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RINGKASAN 

Pengaruh Kepemimpinan Karismatik, Etika Kerja, dan Budaya Organisasi 

terhadap Komitmen Organisasi Yayasan Al-Qodiri 1 Jember; Bety Jannaty 

Saadaty; 160810201272; 2020; 159 Halaman; Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Jember. 

Yayasan Al-Qodiri 1 Jember merupakan salah satu organisasi yang bergerak 

di bidang pendidikan umum dan pendidikan Islam. Tujuan utama organisasi tersebut 

adalah memberikan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Penelitian ini bertujan 

untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan karismatik, etika kerja, dan budaya 

organisasi terhadap komitmen organisasi pegawai Yayaysan Al-Qodiri 1 Jember. 

Variabel yang digunakan yaitu Kepemimpinan Karismatik (X1), Etika Kerja (X2), 

Budaya Organisasi (X3), dan Komitmen Organisasi (Y). Populasi penelitian ini yaitu 

seluruh pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner pada seluruh pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember 

dan diperoleh yang memenuhi kriteria sejumlah 38 responden. 

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda 

dengan alat analisis SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

kepemimpinan karismatik, etika kerja, dan budaya organisasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap variabel komitmen organisasi pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 

Jember. Hasil uji t diperoleh X1 sebesar 2,301, X2 sebesar 2,995 dan X3 sebesar 2,193 

lebih besar 2,03224 sehingga hipotesis diterima. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan karismatik, etika kerja, dan budaya organisasi 

dapat memengaruhi komitmen organisasi pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 
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SUMMARY 

Effect of Charismatic Leadership, Work Ethics, and Organizational Culture on 

Organizational Commitment of Al-Qodiri Foundation 1 Jember; Bety Jannaty 

Saadaty; 160810201272; 2020; 159 pages; Department of Management, Faculty of 

Economics and Business, University of Jember. 

 

Al-Qodiri Foundation 1 Jember is an organization engaged in general 

education and Islamic education. The main objective of the organization is to provide 

general education and Islamic education. This research aims to analyze the influence 

of charismatic leadership, work ethics, and organizational culture on employee 

organizational comitment Yayaysan Al-Qodiri 1 Jember. Variables used are 

Charismatic Leadership (X1), Work Ethics (X2), Organizational Culture (X3), and 

Organizational Commitment (Y ). The research population  comprised all Al-Qodiri 

Foundation 1 Jember. The sampling technique used in this study is purposive 

sampling. The method of data collection was carried out by distributing 

questionnaires to all Al-Qodiri 1 Jember Foundation employees and obtained who 

met the criteria of 38 respondents. 

The data analysis method used is multiple linear regression analysis with 

SPSS 16 analysis tools. The results showed that the charismatic leadership variables, 

work ethics, and organizational culture had a significant positive effect on employee 

organizational commitment variables in Al-Qodiri 1 Jember Foundation. T test results 

obtained X1 of 2.301, X2 of 2.995 and X3 of 2.193 greater than 2.03224 so the 

hypothesis is accepted. Based on the results of the study it can be concluded that 

charismatic leadership, work ethics, and organizational culture can influence the 

organizational commitment of employees of the Al-Qodiri 1 Jember Foundation. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap lembaga pendidikan baik formal ataupun informal memiliki tujuan 

sama yaitu membimbing peserta didiknya agar dapat berkembang dengan baik. 

Yayasan yang ada di masyarakat merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di 

Indonesia. Jika di sekoah formal dikenal dengan istilah murid, maka di pesantren 

dikenal dengan istilah santri. Kata santri berasal dari kata cantrik, yang berarti murid 

dari seorang yang juga biasanya menetap dalam satu tempat yang dinamakan dengan 

padepokan, (Muhakamurrohman, 2014). Pesantren merupakan fenomena 

sosiokultural yang unik dan berlangsung hingga saat ini. Kata pesantren berasal dari 

kata “santri” yang artinya orang, diberi awalan “pe” dan akhiran “an”, yang kemudian 

digabung menjadi kata pesantren. Menurut pendapat Mursidi (2016) Pesantren 

sebagai model lembaga pendidikan Islam pertama yang mendukung kelangsungan 

sistem pendidikan nasional, selama ini tidak diragukan lagi kontribusinya dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mencetak kader-kader intelektual yang 

siap untuk mengapresiasikan potensi keilmuannya di masyarakat. Pesantren 

mempunyai peranan yang besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan 

Islam. 

Pesantren memiliki peran sangat besar dalam perkembangan pendidikan di 

Indonesia. Hal ini membuat pesantren menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam 

penelitian ini karena pesantren mengandung fenomena sosiokultural yang unik hingga 

saat ini. Keberadaan pesantren yang merupakan salah satu model pendidikan tertua di 

Indonesia memiliki tokoh figur penting yaitu kyai. Menurut pendapat Mursidi (2016) 

pemimpin di dalam dunia pesantren sebagai penggerak dalam mengemban dan 

mengembangkan pesantren sesuai dengan pola yang telah dikehendaki. Kemajuan 

dan kemunduran pesantren berada di tangan pemimpin sebagai penguasa yang 

bertanggung jawab demi kemajuan pesantren. Dengan demikian yang dimaksud 
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pemimpin dalam penelitian ini merupakan peran pemimpin pesantren sebagai 

penguasa dalam mengembangkan pesantren. 

Saat ini banyak ditemui perkembangan di berbagai pesantren akibat dari 

majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan komitmen organisasi pegawai 

pesantren dipengaruhi oleh faktor spesifik yang berbeda dengan organisasi lainnya. 

Salah satu faktor yang membedakannya yaitu kepemimpinan karismatik dan 

komitmen organisasi merupakan indikator utama pesantren dalam mencapai 

kesuksesan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut pendapat Pangemanan (2015) komitmen organisasi adalah kekuatan 

yang mengikat pegawai dengan kesediaan mereka untuk tetap melekat pada 

organisasinya. Komitmen organisasi karyawan dapat dilihat dalam aktivitas kegiatan 

sehari-hari. Jika pegawai dapat berkomitmen terhadap organisasi maka pegawai dapat 

melakukan pekerjaannya dengan baik bahkan di luar dari perkiraan organisasi. 

Pegawai yang terlibat dalam pekerjaan mereka dan memiliki komitmen organisasi 

memberikan kompetitif penting terhadap perusahaan. Oleh karena itu dipelukannya 

komitmen organisasi terhadap pegawai pesantren. 

Menjadi pemimpin pesantren merupakan hal yang unik. Unik karena 

pemimpin di dalam dunia pesantren sebagai penggerak dalam mengemban dan 

mengembangkan pesantren sesuai dengan pola yang telah dikehendaki, (Mursidi, 

2016). Maju atau tidaknya pesantren tergantung dari kepemimpinan yang dilakukan 

pemimpin dalam mengatur pesantren karena pemimpin pesantren sebagai penguasa 

yang bertanggung jawab demi kemajuan pesantren. 

Menurut Luthans (2006:651-652) kepemimpinan karismatik adalah warisan 

dari konsepsi kepemimpinan dahulu seperti mereka yang “dengan kekuatan 

kemampuan personalnya, mampu memiliki efek yang luar biasa terhadap 

pengikutnya.” Luthans (2006:652) menjelaskan lebih lanjut bahwa teori memprediksi 

bahwa pemimpin karismatik menghasilkan kinerja pengikut melebihi yang 

diharapkan, seperti komitmen yang kuat kepada pemimpin dan misinya. Selanjutnya 

menurut House dan rekan kerjanya dalam Luthans (2006:652) memberi dukungan 
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terhadap teori karismatik dan riset terbaru menemukan efek positif pada hasil yang 

diinginkan, seperti kerja sama. Menurut Achua dan Lussier dalam Marginingsih 

(2016) kepemimpinan karismatik merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki 

pengaruh luar biasa kepada anggotanya. Pengaruh luar biasa bagi keberlangsungan 

organisasi yang ditimbulkan kepemimpinan karismatik kepada anggotanya adalah 

mampu mengubah sikap, nilai-nilai, dan fokus anggota dari fokus pribadi menjadi 

fokus kolektif secara konsisten.  Menurut Max Weber dalam Robbins (2013:379) 

berpendapat bahwa kepemimpinan karismatik adalah suatu kualitas kepribadian 

individu tertentu, yang darinya ia dipisahkan dari orang-orang biasa dan diperlakukan 

sebagai orang yang diberkahi dengan kekuatan gaib, manusia super, atau kekuatan 

luar biasa. Ini tidak dapat diakses oleh orang biasa dan dianggap sebagai asal ilahi 

atau sebagai teladan, dan atas dasar itu individu yang bersangkutan diperlakukan 

sebagai pemimpin. Kepemimpinan karismatik merupakan kepemimpinan luar biasa 

yang memiliki visi, bersedia mengambil risiko pribadi demi mencapai visi, dan peka 

terhadap pengikut. Penelitian yang dilakukan oleh Rowden (2014), Shastri (2010), 

dan Sugiarto (2009) menunjukkan hasil bahwa kepemimpinan karismatik memiliki 

pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Menurut Shafrani (2012) etika adalah standar-standar moral yang mengatur 

perilaku: bagaimana kita bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Etika 

pada dasarnya merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggungjawab, antara 

tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Habibah (2015) 

berpendapat bahwa etika berasal dari bahasa yunani “ethes’’ artinya adat. Etika 

adalah ilmu yang meyelidki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan 

manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan menurut Juliarta (2015) 

etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Etika 

memberi manusia orientasi tentang bagaimana menjalani hidupnya melalui tindakan 

sehari-hari. Hal itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dengan 

mempertimbangkan tindakan baik dan buruk secara tepat dalam menjalankan 

tindakan sehari-hari berdasarkan akal pikiran yang diketahui. Etika kerja yang baik 
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dalam yayasan adalah ketika para pegawai memiliki komitmen organisasi yang 

tinggi. Komitmen organisasi para pegawai yang tinggi dapat meningkatkan kemajuan 

yayasan. Penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2016), Alwiyah (2016), dan 

Haerudin (2016) menunjukkan hasil bahwa etika kerja memiliki pengaruh signifikan 

terhadap komitmen organisasi. 

Variabel lain yang mempengaruhi komitmen organisasi pegawai Yayasan Al-

Qodiri 1 Jember yaitu budaya organisasi pegawai. Menurut Mulyadi (2018:96) 

budaya organisasi merupakan alat pemecahan masalah (solusi), yang secara konsisten 

dapat berjalan dengan baik bagi suatu kelompok atau lembaga tertentu dalam 

menghadapi berbagai persoalan eksternal dan internal, sehingga dapat diajarkan 

kepada para anggota baru maupun lama sebagai suatu metode persepsi, berpikir dan 

merasakan dalam hubungannya dengan berbagai persoalan tersebut. Menurut 

pendapat Siagian dalam Laila (2019) budaya organisasi merupakan seperangkat 

keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang 

dijadikan pedoman tingkah laku bagi para anggotanya untuk mengatasi masalah 

adaptasi eksternal dan internal. Menurut Batugal (2019) budaya organisasi 

merupakan nilai-nilai organisasi yang diturunkan dari satu karyawan ke karyawan 

lain melalui ajaran, cerita, dan contoh. Budaya organisasi yang baik dalam yayasan 

adalah ketika para pegawai memiliki komitmen organisasi yang tinggi karena sering 

mengadakan kegiatan bersama dengan pegawai lain dari pada kegiatan individu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Batugal (2019), Nurlaila (2019), Wibawa (2018), 

Mitic (2016) menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Istilah yang biasanya disebut dengan kata pesantren kini dalam objek 

penelitian menggunakan kata yayasan karena merupakan bagian dari pesantren. 

Yayasan Al-Qodiri 1 Jember memiliki komitmen organisasi pegawai yang tinggi, hal 

ini dapat dilihat dari jumlah masa kerja yang lama dan enggan untuk berpindah ke 

organisasi lain. Dari laporan Yayasan Al-Qodiri 1 Jember tahun 2019 diketahui 

bahwa gaji setiap satu jam mengajar pegawai adalah sebesar Rp 17.000. Dengan gaji 
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tersebut, penawaran bekerja di tempat yang lebih menguntungkan pegawai tidak 

diambil karena merasa nyaman dengan tempat bekerja di Yayasan Al-Qodiri 1 

Jember, bahkan terdapat pegawai yang pada awalnya bekerja di beberapa tempat dan 

kini lebih memilih untuk mengajar hanya di Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. Pegawai 

Yayasan Al-Qodiri 1 Jember memiliki komitmen organisasi yang tinggi karena telah 

menanamkan pada diri mereka untuk memiliki komitmen terhadap organisasi. 

Diketahui sebanyak 90,07% pegawai di Yayasan Al-Qodiri 1 Jember bekerja 

lebih dari 3 tahun, sedangkan 9,93% bekerja kurang dari 3 tahun. Pegawai di 

Yayasan Al-Qodiri 1 Jember yang tidak berpindah tempat karena merasa nyaman 

untuk bekerja di yayasan adalah sebesar 93,38%, sementara 4,63% dipindah tempat 

bekerja, dan 1,99% diberhentikan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 17 orang 

pegawai di Yayasan Al-Qodiri 1 Jember dengan beberapa kriteria yaitu: pegawai 

lembaga formal yaitu: TK, SD, MTs, SMP, MA, dan SMK, bukan alumni yayasan, 

mengajar minimal 3 tahun, dan tidak bekerja di tempat lain, maka diperoleh hasil 

bahwa 13 pegawai merasakan adanya pengaruh antara kepemimpinan karismatik 

yang dimiliki oleh kyai, etika kerja yang berbasis Islami, dan kebiasaan yang 

dilakukan dalam organisasi terhadap komitmen organisasi pegawai, sedangkan 4 

orang pegawai tidak merasakan pengaruh kepemimpinan karismatik yang dimiliki 

oleh kyai tetapi merasakan pengaruh etika kerja yang berbasis Islami, dan kebiasaan 

yang dilakukan dalam organisasi terhadap komitmen organisasi pegawai. 

Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Al-Qodiri 1 Jember yang merupakan 

salah satu yayasan tertua dan terkenal di Kabupaten Jember dan telah berdiri sejak 

tanggal 16 Juni 1974 di Jl. Manggar No.130A Dusun Gebang Poreng Desa Gebang 

Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang kemudian berpindah lokasi dan 

disahkan pada akte notaris No. 2 pada tanggal 3 Juli 2002  di Jl. Manggar No.139A 

Dusun Gebang Poreng Desa Gebang Kecamatan Patrang di Kabupaten Jember. Pada 

saat ini Yayasan Al-Qodiri 1 Jember telah memiliki beberapa sekolah formal dan 

non formal. Sekolah formal di Yayasan Al-Qodiri 1 Jember yaitu: TK, SD, MTs, 

SMP, MA, SMK, STAI dan STIKES sedangkan sekolah non formal yaitu: MADIN, 
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TPQ, dan Tahfidzul Qur’an. Penelitian ini dilakukan di lembaga formal Yayasan Al-

Qodiri 1 Jember dengan beberapa kriteria yaitu: bukan alumni yayasan, mengajar 

minimal 3 tahun, tidak bekerja di tempat lain, serta berhubungan langsung dengan 

kyai karena dianggap telah memahami kepemimpinan yang dilakukan kyai. 

