s emotional attachment to indentification with and 
involment the ognanization. The continuance componen refer to 
commitment based on the cost that the employee associates with 
leaving the organization. Finally the normative componen refer to 
the employee’s felling of obligation to remain with the 
organization.  

 

Walau ketiga komponen di atas menjadi pengait (link) antara anggota 

organisasi dan berperan dalam menentukan komitmen anggota terhadap 

organisasi, namun Meyer dan Allen (1990: 3) menyebut “karyawan 

dengan tingkat komitmen efektif tinggi karena mereka menginginkan hal 

itu (they want to), karyawan dengan tingkat komitmen kontinuan tinggi 

(kuat) karena memang mereka membutuhkannya (they need to), dan yang 

memiliki komitmen normatif kuat karena mereka merasa mereka 

seharusnya melakukan hal itu (they ought to). 

Sedangkan Mowday et al., (Muchiri, 2002: 269) mendefinisikan 

komitmen organisasional sebagai kekuatan relatif pada identifikasi dan 

keterlibatan individu di dalam organisasi, yang melibatkan kepercayaan 

dan penerimaan tujuan dan nilai-nilai organisasi dalam rangka pencapaian 
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tujuan organisasi dan keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari 

organisasi. 

Menurut Dongoran (2001: 38) komitmen organisasi mencakup 

keinginan dan kesediaan dua belah pihak yaitu organisasi dan anggota. 

Untuk bersikap dan berperilaku sesuai sistem nilai organisasi, yang 

menguntungkan bagi perkembangan dan kesejahteraan dua belah pihak 

dalam rangka mewujudkan kesan organisasi. Dengan kata lain, terdapat 

mutual benefits  diantara anggota dan organisasi (Muchiri,  2002: 38). 

Artinya pada suatu sisi terdapat kesediaan anggota untuk menerima sistem 

nilai organisasi, kesediaan melakukan tugas organisasi dalam rangka 

pencapaian lesan organisasi dan kesediaan untuk tetap menjadi anggota 

organisasi, di sisi lain terdapat kesediaan organisasi untuk memenuhi 

kebutuhan anggota agar sejahtera, kesediaan menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif untuk dapat bekerja dengan baik, tersedia resources 

yang diperlukan, hubungan bawahan atasan baik, waktu untuk melakukan 

tugas cukup, gaji memadai dan karir terjamin. 

 

2. Jenis-jenis Komitmen Organisasi 

a. Komitmen Organisasi Menurut Becker 

Becker (Meyer et al., 1993: 539) mengemukakan teori side bets 

yang menjelaskan bahwa seseorang bertingkah laku yang mengarah 

pada komitmen organisasi disebabkan oleh adanya kekhawatiran bahwa 

ia akan kehilangan side bet jika tidak bertahan dalam organisasi 
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tersebut. Adapun yang dianggap berharga, yang tidak akan diperoleh 

apabila seseorang tidak lagi menjadi anggota organisasi tersebut. Jadi 

bawahan merasa memiliki investasi yang telah dikumpulkannya 

selamanya selama berada dalam organisasi. Dan investasi ini akan 

hilang jika individu (bawahan) tersbut keluar dari organisasi, misalnya 

dan pensiun, peningkatan gaji secara berkala. Teori Side bets ini 

merupakan dasar dari komitmen kesinambungan yang dikemukakan 

oleh Mayer & Allen.   

b. Komitmen Organisasi Menurut Allen & Meyer 

Meyer dan Allen (1993: 539) mengidentifikasikan tiga tema 

dalam definisi komitmen. Yaitu komitmen sebagai kelekatan afektif, 

komitmen (Sebagai persepsi terhadap kerugian bila meninggalkan 

organisasi) dan komitmen sebagai kewajibanuntuk tetap berada dalam 

organisasi. 

Atas dasar ketiga tema tersebut Allen dan Meyer membedakan 

komitmen organisasi atau tiga komponen, yaitu : 

1). Komitmen Afektif (Affective Commitment) yaitu komitmen yang 

mengacu pada kelekatan emosional seseorang terhadap 

organisasinya. Individu dengan komitmen efektif yang kuat akan 

mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi. Ia akan terlibat 

secara penuh pada kegiatan-kegiatan organisasi serta sangat 

menikmati keanggotaannya dalam organisasi. 
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2). Komitmen Kesinambungan (Continuance Commitment) adalah 

komitmen yang berasal dari persepsi individu terhadap kerugian 

(side bets) jika tidak melakukan suatu tingkah laku yang konsisten. 

Dengan demikian, komitmen kesinambungan menggambarkan 

persepsi individu terhadap kerugian yang diasosiakannya dengan 

meninggalkan organisasi. 

3). Komitmen Normatif (Normative Commitment) merupakan 

komitmen yang mengacu pada keyakinan seseorang akan tangung 

jawabnya terhadap organisasi sehingga merasa wajib untuk tetap 

berada dalam organisasi.  

Menurut Allen dan Meyer (1993: 539) karyawan yang memiliki 

komitmen efektif yang kuat akan tetap bertahan dalam organisasi/ 

perusahaan karena mereka ingin (want) karyawan dengan 

kesinambungan yang lewat tetap berada di organisasi/perusahaan 

tersebut karena mereka membutuhkannya (need). Sedangkan bagi 

karyawan yang memiliki komitmeen normatif yang kuat, tetap bertahan 

dalam organisasi karena mereka merasa memang sudah seharusnya 

(ought to). 

c. Komitmen Organisasi Menurut Mowday, Porter dan Steers 

 Komitmen organisasi dari Mowday et al., lebih dikenal sebagai 

pendekatan sikap terhadap organisasi. Komitmen  organisasi sebagai 

suatu sikap oleh Mowday et al., (Steers, 1988: 576) diartikan sebagai 
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suatu kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu 

terhadap suatu organisasi. 

d. Menurut Hall (Ferris dan Aranya, 1983: 87-88) yang sejalan dengan 

Mowday et al., mengatakan bahwa definisi komitmen organisasi harus 

mengandung dua komponen yaitu komponen sikap dan tingkah laku. 

Komponen sikap mencakup: 

1. Identifikasi terhadap organisasi ditandai dengan adanya penerimaan 

tujuan-tujuan organisasi (merupakan dasar dari komitmen organisasi). 

Hal ini tampil melalui sikap menyetujui kebijaksanaan organisasi, 

kesamaan nilai pribadi dan nilai-nilai perusahaan dan perasaan bangga 

menjadi bagian dari organisasi. Karyawan yang komitmen 

organiasasinya rendah mempunyai pandangan yang berbeda dengan 

kebijaksanaan perusahaan dan perusahaan tersebut kurang memiliki arti 

penting bagi dirinya. 

2. Keterlibatan dalam bekerja di organisai (merupakan kekuatan dari 

komitmen). Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi 

akan menerima hampir semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

3. Kehangatan/penghargaan atau loyalitas terhadap organisasi (merupakan 

evaluasi terhadap komitmen organisasi tinggi merasakan adanya 

loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi, sedangkan karyawan 

yang komitmen organisasinya rendah, kurang merasakan hal tersebut. 

Sedangkan yang termasuk dalam komponen tingkah laku adalah: 
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1). Kesediaan untuk berusaha demi organisasi, yang tampil melalui 

kesediaan bekerja melebihi apa yang diharapkan, agar perusahaan 

dapat maju. 

2). Keinginan atau dorongan untuk tetap berada dalam organisasi. 

Karyawan menganggap perusahaannya sebagai tempat bekerja yang 

baik, sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari perusahaan. 

Sebaiknya karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang rendah 

mengganggap bahwa bergabung dengan perusahaan atau organisasi 

tersebut merupakan suatu kesalahan. 

Buchanan (Cook dan Wall, 1980: 40) mengemukakan 

pandangannya yang sedikit berbeda dengan Hall, ia mengatakan 

bahwa komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen yaitu: 

1). Adanya identifikasi, yang berarti adanya kebanggaan terhadap 

organisasi dan terjadinya internalisasi tujuan-tujuan dan nilai-nilai 

organsasi. 

2). Adanya ketrlibatan, yang ditandai dengan penyerapan aspek-aspek 

psikologis dalam setiap aktivitas dalam mennjalankan peran. 

3). Adanya loyalitas, yang ditunjukkan dengan afeksi dan kelekatan pada 

organisasi serta adanya perasaan memiliki yang diwujudkan dalam 

keinginan untuk tetap tinggal dalam organisasi. 

Komponen sikap dari Mowday et al., ini merupakan dasar bagi komitmen 

afektif dari Meyer & Allen. Dalam penelitian ini penulis 
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menggunakan teori komitmen dari Mowday et al., sebagai pedoman 

penelitian.  

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Komitmen 

Dalam usaha untuk mengembangkan metode dapat 

meningkatkan komitmen organisasi karyawan dan menekankan 

tingkat pergantian karyawan di perusahaan dilakukan sejumlah 

penelitian untuk mencari variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap komitmen organisasi. Variabel-variabel tersebut oleh 

Mowday et al., (Allen dan Meyer,        1988: 195) digolongkan ke 

dalam empat katagori, yaitu karakteristik personal, karakteristik yang 

berhubungan dengan peran, pengalaman dalam bekerja dan 

karakteristik struktural. Di bawah ini akan diuraikan mengenai empat 

golongan anteseden komitmen organisasi tersebut: 

a. Karakteristik Individu  

Terdapat beberapa variasi karakteristik individu yang berhubungan dengan 

komitmen organisasi yang akan dijelaskan berikut ini : 

1). Usia 

Penelitian memperlihatkan hasil bahwa karyawan yang berusia lebih tua 

yang telah bergabung dengan organisasi / perusahaan labih dari dua 

tahun dan mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, memiliki 

komitmen organisasi dibandingkan kelompok karyawan berusia 

muda ( Greenberg dan Baron, 1993: 182). 
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2).  Masa Kerja 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masa kerja berkorelasi 

positif dengan komitmen organisasi. Seperti yang dikatakan O’ 

Driscoll karyawan dengan masa kerja yang lebih lama memiliki 

komitmen organisasi yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori 

Side Bets dari Beeker, semakin senior seorang karyawan maka 

semakin banyak investasi yang sudah mereka tanam di perusahaan 

(Greenberg dan Baron, 1993: 185). 

 

 

3).  Tingkat Pendidikan 

Menurut Grusky, Steers dan Salancik (Ferris dan Aranya,             

1983: 89) karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan 

tinggi akan menunjukan komitmen organisasi yang rendah. Adanya 

hubungan yang negatif antara komitmen organisasi dengan tingkat 

pendidikan disebabkan oleh semakin tinggi tingkat pendidikan 

semakin tinggi harapan-harapannya terhadap organisasi / 

perusahaan. Harapan-harapan tersebut umumnya sulit dipenuhi 

oleh pihak organisasi / perusahaan sehingga konsekuensinya 

komitmen organisasi akan rendah. 

4).   Jenis Kelamin  

Penelitian Hrebiniak dan Alloto (1972), Angle dan Perry (1981) 

(Feeis dan Aranya, 1983: 39) mengenai komitmen organisasi dan 
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jenis kelamin menunjukan bahwa karyawan wanita memiliki 

komitmen organisasi yang lebih tinggi daripada karyawan pria. Hal 

ini karena wanita pada umumnya harus mengatasi lebih banyak 

rintangan dalam mencapai posisinya di dalam organisasi, sehingga 

keanggotaan organisasi menjadi penting bagi mereka. 

5).   Status Perkawinan 

Berdasarkan penelitian Hrebiniak dan Alutto serta Angle dan Perry 

(Ferris dan Araya, 1983: 89) diperoleh hasil bahwa status 

perkawinan berkorelasi positif dengan komitman orgaisasi. 

