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ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN 

KERJASAMA TIM TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DENGAN KEPUASAN 

KERJA SEBAGAI MEDIASI PADA PT. PLN (Persero) Tbk. AREA PELAYANAN 

JARINGAN SURAKARTA 

Abstrak 

Kepemimpinan transformasional digambarkan sebagai  gaya kepemimpinan yang dapat 

memotivasi karyawan, sehingga dapat berkembang dan mencapai kinerja pada tingkat 

yang tinggi.. Yukl (2009) menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses 

untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang 

perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif serta proses 

untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan tipe kepemimpinan transformasional. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepemimpinan transformasional 

dan kerjasama tim terhadap komitment organisasi dengan kepuasan kerja sebagai 

mediasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan pendekatan dengan metode survey. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT PLN (Persero) Area Pelayanan 

Jarigan Surakarta. Dalam penelitian ini sampel ditentukan secara probabilitas 

(probability sampling) dengan metode sampel acak sederhana (simple random 

sampling). Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis jalur path dengan 

terlebih dahulu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian ini 

kepemimpinan transformasional dan kerjasama tim PT. PLN (Persero) Tbk. APJ 

Surakarta  berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepuasan kerja, 

variabel kepemimpinan transformasional dan kerjasama tim karyawan masing 

masing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. PLN (Persero) Tbk. APJ Surakarta, kepuasan kerja berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja 

karyawan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi 

karyawan, kepemimpinan transformasional, kerjasama tim dan kepuasan kerja 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi, 

kepemimpinan transformasional, kerjasama tim dan kepuasan kerja karyawan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi 

karyawan, Terdapat Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap 

Komitmen Organisasi yang Dimediasi Kepuasan Kerja Karyawan, Terdapat 

Pengaruh kerjasama tim terhadap Komitmen Organisasi yang Dimediasi 

Kepuasan Kerja Karyawan PT. PLN (Persero) Tbk. Area Pelayanan Jaringan 

Surakarta.   

Kata kunci : kepemimpinan transformasional, kerjasama tim, kepuasan 

kerja 

Abstract 

Transformational leadership is described as a leadership style that can motivate 

employees, so it can grow and achieve performance at a high level. Yukl (2009) 

concluded that leadership is a process to influence others to understand and agree 

with what needs to be done and how the task is done effectively as well as processes to 
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facilitate individual and collective efforts to achieve common goals. In this case the 

researcher uses a transformational leadership type. This study aims to see the 

influence of transformational leadership and teamwork on organizational 

commitment with job satisfaction as mediation. The research method used in this 

research is quantitative research method. Researcher use approach with survey 

method. Population in this research is employees of PT PLN (Persero) Service Area 

Jarigan Surakarta. In this study the sample is determined by probability (probability 

sampling) with simple random sampling method (simple random sampling). The 

analysis tool used is path path analysis method by first tested with validity and 

reliability test. The results of this research are transformational leadership and 

teamwork of PT. PLN (Persero) Tbk. APJ Surakarta positively and significantly 

influence on job satisfaction, transformational leadership variable and teamwork of 

each employee have positive and significant influence to job satisfaction of PT. PLN 

(Persero) Tbk. APJ Surakarta, job satisfaction positively and significantly influence to 

organizational commitment, employee job satisfaction positively and significantly 

influence to employees' organizational commitment, transformational leadership, 

teamwork and job satisfaction positively and significantly influence to organizational 

commitment, transformational leadership, teamwork and employee job satisfaction 

positively and significantly influence to organizational commitment of employees, 

There is Influence of Transformational Leadership to Organizational Commitment 

that is Mediated by Employee Satisfaction, There is Influence of team cooperation to 

Commitment Organizational Commitment Job Satisfaction Employee PT. PLN 

(Persero) Tbk. Surakarta Network Service Area. 

Keywords : transformational leadership, teamwork, job satisfaction 

 

1. PENDAHULUAN 

Untuk menjalankan organisasi dengan lancar, efektif dan efisien, kebutuhan organisasi 

yang paling berharga dan perlu sangat dibutuhkan adalah sumber daya manusia 

(Mosadragh, 2003). Personel yang berkualifikasi sangat penting dalam konteks pencapaian 

tujuan dan sasaran suatu organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada para 

pekerja dan karyawan yang bekerja keras, loyal, dan terlibat. Di era modern manusia 

saling berkompetisi menampilkan yang terbaik dari dirinya dan hasil karyanya, dan 

perusahaan dianggap kompetitif berdasarkan kompetensi sumber daya manusianya. Ini 

adalah tugas yang sulit untuk menangani orang-orang yang secara fisik, psikologis, budaya 

dan etnis berbeda satu sama lain. Manajemen karyawan sangat bergantung pada kualitas 

organisasi kepemimpinan (Wayne, 2007). Kepemimpinan adalah ikatan yang membuat 

orang bisa bekerja sama. Organisasi saat ini lebih memperhatikan pemahaman, 

pengembangan dan peningkatan kepemimpinan mereka. Kepemimpinan transformasional 

adalah pendekatan modern menuju kepemimpinan. Hall et al. (2008) mendefinisikan 

kepemimpinan transformasional sebagai sistem untuk mengubah orang. 
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PT. PLN (Persero) Tbk. Sebagai salah satu perusahaan yang berjalan di bidang industri 

jasa memainkan peran penting dalam mengembangkan kehidupan ekonomi suatu negara. 