Kepemimpinan dari K.H. Ahmad Muzakki Syah yang memiliki jiwa 

kepemimpinan karismatik dan pengaruh luar biasa kepada para pengikutnya 

sehingga para pengikut selalu patuh terhadap perintah beliau, etika kerja yayasan 

yang menerapkan ajaran-ajaran Islam sehingga dalam bekerja pegawai memiliki 

etika yang harus dipatuhi, dan budaya organisasi yang kental terhadap antar pegawai 

membuat komitmen organisasi para pegawai di Yayasan Al-Qodiri 1 Jember tinggi 

karena merasa nyaman. Prinsip mengenai kepemimpinan karismatik, etika kerja, dan 

budaya organisasi dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan organisasi 

sehingga meningkatkan komitmen organisasi para pegawai tersebut. Hal inilah yang 

menjadi latar belakang dilakukannya penelitian: “Pengaruh Kepemimpinan 

Karismatik, Etika Kerja, dan Budaya Organisasi terhadap Komitmen Organisasi 

Pegawai Yayasan Al Qodiri 1 Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Apakah pemimpin karimatik berpengaruh terhadap komitmen organisasi? 

b. Apakah etika kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi? 

c. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi? 

d. Apakah pemimpin karismatik, etika kerja, dan budaya organisasi berpengaruh 

secara simultan terhadap komitmen organisasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemimpin karismatik terhadap 

komitmen organisasi. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh etika kerja terhadap komitmen 

organisasi. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 

komitmen organisasi. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemimpin karismatik, etika kerja, 

dan budaya organisasi secara simultan terhadap komitmen organisasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak 

diantaranya: 

a. Instansi 

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat digunakan sebagai masukan dan 

penambahan ilmu tentang pentingnya kepemimpinan karismatik dan etika kerja, 

terhadap komitmen organisasi di Yayasan Al Qodiri 1 Jember. 

b. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta sumber 

informasi bagi yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. 

c. Peneliti 

Penelitian ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan akan pentingnya 

kepemimpinan karismatik, etika kerja terhadap komitmen organisasi pada dunia kerja 

serta menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kepemimpinan Karismatik  

a. Pengertian Kepemimpinan 

Bernard dalam Luthans (2006:638) mendefinisikan kepemimpinan sebagai 

sekumpulan proses, kepribadian, pemenuhan, perilaku tertentu, persuasi, 

wewenang, pencapaian tujuan, interaksi, perbedaan peran, inisiasi struktur, dan 

kombinasi dari dua atau lebih hal-hal tersebut. Menurut pendapat Sutrisno 

(2009:216) kepemimpinan adalah gejala universal yang ada pada setiap kelompok 

manusia sebagai sebuah sistem sosial, mulai dari kelompok kecil hingga kelompok 

besar. Dijelaskan lebih lanjut lagi berdasarkan beberapa definisi mengenai 

kepemimpinan oleh Sutrisno (2009:218) bahwa kepemimpinan sebagai proses 

mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para 

anggota kelompok, maka dalam hal ini paling tidak ada tiga implikasi penting 

yang harus ada, yaitu: pertama, kepemimpinan harus melibatkan orang lain dapat 

berupa bawahan atau pengikut. Kedua, kepemimpinan meliputi distribusi 

kekuasaan yang berbeda di antara pemimpin dan anggota kelompok. Ketiga, 

kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk 

kekuasaan untuk memengaruhi perilaku pengikut melalui sejumlah cara yang telah 

ditentukan. 

Robbins (2013:368) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan 

untuk mempengaruhi suatu komunitas tertentu terhadap pencapaian visi atau 

tujuan. Sumber pengaruh ini sepertinya formal, seperti yang disediakan oleh 

peringkat manajerial dalam suatu organisasi tertentu. Tetapi dalam hal ini tidak 

semua pemimpin dapat disebut sebagai manajer dan tidak semua manajer dapat 

disebut sebagai pemimpin. Hanya karena sebuah organisasi memberikan kepada 

para manajernya hak-hak formal tertentu bukanlah jaminan bahwa mereka akan 
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dapat memimpin secara efektif. Kepemimpinan yang tidak didukung dengan 

kemampuan memengaruhi segala sesuatu yang muncul di luar struktur organisasi 

formal adalah jauh lebih penting daripada pengaruh formal. Hal ini menjelaskan 

bahwa para pemimpin dapat muncul dari dalam suatu kelompok dan melalui 

penunjukan secara resmi. 

Menurut Salusu dalam Marpaung (2014) kepemimpinan didefinisikan sebagai 

kekuatan yang menyeleksi mimpi-mimpi seseorang dan akhirnya dapat 

menetapkan tujuan hidup seseorang tersebut. Kepemimpinan dalam pandangannya 

berarti segala sesuatu yang mampu menggerakkan seseorang dari dalam dirinya 

sendiri dan mampu mengarahkan seseorang tersebut kepada sukses pencapaian 

misi suatu organisasi. Menurut Zainal et al (2014:3) kepemimpinan adalah seni 

yang dalam pencapaian tujuan bersama di suatu organisasi mampu memengaruhi 

dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan 

kerja sama yang sangat bersemangat. 

Menurut Purwanto (2015) kepemimpinan adalah upaya seorang pemimpin 

untuk menuntun dan membmbing dalam mengoordinasikan, memotivasi, dan 

menciptakan nilai-nilai budaya bersama untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai pengertian kepemimpinan 

menurut beberapa ahli oleh Purwanto (2015) bahwa kepemimpinan adalah segala 

kegiatan yang dilakukan seorang pemimpin dalam memengaruhi dan memberikan 

daya dukung pada sumber daya yang ada di organisasi dalam bentuk motivasi dan 

intruksi guna mewujudkan tujuan bersama. Sedangkan menurut pendapat 

Northouse (2016) kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses di mana 

seorang individu dapat memengaruhi sekelompok individu yang lain untuk 

mencapai tujuan bersama dalam organisasi. 

Menurut Yukl (2017:1) kepemimpinan adalah bidang kajian yang telah lama 

menarik perhatian masyarakat. Kepemimpinan menyampaikan citra individu yang 

kuat dan dinamis yang memimpin pasukan perang, memerintah perusahaan dari 

puncak gedung pencakar langit yang megah mengenai sejarah tentang para 
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pemimpin militer, politik, agama, dan sosial yang pada akhirnya membentuk 

legenda dan mitos. Banyak masyarakat tertarikdengan kepemimpinan karena 

merupakan hal misterius dan melibatkan orang banyak. 

Dari beberapa pengertian di atas menjelaskan bahwa kepemimpinan 

merupakan proses gejala universal untuk dapat memengaruhi suatu kelompok 

kecil atau besar terhadap pencapaian tujuan/ visi organisasi yang cara penunjukan 

seorang pemimpin tidak harus berdasarkan muncul dari dalam suatu kelompok 

tetapi bisa melalui penunjukan secara resmi yang menarik banyak orang karena 

merupakan hal misterius. 

b. Perbedaan Kepemimpinan dan Kekuasaan 

Robbins (2013:412) mendefinisikan bahwa kekuasaan mengarah pada 

kapasitas yang dimiliki seseorang untuk dapat memengaruhi orang lain sehingga 

orang yang dipengaruhi tersebut mau bertindak sesuai dengan keinginan orang 

yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan merupakan dampak dari ketergantungan 

karena semakin besar ketergantungan seseorang kepada orang lain maka semakin 

besar kekuasaan dalam hubungan tersebut. Perbedaan dari penggambaran 

mengenai kepemimpinan dan kekuasaan mengungkapkan bahwa kedua konsep itu 

sangat memiliki hubungan erat dan keterkaitan. Kepemimpinan dan kekuasaan 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kelompok dalam mencapai sasaran, 

dan kekuasaan yang merupakan sarana untuk memudahkan pencapaian yang 

dilakukan oleh pemimpin. 

Dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Robbins (2013:413-414) perbedaan yang 

memiliki keterkaitan dengan sasaran. Para pemimpin telah menggunakan 

kekuasaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kelompok. Kekuasaan tidak 

menuntut sasaran, kekuasaan hanya menuntut ketergantungan. Kepemimpinan 

membutuhkan kesesuaian antara tujuan yang dipimpin dan tujuan pemimpin. 

Perbedaan kedua yaitu kepemimpinan berfokus pada pengaruh bawahan dan pada 

pengaruh pengikut. Sebagian besar penelitian tentang kepemimpinan adalah 
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menekankan kepada gaya dan sebaliknya bahwa penelitian tentang kekuasaan 

menekankan kepada taktik mendapatkan kepatuhan.  

Konsep kepemimpinan memiliki hubungan erat dengan kekuasaan pemimpin 

untuk memengaruhi perilaku para pengikutnya. Beberapa sumber dan bentuk 

kekuasaan yaitu terdiri dari kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, 

referensi, informasi, dan hubungan. Suatu kemampuan untuk memengaruhi orang 

lain atau suatu kelompok demi mencapai tujuan tertentu pasti melibatkan unsur 

kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar 

orang tersebut melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang berkuasa (Zainal, 

2014:4). Kepemimpinan memiliki hubungan sangat erat dengan kekuasaan karena 

dengan kekuasaan maka pemimpin dapat memengaruhi perilaku para pengiktnya. 

Seharusnya seorang pemimpin tidak hanya menilai perilakunya sendiri akan tetapi 

juga mampu menilai posisi mereka dan cara menggunakan kekuasaan yang benar. 

Kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang 

diinginkan oleh penguasa. Dalam kekuasaan selalu melibatkan lebih dari satu 

orang (Zainal, 2014:342-344). 

c. Perbedaan Kepemimpinan dan Manajemen 

Menurut pendapat Bangun (2012:339) bahwa kepemimpinan dan manajemen 

merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Beberapa orang mengatakan bahwa 

kedua konsep itu sama, namun ada beberapa hal yang membedakannya. Perbedaan 

yang paling dasar adalah bahwa pemimpin dapat muncul dari beberapa kelompok 

yang sama sekali tidak terorganisasi sedangkan manajemen muncul apabila 

struktur organisasi menciptakan suatu peran. Sedangkan John Kotter dalam 

Bangun (2012:339) berpendapat bahwa manajemen sangat berkaitan dengan 

penanganan masalah. Manajemen yang efektif menghasilkan tatanan dan 

konsistensi dengan menyusun beberapa rencana secara formal yang kemudian 

melakukan perancangan terhadap struktur organisasi dengan ketat, dan memantau 

hasil melalui perbandingan dengan rencana. Sedangkan kepemimpinan kaitannya 

adalah dengan penanganan perubahan. Dalam menyusun tujuan, pemimpin 
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memberikan arahan terhadap organisasi yang kemudian mengomunikasikannya 

kepada para anggota organisasi agar mampu mengatasi permasalahan. 

Kepemimpinan merupakan salah satu tugas dari seorang manajer dalam 

mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan fungsi dari 

manajemen. Kepemimpinan merupkan salah satu fungsi dari manajemen yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen memiliki fungsi 

memengaruhi para anggota organisasi agar bertanggung jawab terhadap pekerjaan 

yang dilakukan demi mencapai tujuan organisasi. Berhasil tidaknya manajer 

memengaruhi anggota kelompoknya dapat dilihat dari sikap patuh dan taat para 

pengikut atas tanggung jawab pekerjaan yang dimiliki. 

Manajer melakukan tugas kepemimpinan dengan tujuan agar para anggota 

organisasi dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Beberapa metode 

dilakukan untuk memengaruhi orang lain dalam menimbulkan rasa tanggung 

jawab para anggotanya atas pekerjannya. Seorang manajer yang berhasil 

menjalankan tugas kepemimpnannya dapat menumbuhkan rasa semangat kerja 

terhadap para anggota sehingga kinerja dapat meningkat.  

d. Gaya dan Model Kepemimpinan 

Menurut Zainal (2014:42) gaya kepemimpinan adalah gaya yang dapat 

membuat produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan mudah menyesuaikan 

dengan segala kondisi secara maksimum. Ada tiga pola dasar dalam gaya 

kepemimpinan: pertama yaitu dengan mementingkan pelaksanaan tugas. Kedua 

yaitu dengan mementingkan hubungan kerja sama. Dan yang ketiga yaitu 

mementingkan hasil yang dapat diraih. Menurut Mulyadi (2018:150) gaya 

kepemimpinan adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam 

memengaruhi bawahannya. 

Walaupun belum terdapat kesepakatan tentang tipologi kepemimpinan secara 

luas, tetapi ada  enam tipe kepemimpinan yang telah diakui keberadaannya 

menurut (Harahap, 2018:257), yaitu: 

1) Kepemimpinan Demokratis 
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Kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan yang dalam 

mengambil keputusan adalah berdasarkan kelompok atau keputusan bersama. 

Setiap anggota yang ada di dalam kelompok memiliki hak untuk menyatakan 

pendapat masing-masing. Tugas seorang pemimpin adalah mengkoordinasikan 

agar dalam proses pengambilan keputusan dapat berjalan baik. Kepemimpinan 

demokratis dianggap sebagai kepemimpinan paling baik karena produktifitas 

kelompok memiliki derajat paling tinggi.  

2) Kepemimpinan Militeristis 

Kepemimpinan militeristis bukanlah kepemimpinan yang memiliki sifat 

seperti militer. Berikut beberapa sifat yang dimiliki oleh pemimpin yang 

memiliki gaya kepemimpinan militeristis: 

a) Dalam nemimpin bawahan, perintah untuk mencapai tujuan adalah hal 

paling utama. 

b) Dalam memimpin bawahannya lebih suka menggunakan pangkat serta 

jabatan yang dimiliki. 

c) Formalitas terlalu berlebihan. 

d) Sangat menuntut terhadap kedisiplinan yang tinggi dan kepatuhan mutlak. 

e) Tidak menerima segala macam kritikan dari bawahan. 

f) Memiliki rasa senang terhadap beberapa upacara dengan tujuan berbagi 

keadaan. 

3) Kepemimpinan Paternalistik 

Menurut Firidinata (2017) kepemimpinan paternalistik adalah gaya 

kepemimpinan yang menjunjung nili-nilai suatu budaya dan moralitas di dalam 

organisasi tertentu. Di dalam masyarakat yang masih tradisional terdapat 

banyak tipe pemimpin yang paternalistik. Popularitas pemimpin 

parternalistikkan berdasarkan beberapa faktor; (1)kuatnya ikatan primodial, 

(2)”extended family system”, (3)kehidupan masyarakat yang komunalisti, 

(4)kuatnya peran adat istiadat di dalam masyarakat, (5) masih 

dimungkinkannya hubungan pribadi intim antara anggota masyarakat. 
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Menurut Harahap (2018:258) kepemimpinan paternalistik, mempunyai ciri 

tertentu yaitu bersifat fathernal atau kepekaan. Pemimpin seperti ini 

menggunakan pengaruh sifat kebapaan dalam menggerakkan bawahan 

mencapai tujuan. Kadang-kadang pendekatan yang dilakukan sifat terlalu 

sentimentil. Berikut beberapa sifat umum tipe kepemimpinan paternalistik 

menurut Harahap (2018:258-259): 

a) Menganggap bahwa bawahan adalah manusia tidak dewasa. 

b) Bersikap melindungi bawahan secara berlebihan. 

c) Dalam melakukan pengambilan keputusan jarang memberikan kesempatan 

kepada bawahannya karena jarang terjadinya pelimpahan wewenang. 

d) Dalam mengembangkan inisiatif daya kreasi seorang pemimpin jarang 

memberikan kesempatan kepada bawahannya. 

e) Merasa bahwa dirinya tahu segala sesuatu. 