Komitmen organisasi pada kelompok karyawan yang sudah 

menikah lebih tinggi daripada kelompok karyawan yang belum 

menikah. 

b. Karakteristik Pekerjaan 

Ada tiga aspek yang berhubungan dengan peran karyawan dan 

karakteristik pekerjaan yang empengaruhi komitmen organisasi, yaitu 

tantangan dalam pekerja, ketaksaaan peran dan konflik peran. 

1).  Tantangan Dalam Pekerjaan  

Tantangan dalam pekerjaan yang dimaksud adalah adanya variasi 

dari tugas, kesempatan untuk unjuk kreativitas adanya tanggung 

jawab, adanya kesulitan yang bertahap dalam tugas dan 

kesempatan untuk menggunakan ketrampilan yang dimiliki. 

Menurut Steers (1988: 578) variasi bertentangan dan kemenarikan 

pekerjaan cenderung meningkatkan komitmen organiasasi pada 
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karyawan. Hal ini didukug oleh kenyataan bahwa karyawan 

cenderung menyenangi pekerjaan yang memberikan kesempatan 

untuk  menggunaka ketrampilan dan kemampuan mereka serta 

tugas yang bervariasi dan adanya kebebasan serta umpan balik 

mengenai penelitian terhadap hasil pekrjaan mereka. 

2).  Ketaksaan Peran  

Berdasarkan penelitian ditemukan adanya hubungan yang  negatif 

antara ketaksaan peran dengan komitmen organisasi (Mowday, et 

al., 1982: 144). Ketaksaan peran yang dimaksud adalah kurangnya 

pengertian seorang karyawan mengenai hak dan kewajibannya 

dalam melakukan pekerjaan.   

3).  Konflik Peran  

Morris dan Sherman (Mowday et al., 1982 :145) manyatakan 

bahwa konflik peran berhubungan negatif dengan komitmen 

organisasi. Yang dimaksud dengan konflik peran di sini adalah 

perbedaaan antara tuntutan pekerjaan dan perbedaan., antara 

tuntutan fisik dan standar pribadi, nilai atau harapan individu / 

karyawan. 

c. Karakteristik Struktural 

Menurut Morris dan Steers (Mowday et al., 1982: 557) dalam 

karakteristik struktural ini terdapat dua variabel penting yang 

berhubungan secara positif dengan komitmen organisasi, yaitu adanya 

formalisasi dan desentralisasi. 
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1). Formalisasi, mengenai pada tingkat standar disasi dari pekerjaan di 

perusahaan . Dengan kata lain ada standarisasi berarti ada deskripsi 

dan struktur pekerjaan yang jelas, ada pereturan dan prosedur yang 

jelas, ada peraturan dan prosedur yang jelas mengenai proses. 

Penelitian Dornstern dan Matalon serta Morris dan Steers (Mowday 

et al., 1982: 558) menemukan bahwa variabel formalisasi 

berkorelasi positif secara signifikan dengan komitmen organisasi. 

2). Desentralisasi yaitu adanya pembagian kekuasaan dan wewenang 

bagi banyak orang, sehingga tidak hanya satu orang yang 

berpartisipasi untuk mengambil atau membuat keputusan . Morris 

dan Steers dalam hubungan positif antara desentralisasi dengan 

komitmen organisasi. 

d. Pengalaman Bekerja 

Mowday et al., (1982: 560) memandang pengalaman bekerja 

sebagai kekuatan sosialisasi yang mempunyai pengaruh penting 

terhadap pembentukan komitmen organisasi. Beberapa variabel yang 

termasuk dalam pengalaman bekerja adalah : 

1). Perasaan dihargai yaitu sejauh mana individu merasa dipentingkan 

atau diperlukan dalam mengemban misi organisasi. 

2).  Persepsi tentang gaji 

Persepsi gaji yang dimaksud disini adalah termasuk imbalan ekstrinsik selain 

gaji pokok, seperti tunjangan-tunjangan, bonus, insentif dan 

pensiun. Imbalan ekstrinsik menjadi penting karena dapat menjadi 
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rangsangan bagi individu untuk mempertahankan keanggotaan 

organisasinya. 

3).  Keterlibatan sosial 

Bahwa semakin banyak interaksi sosial makin banyak ikatan 

sosial individu yang berkembang di dalam organisasi sehingga 

komitmen organisasi semakin tinggi. 

4).  Keterandalan organisasi ( Organizational Dependebility ) 

Adalah sejauh mana individu merasa bahwa organiasasi dapat 

diandalkan dalam memperhatikan para anggotanya (Mayer dan 

Allen, 1990 : 5) 

Menurut Lee dan Miller (Dongoran,  2001: 45) komitmen 

organisasi terhadap anggota bisa dilihat dari dua segi, yaitu dari 

sudut organisasi dan dari sudut anggota. Dari sudut anggota , 

organisasi komit kepada anggota bila yang bersangkutan 

dibutuhkan organisasi karena memiliki keahlian yang diperlukan 

organisasi, yang bersangkutan potensial untuk bermanfaat bagi 

organisasi dalam jangka panjang, memiliki potensi yang kalau 

dikembangkan akan sangat berarti bagi organisasi, bersikap positif 

terhadap organisasi, bersedia berkorban dan bekerja keras serta 

cerdik demi organisasi. 

Dari sudut organisasi, faktor penentu tersebut bisa berupa: 
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-  Organisasi merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan 

anggotanya agar mampu mengikuti perkembangan organisasi 

(management development). 

-  Selalu diberi pengarahan, pelatihan dan sosialisasi sistem nilai 

organisasi hingga bisa didarah dagingkan oleh anggota 

(internalization ). 

-  Organisasi merasa bertanggung jawab untuk menciptakan 

situasi kondusif sebagai wujud komitmen terhadap anggota. 

Situasi tersebut bisa berupa : 

* Waktu yang cukup bagi anggota dalam melaksanakan tugas 

penyediaan sumber yang diperlukan agar tugas anggota bisa 

dilaksanakan dengan lancar. Informasi akurat tentang pekerjaan 

tepat pada waktunya sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan 

dengan baik dan supervisor supportiveness seperti trust dan 

attractiveness yang ditunjukan organisasi (dalam hal ini atasan) 

terhadap anggota atau bawahan, serta bersedia membayar 

setimpal dengan upaya yang dikontribusikan kepada organisasi. 

 

4. Cara memperoleh dan Meningkatkan Komitmen Dalam Organisasi 

Perlu dijelaskan bahwa cara memperoleh dan meningkatkan 

komitmen organisasi terhadap anggota berarti anggota berusaha 

menyenangkan pihak organisasi agar organisasi tidak memecat yang 

bersangkutan. Sebaliknya, cara memperoleh dan meningkatkan komitmen 
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anggota terhadap organisasi berarti upaya organisasi mensejahterakan  

anggota agar krasan dan bertetap tinggal dan berkarya di dalam 

organisasi. Berikut ini penjelasan mengenai cara memperoleh dan 

meningkatkan komitmen dalam organisasi: 

a. Cara organisasi memperoleh dan meningkatkan komitmen anggota: 

1). Memenuhi kebutuhan anggota sebagai internal customer seperti 

imbalan memadai dan adil, jaminan kesehatan dan hari tua atau 

pensiun, hari libur, rekreasi, rasa aman dan tidak celaka, 

perumahan, karisr, memiliki saham, flexible working hours, job 

sharing , lingkungan sosial dan fisik, serta menciptakan suasana 

hingga organisasi dan anggota merasa saling membutuhkan. 

2). Menciptakan linkungan kerja yang kondusif : tersedia resources, 

hubungan atasan bawahan baik, waktu cukup, informasi akurat 

dan tepat waktu, serta quality of work life. 

3). Menghindari terjadinya information gap antara organisasi dengan 

anggota melalui program sosialisasi yang benar dan tepat. 

4). Mengembangkan anggota hingga mampu bekerja efektif dan 

efisien serta mendorong anggotanya untuk berkembang sesuai 

perkembangan organisasi. 

5). Jujur terbuka serta konsisten terhadap keputusan, arah, dana dan 

reputasi organisasi agar terpelihara kepercayaan anggota. 

6). Memberikan otonomi, kewenangan dan kebebasan seluas-luasnya 

serta melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. 
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7). Menciptakan tugas cukup menantang,  tetapi tidak terlalu berat dan 

jelas tujuan serta peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan 

tersebut. 

8). Fair terhadap anggota, tidak diskriminatif baik rasial, kebangsaan, 

gender maupun usia, dan menangani keluhan secepat dan seadil 

mungkin. 

9).  Menciptakan serikat buruh sebagai partner dan bukan “corong 

atau lawan” organisasi. 

b.  Cara Anggota Memperoleh dan Meningkatkan Komitmen Organisasi,  

Meliputi : 

1).  Mengintrnalisasi tujuan, nilai dan norma organisasi dan membuat 

tujuan serta minat pribadi searah dengan tujuan atau minat 

oranisasi. 

2).  Mengidentifikasi diri dengan organisasi. 

3). Memiliki ketrampilan yang diperlukan organisasi dan mampu 

berkembang sesuai perkembangan organisasi serta diperlukan dan 

bermanfaat bagi organisasi untuk jangka panjang. 

4).  Menunjukan loyalitas dan kerelaan untuk tetap dalam organisasi 

semacam long life employment 

5).  Menunjukan kemampuan dan kinerja yang tinggi produktif dan 

dengan mutu kerja yang baik. 

6).  Mengutamakan kewajiban dari hak, dimana bersedia bekerja 

keras dan cerdik sesuai kebutuhan “berkorban” demi organisasi. 
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7).  Memiliki sikap positif dan benar terhadap organisasi dan 

memiliki etos kerja yang baik bagi organisasi. 

8).  Memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi (tidak bolos dan tepat 

waktu). 

9).  Memiliki gagasan cemerlang dan bisa diterapkan demi kemajuan 

organisasi. 

 

 

5. Akibat Dari Komitmen Organisasi 

 Adanya komitmen pada seorang  karyawan tentu saja memberikan 

akibat tertentu, baik terhadap organisasi maupun terhadap karyawan itu 

sendiri. 

a. Dampak terhadap organisasi  

Ditemukan setidaknya ada empat faktor yang berpengaruh terhadap 

organisasi, yaitu : 

1).   Pergantian karyawan (turn over ) 

 Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh 

Mowday et al., Steers serta A ngle dan  Perry (Ferris dan Aranya, 

1985: 90) dikatakan bahwa komitman organisasi merupakan 

peramal yang baik untuk mengetahui tingkat pergantian karyawan 

di perusahaan. Disebutkan bahwa ada korelasi positif antara 

komitmen organisasi dengan rendahnya pergantian karyawan. 

Karena semakin tinggi komitmen seorang karyawan terhadap 
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organisasinya, maka berpindah kerja (Greenberg dan Baron,         

1993 : 176 ) 

2).  Prestasi Kerja 

Menurut Schult dan Schultz (1990: 354) terdapat korelasi 

antara prestasi kerja dan komitmen organisasi, namun korelasi 

tersebut lemah. Banyak faktor lain yang mempengaruhi besarnya 

usaha karyawan dalam bekerja dan usaha ini hanya merupakan 

sebagian kecil dari beberapa faktor yang mempunyai pengaruh 

prestasi kerja. 

3).  Keterlambatan (Tardinas) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Angle dan Perry 

(Mowday et al., 1982: 562) dinyatakan bahwa komitmen 

organisasi yang tinggi berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam 

bekerja. Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi akan 

berperilaku konsisten dengan sikap mereka terhadap organisasi / 

perusahaan. Datang tepat pada waktunya merupakan salah satu 

tingkah laku yang mencerminkan sikap terhadap organisasi / 

perusahaan. 

4).  Absensi 

Secara teoritis, semakin tinggi komitmen organisasi, 

semakin besar motivasi untuk hadir sehingga mereka dapat 

berperilaku ke arah pencapaian tujuan organisasi / perusahaan. 

