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The objective research to investigate the effect of charismatic leadership 
toward loyalty employees and self-esteem at the multifinance company in 
Sragen. The statistical tool used in this research was Structural Equation 
Modelling (SEM). Data were analyzed using statistical software LISREL 8.80. The 
data analysis technique used in this research include test validity, reliability 
testing and analysis of the influence of variables that can be seen between the 
direct effect or indirect effect on the tested variables. The study used a sample of 
110 employees at the multifinance company in Sragen. The sampling technique 
used in this research is sampling jenuh. Based on the results of the research 
proved that charismatic leadership toward loyalty employees and self-esteem 
positive affect. The result of this research to prove the effect of charismatic 
leadeship toward loyalty is significance; the effect of charismatic leadership 
toward self-esteem is significance. For further research it is advisable to do some 
research on different objects or scope of research expanded. 
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PENDAHULUAN 

Selama dua dekade terakhir, telah terjadi peningkatan minat di 

perusahaan mengenai teori kepemimpinan seperti "karismatik" (Conger dan 

Kanungo, 1987, 1998; Waldman dan Yammarino, 1999), "transformasional" 

(Bass, 1985; Tichy dan Devanna, 1986), dan "visioner" (Bennis dan Nanus, 1985; 

Sashkin, 1988). Meskipun ada beberapa perbedaan di antara teori yang berbeda 

(Yukl, 2002), semua berbagi pandangan bahwa pemimpin yang menonjol 

memiliki kemampuan untuk membuat dampak besar pada emosional 

bawahannya. Pemimpin melampaui sebuah kinerja yang sederhana-transaksi 

penghargaan dengan mengangkat bawahan, citra diri dan rasa percaya diri, dan 

dengan membangkitkan bawahan, keterikatan emosional dengan mendukung 

nilai-nilai pemimpin yang dianut dan bersama.  

Pemimpin menciptakan komitmen karyawan yang kuat untuk tujuan 

organisasi dengan menghubungkan pemimpin intelektual dan emosional dengan 

tujuan pribadi karyawan (Bass, 1985; Conger dan Kanungo, 1998; House, 1992). 

Karena inti dari semua teori ini adalah konsep karisma, beberapa penulis telah 

menggunakan rubrik umum kepemimpinan karismatik bagi mereka semua 

(Conger dan Kanungo, 1998; House, 1992; Shamir, House, dan Arthur, 1993; 

Waldman dan Yammarino, 1999). Selanjutnya, Beyer (1999: 321) mencatat 

bahwa, sebagai lawan dari istilah "kepemimpinan transformasional”, konsep dari 

karisma tidak “selalu berarti perilaku dan nilai-nilai yang sesuai untuk satu sistem 

nilai tertentu, seperti hubungan manusia." 

Sementara itu teori gaya kepemimpinan telah diterima beberapa 

dukungan empiris dari berbagai studi (House, 1992; House, Woycke, dan Fodor, 

1988; Howell dan Frost, 1989), masih ada kurangnya pemeriksaan empiris yang 

ketat dari teori yang diusulkan di sektor-publik organisasi. Sebuah pertanyaan 

penting adalah sejauh mana kepemimpinan karismatik dan konsekuensinya 

relevan di sektor publik. Seperti yang akan kita mengeksplorasi secara rinci di 

bawah, ada beberapa alasan untuk ragu-ragu. Sebagai contoh, Pawar dan 



 
 

Eastman (1997) mengusulkan bahwa penerimaan terhadap kepemimpinan 

visioner atau karismatik mungkin dibatasi dalam organisasi yang dicirikan oleh 

bentuk-bentuk birokrasi struktur dan tata kelola, seperti biasanya terjadi di 

sektor-publik. 

Di sisi lain, pelaksanaan sektor-publik mengalami peningkatan ekonomi 

dan tekanan sosial untuk mereformasi praktek manajerial dan organisasi. 