Berikut beberapa nilai organisasi yang dianut pemimpin paternalistik 

(Erlangga dkk, 2013): 

a) Lebih mengutamakan kebersamaan.  

b) Terlihat menonjolnya kepentingan bersama dan perlakuan yang seragam. 

c) Hubungan abtara atasan dengan bawahan adalah informal.  

d) Pemimpin paternalistik terlalu melindungi bawahannya sehingga para 

bawahan memiiki jiwa sangat takut bertindak karena takut berbuat 

kesalahan.  

e) Yang mengetahui tentang seluk beluknya organisasional hanyalah 

pemimpin, sehingga dalam mengambil keputusan selalu dilakukan oleh 

pemimpin. Para bawahan tidak didorong untuk dapat berfikir inovatif karena 

keputusan selalu diambil oleh pemimpin..  

Pemimpin yang paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan 

organisasional diwarnai oleh harapan para pengikut kepadanya. Harapan itu 

pada umunya berwujud keinginan agar seorang pemimpin mampu berperan 
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sebagai bapak yang bersifat melindungi, tempat bertanya, dan untuk 

memperoleh petunjuk. 

4) Kepemimpinan Karismatik 

a) Pengertian Kepemimpinan Karismatik 

Menurut Luthans (2006:651-652) kepemimpinan karismatik adalah 

warisan dari suatu konsep kepemimpinan yang telah lalu seperti mereka yang 

“dengan kekuatan kemampuan personalnya, mampu memiliki efek yang luar 

biasa terhadap pengikutnya.” Menurut Achua dan Lussier dalam Marginingsih 

(2016) menjelaskan bahwa kepemimpinan karismatik merupakan gaya 

kepemimpinan di mana memiliki pengaruh luar biasa kepada bawahannya. 

Pengaruh luar biasa bagi keberlangsungan organisasi yang ditimbulkan dalam 

kepemimpinan karismatik kepada bawahannya yaitu mampu mengubah sikap, 

nilai-nilai, dan fokus anggota dari fokus pribadi masing-masing menjadi fokus 

kolektif secara konsisten. 

Menurut Max Weber dalam Robbins  (2013:379) berpendapat bahwa 

kepemimpinan karismatik adalah suatu kualitas kepribadian individu tertentu, 

yang darinya ia dipisahkan dari orang-orang pada biasanya dan diperlakukan 

sebagai orang luar biasa yang diberkahi kekuatan magic, manusia super, 

kekuatan dan kualitas luar biasa. Hal ini tidak dapat dimiliki oleh orang biasa 

dan dianggap sebagai sumber kekuatan yang berasal dari ilahi sebagai teladan, 

dan atas dasar kekuatan luar biasa tersebut maka seorang individu diangkat 

sebagai pemimpin. Kepemimpinan karismatik merupakan kepemimpinan luar 

biasa dengan memiliki tujuan, bersedia mengambil risiko pribadi demi 

mencapai tujuan, dan memiliki jiwa sangat peka terhadap pengikutnya. 

Seorang pemimpin karismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh 

banyak orang yang menjadi pengikut dan para pengikut tersebut tidak dapat 

menjelaskan mengapa orang itu dikagumi banyak orang. Karena minimnya 

ilmu pengetahuan tentang kriteria ilmiah mengenai orang yang memiliki 

kepemimpinan karismatik, maka orang banyak mengatakan bahwa ada orang-
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orang tertentu yang memiliki “kekuatan ajaib” dan tidak dapat dijelaskan secara 

ilmiah alasan yang menjadikan orang-orang tertentu itu dianggap memiliki 

karismatik. 

b) Indikator-indikator Kepemimpinan Karismatik 

Harahap (2018:259) menyebutkan beberapa indikator kepemimpinan 

karismatik sebagai berikut: 

1) Memiliki daya tarik dan pengikut yang besar 

2) Pengikut menjelaskan alasan mereka menjadi pengikut pemimpin 

karismatik. 

3) Kurangnya pemimpin yang karismatik sehingga ketika ada pemimpin yang 

memiliki karisma maka dianggap memiliki kekuatan gaib. 

Selanjutnya House dalam Yukl (2017:304) menjelaskan beberapa indikator 

kepemimpinan karismatik yaitu sebagai berikut: 

1) Pemimpin karismatik memiliki pengaruh yang dalam pada pengikut 

2) Pengikut selalu merasa keputusan pemimpin selalu benar. 

3) Pengikut dengan suka rela mematuhi pemimpin. 

4) Pengikut merasakan kasih saying pemimpin. 

5) Pengikut ikut terlibat dalam misi organisasi. 

6) Pengikut memiliki tujuan kinerja yang tinggi. 

7) Pengikut sangat yakin berkontribusi terhadap keberhasilan. 

c) Tujuan Karakteristik Kepemimpinan Karismatik 

Menurut Yukl (2017:301) kepemimpinan karismatik memiliki tujuan yang 

ideal, tidak terlalu radikal, dan tidak konvensional. Tujuan yang tidak hanya 

berdasarkan status quo karena hanya dianggap memberikan sedikit perubahan. 

Luthans (2006:652) menyebutkan beberapa karakteristik kepemimpinan 

karismatik yaitu meliputi: 

1) Percaya terhadap diri sendiri 

2) Memiliki keterampilan manajemen yang baik 

3) Memiliki jiwa yang sensitive terhadap social 
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4) Memiliki rasa empati yang tinggi. 

d) Teori Kepemimpinan Karismatik 

Menurut Yukl (2017:300) teori kepemimpinan karismatik saat ini 

terpengaruh dari ide-ide ahli social awal yaitu Max Weber. Karisma 

merupakan kata dalam bahasa yunani yang memiliki arti “berkat yang 

terinspirasi secara agung” seperti suatu kemampuan melakukan keajaiban atau 

melakukan perkiraan tentang peristiwa yang akan datang. Weber dalam Yukl 

(2017:300) menjelaskan lebih lanjut bahwa menggunakan istilah 

kepemimpinan karismatik untuk menjelaskan suatu bentuk pengaruh yang 

tidak didasarkan tradisi formal melainkan lebih kepada presepsi pengikut 

bahwa pemimpin telah diberkati dengan keahlian yang luar biasa. Selanjutnya 

Weber menjelaskan bahwa karisma terjadi ketika terjadi krisis sosial, ketika 

pemimpin muncul menggunakan tujuan radikal dengan menawarkan 

penyelesaian atas krisis itu, pemimpin menarik bawahannya yang percaya 

kepada tujuan itu. Mereka mengalami beberapa keberhasilan yang yang dapat 

membuat tujuan-tujuan tersebut terlihat dapat dicapai, dan bawahan akhirnya 

percaya bahwa pemimpin itu adalah orang yang luar biasa. 

House dalam Yukl (2017:303) menjelaskan tentang teori kepemimpinan 

karismatk menurut beberapa usulan yang dapat diuji dengan melibatkan proses 

yang dapat diamati, dan bukan merupakan cerita rakyat atau cerita mistik. 

Teori ini menjelaskan tentang bagaimana cara para pemimpin karismatik 

berperilaku, ciri, dan keterampilan mereka, serta kondisi mereka yang paling 

sering muncul. Yukl (2017:304) menjelaskan bahwa ciri dan perilaku 

pemimpin merupakan faktor penting dalam menentukan kepemimpinan 

karismatik. 

5) Kepemimpinan Otokratik 

Menurut Rivai dan Arifin (2013:306) gaya kepemimpinan otokratik 

ditandai dengan ketergantungan kepada yang memiliki wewenang dan biasanya 

bahwa orang-orang tidak akan melakukan apa-apa jika tidak diberikan perintah. 
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Dalam gaya ini pemimpin menganggap bahwa dirinya sangat diperlukan dan 

keputusan dapat dibuat dengan sangat cepat. Menurut Purwanto (2015) seorang 

pemimpin yang otokratik banyak menganut nilai organisasional yang berkisar 

pada pembenaran segala cara untuk pencapaian suatu tujuan. Sesuatu tindakan 

nilainya benar apabila tindakan itu dapat mempermudah tercapainya tujuan dan 

semua penghalang akan dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik dan akan 

disingkirkan, apabila hal tersebut perlu dilakukan dengan tindakan kekerasan. 

Harahap (2018:259) menjelaskan bahwa kepemimpinan otokratik didasarkan 

pada anggapan bahwa kepemimpinan merupakan suatu hak yang pemimpinnya 

memiliki sifat kaku. Tugas-tugas, fasilitas, dan segala petunjuk diberikan tanpa 

mengadakan konsultasi dengan bawahan yang menjalankan tugas. 

6) Kepemimpinan Demokrasi 

Menurut Harahap (2018:259) kepemimpinan demokrasi ditandai dengan 

partisipasi kelompok dan pendapat-pendapatnya diprodukaktifkan. Pemimpin 

mengajukan beberapa tindakan, akan tetapimenunggu persetujuan dari 

kelompok dan berusahan untuk memenuhi tujuan tersebut. Kepemimpinan 

demokrasi ditandai oleh peserta kelompok informal dan penggunaan beberapa 

pendapatnya. Inisiatif dari orang-orang yang dipimpin dirangsang. Pemimpin 

menyarankan beberapa tindakan dengan memberikan beberapa nasihat, tetapi 

tetap menunggu persetujuan kelompok sebelum melaksanakan beberapa 

tindakan tersebut. 

Diluar dari beberapa tipe kepemimpinan di atas, terdapat tipe 

kepemimpinan politis yang masih sangat hangat diperbincangkan. Tipe 

kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan transformasional dan 

kepemimpinan transaksional yang telah dikembangkan oleh James MacGregor 

Burns dalam (Luthans, 2006:653). Kepemimpinan transaksional menjelaskan 

mengenai hubungn antara pemimpin dan pengikut sedangkan transformasional 

mendasarkan kepada pergeseran nilai dan kepercayaan pemimpin, serta 

kebutuhan para pengikutnya. Bass dalam Luthans (2006:653) kepemimpinan 
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transaksional resep bagi keadaan seimbang dan dapat membawa keadaan 

menuju kinerja yang lebih tinggi pada suatu organisasi yang menghadapi 

tuntutan perubahan. 

Tichy dan Devanna dalam Luthans (2006:653) menemukan bawah 

pemimpin transformasional yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Mengidentifikasi diri mereka sebagai salah satu alat perubahan 

b) Keberanian 

c) Percaya terhadap orang lain 

d) Penggerak nilai 

e) Pembelajar sepanjang masa 

f) Tahan terhadap kompleksitas, ambiguitas, dan segala hal yang tidak pasti. 

g) Sang visioner 

Berikut karakteristik dan pendekatan anatara kepemimpinan transaksional 

dan kepemimpinan tranformasional menurut Bernard M. Bass dalam 

Luthans (2006:654): 

Pemimpin transaksional: 

a) Adanya penghargaan kontingen dengan melakukan kontrak pertukaran 

penghargaaan atas hasil ussaha yang dikeluarkan, menjanjikan penghargaan 

demi tujuan mencapai kinerja yang baik, dan mengakui prestasi. 

b) Manajemen dilakukan berdasarka keaktifan dengan melakukan pengawasan 

dan pencarian pelanggaran terhadap aturan dan standar, serta mengambil 

tindakan yang korektif. 

c) Pada manajemen yang dilakukan secara pasif maka intervensi dilakukan 

ketika standar tidak dipenuhi. 

d) Memimpin sesuka hati dengan menghindari tanggung jawab dan 

pengambilan suatu keputusan. 

Pemimpin transformasional: 
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a) Memiliki karisma dengan memberikan visi dan misi kepada bawahan, 

memunculkan rasa bangga terhadap diri sendiri dan orang lain, mendapatkan 

kepercayaan dari orang lain. 

b) Seorang inspirasi dengan melakukan komunikasi harapan tinggi, 

menggunakan beerapa symbol untuk focus terhadap usaha, mengekspresikan 

tujuan penting dengan cara sederhana. 

c) Melakukan simulasi intelektual dengan cara menunjukkan inteligensi, 

rasional, dan pemecahan masalah secara diam-diam. 

d) Memerintahkan individu agar menunjukkan perhatian terhadap pribadi, 

memperlakukan karyawan secara individual, melatih karyawan, dan 

menasihati karyawan jika diperlukan. 

2.1.2 Etika Kerja 

a. Pengertian Etika Kerja 

Menurut pendapat Dessler (2015:554) etika (ethics) adalah “prinsip-prinsip 

tingkah laku yang mengatur seorang individu atau suatu kelompok” beberapa 

prinsip yang digunakan seseorang untuk memutuskan bagaimana seharusnya 

mereka bertingkah laku. Akan tetapi dalam etika tidak harus meliputi segala 

sesuatu mengenai tingkah laku. Keputusan etis selalu berakar dari moralitas yang 

merupakan standar perilaku yang diterima masyarakat, dan selalu melibatkan 

pertanyaan mengenai benar dan salah terhadap cara perlakuan kepada orang lain. 

Menurut pendapat Stoner dkk (1996:98) ethics (etika) adalah studi mengenai 

hak-hak dan mengenai siapa yang atau seharusnya diuntungkan atau dirugikan 

oleh suatu tindakan tertentu. Etika dapat didefinisikan secara luas dan sederhana 

sebagai pengetahuan mengenai bagaimana keputusan seseorang dalam 

memengaruhi orang lain. Itu juga mencakup pengetahuan mengenai hak dan 

kewajiban manusia, peraturan moral yang diterapkan orang dalam membuat 

keputusan, dan sifat alami hubungan antar manusia. 

Sinamo (2011) menjelaskan bahwa etika kerja merupakan seperangkat 

perilaku positif yang berakar pada keyakinan dasar dan disertai komitmen tinggi 
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pada cara berpikir mengenai kerja secara keseluruhan. Menurut Pelly dalam 

Sukardewi (2013) mejelaskan bahwa etika kerja merupakan sikap yang muncul 

atas kehendak dan kesadaran individu dan didasari oleh sistem orientasi nilai 

budaya terhadap kerja.  

Dari beberapa pengertian di atas diketahui bahwa etika kerja merupakan 

prinsip-prinsip tingkah laku seseorang yang digunakan untuk menilai baik atau 

buruknya suatu tindakan pada lingkungan kerja. Etika kerja yang didasarkan pada 

keyakinan membawa pola perilaku manusia yang berhubungan baik dengan 

sesama manusia dan alam sekitar. Etika kerja tidak hanya menggunakan akal 

pikiran dalam menilai suatu perbuatan tetapi juga didasarkan pada manusia dan 

alam sekitar sehingga tindakan yang dinilai dalam etika kerja adalah berdasarkan 

akal pikiran yang sesuai dengan manusia dan alam sekitar di lingkungan kerja. 

b. Indikator Etika Kerja 

Menurut Sinamo (2011) terdapat delapan indikator etika kerja yaitu: 

1) Bekerja tulus penuh rasa syukur. 