Motivasi ini tetap ada walaupun pekerjaan belum tentu 
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menyenangkan bagi karyawan tersebut. Hubungan antara 

komitmen organisasi dan absensi ditemukan dalam sejumlah 

penelitian antara lain oleh  Steers (1985: 145). 

b.  Dampak Terhadap Individu 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Romzek (Greenberg 

dan Baron, 1993: 186) karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi, 

terhadap organisasi / perusahaannya cenderung menikmati kesuksesan 

karirnya dan menyukai kehidupannya. Steers (1985: 145) memberikan 

sekurangnya empat hasil yang brepautan dengan komitmen organisasi/ 

ikatan yaitu : 

1).  Para pekerja yang benar-benar menunjukan keikatan terhadap tujuan 

dan nilai-nilai organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih 

besar  untuk menunjukan tingkat partisipasi yang tinggi dalam 

kegiatan organisasi. 

2).  Para pekerja yang menunjukan keikatan tinggi memiliki keinginan 

yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada majikan yang sekarang agar 

dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan yang 

mereka yakini. 

3).  Karena peningkatan identifikasi dan kepercayaan mereka (bawahan) 

terhadap sasaran organisasi, besar kemungkinan ada beberapa individu 

yang kuat berkaitannya sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan 

mereka, karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran 
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individu untuk memberikan sumbangan bagai pncapaian tujuan 

organisasi. Tetapi hubungan sedemikian mungkin tidak terlalu kuat. 

4).  Para pekerja dengan keikatan yang tinggi akan bersedia mengerahkan 

cukup banyak usaha demi kepentingan organisasi. 

Disamping itu, meenurut Randall (Schultz dan Schultz, 1990: 355) 

komitmen organisasi yang berlebihan juga dapat memberi konsekuensi 

negatif pada karyawan. Dengan membatasi mobilitas dan kebebasannya 

untuk pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Komitmen organisasi 

yang kuat dapat menyebabkan kelumpuhan bagi perkembangan individu, 

contohnya menghambat kreativits dan inovasi seseorang serta timbulnya 

birokrasi yang menghambat  perubahan, strees pada hubungan keluarga dan 

hubungan sosial serta perkembangan dirinya dapat terganggu. 

 

C. HUBUNGAN VARIABEL KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, 

KOMITMEN ORGANISASI  

Mendukung pendapat Klein dan Sorra (Pareke, 2001: 148) salah satu 

penyebab ketidakberhasilan implementasi perubahan adalah tidak adanya 

komitmen karyawan. Adanya iklim organisasi yang secara kuat mendukung 

implementasi perubahan dan kesesuaian yang tinggi antara aktivitas 

perubahan teresebut dengan nilai-nilai yang dimiliki karyawan akan 

menghasilkan tingkat komitmen karyawan yang tinggi terhadap perubahan. 

Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu aspek untuk 

menciptakan dan memelihara  perubahan organisasi untuk mencapai kinerja 
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yang lebih tinggi. Pengaruh kepemimpinan transformasional dapat secara 

langsung mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam rangka 

mendapatkan penerimaan, dukungan, komitmen dan keterlibatan mereka 

dalam perubahan melalui perilaku-perilaku kharismatik, pengartikulsian visi 

dan penekanan perhatian individual kepemimpinan transformasioanl. Senada 

dengan hasil penelitian Podsakof et. al (1996) yang menyimpulkan bahwa 

untuk menumbuhkan komitmen para anggota organisasi terhadap perubahan 

dapat dilakukan dengan menerapkan kepemimpinan transformasional, 

khususnya dengan perilaku-perilaku mengartikulasikan visi, menyediakan 

suatu model yang tepat, memupuk penerimaan tujuan-tujuan kelompok dan 

dukungan individual. Keempat jenis perilaku pemimpin transformasional ini 

ditemukan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan komitmen 

karyawan. 

 

D. PENELITIAN TERDAHULU TENTANG KEPEMIMPINAN 

TRANSFORMASIOANAL DAN KOMITMEN ORGANISASI  

Penelitian Podsakoff, et.al. 1996 (Pareke, 2001: 143–144) menyelidiki 

labih jauh tentang pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

perilaku dan tanggapan pengikut / bawahan dengan variabel moderator 

karakteristik bawahan, karakterstik tugas / pekerjaan dan karakteristik 

organisasi. Sedangkan variabel prilaku kepemimpinan transformasional 

terdiri dari : 1). Mengartikulasikan visi, 2). Menyediakan suatu modal yang 
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tepat, 3). Memupuk penerimaan tujuan-tujuan kelompok, 4). Pengharapan 

kinerja yang tinggi, 5). Dukungan individual, dan 6). Stimulus intelektual. 

Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa secara keseluruhan 

perilaku pemimpin transformasional berhubungan secara signifikan terhadap 

reaksi dan perilaku bawahan yang meliputi kepuasan karyawan, komitmen, 

usaha-usaha peaporan diri, kinerja pelaksanaan tugas dan kejelasan peran. 

Secara khusus, hasil analisa menunjukan bahwa perilaku pemimpin untuk 

mengartikulasi visi, berhubungan dengan kepuasan, komitmen, kejelasan dan 

sportmanship. Hasil lainnya yang menarik adalah bahwa untuk mendapatkan 

komitmen karyawan, perilaku yang harus diperankan oleh seorang pemimpin 

adalah mengartikulasikan visi. Sebagai implikasi praktis, dalam rangka 

perubahan di kalangan karyawan , komitmen karyawan merupakan faktor 

yang paling relevan, terutama dalam hal menangani keengganan atau 

perlawanan yang ditimbulkan dari karyawan terhadap rencana perubahan 

yang akan dan sedang dilakukan. 

Penelitian Muchiri (2002: 275–279) yang dilakukan di PT KAI 

Yogyakarta khususnya stasiun Lempuyangan mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap perilaku  OCB (Organizatioanal Citizenship 

Behavior) dan komitmen organiasasi dengan karakteristik individu sebagai 

variabel moderator menunjukan hasil diantaranya : 

1. Gaya kepemimpinan transformasional berhubungan secara signifikan 

terhadap komitmen organisasi, tetapi hubungannya negatif. 
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2. Bahwa variabel lama bekerja memperkuat pengaruh kepemimpinan 

transformasional komitmen organisasi. 

3. “Kharisma” pengaruhnya sangat signifikan terhadap komitmen organisasi, 

sedangkan aspek variabel lainnya pengaruhnya tidak signifikan terhadap 

komitmen organisasi. 

4. Variabel karakteristik individu mempunyai pengaruh yang signifikan 

tetapi pengaruhnya negatif terhadap komitmen organisasi.         . 

Dalam penelitian Utomo (2002: 46)  tentang kepemimpinan dan 

pengaruhnya terhadap perilaku Citizenship (OCB), Kepuasan kerja dan 

perilaku organisasional (penelitian empiris pada Kabupaten Kebumen) 

khususnya kantor SEKDA dan kantor ITWILKAB di Kabupaten Kebumen, 

menunjukan hasil salah satunya yaitu : kepemimpinan transformasional  

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap komitmen organisasi. Artinya 

dengan kepemimpinan transformasional yang semakin tinggi akan makin 

meningkatkan komitmen organisasi. 

Penelitian replikasi dari Dubinsky et al., yang dilakukan oleh Pidekso 

dan Harsiwi (2001: 75) tentang hubungan kepemimpinan transformasional, 

karakteristik personal pemimpin, di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 

terdiri dari dekan, direktur program pasca sarjana, kepala lembaga, kepala 

biro, kepala unit, kepala pusat bahasa di UAJY, dan para kepala bagian di 

lingkungan unit-unit tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 

1. Hubungan antara demensi-dimensi kepemimpinan transformasioanal 

dengan karakteristik personal pemimpin lemah dan berkebalikan. Temuan 
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ini berarti hubungan antara beda variabel tersebut tidak cukup signifikan. 

Temuan ini selaras dengan penelitian Dubinsky at.al, 1995 yaitu variabel 

pengalaman, organisation tenure, job tenure dan educational level tidak 

berhubungan dengan kepemimpinan transformasional “kharismatik”. 

2. Kepemimpinan transformasional “kharismatik” berhubungan paling erat 

dan searah dengan karakteristik personal tingkat pendidikan. 

3. Kepemimpinan transformasional “inspirasional” berhubungan paling erat 

dan searah dengan karakteristik personal tingkat pendidikan, begitu juga 

dengan aspek stimulasi intelektual dan konsiderasi individu.     

    

BAB III 

GAMBARAN  UMUM  FAKULTAS  EKONOMI 

UNIVERSITAS  SEBELAS  MARET  SURAKARTA 

 

SEJARAH  LAHIR  DAN   PERKEMBANGAN  

 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (FE-UNS) lahir bersamaan  dengan  

diresmikannya Universitas  Sebelas  Maret di  Siti  Hinggil Pagelaran Keraton Kasunanan 

Surakarta oleh Presiden kedua  republik Indonesia tahun  1976 (Kepres  No. 10 Tanggal  8  

Maret  1976). Terbentuknya FE-UNS merupakan  hasil  gabungan  beberapa Fakultas 

Ekonomi  dari  berbagai  Perguruan Tinggi  Swasta  yang  ada  di wilayah  Kotamadya  

Surakata,  yang  antara  lain meliputi : 

- Fakultas   Ekonomi  Universitas  Nasional  Saraswati   (UNASTI) 

- Fakultas  Ekonomi  Universitas  Cokroaminoto  (UNCOK) 

- Fakultas  Ekonomi  Universitas Tujuh  Belas  Agustus  (UNTAG) 

- Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam  Indonesia  (UII) 
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Pada  permulaan   berdirinya  FE-UNS  (periode 1976-1981), penyelenggaraan  

proses  belajar  mengajar  bertempat  di  Pagelaran  Kraton Surakarta  (1 tahun) selanjutnya  

di Kampus  Mesen (sekarang  dipakai  sebagai Kampus  D-3 FE-UNS).  Adapun  perintis  

awal  berdirinya  FE-UNS adalah  Drs. Soeharno TS (sekarang Prof. Dr.Soeharno TS.SU), 

almarhum Drs. Djarwanto PS (mantan  Dekan  1986-1989)  dan  almarhum ibu  Dra. 

Soedarah  Soepono. 

Kekurangan  staf  pengajar  saat   itu  diatasi  dengan  jalan  memohon  kepada 

Pemerintah Daerah  Kotamadya  Surakarta  di bawah  pimpinan Walikota  Sumari 

Wangsopawiro  yang  diantaranya  adalah  Drs. Sobadyo,  Drs. Salimi,  Drs. Chaerul Sochebi  

dan  Drs.  Fadjar  Nugroho. Sementara  yang  berasal  dari  Pemda  Surakarta adalah  Drs.  

Imam  Harjadi  dan  yang  berasal  dari  Pemda  Boyolali  adalah  Drs. Slamet  Rahayu 

Selama tahun 1976-1987 FE-UNS  Surakarta  mempunyai  dua  Jurusan  yaitu  

jurusan   Ekonomi   Umum (Pembangunan)  dan jurusan  Ekonomi  Perusahaan  

(Manajemen). Pada saat itu, terdapat  sejumlah  Dosen  Afiliasi yang didatangkan  dari  

Universitas  Gajah  Mada  (UGM).  Seiring  dengan meningkatnya  tuntutan  terhadap 

kualitas pendidikan  tinggi,  maka  sejak  tahun  1987 FE-UNS telah menyelenggarakan 

program sarjana   Strata 1 (S-1)  dengan 3 (tiga) jurusan yaitu Ekonomi Pembangunan (EP) 

jurusan  Manajemen (M)  dan  jurusan  Akutansi  (Akt). 