Karena PLN menyediakan jasa dalam bidang kelistrikan untuk masyarakat. PLN 

menyediakan dan mendis.tribusikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik. 

Produktifitas PT. PLN dapat dilihat dari banyaknya pelanggan yang ters.ebar 

diseluruh indonesia dan pasokan listrik yang tersedia. Dan seiring dengan 

perkembangan dan semakin meningkatnya kredibilitas PT. PLN, maka perusahaan di 

tuntut untuk semakin menin.gkatkan kinerjanya dalam memberikan kualitas layanan 

mereka terhadap masyarakat. Dalam hal ini peran seorang pemimpin dalam mengelola 

suatu organisasi atau perusahaan sangatlah penting.  Jika pemimpin ingin 

menghasilkan pengaruh positif pada individu, kelompok dan organisasi, maka 

kepemimpinan harus diperluas dari gaya otokratis kaku lama menjadi gaya ramah dan 

kontemporer (Dess et al., 2008). 

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam menentukan komitmen organisasi 

karyawan. Para ahli menemukan bahwa karyawan yang senang dengan atasan / pemimpin 

mereka dan merasa diperlakukan dengan hormat dan dihargai oleh manajemen mereka 

merasa lebih terikat dengan organisasinya (Stup, 2006). Muthuveloo dan Rose (2005) 

mendefinisikan komitmen organisasi sebagai tingkat keterlibatan pekerja dengan 

pekerjaan dan organisasinya. Komitmen organisasi dapat dikaitkan dengan kesetiaan 

karyawan terhadap organisasi dan intinya untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. 

Komitmen organisasi sangat penting karena pekerja yang berkomitmen memiliki sedikit 

minat untuk berhenti bekerja, kurang sering absen dan bermotivasi tinggi untuk tampil di 

tingkat lanjut. 

Robbins (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk memberi pengaruh pada suatu kelompok menuju arah tercapai 

tujuannya. Kepemimpinan adalah ikatan yang membuat orang bisa bekerja sama. 

Organisasi saat ini lebih memperhatikan pemahaman, pengembangan dan peningk.atan 

kepemimpinan mereka. Kepemimpinan transformasional adalah pendekatan modern 

menuju sebuah tahap menjadi pemimpin yang ideal dalam menjalankan sebuah 

perusahaan. 

Kepemi.mpinan menjadi salah satu isu yang berkembang dan sangat menarik sehingga 

selalu menjadi salah satu pusat perhatian dalam perus .ahaan- perusahaan pemerintah 
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maup.un swa.sta terkait dengan komitmen organisasi dan kep .uasan kerja karyawan. 

Sehingga peneliti ingin menelisik lebih lanjut mengenai hal kepem .impinan dan kerjasama 

tim yang dapat mempengaruhi terhadap komitmen organisasi dan kepuasan kerja 

karyawan pada perusahaan pemerintah yakni PT. PLN (Persero). Dalam hal ini peneliti 

menggunakan tipe kepemimpinan transformasional yang dalam berbagai penelitian dalam 

bidang sumber daya manusia banyak difokuskan pada peranan kepemimpinan dalan 

sebuah organisasi. Sehingga penulis ingin lebih mengetahui peranan kepemimpinan 

transformasional dalam sebuah perusahaan BUMN. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan variabel yang diteliti yaitu 

Kepemimpinan Transformasional, kerjasama tim, kepuasan kerja, dan komitmen 

organisasi. Penelitian atas variabel tersebut dilakukan pada karyawan PT. PLN 

(Persero) Tbk. Kantor Area Surakarta dengan jumlah populasi sebanyak 114 

karyawan.  

Operasional Indikator 

Variabel Indikator 

Kepemimpinan Transformasional (X1) 

a. Inspirational Motivation 

b. Idealize Influence 

c. Intellectual Stimulation 

d. Individual Consideration 

Kerjasama Tim (X2) 

a. Bertanggung jawab bersama-sama 

menyelesaikan pekerjaan 

b. Saling berkontribusi 

c. Pengerahan kemampuan secara 

maksimal 

d. Komunikasi yang intensif 
e. Tanggungjawab yang di bagikan 

Kepuasan Kerja (Y) 

a) Pekerjaan Itu Sendiri 

b) Penghargaan Yang Sepadan 
c) Dukungan Kondisi Kerja 

d) Dukungan Rekan Kerja 

e) Pengawasan 

Komitmen Organisasi (Z) 

a. Komitmen Afektif 

b. Komitmen Normatif 

c. Komitmen berkelanjutan 

 

Dalam penelitian ini sampel ditentukan secara probabilitas (probability sampling) 

dengan metode sampel acak sederhana (simple random sampling). Menurut Supranto 

(2007 : 55) metode penentuan sampel acak sederhana ialah sampling dimana 
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elemen-elemen sampelnya ditentukan atau dipilih berdasarkan nilai probabilitias dan 

pemilihannya dilakukan secara acak. Kegiatan yang cukup penting dalam keseluruhan 

penelitian adalah pengolahan data. Dengan pengolahan data dapat diketahui tentang 

makna dari data yang berhasil dikumpulkan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis menemukan adanya pengaruh antara Kepemimpinan Transformasional dan 

Kerjasama Tim terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasann Kerja sebagai 

mediasi. 