2) Bekerja dengan penuh rasa integrasi. 

3) Bekerja secara tuntas dengan tanggung jawab. 

4) Bekerja dengan penuh semangat. 

5) Bekerja secara serius dengan penuh pengabdian. 

6) Bekerja secara kreatif penuh dengan suka cita. 

7) Bekerja secara unggul dengan penuh ketekunan. 

8) Bekerja maksimal penuh dengan kerendahan hati. 

2.1.3 Budaya Organisasi 

a. Pengertian Budaya Organisasi 

Menrut Edgar Schein dalam Luthans (2006:124) budaya organisasi 

merupakan pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan, 

oleh kelompok tertentu saat mereka menyesuaikan diri dengan berbagai masalah 

eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik serta dianggap 

berharga, dan karena itu diajarkan kepada anggota baru sebagai suatu cara yang 
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benar untuk menyadari, berpikir, dan merasakan hubungan dengan berbagai 

masalah tersebut. Menurut Robbin dalam Iswahyudi (2017) budaya organisasi 

adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang 

membedakan suatu organisasi dari organiasi-organisasi lain. Menurut Wibawa 

dan Made (2018) budaya organisasi merupakan suatu pedoman yang diterapkan 

karyawan dalam berperilaku di suatu organisasi.  

Menurut Mulyadi (2018:96) budaya organisasi merupakan alat pemecahan 

masalah (solusi), yang secara konsisten dapat berjalan dengan baik bagi suatu 

kelompok atau lembaga tertentu dalam menghadapi berbagai persoalan eksternal 

dan internal, sehingga dapat diajarkan kepada para anggota baru maupun lama 

sebagai suatu metode persepsi, berpikir dan merasakan dalam hubungannya 

dengan berbagai persoalan tersebut. Menurut pendapat Siagian dalam Laila 

(2019) budaya organisasi merupakan seperangkat keyakinan, nilai-nilai dan 

norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah 

laku bagi para anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan 

internal. Menurut Batugal (2019) budaya organisasi merupakan nilai-nilai 

organisasi yang diturunkan dari satu karyawan ke karyawan lain melalui ajaran, 

cerita, dan contoh.  

Dari beberapa pengertian di atas mejelaskan bahwa budaya organisasi 

merupakan pedoman, nilai-nilai yang diciptakan, ditemukan, diturunkan, atau 

dikembangkan sebagai alat pemecahan masalah eksternal dan internal oleh suatu 

kelompok secara bersama-sama yang dianut oleh para anggota organisasi 

sehingga membedakan suatu organisasi dengan organisasi-organisasi lain. 

b. Indikator-indikator Budaya Organisasi 

Menurut O’Reily dan Jehn dalam Mulyadi (2018) terdapat tujuh indikator 

budaya organisasi yaitu: 

1) Inovasi dan keberanian mengambil resiko (innovation and risk taking). 

Pegawai didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. 

2) Perhatian pada hal-hal rinci (attention to detail). 
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Pegawai diharapkan memperlihatkan kecermatan, sikap analitis, dan perhatian 

pada hal-hal detail. 

3) Orientasi hasil (outcome orientation). 

Manajemen dan pegawai lebih fokus pada hasil ketimbang pada teknik dan 

proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 

4) Orientasi orang (people orientation). 

Keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil atas 

orang yang ada didalam organisasi. 

5) Orientasi tim (team orientation). 

Kegiatan-kegiatan kerja organisasi lebih bertumpu pada kerja tim ketimbang 

pada individu-individu. 

6) Keagresifan (aggresiveness). 

Pegawai bersikap proaktif dan kompetitif ketimbang pasif. 

7) Kemantapan (stability). 

Kegiatan-kegiatan organisasi lebih menekankan pada dipertahankannya 

kebiasaan-kebiasaan lama dibandingkan dengan perubahan. 

c. Manfaat Budaya Organisasi 

Menurut pendapat Mulyadi (2018: 99-100) terdapat lima manfaat budaya 

organisasi yaitu: 

1) Manfaat terhadap organisasi. Budaya organisasi merupakan pengikat bagi para 

pegawai. Dengan terikatnya pegawai pada suatu organisasi, diharapkan adanya 

keinginan untuk tetap tinggal dan berprestasi di dalam organisasi. 

2) Manfaat terhadap pengembangan organisasi. Manfaat terhadap pengembangan 

organisasi berarti dengan adanya budaya organisasi maka diharapkan baik 

secara kuantitatif dan kualitatif organisasi dapat dikembangkan. Indikator 

dalam hal ini adalah semakin tingginya kapabilitas organisasi dalam 

mengantisipasi situasi dan kondisi lingkungan serta peka terhadap perubahan 

dan tuntutan. 

3) Manfaat terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dengan budaya 
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organisasi, dimaksudkan sumber daya manusia tidak hanya dituntut untuk 

patuh dan taat terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, tetapi 

dengan landasan nilai-nilai ini manusia akan lebih berkembang dan 

dikembangkan. 

4) Manfaat terhadap pengembangan usaha. Gordon dalam Mulyadi (2018:100)  

menyatakan bahwa “A Diagnostic Approach to Organizational Behavior”, 

yang dalam hal ini menyatakan bahwa ada hubungan yang cukup berarti 

antara budaya organisasi degan tingkat unjuk kerja organisasi. Salah satu nilai 

budaya paling inti adalah belajar mengikuti dan memelopori perubahan. 

5) Manfaat terhadap pelanggan. Pelanggan yang dilayani, pada dasarnya 

merupakan mitra usaha paling utama dan paling penting. Pelanggan sudah 

menjadi suatu asset organisasi. Organisasi harus terus menerus membina 

komunikasi organisasi, meningkatnya hubungan baik dan citra organisasi-

organisasi tetap tertanam dalam diri pelanggan. 

d. Karakteristik Budaya Organisasi 

Menurut Luthans (2006:125) terdapat enam karakteristik penting budaya 

organisasi yaitu: 

1) Aturan perilaku yang diamati 

Ketika anggota organisasi berinteraksi satu sama lain, mereka menggunakan 

bahasa, istilah, dan ritual umum yang berkaitan dengan rasa hormat dan cara 

berperilaku. 

2) Norma 

Ada standar perilaku, mencakup pedoman mengenai seberapa banyak 

pekerjaan yang dilakukan, yang dalam banyak perusahaan menjadi “Jangan 

melakukan terlalu banyak; jangan terlalu sedikit.” 

3) Nilai dominan 

Organisasi mendukung dan berharap peserta membagikan nilai-nilai utama. 

Contoh khususnya adalah kualitas produk tinggi, sedikit absen, dan efisiensi 

tinggi. 
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4) Filosofi 

Terdapat kebijakan yang membentuk kepercayaan organisasi mengenai 

bagaimana karyawan dan atau pelanggan diperlakukan. 

5) Aturan 

Terdapat pedoman ketat berkaitan dengan pencapaian perusahaan. Pendatang 

baru harus memelajari teknik dan prosedur yang ada agar diterima sebagai 

anggota kelompok yang berkembang. 

6) Iklim organisasi 

Merupakan keseluruhan “perasaan” yang disampaikan dengan pengaturan 

fisik, cara peserta berinteraksi, dan cara anggota organisasi berhubungan 

dengan pelanggan dan individu dari luar. 

2.1.4 Komitmen Organisasi 

a. Pengertian Komitmen Organisasi 

Menurut Luthans (2006:249) komitmen organisasi merupakan sifat yang 

merefleksikan loyalitas pegawai suatu organisasi dan proses berkelanjutan di 

mana para anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi 

dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Komitmen organisasi 

adalah kekuatan yang mengikat karyawan dengan kesediaan mereka untuk tetap 

melekat pada organisasinya. Komitmen organisasi karyawan dapat dilihat dalam 

aktivitas kegiatan sehari-hari. Jika karyawan dapat berkomitmen terhadap 

organisasi maka karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik bahkan di 

luar dari perkiraan organisasi. Karyawan yang terlibat dalam pekerjaan mereka 

dan memiliki komitmen organisasi memberikan kompetitif penting terhadap 

perusahaan, (Pangemanan, 2015). 

Menurut Mowday dkk dalam Mitic dkk (2016) komitmen organisasi adalah 

karyawan yang memiliki hubungan aktif dengan organisasi, yaitu hubungan di 

mana seorang individu menyerahkan sesuatu untuk kepentingan organisasi. 

Meyer dan Allen dalam Alzefeiti (2017) mendefinisikan komitmen organisasi 

sebagai keyakinan kuat dan penerimaan tujuan nilai-nilai organisasi tertentu, 
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kemauan untuk mengerahkan usaha yang cukup atas nama organisasi, dan 

keinginan yang kuat untuk tetap dengan organisasi tertentu. Menurut pendapat 

Wibawa dan Made (2018) komitmen organisasional merupakan suatu keadaan di 

mana pegawai memihak dan perduli pada suatu organisasi dengan berbagai 

tujuannya serta berniat memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut. 

Menurut pendapat Batugal (2019) komitmen organisasi merupakan konsep yang 

dimiliki pegawai yang loyal dan lebih terlibat dalam mengimplementasikan 

institusi atau target perusahaan. 

Dari beberapa pengertian di atas diketahui bahwa komitmen organisasi 

merupakan sifat yang merefleksikan loyalitas dan kemauan untuk mengerahkan 

usaha pegawai dalam organisasi tertentu, untuk tetap melekat pada organisasi 

dalam mengimplementasikan institusi atau target perusahaan yang diketahui dari 

kegiatan sehari-hari sehingga pegawai yang memiliki komitmen organisasi tinggi 

dapat melakukan pekerjaannya dengan baik bahkan diluar perkiraan organisasi. 

b. Indikator-indikator Komitmen Organisasi 

Meyer dan Allen dalam Luthans (2006:249-250) menjelaskan bahwa 

terdapat tiga komponen dalam komitmen organisasi yaitu: 

1) Komitmen afektif 

Komitmen afektif adalah keterkaitan emosional karyawan, identifikasi, dan 

keterlibatan dalam suatu organisasi. Karyawan memiliki keyakinan, keinginan 

atau kemauan untuk bekerja bukan berdasarkan pertimbangan ekonomi 

melainkan atas dasar keinginannya dari dirinya sendiri. 

2) Komitmen kelanjutan 

Komitmen kelanjutan adalah komitmen berdasarkan kerugian yang 

berhubungan dengan keluarnya karyawan dari suatu organisasi. Hal ini terjadi 

karena hilangnya senioritas atas promosi atau benefit. 

3) Komitmen normative 

Komitmen normative adalah perasaan wajib untuk tetap berada dalam 

organisasi karena memang harus demikian, tindakan tersebut merupakan 
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tindakan benar dan harus dilakukan. Dalam hal ini seorang karyawan 

mengambil keputusan untuk bertahan dalam suatu organisasi merupakan 

keharusan atau kewajiban moral. 

Menurut pendapat Cook and Wall dalam Mitic (2016) terdapat tiga 

indikator dalam komitmen organisasi yaitu: 

1) Identifikasi organisasi 

Identifikasi organisasi berlaku untuk rasa bangga seorang karyawan karena 

merasa memiliki. 

2) Keterlibatan organisasi 

Keterlibatan organisasi tercermin dalam keinginan dan kemauan karyawan 

untuk membuat upaya tambahan dalam memenuhi tujuan organisasi. 

3) Loyalitas organisasi 

Loyalitas organisasi termasuk rasa bahwa karyawan memiliki kewajiban 

kepada organisasi dan kesediaannya untuk tetap tinggal di organisasi bahkan 

jika organisasi lain memberikan penawaran yang lebih baik. 

Menurut pendapat Mas’ud dalam Hartanto (2016) terdapat delapan 

indikator dalam komitmen organisasional yaitu: 

1) Bangga sebagai bagian dari organisasi 

2) Membanggakan oranisasi 

3) Rasa peduli terhadap organisasi 

4) Rasa gembira bekerja pada organisasi 

5) Kesamaan nilai pribadi dengan organisasi 

6) Bekerja ekstra untuk organisasi 

7) Keinginan untuk tetap bekerja pada organisasi 

8) Organisasi memberi inspirasi 

c. Manfaat Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi memiliki manfaat penting dalam meningkatkan kinerja 

maupun membangun iklim perusahaan yang baik karena kondisi lingkungan 

dapat memengaruhi komitmen pegawai. Pegawai yang memiliki komitmen 
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terhadap perusahaan mereka akan menunjukkan sikap positif terhadap 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan tindakan khusus untuk 

mengimplementasikan sistem manajemen yang dapat membantu meningkatkan 

komitmen organisasi pada pegawai melalui beberapa langkah yang dijelaskan 

oleh (Luthans, 2006:250), sebagai berikut: 

1) Berkomitmen pada nilai utama manusia. Membuat aturan tertulis, 

memekerjakan manajer yang baik dan tepat, serta mempertahankan 

komunikasi. 

2) Memperjelas dan mengomunikasikan misi diri. Memperjelas misi dan 

ideologi; berkarisma, menggunakan praktik perekrutan bedasarkan nilai, 

menekankan orientasi berdasarkan nilai dan pelatihan, serta membentuk 

tradisi. 

3) Menjamin keadilan organisasi. Memiliki prosedur penyampaian keluhan yang 

komprehensif, dan menyediakan komunikasi dua arah yang ekstensif. 

4) Menciptakan rasa komunitas. Membangun homogenitas berdasar nilai, 

keadilan, menekankan kerja sama, kerja tim, dan kumpul bersama. 

5) Mendukung perkembangan pegawai. Melakukan aktualisasi, memberikan 

pekerjaan menantang pada tahun pertama, memajukan dan memberdayakan, 

mempromosikan dari dalam, menyediakan aktivitas perkembangan, dan 

menyediakan keamanan kepada pegawai tanpa jaminan. 

d. Karakteristik Komitmen Organisasi 

Menurut Luthans (2006:249) sikap komitmen organisasi dapat ditentukan 

melalui beberapa variabel yaitu: 

1) Variabel orang 

Variabel orang meliputi: usia, kedudukan dalam organisasi, dan disposisi 

seperti efektivitas positif maupun negatif, atau atribusi kontrol internal dan 

eksternal. 