Pada tahun 1999, FE-UNS membuka kesempatan bagi para alumni Diploma  III (D-

3), atau yang pernah kuliah di strata (S-1) tetapi tidak selesai,  bahkan dari program (D-II) 

yang akreditasi dan sudah bekerja untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S-1 di FE-UNS 

melalui program  S-1  reguler.  Program S-1 ektensi waktu perkuliahannya dilaksanakan 

pada sore hari hingga  malam hari. Program S-1 ektensi FE-UNS mempunyai 3 (tiga) jurusan  

seperti  halnya dengan S-1 reguler. Program S-1 ektensi sepenuhnya swadana, artinya  

pembiayaan semuanya  ditanggung  oleh  peserta,  kecuali   gedung  kuliah  yang  masih   

menggunakan  fasilitas gedung FE-UNS. 

Untuk memperluas kesempatan belajar diperguruan tinggi (khususnya jenjang 

profesi ahli  madya), pada  tahun 1997  FE-UNS membuka program D-3  Akutansi  
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Keuangan,  pada  tahun  1998  ditambah  lagi  dengan  program  D-3 Perpajakan dan pada 

tahun 2000  dibuka  program   D-3  Manajemen  Pemasaran selanjutnya  tahun  2001   

Kaultas  Ekonomi  membuka  program D-3  Bisnis Internasional. 

Permintaan terhadap tenaga profesional non-gelar seperti tenaga ketatalaksanaan 

diberbagai Instansi pemerintahan maupun swasta dari tahun ketahun  meningkat,  maka  

mulai  tahun  1998  dibuka  pula  kesempatan  bagi  para tamatan SMU untuk mengikuti 

kursus 1 (satu)  pada pusat  Pengembangan Akutansi (PPA) FE-UNS. PPA FE-UNS 

berlokasi di Kampus Mesen dan dibawah  naungan  Jurusan  Akutansi. 

Guna  melayani  pengkajian  maupun  konsultasi  dibidang  ekonomi,  mulai tahun 

1999 telah pula dibuka Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP).  PPEP  

dirancang  untuk  mengkaji  masalah-masalah  ekonomi pembangunan  dan  perencanaan  

pembangunan  baik  dalam   skala  nasional  maupun  regional. Mulai  tahun 2000 PPEP 

bernaung dibawah  Jurusan  Ekonomi Pembangunan  dan  untuk  melayani  konsultasi  

maupun  penelitian  dibidang  manajemen  baik instansi  pemerintahan  maupun  swasta,  

pada tahun  2000 didirikan  Pusat  Pengembangan  Manajemen  (PPM). PPM bernaung  

dibawah  Jurusan Manajemen. Lembaga ini sebenarnya telah ada pada tahun 1976 dengan 

surat keputusan Dekan tahun 1976, yang bernama lembaga Manajemen FE-UNS sebagai 

mitra lembaga manajemen FE-UI (LMFE UI). 

Selanjutnya program pengembangan fertikal ke atas yaitu program Magister 

Manajemen (MM), mulai diselenggarakan pada tahun 1999, hingga tahun 2000, program 

MM telah memiliki 4 (empat) angkatan. Program ini berada dibawah Pasca Sarjana 

Universitas Sebelas Maret yang berlokasi di FE-UNS gedung IV lantai III. Program sejenis 

seperti Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) dan strata II (S-2) yang lain sedang 

direncanakan untuk diselenggarakan. 

Sementara itu, lembaga otonom yang ada dilingkungan FE-UNS diantaranya lab. 

Komputer, Lab. KWU (kewirausahaan), Pojok Bursa Efek Jakarta (BEJ) ; Desa binaan dan 

Industri binaan ; Gramen Bank (Bank untuk golongan pengusaha ekonomi lemah) dan 

lembaga kesejahteran Fakultas Ekonomi (KKFE) UNS yang nantinya diharapkan menjadi 
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Bank Mikro dan yang dapat melayani kebutuhan finansial para anggota maupun warga 

kampus umumnya.  

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEPIMPINAN FE- UNS 

 Sumber daya manusia (SDM) di FE-UNS secara umum dapat dikelompokan 

menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kategori pengajar (Dosen) FE-UNS FE-UNS dan tenaga 

Administrasi.tenaga pengajar (Dosen) FE-UNS  hingga tahun 2002 berjumlah 113 orang 

dengan rincian, (1) Jurusan Ekonomi Pembangunan (EP) terdiri dari 29 orang ; (2)  Jurusan 

Manajemen (M) terdiri dari 49 orang ; serta Akutansi terdiri dari 35 orang. 

 Dilihat dari sisi tenaga administrasi, jumlah tenaga administrasi FE-UNS 

sebanyak 71 orang ; dengan rincian sebanyak 37 orang berstatus PNS  (Pegawai Negeri 

Sipil) dan sebanyak 34 orang berstatus PBL (Pegawai Bulanan Lepas). 

 Sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1999 Fakultas Ekonomi UNS telah 

mengalami pergantian kepimpinan Fakultas sebanyak 6 kali dari 9 periode kepemimpinan. 

Periode 1 dan 2 dijabat oleh Prof. Dr. Soeharno TS, SU; periode 3 dan 4 dijabat oleh Drs. 

Suhardi; periode 6 dan 7 dijabat oleh Drs. Bachtiar Effendi, Ak;  periode 8 dijabat oleh Drs. 

K. Tjijik Suwito dan pada periode 9 dan 10 (saat ini) dijabat oleh Dra. Salamah Wahyuni, 

SU. 

 

VISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN  

 Diatas telah diuraikan, saat ini FE-UNS menyelenggarakan beberapa program 

studi, yaitu : program strata 1 atau S-1 baik reguler maupun ektensi yang meliputi : Ekonomi 

Pembangunan, Manajemen, Akutansi, program Diploma III (D-3) meliputi : Akutansi 

Perpajakan, Manajemen pemasaran, Manajemen Industri dan Bisnis Internasional : serta 

program pengembangan vertikal ke atas yaitu Program Magister Manajemen (MM) mulai 

tahun 1999. Penyelenggara semua program diatas dilaksanakan pada visi dan misi yang jelas 

serta masing-masing mempunyai tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah 

visi misi dan tujuan pendidikan dari FE-UNS. 
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1. Visi Fakultas Ekonomi UNS 

Visi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah menjadi 

Fakultas Ekonomi yang mandiri terpandang secara nasional. 

2. Misi Fakultas Ekonomi UNS  

Misi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah : 

- Menghasikan sarjana, pasca sarjana ekonomi dan tenaga ahli madya dibidang ekonomi 

yang bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional dan yang bisa mengangkat 

potensi daerah serta mewakili keahlian tambahan khusus sesuai dengan ciri unik 

program studi. 

- Mewujudkan pendidikan kewirausahaan yang terbaik dan unik secara nasional 

sehingga dapat membekali jiwa wirausaha yang ulet bagi lulusan Fakultas Ekonomi 

UNS. 

- Menghasilkan produk-produk yang berdampak pada pengembangan ilmu dan produk-

produk penelitian khusus yang sesuai ciri unik yang diambil oleh masing-masing 

program studi. 

- Menghasilkan produk-produk pengabdian pada masyarakat yang bisa memenuhi 

kebutuhan rakyat kecil. 

- Mewujudkan kemandirian Fakultas Ekonomi UNS 

3. Tujuan Pendidikan FE-UNS  

Tujuan Pendidikan Fakultas Ekonomi UNS adalah : 

1.) Semua program studi S-1 reguler Fakultas Ekonomi UNS bisa    menghasilkan 

sarjana dan tenaga ahli madya di bidang ekonomi yang: 

- Mampu berbahasa Inggris secara pasif dan aktif dengan indikator 

diselenggarakan mata kuliah-mata kuliah yang berbahasa Inggris, mata kuliah 

Manajemen dan ilmu khusus program studi  

- Menguasai manajemen potensi daerah sesuai ciri program studi. 

- Menguasai ilmu khusus yang menjadi ciri unik program studi. 
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2.) Semua program studi D-3 Fakultas Ekonomi UNS bisa menghasilkan tenaga ahli 

madya dibidang ekonomi yang mampu berbahsa Inggris secara pasif dan aktif.  

3.) Time pendidik kewirausahaan FE-UNS dan pasca sarjana Fakultas Ekonomi bisa 

melakukan dan menyebarkan hasil penelitian murni dan terapan baik yang bersifat 

keilmuan umum maupun keilmuan unik ciri program studi. 

4.) Semua program studi S-1 dan pasca sarjana Fakultas Ekonomi UNS bisa melakukan 

dan menyebarkan hasil penelitian murni dan terapan baik yang bersifat keilmuan 

umum  maupun keilmuan unik ciri program studi.  

5.) Koordinator PPM Fakultas Ekonomi telah mengembangkan dan menyebarluaskan  

kepada semua Dosen FE-UNS secara kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 

terpadu dengan kegiatan Gramen Bank. 

6.) Memandirikan Fakultas UNS  

 

ORGANISASI FE-UNS  

1. Struktur Organisasi 

Organisasi Fakultas Ekonomi terdiri dari : Senat Fakultas, Dekan dan Pembantu 

Dekan, Dosen, Pusat-pusat pengembangan, Bagian Tata Usaha dan Perpustakaan.  

1.) Dekan 

Fakultas ekonomi dipimpin oleh dekan dan tiga orang pembantu Dekan 

yang terdiri dari atas Pembantu Dekan I (bidang  Akademik), Pembantu dekan II  

(bidang Administrasi dan Keuangan) dan pembantu Dekan III (bidang 

Kemahasiswaan). 

2.) Senat Fakultas 

Senat fakultas merupakan normatif dan perwakilan tertinggi fakultas yang 

mewakili wewenang untuk merumuskan kebijakan dan peraturan pokok fakultas. 

3.) Unsur Pelaksana  
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Unsur pelaksana Akademik Fakultas adalah jurusan dan selanjutnya 

laboratorium dan program ektensi. Jurusan jurusan yang ada dalam fakultas ekonomi 

adalah Jurusan Akutansi, Jurusan Manajemen dan Ekonomi Pembangunan. Macam 

laboratorium dan program ektensi mengikuti macam jurusan tersebut. 

4.) Pusat-Pusat Pengembangan 

 FakultasEkonomi Universitas Sebelas Maret memiliki 3 (tiga) pusat 

pengembangan yaitu Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan  (PPEP), Pusat 

Pengembangan Manajemen (PPM) dan Pusat Pengembangan Ekspor (PPE) 

2. Organisasi Tata Usaha  

 Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi merupakan unsur pelaksana 

administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, umum, 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kemahasiswaan. Bagian tata usaha dipimpin 

oleh seorang Kepala Bagian dengan membawahi oleh seorang Kepala Sub bagian yaitu : 

1.) Sub Bagian Pendidikan 

2.) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian 

3.) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan  

4.) Sub Bagian Kemahasiswaan 

Adapun rincian tugas masing-masing bagian / sub bagian sebagai 

berikut : 

Bagian Tata Usaha 

a. Menyusun  rencana  dan program kerja bagian / fakultas sebagai 

pedoman pelaksana tugas. 

b. Menelaah peraturan  perundang-undangan  dibidang  pendidikan, 

keuangan  dan  kepegawaian,  umum  dan  perlengkapan  serta 

kemahasiswaan. 
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c. Menyusun saran alternatif dibidang pendidikan, keuangan dan 

kepegawaian, umum  dan  perlengkapan  serta  kemahasiswaan. 

d. Menghimpun,  mengolah  dan  menganalisis  data  dan  informasi  yang 

berhubungan  dengan  kegiatan  fakultas. 

e. Mengidentifikasi  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  tugas  bidang 

pendidikan,  keuangan  dan  kepegawaian,  umum  dan  perlengkapan 

serta  kemahasiswaan. 

f. Memberikan layanan teknis administrasi  dibagian Tata usaha Fakultas. 

g. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan  

tugas.  

h. Mengkoordinasi Kepala Sub Bagian dibawahnya agar dalam 

melaksanakan  tugasnya  terjalin  kerjasama  yang  baik. 

i. Menyusun laporan kerja bagian / Fakultas sesuai dengan  hasil yang 

telah  dicapai  sebagai  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas. 