Analisis Regresi 

Variabel Model 1 Model 2 Model 3 

KK KO KO 

B  t Sig B  t Sig B  T Sig 

KT (X1) 0.617  4.959 0.000     0.150  2.364 0.000 

KTIM 

(X2) 

0.299  3.748 0.000     0.083  2.583 0.012 

KK (Y)     0.469  11108 0.000 0.386  7.978 0.000 

F 18.687 123.398 48.392 

Sig. 0,000 0,000 0,000 

Adj R2 0.303 0.586 0.631 

 

1. Analisis Regresi Linier Berganda (Persamaan Model 1) 

a. Persamaan Regresi 

Dari hasil perhitungan tabel diatas melalui program SPSS, diperoleh 

persamaan regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut : 

KK = 0.617 KT + 0.299 KTIM (Model 1)  

Persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Koefisien regresi Kepemimpinan Transformasional (KT) bernilai positif 

sebesar 0.617, hal ini menunjukkan Kepemimpinan Transformasional 

berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja, sehingga adanya 

Kepemimpinan Transformasional akan meningkatkan Kepuasan Kerja. 

2) Koefisien regresi Kerjasama Tim (KTIM) bernilai positif sebesar 0.299, hal 

ini menunjukkan Kerjasama Tim berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

Kerja, sehingga adanya Kerjasama Tim akan meningkatkan Kepuasan Kerja. 

b. Koefisien Determinasi 
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Dari hasil pengujian Model 1 diperoleh nilai R Square sebesar 0.303 atau 

30.3%. Yang berarti bahwa variabel kepemimpinan transformasional dan 

kerjasama tim mampu mempengaruhi Kepuasan Kerja sebesar 30.3% 

sedangkan sisanya sebesar 69.7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini seperti misalnya upah, kesempatan dalam 

jenjang karir, pekerjaan itu sendiri, iklim organisasi. 

c. Uji t 

1) Pengaruh KT terhadap KK 

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

kepemimpinan transformasional (KT) sebesar 4.959 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0.000. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% 

(0.05) diketahui bahwa nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0.05 berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. Yang berarti bahwa kepemimpinan 

transformasional (KT) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja 

(KK). 

2) Pengaruh KTIM terhadap KK 

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

Kerjasama Tim (KTIM) sebesar 3.748 dengan nilai probabilitas sebesar 

0.000. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0.05) diketahui bahwa 

nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0.05 berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Yang berarti bahwa Kerjasama Tim (KTIM) berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Kerja (KK). 

d. Uji Ketepatan Model 

Dari hasil pengujian Model 1 diperoleh nilai F sebesar 18.687 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000< 

0,05), maka dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat 

hubungan antara kepemimpinan transformasional, kerjasama tim dan kepuasan 

kerja, dengan demikian model 1 tersebut diatas sudah layak dan benar.  

2. Analisis Regresi Linier Berganda (Persamaan Model 2) 

Berdasarkan hasil dari analisis data dari model persamaan 2 dengan variabel 

Kepuasan Kerja (KK) terhadap variabel Komitmen Organisasi (KO). 

a. Persamaan regresi 

Dari hasil perhitungan tabel diatas melalui program SPSS, diperoleh 

persamaan regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut : 
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KO = 0.469KK (Model 2)   

Persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Koefisien regresi Kepuasan Kerja (KK) bernilai positif sebesar 0.469, hal 

ini menunjukkan Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi, sehingga adanya Kepuasan Kerja akan meningkatkan 

Komitmen Organisasi. 

b. Koefisien Determinasi 

Hasil pengujian Model 2 diperoleh nilai R Square sebesar 0.586 atau 

58.6%. Yang berarti bahwa variabel Kepuasan Kerja mampu mempengaruhi 

Komitmen Organisasi sebesar 58.6% sedangkan sisanya sebesar 41.4% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

c. Uji t 

1) Pengaruh KK terhadap KO 

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

Kepuasan Kerja (KK) sebesar 11.108 dengan nilai probabilitas sebesar 

0.000. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0.05) diketahui bahwa 

nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0.05 berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Yang berarti bahwa Kepuasan Kerja (KK) berpengaruh signifikan 

terhadap Komitmen Organisasi (KO). 

d. Uji Ketepatan Model 

Pada hasil pengujian Model 2 diperoleh nilai F sebesar 123.398 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000< 

0,05), maka dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat 

hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Dengan demikian, 

model 2 tersebut sudah layak dan benar. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda (Persamaan Model 3) 

Berdasarkan hasil dari analisis data dari model persamaan 3 dengan variabel 

Kepemimpinan Transformasional (KT), Kerjasama Tim (KTIM), dan Kepuasan 

Kerja (KK) terhadap variabel Komitmen Organisasi (KO). 

a) Persamaan regresi 

Dari hasil perhitungan tabel diatas melalui program SPSS, diperoleh 

persamaan regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut : 

KO = 0.150 KT + 0.083 KTIM + 0.386KK (Model 3)   

Persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) Koefisien regresi Kepemimpinan Transformasional (KT) bernilai positif 

sebesar 0.150, hal ini menunjukkan Kepemimpinan Transformasional 

berpengaruh positif terhadap Komitmen Organisasi, sehingga adanya 

Kepemimpinan Transformasional akan meningkatkan Komitmen 

Organisasi. 