Mereka harus berurusan dengan menurunnya sumber pendapatan, kritikan 

publik, dan persaingan global, dan mereka perlu memperhatikan lebih dekat 

dengan hasil kinerja dan kepuasan klien yang lebih besar. Tantangan menjadi 

lebih adaptif dapat menciptakan kesempatan dan kebutuhan untuk 

kepemimpinan karismatik (Pawar dan Eastman, 1997). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian 

pada perusahaan multifinance di sragen, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul sebagai berikut: “pengaruh kepemimpinan karismatik 

terhadap loyalitas karyawan dan harga diri pada perusahaan multifinance di 

Sragen.” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh 

kepemimpinan karismatik terhadap loyalitas karyawan pada perusahaan 

multifinance di Sragen, dan untuk mengidentifikasi pengaruh kepemimpinan 

karismatik terhadap harga diri pada perusahaan multifinance di Sragen. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Luthan (2006:651-652), kepemimpinan karismatik adalah 

wawasan dari konsepsi kepemimpinan lama seperti mereka yang “dengan 

kekuatan kemampuan personalnya, mampu memiliki efek yang luar biasa 

terhadap pengikutnya”.  

Loyalitas karyawan merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan. 

Pada dasarnya ada ikatan antara karyawan dengan perusahaan tempat dimana ia 

bekerja, sehingga diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Menurut Rasimin 



 
 

(dalam sasmitaningrum, 2008) secara umum  loyalitas karyawan dapat diartikan 

sebagai kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan atau ditujukan 

kepada seseorang atau lembaga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan 

tanggung jawab untuk berusaha,  pelayanan  dan  perilaku  terbaik.  

Menurut Robinson & Shaver (dalam Mustikawati, 2013) mengatakan 

bahwa self-esteem adalah rasa menyukai diri sendiri dan menghargai diri sendiri 

dengan berdasarkan pada hal-hal yang realistik. Seseorang akan menyukai dan 

menghargai dirinya sendiri jika ia bisa menerima diri pribadinya. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei yaitu penelitian 

yang mengambil sampel dari suatu populasi dan memakai kuesioner sebagai alat 

untuk mengumpulkan data yang pokok.  

Penelitian dilaksanakan di Sragen pada perusahaan multifinance. Adapun 

waktu penelitian yaitu pada tanggal 5 bulan April 2014. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013: 62). Pengambilan sampel sebesar 110 responden.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan 

sebagai sampel, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana 

anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2013: 68).  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, 

yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dari 

responden berupa data profil dan pertanyaan pokok menyangkut tema dan 

masalah yang diteliti (Sarwono, 2006: 132).  

Untuk menentukan penilaian pertanyaan dipakai metode penilaian Skala 

Likert, yaitu setiap butir pertanyaan digolongkan lima (5) pilihan jawaban 

(Siregar, 2013: 25), yang mana skor pilihan jawaban adalah: Sangat Setuju (SS) : 



 
 

Skor 5, Setuju (S) : Skor 4, Netral (N) : Skor 3, Tidak Setuju (TS) : Skor 2, Sangat 

Tidak Setuju (STS) : Skor 1.  

 

HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi data 

Deskripsi data menyajikan hasil analisis tendensi sentral data yang berasal 

dari pengumpulan data, tendensi sentral yang hendak dideskripsikan berisi 

mengenai kondisi statistik data, yaitu mean, standart deviasi, dan parameter 

statistik lainnya. Berdasarkan hasil screening data diketahui tabel 1: 

Tabel 1 
Screening Data 

 