Sub Bagian  Pendidikan  

a. Menyusun  rencana  dan  program  kerja  Sub  Bagian  Pendidikan 

sebagai  pedoman  pelaksana  tugas. 

b. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa kepada mahasiswa baru 

tentang  pelaksanaan  administrasi  pendidikan. 

c. Melaksanakan  kegiatan  administrasi  perkuliahan. 

d. Melaksanakan kegiatan registrasi, konsultasi PA dan pengambilan mata  

kuliah. 

e. Pemprosesan data dan statistik akademik. 
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f. Membuat usulan SK Rektor tentang usulan pengangkatan Dosen Luar 

Biasa dan Asisten Dosen. 

g. Menyiapkan data usulan Beban Tugas Mengajar PA dan pembimbing 

Akademik. 

h. Menyiapkan  pelaksanaan  ujian  semester. 

i. Memproses transkip akademik,  permohonan  ijasah  maupun  tugas 

wisuda  kepada  Rektor,  dan  lain-lain. 

Sub Bagian  umum  dan  Pelengkapan 

a. Menyusun  rencana  dan  program  kerja  Sub  Bagian  Umum  dan 

Perlengkapan  sebagai  pelaksana  tugas.  

b. Melaksanakan proses  surat  menyurat,  distribusi  surat  maupun 

kearsipan.  

c. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan tentang kebersihan, kebun,  

penerangan,  transportasi,  komsumsi,  protokoler  dan  tamu dinas. 

d. Merencanakan  dan  melaksanakan  kegiatan  pengadaan  perlengkapan. 

e. Melaksanakan kegiatan mutasi barang-barang administrasi 

penggudangan,  inventarisasi  maupun pemeliharaan barang-barang 

milik  negara. 

f. Melaksanakan kegiatan pengaturan keamanan, perparkiran maupun 

kontrak  kerja  parkir. 

g. Mengatur  pemakaian  ruang-ruang  untuk  kegiatan  non  perkuliahan.  

h. Melaksanakan  pengadaan  maupun  pemeliharaan  peralatan  

perkuliahan. 
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i. Menyusun  laporan  tengah  tahunan,  tahunan  maupun  laporan  

lainnya tentang  kegiatan  umum  dan  perlengkapan. 

Sub Bagian  Keuangan  dan  Kepegawaian 

a. Menyusun  rencana  dan  program  kerja  Sub  Bagian  Keuangan  dan 

Kepegawaian  sebagai  pedomanan  pelaksana  tugas. 

b. Melaksanakan  proses  penyusunan  anggaran  keuangan.  

c. Melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan aturan  yang 

berlaku. 

d. Melaksanakan  urusan  sepanjang  sesuai  dengan  aturan  yang  

berlaku. 

e. Menelaah aturan-aturan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan 

keuangan. 

f. Menyusun  dan  melaksanakan  pembayaran  gaji  pegawai. 

g. Merencanakan  dan  kegiatan  rekritmen  pegawai  bulanan  lepas. 

h. Mengusulkan  dan  melaksanakan  kenaikan  pangkat  dan  jabatan 

maupun  kesejahteraan pegawai antara lain tunjangan keluarga, 

TASPEN,  ASKES. 

i. Melaksanakan  mutasi  pegawai. 

j. Mengusulkan dan melaksanakan kegiatan  pemberhentian  pegawai 

dengan  hak  pensiun. 

k. Menyusun  laporan  tengah  tahunan,  tahunan  dan  laporan  lainnya  

yang  berkaitan  dengan  bidang  keuangan  dan  kepegawaian. 

Sub  Bagian  Kemahasiswaan 
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a. Menyusun  rencana  dan  program  kerja  sub  bagian  kemahasiswaan 

sebagai  pedoman  pelaksanaan  tugas. 

b. Memberikan  penjelasan  kepada  mahasiswa  baru  tentang  prosedur 

administrasi kemahasiswaan  antara  lain  minat,  kesejahteraan 

mahasiswa. 

c. Melaksanakan urusan  administrasi  kegiatan  minat, maupun 

kesejahteraan  mahasiswa.  

d. Menyusun  bank  data  mahasiswa.  

e. Melaksanakan  kegiatan  legalisasi,  transkip  bagi  alumni. 

f. Menyusun  data  alumni  sebagai  bahan  informasi. 

g. Menyampaikan  informasi   lowongan  kerja. 

h. Menyusun  laporan  tengah  tahunan,  tahunan  maupun  laporan  

dibidang  kemahasiswaan. 
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PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  

Penyelenggaraan  pendidikan  di  fakultas  ekonomi  UNS  memakai 

Sistem Kredit Semester (SKS). SKS adalah sistem penyelenggaraan 

pendidikan  yang  mengakui beban studi mahasiswa dan beban kerja  tenaga 

pengajar tiap  semesternya dinyatakan dalam surat SKS. Nilai 1 SKS 

merupakan usaha  akademik yang terdiri dari 50 menit kegiatan-kegiatan 

tatap muka dosen- mahasiswa, 50 menit kegiatan  terstruktur  bagi  

mahasiswa atau kegiatan  perencanaan dan  penilaian  terstruktur oleh  dosen,  

dan  50 kegiatan   akademik  mandiri bagi mahasiswa atau kegiatan 

pengembangan kuliah oleh dosen. Nilai 1 SKS praktikum di laboratorium 

sama dengan beban tugas di laboratorium  sebanyak  2  sampai  3  jam  tiap  

minggu  selama satu semester. 

 Setiap tahun akademik dibagi menjadi 3 (tiga) semester yaitu 

semester gasal  semester  genap  dan  semester  pendek.   Semester  genap  

secara  lebih  rinci  dapat  di ketahui  dari  kalender  akademik  yang  telah 

ditetapkan  oleh  Rektor   UNS  pada  awal semester. 

1. Kurikulum  Fakultas  Ekonomi 

 Kurikulum  Fakultas  Ekonomi  dijabarkan  dalam 5  (lima)  

jenis mata  kuliah   yaitu :  

a. Mata  Kuliah  pengembangan  Kepribadian  (MPK) 

Terdiri  atas  mata  kuliah  yang   relevan  dengan  tujuan   

pengayaan wawasan,  pendalaman  intensitas  pemahaman  dan  

penghayatan  MPK inti. 
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b. Mata  Kuliah   Keilmuan  dan  Ketrampilan  (MKK) 

Terdiri   atas  mata  kuliah  yang  relevan  untuk   memperkuat  

penguasaan dan  memperluas  wawasan  kompetensi  keilmuan  atas  

dasar  keunggulan kompetitif serta komparatif, penyelenggaraan 

program  studi bersangkutan. 

c. Mata  Kuliah  Keahlian  Berkarya  (MKB) 

Terdiri atas mata kuliah relevan, bertujuan untuk memperkuat 

penguasaan  dan memperluas  wawasan  kompetensi  keahlian  dalam 

berkarya dimasyarakat sesuai  dengan  keunggulan  kompetitif  serta 

komparatif  penyelenggara  program  studi  bersangkutan. 

d. Mata  Kuliah  Berkehidupan  Bermasyarakat  (MBB) 

Terdiri  atas  mata  kuliah  yang   relevan,   dengan  upaya  

pemahaman serta  penguasaan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  

kehidupan  masyarakat, baik  secara  nasional  maupun  global  yang  

membatasi  tindak  kekaryaan seseorang  sesuai   dengan   kompetensi  

keahliannya.  

e. Mata  Kuliah  Perilaku  Berkarya  (MPB) 

Terdiri  atas   mata  kuliah   yang  relevan,  bertujuan  untuk  

memperkuat penguasaan  dan  memperluas  wawasan  perilaku  

berkarya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dimasyarakat  untuk  

setiap   program inti. 
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2. Evaluasi  Pendidikan  

a. Evaluasi  Proses  Belajar  Mengajar  

Evaluasi  proses  belajar  mengajar tiap  mata  kuliah  2  kali   

setiap semesternya  berupa  ujian   tengah  semester  dan  ujian  akhir  

semester. Ujian  akhir   semester  dilakukan  secara  terjadual.  Untuk  

mengikuti ujian   semester   mahasiswa   dipersyaratkan   hadir  

mengikuti  kuliah minimum 75%  dari  jumlah  kehadiran  tatap  muka  

dalam  satu  semester. Bobot  nilai  ujian   dalam   membentuk  nilai   

final  adalah 1 untuk  nilai ujian  tengah  semester  dan  2   untuk  nilai  

ujian  akhir  semester   sehingga  rumus  perhitungan  nilai  final   

adalah : 

Skor  final   = 
3

2U21U1+
 

b. Ujian  Susulan  

 Diberikan  kesempatan  ujian  susulan   yang  waktunya  tidak  lebih 

dari  satu  minggu  sesudah  jadual  terakhir  masing-masing  ujian. 

Ujian ini  diperuntukan  bagi  mahasiswa  yang  tidak  bisa  mengikuti  

kedua ujian  tersebut  karena : 

1.) Sakit  sampai  rawat inap  di rumah  sakit   yang  dibuktikan  

dengan surat  keterangan  rawat   inap  dari  Rumah  Sakit. 
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2.) Mengalami  musibah  karena  ada  salah  satu   dari  keluarga   inti 

meninggal  dunia  yang  dibuktikan  dengan  surat  kematian  dari 

kelurahan  setempat. 

 

c. Ujian  Remidiasi  

 Bagi  mahasiswa  yang  sudah  menulis  Skripsi   tetapi  

masih menyelesaikan  mata   kuliah  yang  belum  lulus  dan  tidak  

dapat dikompesasi  dengan  nilai  mata  kuliah  yang  lain  

diperkenankan mengikuti  ujian  remidiasi  dengan  syarat : 

1.) Mahasiswa   pernah  menempuh  mata  kuliah  yang  bersangkutan. 

2.) Jumlah  SKS   maksimum  yang  boleh   ditempuh  dalam   ujian 

remidiasi   adalah  9  SKS. 

3.) Mata  kuliah  tersebut  tidak  ditawarkan  pada  semester  yang 

bersangkutan,  maka  pada  awal  semester  mahasiswa  harus 

mengambil   dan  ujian   remidiasi   bisa  dilakukan   setelah  

penulisan Skripsi  selesai. 

d. Evaluasi  Hasil  Studi  

Hasil  studi  mahasiswa  dinilai  dengan  Indeks  Prestasi  

(IP) berupa  IP  semester dan  IP   kumulatif.  IP  semester   untuk 

melihat  hasil  studi   setiap  semester,  sedangkan  IP kumulatif untuk  

nilai  hasil  studi  lebih  dari  satu  semester  IP  dihitung dengan  rumus:  

        
kuliah   mata SKSbobot  Jumlah  

kuliah   mata  SKSbobot    kuliah   x  mata  Nilai
   IP =   
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Evaluasi  hasil  studi  dimuat   dalam  laporan  evaluasi  hasil  

studi  atau raport. Raport  diberikan  kepada  mahasiswa  setiap  akhir   

semester  melalui  Pembimbing  Akademik. 