2) Koefisien regresi Kerjasama Tim (KTIM) bernilai positif sebesar 0.083, hal 

ini menunjukkan Kerjasama Tim berpengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi, sehingga adanya Kerjasama Tim akan meningkatkan Komitmen 

Organisasi. 

3) Koefisien regresi Kepuasan Kerja (KK) bernilai positif sebesar 0.386, hal 

ini menunjukkan Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi, sehingga adanya Kepuasan Kerja akan meningkatkan 

Komitmen Organisasi. 

b) Koefisien Determinasi 

Hasil pengujian Model 3 diperoleh nilai R Square sebesar 0.631 atau 

63.1%. Yang berarti bahwa variabel kepemimpinan transformasional, 

kerjasama tim, dan Kepuasan Kerja mampu mempengaruhi Komitmen 

Organisasi sebesar 63.1% sedangkan sisanya sebesar 36.9% dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

c) Uji t 

1) Pengaruh KT terhadap KO 

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

Kepemimpinan Transformasional (KT) sebesar 2.364 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0.000. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% 

(0.05) diketahui bahwa nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0.05 berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. Yang berarti bahwa Kepemimpinan 

Transformasional (KT) berpengaruh signifikan terhadap Komitmen 

Organisasi (KO). 

2) Pengaruh KTIM terhadap KO 

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

Kerjasama Tim (KTIM) sebesar 2.583 dengan nilai probabilitas sebesar 

0.012. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0.05) diketahui bahwa 

nilai probabilitas 0.013 lebih kecil dari 0.05 berarti Ho ditolak dan Ha 
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diterima. Yang berarti bahwa Kerjasama Tim (KTIM) berpengaruh 

signifikan terhadap Komitmen Organisasi (KO). 

 

3) Pengaruh KK terhadap KO 

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

Kepuasan Kerja (KK) sebesar 7.978 dengan nilai probabilitas sebesar 

0.000. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0.05) diketahui bahwa 

nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0.05 berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Yang berarti bahwa Kepuasan Kerja (KK) berpengaruh signifikan 

terhadap Komitmen Organisasi (KO). 

d) Uji Ketepatan Model 

Hasil pengujian Model 3 diperoleh nilai F sebesar 48.392 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000< 0,05), 

maka dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat hubungan 

antara kepemimpinan transformasional, kerjasama tim dan komitmen organisasi. 

Dengan demikian model 3 tersebut sudah layak dan benar. 

4. Pengujian Pengaruh Langsung dan Tidak langsung (Uji Intervening) 

 

 0,150 

0,617 

                                                   

           0,249 0,469 e2=0,607 

 e1=0,834            0,083 

 

Besarnya nilai error pada masing-masing pengaruh variabel independen 

terhadap dependen di dapat melalui perhitungan sebagai berikut 

𝑒1 = √(1 − 0,303) = 0,834 

𝑒2 = √(1 − 0,631) = 0,607 

a) Pengaruh tidak langsung: 

Kepemimpinan Transformasional terhadap Komitmen Organisasi melalui Kepuasan 
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kerja = 0,617 x 0,469 = 0,289 

Kerjasama Tim terhadap Komitmen Organisasi melalui Kepuasan kerja 

 = 0,249 x 0,469 = 0,117 

Pengujian pengaruh langsung untuk pengujian koefisien jalur antara KT terhadap 

KK adalah variabel KT berpengaruh positif secara langsung terhadap KK sebesar 

61,9%. Sedangkan pengujian pengaruh langsung untuk pengujian koefisien jalur antara 

KTIM terhadap KK adalah variabel KTIM berpengaruh positif secara langsung terhadap 

KK sebesar 24,9%. 

Untuk pengujian pengaruh langsung untuk pengujian koefisien jalur antara KT 

terhadap KO adalah KT berpengaruh positif secara langsung terhadap KO sebesar 15%, 

sedangkan untuk pengujian koefisien jalur pengaruh tidak langsung variabel KT melalui 

KK pada KO bernilai positif sebesar 28,9%. Artinya pengaruh tidak langsung lebih 

besar daripada pengaruh langsung.  

Untuk pengujian pengaruh langsung untuk pengujian koefisien jalur antara KTIM 

terhadap KO adalah KTIM pengaruh positif secara langsung KO sebesar 8,3%, 

sedangkan untuk pengujian koefisien jalur pengaruh tidak langsung KTIM melalui KK 

pada KO bernilai positif sebesar 11,7 %. Artinya pengaruh tidak langsung lebih besar 

daripada pengaruh langsung. 

Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung atau mediasi yang ditunjukkan oleh 

hasil perkalian koefisien dengan menggunakan sobel test sebagai berikut: 

 Menghitung standard error dari koefisien indirect effect (Sp1p3) – KT terhadap 

KO melalui KK sebagai varibel intervening: 

= √𝑝32𝑆𝑝12 + 𝑝12𝑆𝑝32 + 𝑆𝑝12𝑆𝑝32 

= √(0,150)2(0,124)2 + (0,617)2(0,063)2 + (0,124)2(0,063)2 

=√(0,0225)(0,0154) + (0,387)(0,004) + (0,0154)(0,004) 

=√0,00035 + 0,00155 + 0,00006 

=√0,00196 

= 0,044 

Berdasarkan hasil Sp1p3 diatas maka dapat dihitung nilai t statistic atau nilai t 

hitungnya, yaitu dengan cara: 

= 
𝑝1𝑝3

𝑠𝑝1𝑠𝑝3
 

= 
0,617 x 0,469  

(0,124)(0,063)
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= 
0,289

0,007812
 = 36,994 

Oleh karena nilai t hitung sebesar 36,994 lebih besar dari nilai t tabel dengan 

tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,987 maka dapat disimpulkan bahwa 

koefisien mediasi 0,044 signifikan yang berarti terdapat pengaruh mediasi. 

Berdasarkan data hasil perhitungan dan beberapa tahapan di atas maka dapat 

diketahui bahwa terbukti dan dapat diterima. 

 Menghitung standard error dari koefisien indirect effect (Sp1p3) – KTIM terhadap 

KO melalui KK sebagai varibel intervening: 

= √𝑝32𝑆𝑝12 + 𝑝12𝑆𝑝32 + 𝑆𝑝12𝑆𝑝32 

= √(0,083)2(0,067)2 + (0,249)2(0,032)2 + (0,067)2(0,032)2 

=√(0,0069)(0,0045) + (0,062)(0,001) + (0,0045)(0,001) 

=√0,00003 + 0,00006 + 0,0000045 

=√0,0000945 

= 0,0097 

Berdasarkan hasil Sp1p3 diatas maka dapat dihitung nilai t statistic atau nilai t 

hitungnya, yaitu dengan cara: 

= 
𝑝1𝑝3

𝑠𝑝1𝑠𝑝3
 

= 
0,249 x 0,469   

(0,067)(0,032)
 

= 
 0,117

0,002144
 = 54,571 

Oleh karena nilai t hitung sebesar 54,571 lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat 

signifikansi 5% yaitu sebesar 1,987 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 

0,0097 signifikan yang berarti terdapat pengaruh mediasi. Berdasarkan data hasil 

perhitungan dan beberapa tahapan di atas maka dapat diketahui bahwa terbukti dan dapat 

diterima 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional dan Kerjasama Tim Terhadap Komitmen Organisasi Yang 

Dimediasi  Kepuasan Kerja Karyawan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta Tbk, maka 

dapat disimpulkan implikasi yang didasarkan pada penelitian ini. Pertama bahwa 

memang benar kepemimpinan transformasional mampu mempengaruhi tingkat 

kepuasan kerja karyawan. Robins dan Judge (2011:113) berpendapat bahwa 
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organisasi yang memiliki karyawan yang merasa lebih puas cenderung lebih efektif 

bila dibandingkan dengan organisasi yang memiliki karyawan yang kurang puas. 

Oleh karena itu kepuasan kerja penting ditingkatkan karena dapat memberikan 

keuntungan bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri dalam mencapai efektifitas 

kerja yang diharapkan. Seorang pemimpin atau manajer dalam mengarahkan dan 

menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan yang direncanakan merupakan hal 

yang penting dalam suatu organisasi. Begitu juga dengan PT PLN APJ Surakarta dimana 

hasil dari penelitian ini gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan pimpinan, 

dimana pimpinan mampu melakukan pendekatan interpersonal kepada bawahan sehingga 

bawahan merasa senang dan puas dengan cara-cara atasan dalam mengarahkan kinerja 

karyawan secara luas, memberikan motivasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan 

perusahaan, pemimpin membangkitkan antusiasme karyawan untuk bekerja lebih baik, 

pemimpin menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan, pemimpin mendorong 

karyawan untuk memberikan ide/gagasan baru, pemimpin mendorong pegawai untuk 

kreatif dan inovatif, pemimpin meningkatkan pengembangan diri pegawai, dan pemimpin 

mendengarkan keluhan individu. Begitu pula gaya kepemimpinan di PT PLN APJ 

Surakarta, walaupun pengambil keputusan berada ditangan direksi tetapi direksi PT PLN 

APJ Surakarta selalu menjaring atau mendengarkan aspirasi dari karyawannya dalam 

mengambil arah kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut dapat 

dilihat dengan diadakannya rapat - rapat koordinasi setiap dua kali dalam seminggu untuk 

mengetahui kendala dan progress suatu pekerjaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sudarmadi (2007) berdasarkan 

survei yang dilakukan di USM bahwa secara signifikan membuktikan ada pengaruh 

positif gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja.. 