2) Variabel organisasi 

Variabel organisasi meliputi: desain pekerjaan, nilai, dukungan, dan gaya 
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kepemimpinan penyelia. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, sehingga dapat dijadikan gambaran dasar bagi peneliti pada saat ini, 

walaupun terdapat perbedaan subjek, objek, dan variabel penelitian maupun metode 

analisis yang digunakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berupa 

jurnal terkait dengan penelitian yang dikukan oleh penulis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rowden (2014) dengan judul “The Relationship 

Between Charismatic Leadership Behaviors and Organizational Commitment” 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan karismatik dengan 

komitmen organisasi Amerika bagian Tenggara. Populasi penelitian ini adalah 

pegawai dari Amerika bagian Tenggara. Teknik penentuan sampel adalah 

menggunakan random sampling, dimana sebanyak 245 responden dijadikan sampel. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara kepemimpinan 

karismatik dan komitmen organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shastri dkk (2010) dengan judul “Charismatic 

Leadership and Organizational Commitment: An Indian Perspective” bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara kepemimpinan karismatik dan komitmen organisasi 

dalam organisasi India. Populasi penelitian ini adalah pegawai dari India Timur dan 

India Utara. Teknik penentuan sampel adalah menggunakan random sampling, 

dimana sebanyak 147 responden dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan metode kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan 

positif dan signifikan antara kepemimpinan karismatik dan komitmen organisasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto dan Fitri Taurina (2009) dengan judul 

“Hubungan Kepemimpinan Karismatik dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen 
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Organisasional Studi Empiris pada Karyawan Hotel di Bandung” bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kepemimpinan karismatik dengan kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi pada pegawai hotel di Bandung. Populasi penelitian ini adalah 

pegawai hotel di Bandung. Teknik penentuan sampel adalah menggunakan purposive 

sampling, dimana sebanyak 155 responden dijadikan sampel. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara. Teknik analisis 

data menggunakan SEM PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif yang signifikan antara kepemimpinan karismatik dan komitmen 

organisasi, dan tidak ada hubungan positif yang signifikan antara kepemimpinan 

karismatik dan kepuasan kerja.  

Menurut pendapat Mas’ud dalam Hartanto (2016) dengan judud “Analisis 

Pengaruh Etika Kerja terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, dan 

Kinerja Karyawan pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Banjarnegara” 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika kerja terhadap kepuasan kerja, komitmen 

organisasional, dan kinerja pegawai tetap pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di 

Kabupaten Banjarnegara. Populasi penelitian ini adalah karyawan di Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT) di Kabupaten Banjarnegara. Teknik penentuan sampel yang 

digunakan adalah menggunakan purposive sampling, dimana sebanyak 35 responden 

dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

kuesioner. Teknik analisis data menggunakan metode SEM PLS. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan positi dan signifikan antara etika kerja 

terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja pegawai. 

Menurut pendapat Alwiyah (2016) dengan judul “Peningkatan Etika Kerja 

terhadap Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja (Studi Kasus pada Staf Auditor 

Kantor Akuntan Publik Kota Semarang)” bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika 

kerja terhadap komitmen organisasi dan kepuasan kerja pada staf auditor kantor 

akuntan publik Kota Semarang. Populasi penelitian ini adalah staf auditor yang 

beragama Islam yang bekerja pada kantor akuntan publik di Kota Semarang. Teknik 

penentuan sampel adalah menggunakan purposive sampling, dimana sebanyak 100 
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kuesioner diberikan, dengan 30 kuesioner tidak kembali dan 5 kuesioner digugurkan 

sehingga 65 responden dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan 

antara etika kerja terhadap komitmen organisasi dan kepuasan kerja. 

Menurut pendapat Haerudin (2016) dengan judul “The Role of Work Ethic, 

Spiritual Leadership and Organizational Culture toward Attitude on Change with 

Organizational Commitment and Job Involvement as Mediator on Bank Pembiayaan 

Rakyat Syari’ah (BPRS) Indonesia” bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

etika kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan spiritual secara bersamaan 

terhadap sikap karyawan untuk menghadapi perubahan dalam organisasi melalui 

penguatan terhadap komitmen organisasi dan keterlibatan kerja sebagai rangsangan 

pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Indonesia. Populasi penelitian ini 

adalah direktur BPRS di Indonesia. Teknik penentuan sampel adalah menggunakan 

convenience sampling, dimana sebanyak 155 responden dijadikan sampel. 

Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan metode kuesioner dan 

wawancara. Teknik analisis data menggunakan SEM PLS. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara etika kerja terhadap perubahan, 

keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi, keterlibatan kerja berpengaruh positif 

terhadap perubahan, kepemimpinan spiritual berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi, dan 

komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap sikap perubahan pegawai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibawa dan Made (2018) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasional melalui 

mediasi kepuasan kerja (studi pada PT. Bening Big Tree Farms di Badung, Bali). 

Populasi penelitian ini merupakan pegawai PT. Bening Big Tree Farms di Badung, 

Bali. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah menggunakan sampling jenuh 

atau sensus, dimana semua anggota populasi sebanyak 80 responden dijadikan 

sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


32 

 

 

kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis 

inferensial dan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional, budaya 

organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh 

positif terhadap komitmen organisasional, dan kepuasan kerja mampu memediasi 

pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Batugal (2019) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja terhdap komitmen organisasi anggota 

fakultas Sistem Universitas St. Paul (SPUS). Populasi penelitian ini adalah 

mahasiswa dari berbagai fakultas tersier dengan status permanen di universitas 

tersebut. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah menggunakan stratified 

random sampling, diperoleh sebanyak 129 responden dijadikan sampel dengan 

rincian universitas A sebanyak 75 mahasiswa (58,14%), universitas B sebanyak 19 

mahasiswa (14,73%), universitas C sebanyak 15 mahasiswa (11,63%), dan 

universitas D sebanyak 20 mahasiswa (15,50%). Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan 

positif dan signifikan antara budaya organisasi dengan komitmen organisasi, dan 

tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki hubungan positif dan signifikan dengan 

komitmen organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2019) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 

pegawai Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate. Populasi penelitian 

ini adalah seluruh pegawai  Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate. 

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah menggunakan sampling jenuh atau 

sensus, dimana semua anggota populasi sebanyak 73 responden dijadikan sampel. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial budaya organisasi berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap komitmen organisasional, begitu juga dengan kepuasan kerja juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional, sedangkan 

secara simultan baik budaya organisasi dan kepuasan kerja secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mitic (2016) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi manajer menengah dari 

129 perusahaan di Serbia. Populasi penelitian ini adalah pegawai perusahaan di 

Serbia. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah menggunakan simple 

random sampling, dimana sebanyak 400 responden dijadikan sampel. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara dimensi tertentu dari 

budaya organisasi dan komitmen organisasi, dan adanya pengaruh yang signifikan 

secara statistik dimensi budaya organisasi terhadap dimensi komitmen organisasi. 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

 

Variabel 

Penelitian 

 

Metode 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1. Robert. W 

Rowden 

(2014) 

Charismatic 

Leadership 

Behaviors (X) 

Organizational 

Commitment 

(Y) 

Analisis 

regresi 

linier 

sederhana 

Kepemimpinan karismatik 

memiliki hubungan positif 

dan signifikan dengan 

komitmen organisasi. 

2. Shastri, 

Shashi 

Mishra K, 

dan Sinha 

A (2010) 

Charismatic 

Leadership (X) 

Organizational 

Commitment 

(Y) 

Analisis 

regresi 

linier 

sederhana 

Kepemimpinan karismatik 

memiliki hubungan positif 

dan signifikan dengan 

komitmen organisasi. 

3. Sugiarto 

dan Fitri 

Taurina 

(2009) 

Kepemimpinan 

Karismatik (X) 

Kepuasan Kerja 

(Y) 

Komitmen 

Organisasional 

(Z) 

 

SEM PLS Kepemimpinan karismatik 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

komitmen organisasi. 

Kepemimpinan karismatik 

tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

Dilanjutkan ke halaman berikutnya 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

4. Mas’ud 

dalam 

Hartanto 

(2016) 

Etika Kerja 

(X1) 

Kepuasan Kerja 

(Y1) 

Komitmen 

Organisasional 

(Y2) 

Kinerja 

Karyawan (Y3) 

SEM PLS Etika kerja memiliki 

hubungan positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

Etika kerja memiliki 

hubungan positif dan 

signifikan terhadap 

komitmen 

organisasional. 

Etika kerja memiliki 

hubungan positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

5. Alwiyah 

(2016) 

Etika Kerja 

(X1) 

Komitmen 

Organisasi (Y) 

Kepuasan Kerja 

(Z) 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

Etika kerja memiliki 

hubungan signifikan 

terhadap komitmen 

organisasi. 

Etika kerja memiliki 

hubungan signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

Dilanjutkan ke halaman berikutnya 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

6. Haerudin 

(2016)  

Work Ethic 

(X1) 

Spiritual 

Leadership (X2) 

Organizational 

Culture (X3) 

Attitude Change 

(Y) 

Organizational 

Commitment 

(Z1) 

Job 

Involvement 

(Z2) 

SEM PLS Etika kerja berpengaruh 

positif terhadap 

perubahan perilaku. 

Etika kerja berpengaruh 

positif terhadap 

keterlibatan kerja. 

Keterlibatan kerja 

berpengaruh positif 

terhadap perubahan 

perilaku 

Etika kerja berpengaruh 

positif terhadap 

komitmen organisasi 

Kepemimpinan spiritual 

berpengaruh positif 

terhadap komitmen 

organisasi 

Budaya organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap komitmen 

organisasi 

Komitmen organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap perubahan 

perilaku 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

7. Maria 

Leodevina 

C. Batugal 

(2019) 

Budaya 

organisasi (X1) 

Kepuasan kerja 

(X2) 

Komitmen 

organisasi (Y) 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

Budaya organisasi 

berhubungan positif dan 

signifikan dengan 

komitmen organisasi. 

Tingkat kepuasan kerja 

yang tinggi memiliki 

hubungan positif dan 

signifikan dengan 

komitmen organisasi. 

8. Nurlaila 

(2019) 

Budaya 

organisasi (X1) 

Kepuasan kerja 

(X2) 

Komitmen 

organisasi (Y) 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

Budaya organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

komitmen organisasi. 

Kepuasan Kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

komitmen organisasi. 

Budaya organisasi dan 

kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

komitmen Organisasi 

Dilanjutkan ke halaman berikutnya 
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Sumber: Rowden (2014), Shastri dkk (2010), Sugiarto dan Fitri Taurina (2009), 

Mas’ud dalam Hartanto (2016), Alwiyah (2016), Haerudin (2016), Wibawa 

dan Made (2018), Batugal (2019), Nurlaila (2019), Mitic (2016) 

 

Dari beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan dalam penggunaan metode penelitian dan teknik 

pengambilan sampel. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan metode 

penelitian analisis regresi linier berganda seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

9. I Wayan 

Sucipta 

Wibawa, 

dan Made 

Surya 

Putra 

(2018) 

Budaya 

Organisasi (X1) 

Kepuasan Kerja 

(Z) 

Komitmen 

Organisasi (Y) 

SEM PLS Budaya organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap komitmen 

organisasional. Budaya 

organisasi berpengaruh 

positif terhadap 

kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja 

berpengaruh positif 

terhadap komitmen 

organisasional. 

10. Sinisa 

Mitic, 

Vukonjans

ki, Edit 

Terek, 

Bojana 

Gligorovic

, Katarina 

Zoric 

(2016) 

Budaya 

organisasi (X1) 

Komitmen 

organisasi (Y) 

Analisis 

regresi linier 

sederhana 

Budaya organisasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen 

organisasi. 
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Alwiyah (2016), Batugal (2019), dan Nurlaila (2019). Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Sugiarto dan Fitri Taurina (2009), Mas’ud dalam Hartanto (2016), dan Alwiyah 

(2016). 

Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan metode penelitian selain 

analisis regresi linier berganda seperti penelitian yang dilakukan oleh Rowden (2014), 

Shastri dkk (2010), dan Mitic (2016) yang menggunakan metode penelitian analisis 

regresi linier sederhana. Beberapa penelitian seperti Wibawa dan Made (2018), 

Sugiarto dan Fitri Taurina (2009), Mas’ud dalam Hartanto (2016), dan Haerudin 

(2016) tidak menggunakan metode penelitian analisis regresi linier bergnda namun 

menggunakan metode penelitian SEM PLS. Teknik pengambilan sampel memiliki 

perbedaan dengan Rowden (2014), Shastri dkk (2010), Batugal (2019), dan Mitic 

(2016) yang meggunakan teknik random sampling, Haerudin (2016) menggunakan 

convenience sampling, Wibawa dan Made (2018), dan Nurlaila (2019) menggunakan 

sampling jenuh. 

Objek penelitian yang dilakukan oleh Rowden (2014) adalah pada organisasi 

Amerika bagian Tenggara, Shastri dkk (2010) menggunakan perspektif Organisasi 

India, Sugiarto dan Fitri Taurina (2009) menggunakan objek pegawai hotel di 

Bandung, Mas’ud dalam Hartanto (2016) menggunakan objek Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT) di Kabupaten Banjarnegara, Alwiyah (2016) menggunakan objek 

Kantor Akuntan Publik Kota Semarang, Haerudin (2016) menggunakan objek Bank 

Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Indonesia, Wibawa dan Made (2018) 

menggunakan objek PT. Bening Big Tree Farms di Bali, Batugal (2019) 

menggunakan objek organisasi St. Paul (SPUS), Nurlaila (2019) menggunakan objek 

Kantoe Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, dan Mitic (2016) 

menggunakan objek manajer menengah di Serbia. Masing-masing penelitian 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang lain. Objek penelitian 

paling banyak dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar. Hal baru dalam 

penelitian ini adalah penggunaan objek Yayasan Al Qodiri 1 Jember yang tidak pada 
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biasanya digunakan sebagai objek penelitian mengenai kepemimpinan karismatik, 

etika kerja, dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi pegawai. 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka dibuatlah sebuah 

kerangka konseptual untuk mempermudah peneliti dalam menguraikan pokok 

permasalahan. Penelitian ini menggunakan variabel kepemimpinan karismatik, etika 

kerja islami, dan budaya organisasi sebagai variabel bebas dengan asumsi bahwa 

masing-masing variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi.  