 

e. Ujian  Skripsi  

Ujian  akhir   program   pendidikan  S-1  reguler  dan  S-1  

ektensi reguler  Fakultas  Ekonomi  UNS  adalah  ujian  skripsi. Ujian  

ini  dijadual setiap  bulan  sekali  untuk  semua  mahasiswa  yang  telah   

memenuhi  syarat  ujian.  Materi  ujian  Skripsi  beroreintasi   pada  

metode  telaah  atau   metode   penelitian  dan  materi  skripsi.  

f. Evaluasi  Masa  Studi  

Evaluasi  masa  studi  dilakukan  untuk  menilai  apakah  

mahasiswa  mampu  atau  tidak  mampu  melanjutkan  kuliah  

mengikuti program  pendidikan  di Fakultas   Ekonimi  di UNS.  Bagi  

mahasiswa yang  dinyatakan  tidak  mampu  pada  masing-masing  

evaluasi tersebut diminta  membuat  surat permohonan pengunduran 

diri yang ditujukan   kepada  Rektor  UNS  melalui  Dekan  FE-UNS. 

g. Kelulusan  

Mahasiswa  dinyatakan  lulus  mengikuti  program   pendidikan  

jika : 

1.) total  SKS  yang  dicapai  sesuai  beban  studi  pada  kurikulum  

yang diwajibkan. 
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2.) Maksimum  nilai   D  itu  pada  5  mata  kuliah  yang  tersebar  

pada kelompok  mata  kuliah. 

3.) Dimungkinkan  terdapat  nilai  D  pada  suatu   mata  kuliah  jika 

memenuhi  syarat : 

a.) Memperoleh nilai A dan B pada mata kuliah lain yang 

dibenarkan untuk mengkopensasinya. 

b.) Maksimum nilai D itu pada 5 mata kuliah yang tersebar pada 

kelompok mata kuliah. 

c.) Kompensasinya  hanya  boleh   dilakukan  pada  kelompok  

mata kuliah  yang  sama. 

d.) Kompensasinya  hanya  boleh  dilakukan  untuk  bobot  SKS  

yang sama. 

e.) Kompensasinya  hanya  boleh  dilakukan  pada  akhir  program 

pendidikan. 

 

PELAYANAN  MAHASISWA 

 Fasilitas pelayanan mahasiswa berada pada sub kemahasiswaan           

(Mawa) untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan. Terkait dengan 

pendidikan dan pengajaran dilayani oleh bagian pendidikan dan pembiayaan 

aktivitas organisasi kemahasiswaan (Intra fakultas) dilayani oleh bagian 

keuangan Fakultas Ekonomi dan Ikatan Orang Tua Mahasiswa Ekonomi 

(IOME). 
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Dalam rangka melayani aktifitas mahasiswa, bidang kemahasiswaan, diantaranya 

terkonsentrasi pada beberapa bidang antara lain: 

1. Bidang Administrasi, meliputi :  

- Penyampaian pengumuman kepada mahasiswa. 

- Penanganan administrasi ijasah dan transkip nilai. 

- Pendamping kegiatan mahasiswa.  

- Mengorganisasi kegiatan OSMARU (Orientasi Studi Mahasisa Baru). 

- Menangani surat menyurat bidang kemahasiswaan. 

- Menangani layanan permohonan dan syarat beasiswa. 

- Menangani permohonan keringanan SPP. 

- Surat keterangan ijin belajar. 

- Surat keterangan aktif kuliah. 

- Surat tugas mahasiswa. 

- Permohonan karmas baru atau pengganti dan lain-lain. 

2. Bidang Kemahasiswaan, terdiri dari : 

- Bidang organisasi, meliputi : BEM (Badan Ekonomi Mahasiswa), HMJ    (Himpunan 

Mahasiswa Jurusan), HMP (Himpunan Mahasiswa  Program) dan Unit Kegiatan  

Mahasiswa (UKM). 

- Bidang kesejahteraan, meliputi pelayanan beasiswa, poliklinik, koperasi mahasiswa, 

bimbingan konseling dan lembaga bantuan hukum mahasiswa     (baru akan 

terbentuk). 

- Bidang minat, bakat dan kegemaran, meliputi : olah raga (tenis lapangan, tenis meja, 

bola basket dan sepak bola), kesenian (teater, seni tari,  PSM), kunjungan antar 

kampus, Pramuka dan mapala / SAR / Palang Merah  Mahasiswa. 

- Bidang penalaran dan Keilmuan meliputi : penelitian mahasiswa, diskusi ilmiah, 

seminar, lokakarya, mahasiswa, LKTI, LKIP ,LKMM, dan orientasi pembimbingan 

kemahasiswaan. 
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- Bidang pengabdian dan masyarakat, meliputi : bakti sosial dan pembentukan daerah 

binaan. 

- Bidang alumni, meliputi : memantau masa tunggu alumni, komunikasi antara fakultas 

dengan alumni mengimformasikan lowongan pekerjaan dan penyediaan fasilitas 

internet bagi alumni. 

3. Fasilitas Pengembangan Agama  

- Agama  Islam  

Dilingkungan  FE-UNS disediakan 3 Mushola yang masing-masing terdapat  pada  

setiap   gedung.  Selain  itu   juga  terdapat  masjid  kampus. Untuk  pengembangan  

dari  organisasi   diwadahi  dalam  BPPI  (Badan  Pengkajian  dan   Pengamalan  

Islam)  sebagai  salah  satu  bagian UKM  di  Fakultas   Ekonomi. 

- Agama  Kristen  dan  Katolik  

Bagi mahasiswa yang beragama Kristen dan Katolik telah tersedia gereja  

kampus yang dapat dipakai untuk ibadat bersama. Selain itu untuk  

kegiatan do’a dapat dilakukan diruang yang ada diruang Fakultas  

Ekonomi seperti ruang sidang atau ruang kelas dengan mengajukan  

permohonan ijin terlebih dahulu melalui Sub Bagian Umum. Untuk  

pengembangan  dan organisasi ditingkat Fakultas terdapat PMK dan 

KMK yang merupakan bagian dari UKM.Ditingkat Universitas 

terdapat  wadah  organisasi GMKI dan PMKRI. 

- Agama  Hindu  dan  Budha  

 Bagi mahasiswa yang beragama Hindu dan Budha  telah disediakan Pura  dan Vihara 

di lingkungan Universitas. Selain bisa juga digunakan ruang  Fakultas untuk kegiatan 

dengan ijin dari Fakultas. 

4. Pelayanan  Kesehatan  
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Pelayanan kesehatan tersedia untuk semua warga kampus melalui Medical   Centre yang 

terletak disebelah selatan Gedung Student Universitas Sebelas  Maret meliputi poliklinik 

umum dan spesialis dibidang  kesehatan.  

5. Organisasi   Kelengkapan  Keluarga  Mahasiswa  

a. Dewan  Perwakilan  Mahasiswa  (DPM)  sebagai  lembaga  legislatif. 

b. Badan  Eksekutif  Mahasiswa   (BEM)   sebagai  lembaga  eksekutif. 

c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) berfungsi sebagai organisasi pengembangan 

penalaran keilmuan dan keprofesian serta pengembangan   potensi ditingkat  jurusan 

terdiri dari HMJ Manajemen, HMJ Akutansi dan  HMJ Ilmu Ekonomi. 

d. Himpunan Mahasiswa program (HMP) berfungsi sebagai organisasi penalaran 

keilmuan dan keprofesian serta pengembangan ditingkat program, terdiri dari : 

HMPD-3 Akutansi, HMPD-3 Manajemen Pemasaran, HMPD-3 Manajemen Industri 

dan HMPD-3 Bisnis Internasionl. 

e. UKMF (Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas)  berfungsi  sebagai organisasi  

profesional untuk menyalurkan dan mengembangkan minat, bakat, kreasi  dan  hobi,  

terdiri dari :  

- BAPEMA (Badan Pers Mahasiswa) bergerak dalam pers mahasiswa.  

- MEPA (mahasiswa  Ekonomi  Pecinta  Alam). 

- Gadhang ; bergerak  dalam  teater  mahasiswa.  

- BPPI (Badan Pengkajian Pengamalan Islam); bergerak dalam kerohanian  Islam. 

- KMK (Kegiatan Mahasiswa Katolik) ; bergerak dalam bidang kerohanian  Katolik. 

- PMK (Persatuan Mahasiswa Kristen) ; bergerak   dalam  kerohanian Kristen.  

- BURSA ; bergerak  dalam  kewirausahaan   mahasiswa. 

- KSB (Kelompok  Studi   Bengawan) ; bergerak  dalam  diskusi  dan penalaran  

ilmiah.  

- UKMF  Basket ; bergerak  dalam  olah raga  basket.  

- UKMF  Sepak  Bola ; bergerak  dalam  olah raga  sepak bola. 

                                                                                                                                                                                                                                        
KASUB BAG 

KEMAHASISWAN 

ADMINISTRASI 
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Gambar III.2 

Struktur Bidang Kemahasiswaan 

Fakultas Ekonomi UNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.3 

Struktur Kelembagaan Keluarga Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi UNS 

 

Keterangan : 

  : Jalur  Pengawasan  

  : Jalur  Koordinator  

   HMJ   UKMF    HMP 

  BEM  

  DPM 

  MAHASISWA FAKULTAS EKNOMI UNS 
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  : Jalur  Aspirasi  

Catatan  :  

sejak tahun 2001 HMP D-3 mulai mandiri dalam aktifitas organisasi.  

Sedangkan struktur orgaanisasi kemahasiswaan ada pada organisasi masing-masing seperti BEM, 

DPM,UKM, HMJ, dan HMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

Dalam penelitian ini, data diambil melalui kuisioner yang diberikan 

kepada Staf Pengajar FE UNS dari mulai tanggal 24 Oktober 2002 sampai 

dengan 26 November 2002. Staf Pengajar FE UNS yang berjumlah 113 orang 

ditemui secara Convenience Sampling sebanyak 41 orang. Adapun distribusi 

frekuensi masing-masing responden dijelaskan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel IV.1 
Distribusi Responden Berdasar Jurusan 

 
No. Jurusan Jumlah Prosentase 

1 Manajemen 17 orang 41,46 % 

2 Akuntansi 10 orang 24,39 % 

3 Ekonomi Pembangunan 14 orang 34,15 % 

Total 41 orang 100 % 

Sumber : data primer yang diolah. 

Staf pengajar FE UNS terdiri dari tiga jurusan yaitu jurusan 

Ekonomi Pembangunan berjumlah 29 orang, jurusan Manajemen berjumlah 

49 orang dan jurusan Akuntansi berjumlah 35 orang. Staf pengajar jurusan 

Manajemen memiliki jumlah terbanyak karena jurusan Manajemen FE UNS 

mempunyai mahasiswa yang lebih banyak dibanding jurusan yang lain. Pada 

tabel IV.1 ditampilkan jumlah responden yang terpilih berdasar jurusan. 

Responden yang ditemui sebanyak 41 orang dengan proporsi 

masing-masing untuk jurusan Manajemen sebanyak 17 orang, jurusan 

Akuntansi 10 orang dan jurusan Ekonomi Pembangunan sebanyak 14 orang 

dengan prosentase-nya masing-masing sebesar 41,46 %, 24,39 %, dan 34, 15 

%. 

Tabel IV.2 
Distribusi Responden Berdasar Jenjang Pendidikan 

 
No. Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 S-1 10 orang 24,39 % 
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2 S-2 31 orang 75,61 % 

3 S-3  0  orang       0  % 

Total 41 orang 100 % 

Sumber : data primer yang diolah. 

Berdasarkan tabel IV.2 diatas untuk tingkat pendidikan staf pengajar 

FE UNS sebagai responden mempunyai pendidikan S-1 sebanyak 10 orang 

(24,39 %). Sedangkan staf pengajar yang berpendidikan S-2 sebanyak 31 

orang (75,61 %). Responden yang berpendidikan S-3 menolak mengisis 

kuisioner sehingga tidak diikutkan sebagai responden. 

Tabel IV.3 
Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

 
No. Jenis Kelamin  Jumlah Prosentase 

1 Pria 30 orang 73,17 % 

2 Wanita 11 orang 26,83 % 

Total 41 orang 100 % 

Sumber : data primer yang diolah. 