Indik
ator 

Mean St. Dev T-Value Skewn
ess 

Kurto
sis 

Mini
mum 

Freq. Maximum Freq 

X1 3.799 0.664 59.983 0.065 -0.269 2.566 9 5.600 1 
X2 3.844 0.631 63.920 0.024 -0.231 2.560 6 5.305 3 
X3 3.688 0.674 57.398 0.056 -0.253 2.430 9 5.359 2 
X4 3.027 0.732 43.347 0.030 -0.033 1.200 2 4.853 2 
Y1 3.800 0.714 55.803 -0.166 0.448 1.838 2 5.169 12 
Y2 3.764 0.765 51.573 -0.187 0.226 1.512 1 5.131 14 
Y3 3.909 0.724 56.650 -0.054 -0.502 1.772 1 4.998 23 
Y4 3.891 0.682 59.841 -0.145 0.341 1.836 1 5.087 16 
Y5 3.909 0.736 55.683 -0.170 -0.102 2.145 4 5.056 21 
Y6 3.900 0.663 61.703 -0.127 0.157 2.091 2 5.034 17 
Y7 3.891 0.758 53.809 -0.161 -0.253 2.087 4 5.043 22 
Y8 3.836 0.807 49.835 -0.118 -0.378 1.486 1 5.035 23 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil uji validitas dan reliabilitas dalam model SEM pada program Lisrel 

8.80 didapatkan dari tahap pertama yaitu Confirmatory Factor Analysis (CFA). 

Berdasarkan hasil Confirmatory Factor Analysis (CFA) diketahui tabel 2: 

Tabel 2 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

 

Kode 
Indik
ator 

St. Loading 
Factors 

(SLF)≥0,50 

Standard 
Error 

t-value 
Error 

Variace 
Keterangan 

Reliabilitas 

CR>0,50 



 
 

 

Path diagram hasil pengujian ini dapat dilihat di gambar 1. Hasilnya 

menunjukkan bahwa keseluruhan variabel teramati telah memenuhi persyaratan 

validitas yaitu SLF lebih besar dari 0,50. Dapat dilihat pula pada tabel 2 tersebut 

bahwa nilai CR lebih besar dari 0.5. Hal ini berarti reliabilitas memiliki konsistensi 

yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

 

3. Uji Kecocokan Model 

Setelah lolos pengujian validitas dan reliabilitas dengan model CFA, maka 

tahap selanjutnya adalah menganalisis kecocokan data dengan model secara 

X1 0.61 0.049 12.62 0.065 Valid 0.85 
X2 0.60 0.045 13.29 0.039 Valid 0.90 
X3 0.62 0.049 12.56 0.069 Valid 0.85 
X4 0.66 0.055 12.03 0.100 Valid 0.81 
Y1 0.62 0.055 11.43 0.120 Valid 0.76 
Y2 0.68 0.058 11.63 0.130 Valid 0.78 
Y3 0.63 0.055 11.39 0.120 Valid 0.76 
Y4 0.58 0.053 11.03 0.120 Valid 0.73 
Y5 0.66 0.056 11.84 0.110 Valid 0.80 
Y6 0.57 0.051 11.22 0.110 Valid 0.75 
Y7 0.68 0.058 11.78 0.120 Valid 0.80 
Y8 0.77 0.059 13.12 0.060 Valid 0.91 



 
 

Goodness of 
Fit Index 

 

Cut Off Value 
 

Hasil Penelitian 
Tingkat 

Kecocokan 

Chi-Square 
P 

Nilai yang kecil 
p >0.05 

Χ2= 76.35 
(p = 0.016) 

        Kurang Baik 

NCP 
Interval 

Nilai yang kecil 
Interval yang sempit 

19.37 
(1.15 – 45.63) 

Margin Fit  

RMSEA 
P (closefit) 

RMSEA ≤ 0.08 
p ≥ 0.05 

0.058 
p = 0.32 

     Good Fit 

ECVI Nilai yang kecil 
dan dekat denganECVI 
saturated 

M*= 1.13 
S*= 1.43 
I*= 17.28 

Good Fit 

AIC Nilai yang kecil dan dekat 
dengan AIC saturated 

M*= 123.37 
S*= 156.00 
I*= 1883.86 

Good Fit 

CAIC Nilai yang kecil dan dekat 
dengan CAIC saturated 

M*= 219.58 
S*= 444.64 
I*= 1928.27 

Good Fit 

NFI NFI ≥ 0.90 0.96         Good Fit 
NNFI NNFI ≥ 0.90 0.98  Cukup Reasonable 
CFI CFI ≥ 0.90 0.99      Marginal Fit 
IFI IFI ≥ 0.90 0.99         Good Fit 
RFI RFI ≥ 0.90 0.95 Fit 
CN CN ≥ 200 113.24 Kurang Baik 
RMR Standardized RMR ≤ 0.05 0.062 Kurang Baik 
GFI GFI ≥ 0.90 0.90       Marginal Fit 
AGFI AGFI ≥ 0.90 0.85 Kurang Baik 