Selanjutnya dalam penelitian ini juga mendukung hasil bahwa kepemimpinan 

transformasional mempengaruhi komitmen organisasi. Komitmen organisasional diukur 

dengan affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment. 

Hasil penilaian karyawan terhadap, rasa ikut memiliki perusahaan, rasa emaosional 

terhadap organisasi, dibentuk untuk percaya dan setia terhadap perusahaan, rasa memiliki 

tanggung jawab terhadap perusahaan dan karena kewajiban moral. Selain itu komitmen 

organisasional akan semakin meningkat bagaimana seorang pimpinan itu mampu 

menumbuhkan rasa kepercayaan dan nilai-nilai terhadap organisasi. Keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan ditentukan oleh seorang pemimpin yang memimpin 
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organisasinya. Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional 

mempunyai visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta 

mampu mentrasformasikan perubahan tersebut ke dalam organisasi. Kepemimpinan 

transformasional dapat menciptakan seorang karyawan memiliki komitmen organisasi 

yang tinggi. Seorang karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan memiliki 

identifikasi dengan organisasi, terlibat sungguh-sungguh dalam pekerjaan dan ada 

loyalitas serta afeksi positif terhadap organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa apabila seoarng pemimpin memiliki kemampuan dalam menggerakan dan 

memberdayakan karyawan, maka dapat memengaruhi komitmen organisasi. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Avolio et al. (2004) pada staf perawat di rumah sakit singapura dan 

menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional secara positif mempengaruhi 

komitmen organisasional. 

Dalam penelitian ini juga mendukung hasil bahwa kerjasama tim mempengaruhi kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan sikap yang timbul berdasarkan 

penilaian terhadap situasi tempat dimana ia bekerja. Kepuasan kerja ini juga 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif 

karyawan terhadap tugas-tugas yang diberikan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerjanya sebagai sekumpulan perasaan kepuasan yang bersifat dinamis. 

Dalam organisasi, pertentangan-pertentangan bisa saja terjadi antara para karyawan. Hal 

itu terjadi karena banyaknya manusia yang ada dalam organisasi itu dikarenakan masing 

masing mempunyai sifat, sikap, keinginan, kepribadian dan minat yang berbeda-beda. 

Kerjasama Tim bisa diartikan sebagai kerja tim atau kerjasama tim merupakan bentuk 

kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk 

mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara 

efektif dan efisien. PT PLN APJ Surakarta dalam melaksanakan pekerjaannya selalu 

membentuk tim kerja terlebih dahulu untuk lebih memudahkan dalam pembagian tugas 

dan pengerjaan pekerjaan tersebut akan cepat terselesaikan. Hal ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan Bagaskoro, Fathoni dan Warso (2016). Hasil analisis penelitian 

ini ada pengaruh positif yang signifikan antara kerjasama tim terhadap kepuasan kerja, 

terdapat hubungan antara kerjasama tim dengan kepuasan kerja. 

Temuan berikutnya dalam penelitian ini mengenai kerjasama tim dan komitmen 

organisasi. Kerjasama tim mempengaruhi komitmen organisasi, Bucholz (2000) 

kerjasama tim dapat di ciptakan melalui pemimpin yang partisipatif, tanggungjawab, 

memiliki penyamaan tujuan, komunikasi yang intensif, fokus pada masa yang akan 
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datang, fokus pada tugas, mengerahkan bakat, memiliki tanggapan yang cepat. Kerjasama 

Tim  dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting. Kerjasama Tim 

merupakan suatu kerja sama kelompok yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan 

atau target yang telah disepakati sebelumnya. Sebuah pepatah yang 

mengatakan “ringan sama - sama dijinjing dan berat sama - sama dipikul” adalah 

mereflesikan suatu kerjasama tim yang solid. Selain beban akan semakin ringan, hasil 

yang dicapai juga akan semakin optimal. Dengan kerjasama tim, tujuan untuk 

mencapai visi dan misi perusahaan akan lebih mudah karena kerjasama tim 

merupakan sarana yang sangat baik dalam menggabungkan berbagai talenta dan dapat 

memberikan solusi inovatif suatu pendekatan yang mapan, selain itu keterampilan 

dan pengetahuan yang beranekaragam yang dimiliki oleh anggota tim juga 

merupakan nilai tambah yang membuat teamwork lebih menguntungkan jika 

dibandingkan seorang individu yang brilian sekalipun. Dengan kerjasama tim visi dan 

misi perusahaan akan tercapai sehingga membuat karyawan lebih semangat dalam 

bekerja dan merasa nyaman berada di perusahaan tersebut, sehingga tingkat loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan sangat tinggi yang akan mempengaruhi komitmen 

organisasi karyawan terhadap perusahaan. Hal ini seperti diungkapkan dalam 

penelitian Mangkuprawira (2009) bahwa keberhasilan sebuah tim meliputi kesamaan 

visi dan misi kerja, yaitu para karyawan dan manajer memiliki sudut pandang yang 

relatif sama dalam mengerjakan tugas perusahaan, karyawan berkomitmen tinggi 

pada pekerjaan, yaitu pada umumnya tim yang kuat dicerminkan pula oleh kekuatan 

kepentingan para karyawannya. Tanggung jawab dan hak dibuat sedemikian rupa 

secara seimbang. Mereka tidak saja bekerja untuk kepentingan memperoleh taraf 

kehidupan keluarga yang semakin baik tetapi juga buat kesehatan organisasi. 