Dari tabel IV.3 di atas sebanyak 30 orang (73,17 %) staf pengajar FE 

UNS mempunyai jenis kelamin pria dan sebanyak 11 orang (26,83 %) staf 

pengajar FE UNS yang menjadi responden berjenis kelamin wanita. Dengan 

demikian sebagian besar responden menurut jenis kelaminnya adalah berjenis 

kelamin pria. 

 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
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Cara pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur. 

Untuk mengukur validitas instrumen pada penelitian ini digunakan korelasi product moment 

person. 

Sedangkan uji reliabilitas merupakan kriteria tingkat kemantapan atau konsistensi 

suatu alat ukur (kuisioner). Suatu kuisioner dikatakan mantap bila dalam mengukur sesuatu 

secara berulangkali memberikan hasil yang sama dengan catatan bahwa kondisi saat 

pengukuran tidak berubah. Hasil uji reliabilitas itu bisa dilihat dari besarnya koefisien Alpha 

Cronbach. Koefisien Alpha Cronbach adalah koefisien reliabilitas yang mengindikasikan 

seberapa bagus item-item pertanyaan berada dalam suatu rangkaian yang secara spesifik 

berhubungan satu sama lain dan dihitung berdasarkan rata-rata interkorelasi antar item dengan 

nilai tertinggi  1. Penafsiran nilai koefisien Alpha Cronbach digolongkan sebagai berikut : 

nilai alpha antara 0,8 sampai 1,0 dikategorikan reliabilitas baik, nilai 0,6 sampai 0,79 

dikategorikan reliabilitas dapat diterima dan nilai alpha kurang dari 0,6 dikategorikan 

reliabilitas kurang baik. (Sekaran, 1992 : 312). 

 

 

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepemimpinan 
Transformasional “Kharisma” 

 
Tabel IV.4 

Validitas Item 
Variabel Kepemimpinan Transformasional “Kharisma” 

 
No. 

Item 

r  

No. Item 

r 
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1 

2 

3 

4 

5 

0,59

2** 

0,53

7** 

0,74

4** 

0,57

7** 

0,52

4** 

6 

7 

8 

9 

10 

0,82

1** 

0,68

1** 

0,72

2** 

0,44

1** 

0,61

3** 

Sumber : data primer yang diolah 

* r value < 0,05 

** r value < 0,01 

Tabel IV.4 menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

kepemimpinan transformasional pada dimensi kharisma item 1 sampai 

dengan 10 terhadap nilai total kepemimpinan transformasional dimensi 

kharisma adalah signifikan pada r value < 0,01. Besarnya koefisien 

korelasi kepemimpinan transformasional dimensi kharisma item 1 

sampai dengan 10 terhadap nilai total kepemimpinan transformasional 

dimensi tersebut berkisar antara 0,524 hingga 0,821. Besarnya koefisien 

korelasi tersebut diatas 0,5 berarti kesepuluh item pertanyaannya 

memiliki konsistensi yang cukup tinggi sehingga layak dipakai. 
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Sedangkan hasil uji reliabilitas instrumen variabel kepemimpinan 

dimensi kharisma terlihat pada lampiran. Nilai koefisien Alpha 

Cronbach-nya 0,8149 dan tergolong baik, artinya kesepuluh item 

pertanyaannya jika diuji pada tempat dan waktu yang berbeda maka 

kemungkinan memiliki hasil yang sama sebesar 81,49 % (periksa 

lampiran). 

 

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepemimpinan 
Transformasional “Inspirasi” 

 
Tabel IV.5 

Vaiditas Item 
Variabel kepemimpinan Transformasional Inspirasi 

 
No. Item r 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

0,650** 

0,745** 

0,723** 

0,675** 

0,803** 

0,818** 

0,713** 

Sumber : data primer yang diolah 

** r value < 0,01 

Hasil pengukuran tiap item pertanyaan tentang kepemimpinan 

transformasional pada dimensi Inspirasi terhadap skor totalnya ada pada 

tabel IV.4 menunjukkan tingkat dignifikan pada r value < 0,01 berkisar 
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antara 0,650 hingga 0,818. Tanda “ ** ” menunjukkan signifikan pada r 

value < 0,01. Dengan demikian ketujuh pertanyaan tersebut memiliki 

konsistensi yang cukup tinggi karena diatas 0,5 sehingga layak dipakai 

dalam analisis data. 

Hasil uji reliabilitas instrumen variabel kepemimpinan 

transformasional inspirasi terlihat pada lampiran berikutnya. Koefisien 

Alpha Cronbach menunjukkan angka 0,8528. Dengan demikian, ketujuh 

item pertanyaannya memiliki tingkat konsistensi sebesar 85,28 %. 

Artinya hasil koefisien ini tergolong baik dan apabila diuji pada tempat 

dan waktu yang berbeda maka kemungkinan memiliki hasil yang sama 

sebesar 85,28 % (periksa lampiran). 

 

3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepemimpinan 
Transformasional “Stimulasi Intelektual” 

 
Tabel IV.6 

Validitas Item 
Variabel Kepemimpinan Transformasional “Stimulasi Intelektual” 

 
N

o. Item 

r No

. Item 

r 
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1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

0,60

4** 

0,80

1** 

0,52

5** 

0,79

6** 

0,80

3** 

23 

24 

25 

26 

27 

0,753*

* 

0,635*

* 

0,659*

* 

0,644*

* 

0,579*

* 

Sumber : data primer yang diolah 

** r value < 0,01 

*  r value < 0,05 

Hasil uji validitas item variabel kepemimpinan transformasional 

stimulasi intelektual yang ditunjukkan dengan skor item terhadap skor 

total untuk kesepuluh butir pertanyaan berkisar antara 0,525 hingga 

0,803. Tanda “ ** “ menunjukkan signifikan pada r value < 0,01. Dengan 

demikian kesepuluh butir pertanyaannya mempunyai konsistensi yang 

cukup tinggi dan layak dipakai dalam analisis data. 

Hasil uji reliabilitas instrumen variabel kepemimpinan 

transformasional stimulasi intelektual menunjukkan koefisien Alpha 

Cronbach-nya sebesar 0,8709 dan tergolong baik. Ini berarti item-item 

pertanyaan mengenai kepemimpinan transformasional stimulasi 
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intelektual tersebut jika diuji pada tempat dan waktu yang berbeda maka 

kemungkinan memiliki hasil yang sama sebesar 87,09 % (periksa 

lampiran). 

 

4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepemimpinan 
Transformasional “Pertimbangan Individual” 

 
Tabel IV.7 

Validitas Item 
Variabel Kepemimpinan Transformasional “Pertimbangan 

Individual” 
 

N

o. Item 

r No. 

Item 

r 

28 

29 

30 

31 

32 

0,6

32** 

0,6

90** 

0,7

66** 

0,6

31** 

0,5

19* 

33 

34 

35 

36 

37 

0,775*

* 

0,762*

* 

0,704*

* 

0,679*

* 

0,701*

* 

Sumber : data primer yang diolah 

*  r value < 0,05 

** r value < 0,01 
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Tabel IV.7 menunjukkan hasil uji validitas item variabel 

kepemimpinan transformasional pertimbangan individual yang 

ditunjukkan signifikan pada r value < 0,01. Dengan skor item terhadap 

skor total untuk kesepuluh butir pertanyaan berkisar antara 0,519 hingga 

0,775. Dengan demikian kesepuluh item pertanyaannya mempunyai 

kemampuan yang baik untuk mengukur apa yang ingin diukur dengan 

kemungkinan kesalahan sebesar 0,01, serta layak dipakai dalam analisis 

data. 

Hasil uji reliabilitas untuk instrumen variabel kepemimpinan 

transformasional pertimbangan individual terlihat pada lampiran. Nilai 

koefisien Alpha Cronbach-nya 0,8716 dan tergolong baik. Ini berarti 

kesepuluh item pertanyaannya jika diuji pada tempat dan waktu yang 

berbeda maka kemungkinan memiliki hasil yang sama sebesar 87,16 % 

(periksa lampiran). 

 
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Komitmen Organisasi 

 
Tabel IV.8 

Validitas Item 
Variabel Komitmen Organisasi 

 
N

o. Item 
r N

o. Item 
r 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0,379
* 

0,458
** 

0,482
** 

0,687
** 

0,616
** 

0,567
** 

0,667
** 

0,713
** 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

0,597*

* 
0,699*

* 

0,597*

* 
0,681*

* 
0,623*

* 
0,674*

* 
0,699*

* 

Sumber : data primer yang diolah 

** r value < 0,01 

*  r value < 0,05 

Tabel IV.8 menunjukkan hasil uji validitas item komitmen 

organisasi dengan signifikan pada level 0,05 dan level 0,01 dan berkisar 

antara 0,379 hingga 0,713. Pada item nomor 1, 2, 3, koefisien korelasi 

dibawah 0,5 meskipun demikian signifikan pada level 0,01 dan 0,05 

sehingga masih layak digunakan. Dengan demikian kelima belas item 

pertanyaannya mempunyai kemampuan yang baik untuk mengukur apa 

yang ingin diukur dengan kemungkinan kesalahan 0,05 dan 0,01. 

Hasil uji reliabilitas untuk instrumen variabel komitmen 

organisasi terlihat pada lampiran. Nilai koefisien Alpha Cronbach-nya 

0,8754 dan tergolong baik. Ini berarti kelima belas item pertanyaannya 

jika diuji pada tempat dan waktu yang berbeda maka kemungkinan 

memiliki hasil yang sama sebesar 87,54 % (periksa lampiran). 
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UJI HIPOTESIS 

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis 

pertama. Alasan mengapa alat analisis regresi yang dipilih adalah ketertarikan 

untuk mengetahui lebih jauh akan hubungan antara variabel-variabel dalam 

penelitian ini. Dan analisis regresi menyediakan penjelasan/informasi yang 

lebih baik mengenai hubungan variabel-variabel ini, yaitu menyatakan 

hubungan sebab akibat atau hubungan pengaruh. 

 

Analisis Hasil Uji Regresi Berganda Untuk Hipotesa Pertama dan Kedua 

Tabel IV.9 
Uji Regresi Untuk Hipotesa Pertama 
 

R R Square Adjusted R Square Standard Error 

0,896 0,803 0,781 3,387 

Sumber : data primer yang diolah 

a. Uji R Square 

Angka R Square atau Koefisien Determinasi adalah 0,803, namun untuk jumlah variabel 

indenpenden lebih dari dua, lebih baik digunakan Adjusted R Square, yaitu 0,781 (selalu 

lebih kecil dari R Square). Hal ini berarti 78,1 % variasi dari komitmen organisasi bisa 

dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel indenpenden. Sedangkan sisanya dijelaskan 

oleh sebab-sebab yang lain. 

b. F test/Uji Bersama Variabel Indenpenden yang Berpengaruh terhadap Variabel 
Komitmen Organisasi 

 
Tabel IV.10 

Hasil Uji Bersama (F Test) Untuk Hipotesis Pertama 
 

 Df Sum of Squares Mean Square F Sig F 
Regresion 4 1683,21598 420,80400 36,68210 0,0000 
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Residual 36 412,97914 11,47164 

Sumber : data primer yang diolah 

Dari uji F, Fhitung adalah 36,682 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena 

probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka bisa dikatakan bahwa dimensi kharisma, 

inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Dengan demikian hipotesis yang pertama 

dalam penelitian ini dapat diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Podsakof 

et.al., (Pareke, 2001 : 143 – 144) dan Utomo (2002 : 45), yang menunjukkan hasil bahwa 

kepemimpinan transformasial mempunyai hubungan yang signifikan terhadap komitmen 

organisasi. Artinya dengan kepemimpinan transformasional yang semakin tinggi akan 

makin meningkatkan komitmen organisasi. 

c. Uji t (parsial) terhadap Variabel Gaya Kepemimpinan Transformasional 
(Kharisma, Inspirasi, Stimulasi Intelektual dan Pertimbangan Individual) yang 
Berpengaruh pada Komitmen Organisasi 

 
Tabel IV.11 

Koefisien Regresi Dan Hasil Uji Parsial (T Test) 
Untuk Hipotesis Pertama Dan Kedua 

 
Variabel  B T Sig T 

Kharisma 

Inspirasi 

Stimulasi Intelektual 

Pertimbangan Individual 

(contant) 

0,341154 

0,436018 

0,241672 

0,288046 

21,107047 

2,065 

2,405 

2,162 

2,266 

5,770 

0,0462 

0,0214 

0,0374 

0,0296 

0,000 

Sumber : data primer yang diolah 

1) Persamaan regresi 

Y= 21,107 + 0,341X1 + 0,436X2 + 0,242X3 + 0,288X4. 