 

keseluruhan atau dalam Lisrel 8.80 disebut Goodness of Fit (GOF). Berdasarkan 

hasil analisis Goodness of Fit (GOF) dapat dilihat di tabel 3: 

Tabel 3 
Hasil Uji Kecocokan Keseluruhan Model 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

*M=Model; S =Saturated; I =Independence 
 

4. Uji Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis dalam penelitian ini adalah uji normalitas. Alat 

analisis   yang  digunakan  adalah Normal  Scores. Berdasarkan hasil analisis 

Normal scores dapat dilihat di tabel 4: 

Tabel 4 
Normal Scores 

 

Skewness Kurtosis Skewness and Kurtosis 

Indikator Z-Score P-Value Z-Score P-Value Chi-Square P-Value 



 
 

X1 0.290 0.772 -0.517 0.605 0.352 0.839 
X2 0.108 0.914 -0.408 0.683 0.178 0.915 
X3 0.248 0.804 -0.469 0.639 0.282 0.869 
X4 0.134 0.894 0.105 0.917 0.029 0.986 
Y1 -0.738 0.461 1.055 0.291 1.657 0.437 
Y2 -0.830 0.406 0.658 0.511 1.122 0.571 
Y3 -0.243 0.808 -1.291 0.197 1.727 0.422 
Y4 -0.645 0.519 0.872 0.383 1.176 0.555 
Y5 -0.755 0.450 -0.064 0.949 0.574 0.751 
Y6 -0.566 0.571 0.522 0.602 0.593 0.743 
Y7 -0.716 0.474 -0.469 0.639 0.733 0.693 
Y8 -0.528 0.597 -0.856 0.392 1.011 0.603 

 

Pada hasil output normal scores di atas, diketahui bahwa data memenuhi 

asumsi univariate normality. Hal tersebut dapat dilihat dengan nilai signifikan 

pada bagian test of univariate normality terutama pada kolom skewness dan 

kurtosis. Suatu data dikatakan terbebas dari univariate normality apabila 

memiliki p-value skewness dan kurtosis yang tidak signifikan. Nilai signifikan pada 

kolom skewness dan kurtosis di atas menunjukkan p-value yang tidak signifikan 

atau lebih besar dari 0.05. 

Berikut hasil uji normalitas secara simultan dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 
Multivariate Normality 

 

Skewness Kurtosis Skewness and Kurtosis 

Value Z-Score P-Value Value Z-Score P-Value Chi-Square P-Value 

55.935 16.713 0.000 222.950 8.360 0.000 349.225 0.000 
 

5. Analisis Data 

Hipotesis satu. Ada pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap 

loyalitas karyawan. Berdasarkan hasil analisis diketahui: 

lk = 0.36*kk,  Errorvar.= 0.87,  Rý = 0.13 

    (0.099)   (0.15)            

       3.68     5.67     

Hipotesis dua. Ada pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap harga 

diri ditunjukkan dalam persamaan SEM berikut ini: 



 
 

hd = 0.48*kk,  Errorvar.= 0.77 ,  Rý = 0.23 

      (0.098) (0.14)  

      4.90  5.51        

Adapun secara lengkap pengujian pada hipotesis satu dan hipotesis dua 

sebagaimana pada bagan diagram path berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Regresi Struktur Equation Model 

6. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin diketahui yaitu : 

1. Pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap loyalitas karyawan 

Berdasarkan hasil analis pengaruh kepemimpinan karismatik 

terhadap loyalitas karyawan menunjukkan standard loading factors sebesar 

0.36 dengan standar error 0.099 dan t hitung sebesar 3.68 lebih besar dari t 

tabel 1.96. sehingga dapat disimpulkan kepemimpinan karismatik memiliki 

pengaruh yang besar terhadap loyalitas karyawan dan hipotesis diterima. 