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

Keterangan:  

  : Berpengaruh secara parsial 

  : Berpengaruh secara simultan 

 

Pemimpin Karismatik 

(X1) 

Etika Kerja (X2) Komitmen 

Organisasi (Y) 

Budaya Organisasi 

(X3) 
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2.4 Hipotesis 

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh kepemimpinan karismatik, etika 

kerja islami, dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi. Terdapat empat 

variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu kepemimpinan karismatik (independent 

variabel), etika kerja islami (independent variabel), budaya organisasi (independent 

variabel), dan komitmen organisasi (dependent variabel). Variabel kepemimpinan 

karismatik, etika kerja islami, dan budaya organisasi diduga memiliki pengaruh 

terhadap komitmen organisasi Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. Peneliti akan melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan karismatik, etika 

kerja islami, dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi Yayasan Al-Qodiri 

1 Jember komitmen organisasi Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 

 

2.4.1 Pengaruh kepemimpinan karisatik terhadap komitmen organisasi 

Menurut Max Weber dalam Robbins  (2013:379) berpendapat bahwa 

kepemimpinan karismatik adalah suatu kualitas kepribadian individu tertentu, yang 

darinya ia dipisahkan dari orang-orang pada biasanya dan diperlakukan sebagai orang 

luar biasa yang diberkahi kekuatan magic, manusia super, kekuatan dan kualitas luar 

biasa. Hal ini tidak dapat dimiliki oleh orang biasa dan dianggap sebagai sumber 

kekuatan yang berasal dari ilahi sebagai teladan, dan atas dasar kekuatan luar biasa 

tersebut maka seorang individu diangkat sebagai pemimpin. Kepemimpinan 

karismatik merupakan kepemimpinan luar biasa dengan memiliki tujuan, bersedia 

mengambil risiko pribadi demi mencapai tujuan, dan memiliki jiwa sangat peka 

terhadap pengikutnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rowden (2014), Shastri (2010), 

dan Sugiarto (2009) menunjukkan hasil bahwa kepemimpinan karismatik memiliki 

pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut: 

H1: kepemimpinan karismatik berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 
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2.4.2 Pengaruh etika kerja terhadap komitmen organisasi 

Sinamo (2011) menjelaskan bahwa etika kerja merupakan seperangkat perilaku 

positif yang berakar pada keyakinan dasar dan disertai komitmen tinggi pada cara 

berpikir mengenai kerja secara keseluruhan. etika kerja merupakan prinsip-prinsip 

tingkah laku seseorang yang digunakan untuk menilai baik atau buruknya suatu 

tindakan pada lingkungan kerja. Etika kerja yang didasarkan pada keyakinan 

membawa pola perilaku manusia yang berhubungan baik dengan sesama manusia 

dan alam sekitar. Etika kerja tidak hanya menggunakan akal pikiran dalam menilai 

suatu perbuatan tetapi juga didasarkan pada manusia dan alam sekitar sehingga 

tindakan yang dinilai dalam etika kerja adalah berdasarkan akal pikiran yang sesuai 

dengan manusia dan alam sekitar di lingkungan kerja. Penelitian yang dilakukan 

oleh Hartanto (2016), Alwiyah (2016), dan Haerudin (2016) menunjukkan hasil 

bahwa etika kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut: 

H2: Etika kerja Islami berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 

 

2.4.3 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi 

Menurut Mulyadi (2018:96) budaya organisasi merupakan alat pemecahan 

masalah (solusi), yang secara konsisten dapat berjalan dengan baik bagi suatu 

kelompok atau lembaga tertentu dalam menghadapi berbagai persoalan eksternal dan 

internal, sehingga dapat diajarkan kepada para anggota baru maupun lama sebagai 

suatu metode persepsi, berpikir dan merasakan dalam hubungannya dengan berbagai 

persoalan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Batugal (2019), Nurlaila (2019), 

Wibawa (2018), Mitic (2016) menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut: 

H3: Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi 
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H4: Kepemimpinan karismatik, etika kerja, dan budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasi Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatori (explanatory research) yaitu penelitian yang digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara beberapa variabel melalui pengujian hipotesis. 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan objek pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 

Pada objek tersebut akan dianalisis mengenai kepemimpinan karismatik, etika kerja 

islami, dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi pegawai. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut pendapat Sugiyono (2018:130) populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan 213 orang dari 

pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 

3.2.2 Sampel 

Menurut pendapat Sugiyono (2018:131) sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. Teknik ini 

merupakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 

2018:138). 

Pada penelitian ini sampel tidak sama dengan responden. Ada dua jenis 

pertimbangan kriteria yang dijadikan sebagai reponden yaitu: 

a. Pegawai memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Pegawai bekerja di lembaga formal yaitu: TK, SD, MTs, SMP, MA, SMK, dan 

perguruan tinggi. 
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Pegawai bukan merupakan alumni Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 

Pegawai telah bekerja minimal 3 tahun. 

Pegawai tidak bekerja di tempat lain. 

b. Pegawai memberikan penilaian terhadap orang lain dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Pegawai bekerja di lembaga formal yaitu: TK, SD, MTs, SMP, MA, SMK, dan 

perguruan tinggi. 

Pegawai merupakan kepala sekolah atau tangan kanan kepala sekolah di lembaga 

formal. 

Pegawai telah bekerja minimal 3 tahun. 

Yayasan Al-Qodiri 1 Jember memiliki lembaga formal dan non formal. Dalam 

hal ini menggunakan kriteria lembaga formal yang mayoritas ada pada pendidikan 

umum di luar Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. Pegawai bukan merupakan alumni agar 

dalam melakukan penelitian komitmen organisasi semakin objektif karena tidak ada 

keterkaitan khusus antara pegawai dengan Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. Pegawai 

telah mengajar minimal 3 tahun sebagai batasan minimal waktu menjadi pegawai 

tetap. Pegawai merupakan kepala sekolah atau tangan kanan kepala sekolah di 

lembaga formal sebagai pemberi nilai terhadap pegawai karena dianggap mengetahui 

dan mampu memberikan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan pegawai. 

Pegawai tidak bekerja di tempat lain sebagai tanda bahwa pegawai tersebut benar-

benar memiliki komitmen organisasi yang tinggi. 

Dari beberapa kriteria yang digunakan maka diketahui bahwa dari jumlah 

keseluruhan 213 populasi pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember didapatkan sebanyak 

175 pegawai bekerja di lembaga formal, 71 pegawai bukan merupakan alumni 

yayasan, 61 pegawai telah mengajar minimal 3 tahun, dan 48 pegawai tidak bekerja 

di tempat lain. Sedangkan pada pernyataan yang diisi oleh orang lain yang merupakan 

kepala sekolah atau tangan kanan kepala sekolah di lembaga formal adalah sebanyak 

5 orang. Berdasarkan beberapa kriteria tersebut maka sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 38 atau 43 responden pegawai di Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 
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Berdasarkan beberapa kriteria tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 38 pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Menurut sifatnya data dibagi menjadi 2 yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kualitatif merupakan data yang yang tidak berbentuk angka sedangkan data 

kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka. Dalam penelitian ini menggunakan 

data kualitatif yang dikuantitatifkan. Penyataan yang terdapat di dalam kuesioner 

diterjemahkan ke dalam angka menggunakan pengukuran skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena tertentu (Sugiyono, 2018:152). Angka-angka tersebut 

kemudian diolah menggunakan perhitungan statistik dan diinterpretasikan secara 

kualtatif. 

3.3.2 Sumber Data  

Berdasarkan cara memperolehnya data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan 

data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber 

pertama. Menurut Soenarto dan Arsyad dalam Widyoko (2017:23) mendefinisikan 

bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi yang menerbitkan. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara atau 

pengisian kuesioner pada responden yang bersangkutan mengenai kepemimpinan 

karismatik (X1) dan etika kerja islami (X2) sebagai variable bebas dan komitmen 

organisasi (Y) sebagai variable terikat. Bagi peneliti pengumpulan data secara 

primer merupakan suatu kebenaran aktual dikarenakan metode pengumpulan data 

diperoleh langsung dari sumber pertama.  
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari 

sumber pertama. Menurut Widyoko (2017:23) data sekunder adalah data yang 

telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain. Data sekunder merupakan 

pendukung dari data primer berupa catatan objek, analisis media, situs web, dan 

internet. Bagi peneliti, pengumpulan data membantu mempercepat proses 

penelitian dan menciptakan tolak ukur hasil dari pengumpulan data primer. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan penelitian 

terdahulu. Untuk mendapatkan data tersebut, terdapat beberapa metode 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1 Angket (Kuesioner) 

Angket (kuesioner) yaitu cara memberikan pernyataan berupa lembaran kertas 

kepada responden untuk diisi sesuai dengan pernyataan yang tersedia. Daftar 

pernyataan dalam penelitian ini bersifat tertutup karena alternatif jawaban telah 

disediakan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pihak yang diwawancarai adalah 

pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 

3.4.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendukung 

penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan membaca literatur, jurnal, serta data 

perusahaan yang dapat diakses melalui internet. 

 

3.5 Identifikasi Variabel 

Variable yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua 

yaitu: 
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3.5.1 Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel yang mempengaruhi 

perubahan pada variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini dilambangkan 

dengan huruf (X) yaitu: 

a. Variabel kepemimpinan karismatik (X1) 

b. Variabel etika kerja (X2) 

c. Variabel budaya organisasi (X3) 

3.5.2 Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat atau dependent variable (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

dilambangkan dengan huruf (Y) yaitu komitmen organisasi. 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel serta indikator dari masing-masing variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Variabel bebas atau independent variable 

a. Kepemimpinan karismatik (X1) 

Kepemimpinan karismatik merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki 

pengaruh luar biasa kepada bawahannya yang dimiliki oleh pemimpin Yayasan 

Al-Qodiri 1 Jember. Indikator dari kepemimpinan karismatik menurut (Harahap, 

2018:259) adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki daya tarik dan pengikut yang banyak.. 

2) Tingkat kepatuhan pengikut. 

3) Kurangnya pemimpin yang karismatik sehingga ketika ada pemimpin yang 

memiliki karisma maka dianggap memiliki kemampuan luar biasa. 

b. Etika kerja (X2) 

Etika kerja merupakan prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau 

kelompok pada lingkungan kerja pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. Indikator 

dari etika kerja menurut (Sinamo, 2011) adalah sebagai berikut: 
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1) Bekerja tulus penuh rasa syukur. 

2) Bekerja dengan penuh rasa integrasi. 

3) Bekerja secara tuntas dengan tanggung jawab. 

4) Bekerja dengan penuh semangat. 

5) Bekerja secara serius dengan penuh pengabdian. 

6) Bekerja secara kreatif penuh dengan suka cita. 

7) Bekerja secara unggul dengan penuh ketekunan. 

8) Bekerja maksimal penuh dengan kerendahan hati. 

c. Budaya organisasi (X3) 

Budaya organisasi adalah alat pemecahan masalah, yang secara konsisten dapat 

dilakukan dengan baik oleh Yayasan Al-Qodiri 1 Jember dalam menghadapi 

berbagai persoalan eksternal maupun internal sehingga dapat diajarkan kepada 

pegawai baru maupun lama sebagai metode persepsi. Indikator dari budaya 

organisasi menurut (O’Reily dan Jehn dalam Mulyadi, 2018) adalah sebagai 

berikut: 

1) Inovasi dan keberanian mengambil resiko (innovation and risk taking) 

Pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember didorong untuk bersikap inovatif dan 

berani mengambil resiko.  

2) Perhatian pada hal-hal rinci (attention to detail) 

Pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember didorong dan diharapkan 

memperlihatkan kecermatan, sikap analitis, dan perhatian pada hal-hal detail. 

3) Orientasi hasil (outcome orientation) 

Manajemen dan pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember lebih fokus pada hasil 

ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil 

tersebut. 

4) Orientasi orang (people orientation) 

Keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari keputusan 

terhadap  pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 

5) Orientasi tim (team orientation) 
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Kegiatan-kegiatan kerja pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember lebih bertumpu 

pada kerja tim ketimbang pada individu-individu. 

6) Keagresifan (aggresiveness) 

Pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember bersikap proaktif dan kompetitif 

ketimbang pasif, reaktif, dan santai-santai. 

7) Kemantapan (stability) 

Kegiatan-kegiatan pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember lebih menekankan 

pada dipertahankannya kebiasaan-kebiasaan lama dibandingkan dengan 

perubahan. 

3.6.2 Variabel terikat atau dependent variable 

a. Komitmen organisasi (Y) 

Pada penelitian ini komitmen organisasi merupakan sifat yang merefleksikan 

loyalitas dan kemauan untuk mengerahkan usaha pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 

Jember, untuk tetap melekat pada organisasi dalam mengimplementasikan institusi 

atau target perusahaan yang diketahui dari kegiatan sehari-hari sehingga pegawai 

yang memiliki komitmen organisasi tinggi dapat melakukan pekerjaannya dengan 

baik bahkan diluar perkiraan organisasi. Indikator dari komitmen organisasi 

menurut pendapat (Cook and Wall dalam Mitic, 2016) adalah sebagai berikut: 

1) Identifikasi organisasi 

Rasa bangga seorang pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember karena merasa 

memiliki. 

2) Keterlibatan organisasi 

Keinginan dan kemauan pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember untuk membuat 

atau memberikan upaya tambahan dalam memenuhi tujuan organisasi atau 

Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 

3) Loyalitas organisasi 

Pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember memiliki kewajiban kepada organisasi 

dan kesediaannya untuk tetap tinggal di organisasi bahkan jika organisasi lain 

memberikan penawaran yang lebih baik. 
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3.7 Skala Pengukuran Variabel 

Penelitian ini bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan sehingga menggunakan 

pengukuran skala likert. Menurut Sugiyono (2018:152) skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena tertentu. Dengan skala likert variable yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut diisikan titik tolak berupa pernyataan 

atau pertanyaan. Untuk menentukan nilai penelitian, pengukuran ditentukan dari 

masing masing variabel dengan menggunakan skala likert dan kriteria pengukuran. 

Dalam penelitian ini, skala likert yang digunakan adalah memiliki interval angka 1-5 

untuk mengukur tingkat persetujuan responden yaitu sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (SS)  : diberi skor 5 

b. Setuju (S)   : diberi skor 4 

c. Cukup Setuju (CS)  : diberi skor 3 

d. Tidak Setuju (TS)  : diberi skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1 

 

3.8 Teknis Analisis Data 

3.8.1 Uji Instrumen  

Uji instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengmpulkan data 

agar data yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan konsisten yang tinggi. Uji 

instrumen bertujuan untuk mengukur gejala suatu penelitian dan untuk jumlah 

instrument yang digunakan tergantung pada variabel yang diteliti (Sugiyono, 

2018:414). Oleh karena itu instrumen penelitian yang digunakan harus valid dan 

reliabel. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Hasil penelitan dinyatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti 

(Sugiyono, 2018:192). Uji validitas dalam penelitian ini dengan cara 
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mengkolerasikan tiap pertanyaan dengan skor total. Kemudia hasil kolerasi 

tersebut dibandingkan dengan angka kritis tarif signifikan α sebesar 5% dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

r  =  Koefisien kolerasi 

X = Nilai indikator variabel (pertanyaan) 

Y = Nilai total variabel 

N = Jumlah data (responden sampel) 

Apabila dalam penelitian ini terdapat data yang tidak valid maka peneliti dapat 

menghapus item-item dari kuesioner yang tidak valid atau diperbaiki struktur dan 

maksud kalimatnya. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Hasil penelitian dinyatakan reliable apabila 

terdapat kesamaan data dalam waktu berbeda (Sugiyono, 2018:192-193). Uji 

reliabilitas alat ukur menggunakan Cronbach Alpha dengan menggunakan bentuk 

skala likert 1-5 dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

α : koefisien reliabilitas 

k : jumlah variabel bebas (independen) dalam persamaan 

r : koefisien rata-rata 

Instrumen dikatakan reliabel apabila cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60. Jadi 

keputusan yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini adalah: 

1) Jika nilai cronbach alpha > 0,60 , mkaa seluruh pertayaan adalah reliabel. 

Dengan kata lain instrumen layak dan dapat digunakan. 
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2) Jika nilai cronbach alpha < 0,60 maka seluruh pertayaan adalah tidak reliabel. 

Apabila terdapat data yang tidak reliabel maka peneliti dapat menghapus item-

item dari kuesioner yang tidak reliabel, atau diperbaiki struktur dan maksud 

kalimatnya. 