Kepuasan kerja dan komitmen organisasi juga di dukung dalam penelitian ini. 

Robbins (2003) menjelaskan kepuasan kerja merujuk pada sikap umum seseorang 

terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan 

menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya atau suka dengan 

pekerjaannya, sebaliknya seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang rendah (tidak 

puas) akan menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya atau tidak suka 

dengan pekerjaannya. Para ahli telah menyatakan dalam penelitannya bahwa apabila 

seseorang merasa telah terpenuhinya semua kebutuhan dan keinginannya oleh 

organisasi maka secara otomatis dengan penuh kesadaran mereka akan meningkatkan 
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tingkat komitmen yang ada dalam dirinya, hal ini sesuai pendapat dari Luthan (2005) 

yang menyatakan bahwa variabel yang positif terhadap kepuasan kerja yaitu tipe 

pekerjaan itu sendiri, gaji/bayaran, kesempatan dapat promosi, atasan mereka dan 

rekan kerja dapat terpenuhi maka komitmen terhadap organisasi akan timbul dengan 

baik, sehingga kepuasan akan berdampak terhadap komitmen organisasi. Kepuasan 

kerja seseorang individu tergantung karakteristik individu dan situasi pekerjaan. 

Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan system 

nilai yang berlaku dalam dirinya. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai 

dengan kepentingan dan harapan individu tersebut maka semakin tinggi tingkat 

kepuasan yang dirasakan karyawan. Begitu pula dengan karyawan PT PLN APJ 

Surakarta yang merasa puas dengan apa yang mereka dapat dari perusahaan tersebut 

seperti kesempatan menggunakan kemampuan dan keterampilan dalam bekerja, 

pekerjaan yang sesuai dengan jabatan, sistem kompensasi yang sesuai, kesempatan 

yang sama dalam pengembangan karir, rasa Ingin dihargai, rasa nyaman dan aman 

dalam lingkungan kerja, ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja 

yang memadai, terjalinnya hubungan baik antar karyawan dan atasan, sehingga 

meningkatkan rasa loyalitas yang tinggi terhadap tempat mereka bekerja. Hasil ini 

konsisten dengan hasil penelitian dari Naderi (2012) dalam penelitian yang 

dilakukannya ditemukan hubungan positif dan signifikan antara kepuasan kerja 

dengan komitmen organisasi. Kepuasan akan gaji, kepuasan akan rekan kerja, 

supervisi pimpinan dan pekerjaan itu sendiri yang merupakan bagian daripada 

dimensi kepuasan kerja, dibutuhkan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan 

dasar mereka. Ketika kebutuhan mereka terpenuhi maka tingkat komitmen organisasi 

mereka akan menjadi tinggi. 

Peran kepemimpinan transformasional sebagai variabel independen dan komitmen 

organisasi serta kepuasan kerja sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini yakni, 

seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional mampu memberikan 

inspirasi dan motivasi dalam diri karyawan, sehingga dapat menciptakan komitmen 

organisasi yang tinggi. Seorang karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan 

memiliki identifikasi dengan organisasi, terlibat sungguh-sungguh dalam pekerjaan 

dan ada afeksi positif terhadap organisasi. Apabila pemimpin dalam melakukan tugas 

kepemimpinannya selalu dapat memperhatikan aspirasi dan juga dapat mengatur 

tugas-tugas yang harus diperhatikan dengan baik, akan dapat menimbulkan suatu 
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perasaan senang pada karyawan terhadap pemimpin tersebut sehingga mampu 

menciptakan kepuasan kerja. Dalam penelitiannya Kreiner dan Kinicki (2007) 

menjelaskan bahwa perusahaan menginginkan karyawannya puas dengan aspek-

aspek pekerjaan yang ada dan dirasakan individu sehingga mereka mampu 

memberikan kontribusi maksimal terhadap komitmen organisasi. Terdapat lima 

dampak dari individu yang puas terhadap pekerjaannya, yaitu kepuasan kerja 

karyawan memiliki hubungan lemah dan negative terhadap upaya dalam mengurangi 

tingkat ketidakhadiran (Absenteeism) karyawan, kepuasan kerja karyawan memiliki 

hubungan yang kuat dan positif sehingga mampu menghindari karyawan dari 

pemikiran dan keinginan seorang karyawan untuk keluar dari pekerjannya, kepuasan 

kerja karyawan memiliki hubungan yang negative dan moderat terhadap tingkat 

turnover karyawan, stress kerja berhubungan dengan ketidakhadiran, dan juga tingkat 

turnover. Kepuasan kerja memiliki hubungan erat dengan komitmen organisasional. 

Kepuasan kerja merupakan aspek pertama yang dicapai sebelum seorang karyawan 

memiliki komitmen organisasional. Sehingga untuk meningkatkan pengaruh 

kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan diindikasikan 

memiliki peran/kontribusi yang signifikan. Dengan demikian karyawan yang 

memiliki kepuasan dalam bekerja akan menguatkan pengaruh kepemimpinan 

terhadap komitmen mereka. 