Nilai R sebesar (0.13) menunjukan bahwa kepemimpinan karismatik terhadap 

loyalitas karyawan rendah. 

Dalam penelitian ini kepemimpinan karismatik yang diukur dengan 

energi dan tekad, visi, tantangan, dan dorongan, dan pengambilan resiko.  

Sesuai dengan  hasil studi Conger dan Kanungo (dalam Robbins dan Judge, 

2008) yang mengidentifikasikan karakteristik personal pemimpin karismatik. 



 
 

Loyalitas yang oleh Rasimin (dalam sasmitaningrum, 2008) diartikan sebagai 

kesetiaan, pengabdian, dan kepercayaan yang diberikan atau ditujukan 

kepada seseorang atau lembaga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan 

tanggung jawab untuk berusaha,  pelayanan  dan  perilaku  terbaik, 

berhubungan erat dengan kepemimpinan karismatik.  

Secara normatif penelitian ini inkonsisten dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Javidan dan Waldman (2003) yang hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa kepemimpinan karismatik tidak signifikan terhadap 

loyalitas karyawan. Namun hasil penelitian ini redundant dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Min Wu dan Jia Wang (2012) dan Donghong 

Ding, dkk. (2012) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepemimpinan 

signifikan positif dengan loyalitas karyawan.  

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Min Wu dan Jia Wang  juga 

menunjukkan bahwa untuk meningkatkan loyalitas karyawan, atasan harus 

berusaha untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan karismati k melalui 

upaya pembangunan karakter persisten. Karyawan lebih memilih atasan yang 

memiliki kharisma dari pada atasan yang “ biasa “ atau “ rata-rata ”, hal ini 

tentu harus juga menjadi perhatian pada perusahaan multifinance di Sragen. 

Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Donghong Ding, dkk yang 

menunjukkan untuk meningkatkan loyalitas karyawan, manajer tidak hanya 

harus menggembangkan gaya kepemimpinan, tetapi juga 

mempertimbangkan kebutuhan individu perlu meningkatkan kepuasan 

psikologis.  

Apabila kepemimpinan karismatik yang ada pada perusahan 

multifinance di Sragen diterapkan secara profesional, maka akan 

memberikan dampak yang baik terhadap perusahaan. Sehingga teori yang 

dikemukakan oleh Kartono (dalam Ambarsari, 2013) ”tidak adanya loyalitas 

mengakibatkan terjadinya pemogokan kemangkiran, sabotase, absensi yang 

tinggi dan turn-over (perpindahan)” tidak berlaku. Karena pada dasarnya 



 
 

para karyawan bukan hanya sekedar kesetiaan fisik atau keberadaannya di 

dalam organisasi, namun termasuk pikiran, perhatian, gagasan, serta 

dedikasinya tercurah sepenuhnya kepada organisasi. 

Dampak secara tidak langsung dari kepemimpinan karismatik pada 

perusahaan multifinance di Sragen yaitu adanya ketaatan dan tertib aturan 

yang berlaku pada perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Siswanto 

(1987: 15) yang mengatakan bahwa loyalitas adalah tekad dan kesanggupan 

individu untuk mentaati, melaksanakan, mengamalkan peraturan-peraturan 

dengan penuh kesadaran dan sikap  tanggung jawab. Hal ini dibuktikan 

dengan sikap dan tingkah laku kerja yang positif. 

2. Pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap harga diri 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kepemimpinan karismatik 

terhadap harga diri menunjukkan standard loading factors sebesar 0.48 

dengan standar error 0.098 dan t hitung sebesar 4.90 lebih besar dari t tabel 

1.96. Sehingga dapat disimpulkan kepemimpinan karismatik memiliki 

pengaruh yang besar terhadap harga diri dan hipotesis diterima. Nilai R 

sebesar (0.23) menunjukan bahwa kepemimpinan karismatik terhadap harga 

diri rendah. 