 

3.8.2 Uji Normalitas Data 

Menurut Sugiyono (2018:258) uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov-Sirnov Test dengan menetapkan derajat 

keyakinan (α) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel memenuhi asumsi 

normalitas maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan 

memenuhi asumsi normalitas. Kriteria pengujian dengan kolmogrov-sirnov Test 

adalah sebagai berikut: 

a. Jika signifikan > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal 

b. Jika signifikan < 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal 

 

3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan salah satu analisis yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis 

regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independent variable (variabel bebas) 

dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variable (variabel terikat). Jika 

terdapat lebih dari satu variabel terikat, maka disebut persamaan regresi berganda. 

Jadi analisis regresi linier berganda dilakukan apabila jumlah variabel independen 

minimal dua (Sugiyono, 2018:307-308). Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

karismatik (X1), etika kerja islami (X2), dan budaya organisasi (X3), terhadap 

komitmen organisasi (Y) Yayasan Al-Qodiri 1 Jember, maka digunakan analisis 

regresi linier berganda sebagai berikut: 
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Keterangan: 

ɑ  = bilangan konstanta 

 = koefisien regresi variabel kepemimpinan karismatik 

 = koefisien regresi variabel etika kerja islami 

 = koefisien regresi variabel budaya organisasi 

X1= kepemimpinan karismatik 

X2= etika kerja islami 

X3= budaya organisasi 

 = komitmen organisasi 

 = faktor gangguan 

 

3.8.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dari penelitian in terdiri dari: uji normalitas, uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Keseluruhan uji asumsi klasik diproses 

dengan menggunakan sofware SPSS. 

a. Uji Multikolinieritas 

Menurut pendapat Ghazali (2013:91) bahwa uji ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel–variabel 

bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

variabel bebas atau variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, 

maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas 

yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan nol. Untuk mengukur 

ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance value (TV) dan 

variance inflation factors (VIF) dari masing–masing variabel terikat dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1) Jika nilai TV > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala 

multikolinieritas antar variabel independent dalam model regresi. 
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2) Jika nilai TV < 0,1 dan VIF > 10, maka dapat disimpulkan terjadi gejala 

multikolinieritas antar variabel independent dalam model regresi. 

Jika pada model regresi terjadi multikoliniearitas maka tindakan yang dilakukan 

peneliti adalah dengan cara: 

1) Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi tinggi. 

2) Menambahkan jumlah observasi. 

3) Mentransformasikan data ke dalam bentuk logaritma natural, akar kuadrat, atau 

bentuk first difference delta. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut pendapat Ghazali (2013: 105) bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varience dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda maka disebut heteroskedastisitas, dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

1) Heteroskedastisitas terjadi jika ada pola tertentu seperti titik-titk yang 

membentuk suatu pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit). 

2) Heteroskedastisitas tidak terjadi jika terdapat pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. 

Jika suatu model regresi mengalami gejala heteroskedastisitas, maka salah satu 

cara untuk memperbaiki model adalah dengan melakukan tranformasi logaritma. 

 

3.8.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun uji hipotesis dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Menurut pendapat Priyanto (2010: 86) uji statatistik t pada dasarnya digunakan 

untuk menguji pengaruh variabel bebas (independent variable) secara parsial 
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terhadap variabel terikat (dependent variabel). Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan signifikan level 0,05 (α = 5%). Berikut urutan menguji hipotesis 

dengan distribusi Uji t: 

1) Merumuskan hipotesis 

a. Ho : βi = 0, artinya variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifkan 

terhadap variabel terikat. 

b. Ha : βi ≠ 0, artinya variabel bebas merupakan penjelas yang signifkan terhadap 

variabel terikat. 

2) Menentukan taraf signifikansi menggunakan 0,05 (5%). 

3) Menentukan t hitung dan t tabel 

a. thitung (tabel coefficients) 

b. ttabel dapat  dicari pada tabel statistik pada signifkan 0,05/2= 0,025 ( uji 2 sisi) 

dengan rumus : 

df =n – k – 1 

Dimana  : 

df =  degree of freedom/ derajad kebebasan 

n =  jumlah sampel 

k =  jumlah variabel independen 

4) Pengambilan keputusan 

a. Apabila nilai thitung > t tabel, maka H0 ditolak atau Ha diterima yang berarti 

ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

b. Apabila nilai thitung < t tabel, maka H0 diterima atau Ha ditolak yang berarti 

tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Menurut pendapat Priyanto (2010: 83) uji statistik F pada dasarnya digunakan 

untuk menguji pengaruh variabel independen (independent variable) secara 

bersama-bersama terhadap variabel dependen (dependent variable). Berikut untuk 

menguji hipotesis denga distribusi Uji F: 

1) Merumuskan hipotesis  
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a. Ho : β1 = β2 = β3 =  0 , berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, berarti secara bersama-sama ada pengaruh variabel 

bebas terhdap variabel terikat. 

2) Menentukan taraf signifikansi menggunakan 0,05 (5%) 

3) Menentukan Fhitung dan Ftabel 

a. F hitung (tabel ANOVA) 

b. F tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifkan 0,05 dengan rumus : 

df1 = k-1 

df2 = n-k 

Dimana : 

df  = degree of freedom/ derajad kebebasan 

n = jumlah sampel 

k = jumlah variabel independen 

4) Pengambilan keputusan 

a. Apabila nilai Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak atau Ha diterima yang berarti 

secara simultan variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat 

(Y). 

b. Apabila nilai Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima atau Ha ditolak yang berarti 

secara simultan tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y). 
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3.9 Kerangka Pemecah Masalah 

 

 
Start 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Uji Hipotesis 

Pembahasan  

Kesimpulan dan Saran 

Stop 

1. Uji Validitas 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Normalitas Data 

1. Uji Multikolinearitas 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 

Data Kuesioner 

Tidak 

memenuhi 

Ya memenuhi 

Terjadi 

gangguan 

 

Tidak Terjadi gangguan 
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Keterangan: 

1. Start, merupakan permulaan dan persiapan penelitian terhadap masalah yang 

diteliti. 

2. Melakukan pengumpulan data kuesioner, dimulai dari peneliti mencari dan 

mengumpulkan data primer berupa kuesioner dan data sekunder berupa 

wawancara yang digunakan dalam penelitian.  

3. Pengujian Instrumen, pengujian ini hanya dilakukan untuk mengetahaui data 

kuisioner telah valid dan reabel. Jika data yang diuji valid dan reabel, maka dapat 

dilakukan regresi linear berganda. Namun jika data tidak valid dan reabel, maka 

dapat dilakukan penghapusan data yang tidak perlu atau data yang ambigu. 

4. Uji Normalitas Data, ditujukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Jika dalam pengujian, data tidak 

beritrubusi normal, maka hal tersebut dapat dtitangani dengan toerema nilai pusat 

atau dengan transformasi data dengan menggunakan log. 

5. Analisis regresi linier berganda, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

6. Uji Asumsi Klasik, mengolah data yang telah diregresi dengan menggunakan uji 

multikolinearitas dan heteroskedasitas. 

7. Uji hipotesis, dalam pengujian ini peneliti menggunakan uji t yakni untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh pada setiap variabel yang diukur dan uji F 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan terhadap variabel Y. 

8. Pembahasan, dalam tahap ini peneliti melakukan pembahasan dan hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

9. Kesimpulan dan saran, menyatakan temuan-temuan sebagai hasil selama 

melaksanakan penelitian. 

10. Stop, hasil akhir dari seluruh penelitian. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis dan penjelasan dari penelitian yang telah 

diakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan karismatik berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi 

pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi 

pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 

Jember maka dapat meningkatkan komitmen organisasi pegawai Yayasan Al-

Qodiri 1 Jember. 

b. Etika kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pegawai 

Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi 

pengaruh etika kerja pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember maka dapat 

meningkatkan komitmen organisasi pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 

c. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pegawai 

Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi budaya 

organisasi pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember maka dapat meningkatkan 

komitmen organisasi pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 

d. Kontribusi paling dominan diantara ketiga variabel independen dalam 

meningkatkan komitmen organisasi pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember yang 

pertama yaitu variabel kepemimpinan karismatik, kemudian disusul urutan kedua 

yaitu budaya organisasi dan kontribusi paling sedikit yaitu etika kerja. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil dari analisis dan penjelasan dari penelitian yang telah 

diakukan maka peneliti memberian saran sebagai berikut: 

a. Bagi Yayasan Al-Qodiri 1 Jember 

1) Diketahui berdasarkan hasil dari penelitiaan bahwa kontribusi paling dominan 

yang memengaruhi komitmen organisasi pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember 

adalah kepemimpinan karismatik. Diharapkan Yayasan Al-Qodiri 1 Jember 

dapat mempertahankan kepemimpinan dari pemimpin yang karismatik dan 

mempertahankan komitmen organisasi pegawai yang telah ada dengan cara 

meningkatkan kedekatan emosional antara pemimpin dengan pegawai dan 

mengayomi pegawai untuk tetap bekerja di Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. 

2) Diketahui berdasarkan hasil dari penelitiaan bahwa kontribusi paling dominan 

kedua yang memengaruhi komitmen organisasi pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 

Jember adalah budaya organisasi. Perlu diperhatikan pada kegiatan yang 

berorientasi pada kelompok. Diharapkan Yayasan Al-Qodiri 1 Jember dapat 

mempertahankan budaya organisasi dan memepertahankan komitmen orgaisasi 

pegawai yang telah ada dengan cara mengadakan kegiatan di dalam maupun di 

luar yayasan. Kegiatan di dalam maupun di luar yayasan tersebut dilakukan 

secara bersama seperti perkumpulan setiap satu bulan sekali oleh pemimpin dan 

seluruh pegawai yang dilakukan di dalam yayasan, dan kegiatan makan 

bersama yang selalu disempatkan oleh para pegawai ketika sedang melakukan 

kegiatan di luar yayasan. 

3) Diketahui berdasarkan hasil dari penelitiaan bahwa kontribusi paling sedikit 

yang memengaruhi komitmen organisasi pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember 

adalah etika kerja. Perlu diperhatikan pada pekerjaan yang berorientasi pada 

nilai-nilai tingkah laku dalam yayasan. Program dan tindakan di Yayasan Al-

Qodiri 1 Jember saat ini lebih cenderung pada kurangnya perhatian terhadap 

nilai-nilai tingkah laku pegawai. Diharapkan Yayasan Al-Qodiri 1 Jember dapat 

meningkatkan etika kerja dan memepertahankan komitmen orgaisasi pegawai 
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yang telah ada dengan cara meningkatkan tingkah laku pegawai yang 

cenderung pada kepedulian sosial yang ada di dalam mauun di luar yayasan.  

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini hanya menggunakan variabel kepemimpinan karismatik, etika kerja, 

dan budaya organisasi terhadap Yayasan Al-Qodiri 1 Jember. Bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan mampu melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih 

luas yaitu penggunaan variabel, model penelitian, dan teknik analisis yang 

berbeda. Sampel dapat menggunakan dari pegawai yayasan lain sehingga dapat 

mengidentifikasi lebih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen 

organisasi. 
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Lampiran 1 Kuisioner 

KUESIONER PENELITIAN 

 

PENGARUH KEPEMIMPINAN KARISMATIK, ETIKA KERJA, DAN BUDAYA 

ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI YAYASAN AL-QODIRI 

1 JEMBER 

Kepada,  

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 

Pegawai Yayasan Al-Qodiri 1 Jember 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

 Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi program S1 di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Jember. Dengan segenap kerendahan hati, saya memohon kesediaan 

Bapak/ Ibu untuk memberi informasi dengan mengisi kuesioner secara jujur, lengkap, 

dan apa adanya. 

Informasi yang Bapak/ Ibu berikan bersifat terbatas, dalam artian diperlukan untuk 

penelitian ini saja. Peneliti menjamin rahasia pribadi serta jawaban yang diberikan 

dijamin kerahasiaannya. 

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, disampaikan terima kasih, 

 

Hormat Saya, 

 

Bety Jannaty Saadaty 

NIM.160810201272 
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2. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Responden : ………………… 

Nomor Responden : …………………      (*diisi oleh peneliti) 

No. telepon  : ………………… 

Umur   : ………………… 

Jabatan  : ………………… 

Jenis Kelamin  : Laki-laki/ Perempuan    (*coret yang tidak perlu) 

Pendidikan Terakhir : ………………… 

Masa Kerja (Tahun) : …………………       (*diisi dalam angka) 

Bekerja Sejak Tahun : …………………       (*diisi dalam angka) 

Status Pegawai : Tetap/ Tidak Tetap      (*coret yang tidak perlu) 

Status Alumni  : Alumni/ Bukan Alumni (*coret yang tidak perlu) 

Tempat Bekerja 

1. Yayasan Al-Qodiri 1 Jember : ya/ tidak      (*coret yang tidak perlu) 

2. Organisasi Lain     : ya/ tidak      (*coret yang tidak perlu) 

*Jika iya sebutkan nama organisasi : ………………… 

 

3. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Mohon isi pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan jujur dan sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Berilah tanda centang ( ) pada salah satu jawaban yang menurut Anda 

sesuai dengan yang sedang Anda alami. Terdapat lima pilihan jawaban 

sebagai berikut: 

STS : Sangat tidak setuju 

TS  : Tidak setuju 

CS  : Cukup setuju 

S  : Setuju 

SS  : Sangat setuju 
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KUESIONER 

 

4. Kepemimpinan Karismatik (X1) 

 

No. 

 

Pernyataan 

Pernyataan 

STS TS CS S SS 

1 2 3 4 5 

1. Saya yakin bahwa pemimpin pesntren 

memiliki pengikut yang besar. 

     

2. Saya memiliki alasan kuat untuk patuh 

terhadap pemimpin pesantren. 

     

3. Saya yakin bahwa pemimpin 

pesantren memiliki kekuatan gaib. 

     

 

5. Etika Kerja (X2) 

 

No

. 

 

Pernyataan 

Pernyataan 

STS TS CS S SS 

1 2 3 4 5 

1. Pegawai bekerja secara tulus.      

2. Pegawai bekerja dengan penuh 

integritas. 

     

3. Pegawai bekerja dengan tanggung 

jawab. 

     

4. Pegawai bekerja dengan penuh semangat.      

5. Pegawai bekerja dengan serius.      

6. Pegawai bekerja secara kreatif.      

7. Pegawai bekerja secara tekun.      

8. Pegawai bekerja secara maksimal.      
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6. Budaya Organisasi (X3) 

 

No. 

 

Pernyataan 

Pernyataan 

STS TS CS S SS 

1 2 3 4 5 

1. Pegawai didorong untuk bersikap 

inovatif. 

     

2. Pegawai memperhatikan lingkungan 

yayasan secara rinci. 

     

3. Pegawai lebih tertuju pada hasil dari 

pada proses yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. 

     

4. Pegawai memperhatikan pegawai lain 

di sekitar yayasan dalam mengambil 

keputusan, 

     

5. Pegawai sering mengadakan kegiatan 

bersama dengan pegawai lain dari 

pada kegiatan individu. 

     

6. Pegawai bekerja secara kompetitif.      

7. Pegawai memilih untuk 

mempertahankan yayasan seperti 

keadaan sebelumnya dari pada 

mengadakan perubahan. 
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7. Komitmen Organisasi (Y) 

 

No. 