Dengan demikian, keempat variabel indenpenden yaitu kharisma, inspirasi, stimulasi 

intelektual dan pertimbangan individual mempunyai pengaruh yang signifikan dan 
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positif terhadap variabel dependen yakni komitmen organisasi (karena 

probabilitasnya kurang dari 0,05), yakni 0,0462 ; 0,0214 ; 0,0374 ; dan 0,0296. Di 

samping itu, konstanta persamaan regresi juga mempunyai nilai yang positif yaitu 

sebesar 21,107. Artinya jika dimensi-dimensi gaya kepemimpinan transformasional 

yaitu kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual itu 

bernilai 0 atau ditiadakan maka nilai komitmen dosen tetap ada sebesar 21,107, 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

2) Uji t (parasial) untuk menguji signifikansi konstanta dan sikap variabel indenpenden 

Hipotesis : 

H0 = koefisien regresi tidak signifikan 

H1 = koefisien regresi signifikan 

Pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas) : 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

Keputusan : 

Terlihat pada kolom significance : 

Variabel independen yaitu kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual dan 

pertimbangan individual mempunyai angka signifikansi di bawah 

0,05. Dan konstanta regresinya pun mempunyai angka yang positif. 

Sehingga keempat variabel dan konstanta regresinya memang 

mempengaruhi komitmen organisasi. 

Dari hasil perhitungan komputer nilai t untuk masing-masing dimensi diatas, 

nampak bahwa dimensi inspirasi merupakan dimensi yang mempunyai pengaruh paling 

besar terhadap komitmen dosen di FE UNS ini. Hal ini dikarenakan dimensi inspirasi 

mempunyai nilai thitung yang paling besar yaitu 2,405, kemudian diikuti oleh dimensi 

lainnya yakni pertimbangan individual dengan nilai thitung sebesar 2,266 dengan 

probabilitas sebesar 0,0296. Dimensi stimulasi intelektual nilai thitung sebesar 2,162 
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dengan probabilitas sebesar 0,0374, sedangkan kharisma nilai thitung sebesar 2,065 

dengan probabilitas sebesar 0,0462. Dengan demikian dimensi gaya kepemimpinan 

transformasional yang berpengaruh terhadap komitmen dosen di FE UNS ini adalah dari 

yang palin besar pengaruhnya yaitu inspirasi, pertimbangan individual, stimulasi 

inteklektual dan yang paling kecil pengaruhnya adalah dimensi kharisma, sehingga 

hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Podsakof et.al., yang menyatakan bahwa secara umum 

perilaku pemimpin transformasional berhubungan secara signifikan terhadap reaksi dan 

perilaku bawahan. Secara khusus bahwa perilaku pemimpinm untuk mengartikulasikan 

visi (inspirasi) berhubungan denga kepuasan, komitmen, kejelasan peran dan 

sportmanship.  

d. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis berganda ini adalah hipotesis pertama 

dan kedua dalam penelitian ini dapat diterima,yakni dimensi gaya kepemimpinan 

transformasional yang meliputi kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual dan 

pertimbangan individual secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap komitmen staf pengajar/dosen di FE UNS ini, dan dimensi yang paling 

berpengaruh terhadap komitmen dosen adalah inspirasi. 

Dengan demikian secara umum staf pengajar/dosen di Fakultas 

Ekonomi ini  memandang atasannya sebagai orang yang mampu 

mengartikulasikan visinya, maksudnya adalah dapat melakukan suatu 

pengertian bersama mengenai apa yang dirasa penting dan apa yang dirasa 

benar. Sebagai contoh adanya program beasiswa kuliah bagi dosen yang 

masih bergelar yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan kuliahnya ke 

jenjang S2. Ini menunjukkan bahwa atasan atau ketua jurusan memperhatikan 

bawahannya agar staf pengajar/dosennya berkualitas dan tidak kalah bersaing 

dengan fakultas maupun universitas lainnya.Selain itu program ini juga 
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bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dosen terhadap fakultas ini. Hal ini 

dirasa penting dan benar untuk dilakukan agar visi, misi dan tujuan FE UNS 

terwujud. 

Walaupun dimensi inspirasi merupakan dimensi yang paling 

berpengaruh terhadap komitmen organisasi di lingkungan FE UNS, dimensi-

dimensi yang lainnya juga ikut berpengaruh terhadap pembentukan komitmen 

dosen FE UNS terhadap organisasinya. Hal ini bisa dilihat dari aspek-

aspeknya  yaitu dimensi kharisma meliputi bawahan percaya penuh pada 

atasan/ketua jurusan, menghormati atasan di luar dan di dalam lingkungan 

kantor, segan terhadap atasan, memandang atasan sebagai panutan. Dimensi 

stimulasi intelektual meliputi berfikir dengan metode atau cara baru terhadap 

permasalahan lama, menekankan intelegensi dalam menyelesaikan masalah 

atau pekerjaan dan mengikuti perkembangan informasi, sedangkan 

pertimbangan individual meliputi atasan memberikan perhatian khusus jika 

bawahan lalai dalam pekerjaan, memberikan penghargaan jika melaksanakan 

pekerjaan dengan baik dan menyediakan prasarana dalam rangka pencapaian 

tujuan serta memberikan pekerjaan yang menantang bagi dosen yang 

menyukai tantangan contohnya banyaknya dosen yang melakukan penelitian 

baik secara mandiri maupun karena tugas sesuai bidang ajarannya. 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pola hubungan yang terjadi 

antara atasan dan pengikutnya atau dosen di FE UNS ini tidak hanya 

berdasarkan pada pertukaran imbalan sesuai kesepakatan saja melainkan 

hubungan yang lebih dekat antara atasan dan bawahannya, sehingga tingkat 
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komitmen dosen terhadap fakultas ini pun tinggi. Hal ini bisa diketahui 

dariaspek yang ada dalam komitmen yaitu kesetiaan dan keinginan untuk 

tetap berada di fakultas ini, perasaan bangga menjadi bagian dari fakultas ini, 

adanya persamaan nilai-nilai pribadi dan organisasi serta dosen yang 

memiliki komitmen yang tinggi akan menerima semua tugas atau pekerjaan 

yang diberikan padanya.  

Oleh karena itu, organisasi harus tetap memperhatikan pengaruh 

dimensi gaya kepemimpinan transformasional terhadap komitmen 

organisasinya dengan cara pemberian otonomi seluas-luasnya terhadap dosen 

untuk berekspresi lebih bebas m isalnya penggunaan metode-metode atau 

cara dan teknologi baru dalam tugas yang diembannya, adanya program 

pengembangan dan pelatihan kepemimpinan transformasional karena 

individu bukan dilahirkan menjadi pemimpin transformasional melainkan 

melalui pengalaman hidupnya akan mampu mengembangkan karakteristik 

dan membangun keahlian kepemimpinan transformasionalnya. Selain itu 

untuk meningkatkan komitmen dosen dapat dilakukan dengan cara 

memberikan perhatian khusus jika lalai dalam pekerjaan , memberikan 

penghargaan atau insentif jika bawahan melaksanakan pekerjaan dengan baik 

dan memberikan pekerjaan yang menantang bagi dosen yang menyukai 

tantangan. 

Penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, hal ini 

disebabkan oleh teknik pengambilan sampelnya belum bisa mewakili 

keseluruhan populasi yang ada di FE UNS ini. Selain itu, kuesioner yang 
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penulis gunakan rentan terhadap bias. Penyebabnya adalah jawaban pada 

item-item gaya kepemimpinan transformasional rentan terhadap bias 

contohnya jawaban kadang-kadang dan jarang membingungkan responden 

dalam mengartikannya.     
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab V penulisan skripsi ini, penulis akan sajikan kesimpulan 

dan saran dari hasil analisis yang disajikan di bab IV. Kemudian, penulis akan 

mencoba memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan 

pertimbangan bagi pihak FE UNS, sehingga tujuan pendidikan FE UNS 

secara umum yang menyatakan mewujudkan kemandirian fakultas dapat 

terwujud. 

Kesimpulan 

Dari uji koefisien determinasi diperoleh nilai R2 sebesar 0,803. Namun untuk jumlah variabel 

independen lebih dari dua lebih baik digunakan Adjusted R Square yaitu 0,781. Hal ini 

berarti 78,1% variasi dari komitmen organisasi bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat 

variabel independen. Sedangkan sisanya 21,9% dijelaskan oleh variasi-variasi lain yang 

tidak diteliti. 

Melalui uji F statistik menunjukkan bahwa keempat variabel independen yakni kharisma, 

inspirasi, stimulasi intelektual dan pertimbangan individual ditemukan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap komitmen organisasi dengan nilai F sebesar 36,682 dan 

tingkat signifikansi 0,000. 

Dari hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan sebagai berikut : 

Y = 21,107 + 0,341X1 + 0,436X2 + 0,242X3 + 0,288X4 

Dengan memperhatikan koefisien regresi X1, X2, X3, dan X4 dapat diketahui bahwa 

variabel kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual dan pertimbangan individual 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap komitmen organisasi. 

Dari perhitungan nilai t yang dapat diketahui bahwa nilai thitung dimensi inspirasi ternyata 

mempunyai nilai yang besar dibanding thitung dimensi kharisma, stimulasi intelektual dan 

pertimbangan individual yaitu 2,405. Hal ini berarti bahwa dimensi inspirasi mempunyai 
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pengaruh yang paling besar terhadap komitmen organisasi, walaupun perbedaan nilainya 

dengan dimensi yang lain tidak terlalu jauh. Dengan demikian, hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa dimensi inspirasi adalah dimensi yang paling berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi terbukti.  

Saran 

Hasil analisis menunjukkan variabel gaya kepemimpinan transformasional yaitu kharisma, 

inspirasi, stimulasi intelektual dan pertimbangan individual secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi. Maka organisasinya 

hendaknya memperhatikan hal tersebut agar tercipta mutual benefits antara anggota 

organisasi baik atasan maupun bawahan dengan cara pemberian otonomi seluas-luasnya 

terhadap dosen untuk berekspresi lebih bebas misalnya penggunaan metode atau 

teknologi baru pada setiap tugas yang diembannya. 

Program pengembangan dan pelatihan untuk mengembangkan kepemimpinan 

transformasional perlu juga diupayakan karena individu bukan dilahirkan menjadi 

pemimpin transformasional, melainkan melalui pengalaman hidupnya akan mampu 

mengembangkan karakteristik dan membangun keahlian kepemimpinan 

transformasionalnya. 

Pemberian perhatian khusus terhadap bawahan yang lalai dalam pekerjaan, pemberian 

penghargaan jika bawahan melakukan tugas dengan baik serta pemberian pekerjaan yang 

menantang bagi dosen-dosen yang menyukai tantangan seperti penelitian-penelitian. 
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