Dampak dari adanya pengaruh ini apabila kepemimpian karismatik 

terus ditingkatkan maka harga diri juga meningkat. Hal ini apabila 

diberlakukan pada perusahaan multifinance di Sragen akan berdampak baik 

pada perusahaan karena harga diri mempunyai nilai positif.  Hasil ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Rosenberg (dalam Rahmania & Ika, 

2012) Self-esteem merupakan sikap positif ataupun negatif terhadap individu. 

Harga diri sangat penting dalam perusahaan karena akan banyak 

berpengaruh kinerja perusahaan hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikatakan oleh Coopersminth (dalam Mustikawati, 2013) yang menyatakan 

bahwa orang yang mempunyai self-esteem tinggi pecaya bahwa mereka 

adalah pribadi yang berhasil, menerima diri, bahagia, bisa memenuhi harapan 



 
 

lingkungan, memandang dirinya sebagai orang yang beruntung dan dapat 

menikmati hidup, dapat menerima kegagalan dan keberhasilan secara wajar 

dan lebih realitas, mempunyai motivasi yang kuat untuk menghadapi 

kegagalan, mencoba menghargai situasi kompetitif, lebih percaya diri dan 

mampu, cenderung cemerlang dan lebih beraspirasi. 

Secara normatif penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Javidan dan Waldman (2003) yang menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kepemimpinan karismatik dengan harga diri. 

Bagitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafiee dan Mohammadi 

(2012) yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang kuat antara gaya 

kepemimpinan dan harga diri. Serta penelitian yang dilakukan oleh Wan 

Shahrazad, dkk (2012) yang menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan 

antara harga diri, kepemimpinan. 

Seseorang karyawan akan menyukai dan menghargai dirinya sendiri 

jika ia bisa menerima diri pribadinya, karena harga diri berkaitan dengan 

sikap, baik dalam mengambil kesepakatan atau tidak mengambil kesepakatan 

sebagaimana pendapat Kreitner dan Kinicki, (2005) “Orang yang sepakat 

dengan pernyataan positif dan tidak sepakat dengan penyataan negatif 

memiliki self-esteem yang tinggi dimana mereka melihat diriya berharga, 

mampu dan dapat di terima. Orang yang dengan self-esteem rendah tidak 

merasa baik dengan dirinya”. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan perumusan masalah, pengajuan hipotesis, dan hasil analisis 

data penelitian pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap terhadap loyalitas 

karyawan  pada perusahaan multifinance di Sragen. 

2. Ada pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap harga diri pada 

perusahaan multifinance di Sragen. 



 
 

 

IMPLIKASI  

Berdasarkan kesimpulan di atas implikasi hasil penelitian yang dapat 

diterapkan dalam meningkatkan loyalitas dan harga diri karyawan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada perusahaan multifinance di Sragen dalam peningkatan loyalitas 

karyawan maka hal yang perlu diperhatikan yaitu pada kepemimpinan. 

Karena dengan kepemimpinan yang karismatik akan berdampak positif 

terhadap loyalitas karyawan 

2. Pada perusahaan multifinance di Sragen dalam peningkatan harga diri 

maka hal yang perlu diperhatikan yaitu pada kepemimpinan karismatik. 

Karena dengan kepemimpinan yang karismatik akan berdampak positif 

terhadap harga diri karyawan. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dalam penelitian ini, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut 

1. Bagi perusahaan multifinance di Sragen, untuk meningkatkan loyalitas 

karyawan dan harga diri maka harus menerapkan kepemimpinan 

karismatik, karena secara empiris telah terbukti ada pengaruh 

kepemimpinan karismatik terhadap loyalitas karyawan dan harga diri 

pada perusahaan multifinance di Sragen, sehingga hasil penelitian ini 

menjadi bahan pertimbangan di masa yang akan datang. 

2. Bagi akademisi atau pihak lain yang menghendaki atau yang hendak 

mengadakan penelitian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan informasi atau referensi untuk permasalahan yang sejenis atau 

tidak jauh berbeda. 
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