 

Pernyataan 

Pernyataan 

STS TS CS S SS 

1 2 3 4 5 

1. Saya merasa bahwa yang saya miliki 

adalah merupakan milik yayasan. 

     

2. Saya membuat kegiatan tambahan 

dalam memenuhi tujuan organisasi. 

     

3. Saya bersedia untuk tetap bekerja di 

yayasan meskipun terdapat organisasi 

lain yang menawarkan pekerjaan lebih 

baik. 
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Lampiran 2. Karakteristik Responden 

Statistik 

  
Umur 

Responden 

Jenis 

Kelamin 

Responden 

Masa Tugas 

Responden 

Pendidikan 

Terakhir 

Responden 

N 
Valid 38 38 38 38 

Missing 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

Pendidikan Terakhir Reponden 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

STM 1 2,63 2,63 2,63 

SMA 1 2,63 2,63 5,26 

S1 35 92,11 92,11 97,37 

PPG 1 2,63 2,63 100 

Total 40 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Jenis Kelamin Responden 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 11 29 29 29 

perempuan 27 71 71 100 

Total 40 100 100   
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Umur Responden     

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

     Percent 

Valid 25 2           

5,26  

                   

5,26  

              

5,26  

 26 5         

13,16  

                

13,16  

            

18,42  

 27 1           

2,63  

                   

2,63  

            

21,05  

 28 3           

7,89  

                   

7,89  

            

28,95  

 29 4         

10,53  

                

10,53  

            

39,47  

 30 1           

2,63  

                   

2,63  

            

42,11  

 31 1           

2,63  

                   

2,63  

            

44,74  

 32 2           

5,26  

                   

5,26  

            

50,00  

 33 1           

2,63  

                   

2,63  

            

52,63  

 34 2           

5,26  

                   

5,26  

            

57,89  

 35 1           

2,63  

                   

2,63  

            

60,53  

 36 1           

2,63  

                   

2,63  

            

63,16  

 37 2           

5,26  

                   

5,26  

            

68,42  

 38 1           

2,63  

                   

2,63  

            

71,05  

 39 2           

5,26  

                   

5,26  

            

76,32  

 40 1           

2,63  

                   

2,63  

            

78,95  

 41 2           

5,26  

                   

5,26  

            

84,21  

 47 1           

2,63  

                   

2,63  

            

86,84  

 49 1           

2,63  

                   

2,63  

            

89,47  

 50 1           

2,63  

                   

2,63  

            

92,11  

 54 2           

5,26  

                   

5,26  

            

97,37  

 56 1           

2,63  

                   

2,63  

          

100,00  

Total  38 100   

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


126 

 

 

 

Masa Kerja Responden 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 10 
        

26,32  
            26,32  

            

26,32  

  4 5 
        

13,16  
                13,16  

            

39,47  

  5 2 
          

5,26  

                   

5,26  

            

44,74  

  6 3 
          

7,89  

                   

7,89  

            

52,63  

  7 1 
          

2,63  

                   

2,63  

            

55,26  

  8 1 
          

2,63  

                   

2,63  

            

57,89  

  10 4 
        

10,53  
                10,53  

            

68,42  

  13 1 
          

2,63  

                   

2,63  

            

71,05  

  14 3 
          

7,89  

                   

7,89  

            

78,95  

  15 3 
          

7,89  

                   

7,89  

            

86,84  

  16 1 
          

2,63  

                   

2,63  

            

89,47  

  17 1 
          

2,63  

                   

2,63  

            

92,11  

  18 1 
          

2,63  

                   

2,63  

            

94,74  

  19 1 
          

2,63  

                   

2,63  

            

97,37  

  25 1 
          

2,63  

                   

2,63  

          

100,00  

Total 38      100,00      
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Lampiran 3. Rekapitulasi Jawaban Responden 

Nomor Kepemimpinan Karismatik (X1) 

Responden A B C Total 

1 4 5 4 13 

2 4 4 3 11 

3 5 5 5 15 

4 4 4 4 12 

5 5 4 4 13 

6 4 4 4 12 

7 4 3 4 11 

8 4 4 4 12 

9 3 4 3 10 

10 4 5 4 13 

11 4 5 5 14 

12 5 5 4 14 

13 4 3 5 12 

14 4 4 5 13 

15 4 3 3 10 

16 5 3 3 11 

17 2 4 4 10 

18 2 3 3 8 

19 2 3 3 8 

20 3 4 4 11 

21 4 5 3 12 

22 3 2 3 8 

23 3 3 2 8 

24 3 4 3 10 

25 2 3 2 7 

26 3 2 3 8 

27 4 4 3 11 

28 4 3 2 9 

29 4 4 5 13 

30 4 3 3 10 

31 4 4 5 13 

32 4 4 4 12 

33 3 3 3 9 

34 5 3 3 11 

35 4 4 2 10 

36 5 5 5 15 

37 5 5 5 15 

38 5 5 4 14 
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Nomor Etika Kerja (X2) 

Responden A B C D E F G H Total 

1 4 5 5 5 5 4 4 4 36 

2 5 4 4 5 5 4 4 5 36 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 5 5 5 5 5 5 4 5 39 

5 4 4 4 4 5 5 4 4 34 

6 4 4 4 4 4 5 5 5 35 

7 5 5 5 5 5 5 4 5 39 

8 5 4 5 5 3 5 5 5 37 

9 4 5 5 5 5 5 5 5 39 

10 4 5 5 5 5 5 5 3 37 

11 3 5 5 4 4 5 5 4 35 

12 4 4 3 3 5 5 5 5 34 

13 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

14 5 4 4 4 4 4 4 5 34 

15 4 3 5 5 5 3 5 3 33 

16 2 3 3 4 2 4 3 2 23 

17 4 3 3 3 2 2 4 2 23 

18 3 3 2 2 4 2 3 4 23 

19 3 2 4 2 3 4 3 2 23 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

21 3 3 2 3 3 2 4 3 23 

22 3 3 3 4 2 3 4 2 24 

23 3 4 3 2 3 3 3 3 24 

24 5 4 4 3 4 4 4 5 33 

25 3 4 4 4 5 4 4 4 32 

26 4 4 3 4 4 4 3 4 30 

27 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

28 4 3 3 3 4 2 2 3 24 

29 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

30 4 4 4 4 4 4 4 5 33 

31 3 4 4 4 3 4 4 4 30 

32 4 5 4 4 4 4 5 4 34 

33 2 3 2 3 3 4 3 4 24 

34 3 5 4 4 4 4 5 4 33 

35 3 3 2 4 3 3 3 4 25 

36 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

38 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
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Nomor Budaya Organisasi (X3) 

Responden A B C D E F G Total 

1 4 4 5 5 5 4 3 30 

2 5 4 5 4 4 4 5 31 

3 4 5 3 5 4 4 5 30 

4 5 3 4 5 5 4 4 30 

5 4 4 4 4 4 5 5 30 

6 5 5 4 4 4 4 4 30 

7 5 5 4 4 5 5 5 33 

8 5 4 4 4 4 3 4 28 

9 4 4 5 4 4 4 5 30 

10 5 5 4 5 3 5 5 32 

11 4 4 5 5 5 4 5 32 

12 5 4 5 5 5 5 3 32 

13 5 5 5 5 4 4 5 33 

14 5 5 4 5 4 5 4 32 

15 5 5 5 5 5 5 5 35 

16 4 4 4 4 3 4 4 27 

17 3 4 4 4 4 4 3 26 

18 4 3 4 4 4 4 4 27 

19 4 4 3 3 5 4 4 27 

20 4 3 3 4 4 4 4 26 

21 4 4 4 5 4 3 3 27 

22 4 4 4 4 4 4 4 28 

23 5 4 4 3 4 4 4 28 

24 3 4 4 4 4 4 4 27 

25 2 4 2 3 4 3 4 22 

26 3 3 3 4 4 2 2 21 

27 2 2 4 4 3 3 4 22 

28 3 4 4 3 3 2 2 21 

29 4 4 4 5 4 4 4 29 

30 4 3 3 4 5 5 5 29 

31 5 4 4 3 4 4 5 29 

32 4 4 4 4 4 5 4 29 

33 4 3 3 2 4 2 3 21 

34 3 4 4 4 5 5 4 29 

35 3 3 2 3 3 4 4 22 

36 5 5 5 5 5 5 5 35 

37 5 5 5 5 5 5 5 35 

38 4 5 5 5 5 5 5 34 
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Nomor Komitmen Organisasi (Y) 

Responden A B C Total 

1 5 4 4 13 

2 3 3 5 11 

3 5 5 5 15 

4 4 4 4 12 

5 3 5 5 13 

6 5 5 5 15 

7 5 5 5 15 

8 5 5 5 15 

9 4 5 4 13 

10 4 4 5 13 

11 3 5 5 13 

12 5 4 5 14 

13 4 4 4 12 

14 4 4 4 12 

15 5 5 5 15 

16 4 4 3 11 

17 3 3 4 10 

18 3 2 2 7 

19 2 3 2 7 

20 4 4 3 11 

21 2 2 3 7 

22 2 2 4 8 

23 2 2 4 8 

24 3 4 2 9 

25 3 2 2 7 

26 3 2 4 9 

27 2 2 3 7 

28 4 3 2 9 

29 3 5 5 13 

30 3 4 3 10 

31 4 3 4 11 

32 3 4 3 10 

33 3 3 3 9 

34 4 4 3 11 

35 3 3 4 10 

36 5 5 5 15 

37 5 5 5 15 

38 5 5 4 14 
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Lampiran 4. Hasil Uji Validitas 

Variabel Kepemimpinan Karismatik (X1) 

Correlations 

 

Kepemimpi

nan 

Karismatik1 

Kepemimpi

nan 

Karismati 2 

Kepemimpi

nan 

Karismatik3 

Kepemimpi

nan 

Karismatik 

 

X1.1 Pearson Correlation 1 .478** .430** .783** 

Sig. (2-tailed)  .002 .007 .000 

N 38 38 38 38 

X1.2 Pearson Correlation .478** 1 .544** .825** 

Sig. (2-tailed) .002  .000 .000 

N 38 38 38 38 

X1.3 Pearson Correlation .430** .544** 1 .821** 

Sig. (2-tailed) .007 .000  .000 

N 38 38 38 38 

X1 Pearson Correlation .783** .825** .821** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Variabel Etika Kerja (X2) 

Correlations 

 E. Kerja 1 E. Kerja 2 E. Kerja 3 E. Kerja 4 E. Kerja 5 E. Kerja 6 E. Kerja 7 E. Kerja 8 E. Kerja 

X2.1 Pearson Correlation 1 .541** .625** .517** .587** .425** .435** .622** .749** 

Sig. (2-tailed) 
 .000 .000 .001 .000 .008 .006 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.2 Pearson Correlation .541** 1 .688** .609** .636** .670** .630** .610** .845** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.3 Pearson Correlation .625** .688** 1 .722** .623** .711** .675** .424** .860** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .008 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.4 Pearson Correlation .517** .609** .722** 1 .518** .583** .578** .433** .778** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .001 .000 .000 .007 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.5 Pearson Correlation .587** .636** .623** .518** 1 .545** .462** .639** .794** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001  .000 .003 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.6 Pearson Correlation .425** .670** .711** .583** .545** 1 .606** .610** .814** 

Sig. (2-tailed) .008 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.7 Pearson Correlation .435** .630** .675** .578** .462** .606** 1 .446** .751** 

Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .000 .003 .000  .005 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.8 Pearson Correlation .622** .610** .424** .433** .639** .610** .446** 1 .760** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .008 .007 .000 .000 .005  .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2 Pearson Correlation .749** .845** .860** .778** .794** .814** .751** .760** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Variabel Budaya Organisasi (X3) 

Correlations 

 

Budaya 

Organis

asi 

1 

Buday

a 

Organi

sasi 

2 

Buday

a 

Organi

sasi 

3 

Buday

a 

Organi

sasi 

4 

Buday

a 

Organi

sasi 

5 

Buday

a 

Organi

sasi 

6 

Buday

a 

Organi

sasi 

7 

Buday

a 

Organi

sasi 

 

X3.1 Pearson Correlation 1 .536** .505** .372* .349* .461** .426** .742** 

Sig. (2-tailed)  .001 .001 .022 .032 .004 .008 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.2 Pearson Correlation .536** 1 .446** .448** .265 .494** .420** .724** 

Sig. (2-tailed) .001  .005 .005 .107 .002 .009 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.3 Pearson Correlation .505** .446** 1 .595** .360* .386* .278 .716** 

Sig. (2-tailed) .001 .005  .000 .026 .017 .091 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.4 Pearson Correlation .372* .448** .595** 1 .362* .500** .293 .714** 

Sig. (2-tailed) .022 .005 .000  .025 .001 .075 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.5 Pearson Correlation .349* .265 .360* .362* 1 .460** .250 .587** 

Sig. (2-tailed) .032 .107 .026 .025  .004 .131 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.6 Pearson Correlation .461** .494** .386* .500** .460** 1 .654** .803** 

Sig. (2-tailed) .004 .002 .017 .001 .004  .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.7 Pearson Correlation .426** .420** .278 .293 .250 .654** 1 .681** 

Sig. (2-tailed) .008 .009 .091 .075 .131 .000  .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3 Pearson Correlation .742** .724** .716** .714** .587** .803** .681** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 38 38 38 38 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Variabel Komitmen Organisasi (Y) 

Correlations 

 

Komitmen 

Organisasi 

1 

Komitmen 

Organisasi 

2 

Komitmen 

Organisasi 

3 

Komitmen 

Organisasi 

 

Y1 Pearson Correlation 1 .719** .489** .857** 

Sig. (2-tailed)  .000 .002 .000 

N 38 38 38 38 

Y2 Pearson Correlation .719** 1 .583** .902** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 38 38 38 38 

Y3 Pearson Correlation .489** .583** 1 .806** 

Sig. (2-tailed) .002 .000  .000 

N 38 38 38 38 

Y Pearson Correlation .857** .902** .806** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Kepemimpinan Karismatik (X1) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 38 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 38 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 
 

 

Variabel Etika Kerja (X2) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 38 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 38 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.737 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.916 8 
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Variabel Budaya Organisasi (X3) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 38 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 38 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 

 
 

Variabel Komitmen Organisasi (Y) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 38 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 38 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.817 3 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.837 7 
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 Lampiran 6. Uji normalitas data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 38 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.41276961 

Most Extreme Differences Absolute .151 

Positive .151 

Negative -.063 

Test Statistic .932 

Asymp. Sig. (2-tailed) .351c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Lampiran 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .853a .728 .704 1.47378 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 197.967 3 65.989 30.381 .000b 

Residual 73.849 34 2.172   

Total 271.816 37    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -4.231 1.781  -2.376 .023   

X1 .371 .161 .300 2.301 .028 .470 2.126 

X2 .181 .060 .385 2.995 .005 .482 2.074 

X3 .193 .088 .284 2.193 .035 .476 2.103 

a. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran 9. T Tabel 
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Lampiran 10. F Tabel 
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Lampiran 11. Dokumentasi 
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