Temuan selanjutnya peran kepuasan kerja sebagai variabel mediasi kerjasama tim 

dan komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah peran kerja sama tim sangat 

diperlukan guna meningkatkan efiseinsi kerja baik itu di perusahaan multinasional, 

swasta maupun pemerintahan. Jika perusahaan tidak memiliki kerja sama yang kuat 

antara divisi satu dengan divisi lainnya, maka hasil dari kerjanya tidak akan 

memuaskan dan tidak efisien (tepat waktu). Perusahaan terdiri dari berbagai macam 

individu yang dituntut untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Oleh 

karena itu, perusahaan harus melakukan kerjasama tim guna mencapai target yang 

telah ditetapkan. Komitmen organisasi diartikan sebagai penerimaan yang kuat 

individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi dan individu serta berupaya 

berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut 

(Meyer dan Allen dalam Soekijan, 2009). Indikator komitmen organisasi antara lain : 

keterikatan emosional dengan perusahaan, memberikan dedikasi terbaik kepada 

perusahaan, perusahaan memberikan banyak bantuan kepada karyawan, perusahaan 
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pantas mendapatkan loyalitas dari karyawan, karyawan khawatir apabila berhenti dari 

perusahaan karena belum memiliki tempat kerja pengganti, karyawan tidak punya 

banyak pilihan perusahaan pengganti sehingga tidak berpikir meninggalkan 

perusahaan, salah satu alasan terbesar karyawan tetap bekerja adalah tempat lain tidak 

memberikan keuntungan sebesar di perusahaan, peduli terhadap nasib organisasi. 

Penelitian ini relevan dengan pernyataan Mathis dan Jackson (2011) bahwa kepuasan 

kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya, ketika seseorang puas 

terhadap pekerjaanya maka mereka akan lebih berkomitmen terhadap organisasi. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Boles et al. (2007) di beberapa perusahaan Amerika 

menyatakan bahwa pemberian gaji dan promosi yang sesuai akan berpengaruh 

terhadap keinginan karyawan untuk tetap setia pada organisasi. Hsiao dan Chen 

(2012) dalam penelitiannya yang dilakukan pada beberapa perusahaan di Taiwan 

menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

komitmen organisasional. 

4. PENUTUP 

Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan Transformasional dan Kerjasama Tim terhadap 

Komitmen Organisasi dengan Kepuasann Kerja sebagai mediasi. Pada penelitian ini, 

kepemimpinan transformasional dan kerjasama tim berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Dalam hal kepemimpinan ini diharapkan pemimpin 

lebih memaksimalkan peran kepeimpinannya didalam organisasi sehingga kepuasan kerja 

karyawan dapat tercapai sepenuhnya. Begitu juga dengan kerjasama tim, diharapkan 

kerjasama antar individu maupun antar divisi dapat ditingkatkan. Meningkatkan 

kerjasama tim dengan cara mengadakan pelatihan, mengadakan acara diluar organisasi 

misalnya dengan outbond, guna mendekatkan satu individu dengan yang lainnya 

sehingga kerjasama tim akan terlaksana dengan baik. 

Dalam penelitian ini, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi. Namun di harapkan perusahaan dapat lebih meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan dengan memberikan umpan balik berupa kompensasi yang adil 

sesuai pendidikan dan masa kerja kepada karyawan atas loyalitas dan kontribusi terhadap 

perusahaan demi membangun loyalitas yang lebih dari karyawan tersebut agar dapat 

berkontribusi lebih dan nyata terhadap perusahaan.  
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Dalam penelitian ini, Kepemimpinan transformasional, kerjasama tim, kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Namun dalam hal 

kepemimpinan, masih perlu ditingkatkan dengan cara PT PLN Apj Surakarta seharusnya 

fokus pada saluran komunikasi yang tepat, baik, dan saling mendukung antar karyawan, 

serta menunjukkan rasa hormat untuk semua orang dalam perusahaan khususnya kepada 

atasan meskipun usia atasan lebih muda. Dalam kerjasama tim masih perlu ditingkatkan 

dengan cara PT PLN Apj Surakarta lebih mengenal dengan apa yang dikerjakan 

karyawan, agar pekerjaan karyawan sudah dilakukan dengan tepat, jelas, dan berkualitas, 

serta memastikan bahwa karyawan dapat bekerja sama dengan tim sehingga visi dan misi 

perusahaan dapat tercapai.  

Kepuasan kerja karyawan masih perlu ditingkatkan dengan cara PT PLN Apj Surakarta 

membangun evaluasi yang tepat dan adil terhadap kontribusi dan perilaku karyawan yang 

positif untuk diberikan penghargaan agar dapat memotivasi karyawan dalam mencapai 

tingkat kinerja baru. Perusahaan seharusnya memberikan  kepuasan karyawannya, agar 

dapat meningkatkan retensi karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, 

meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, 

karyawan lebih energik dalam bekerja, meningkatkan kerja sama tim dan meningkatkan 

komitmen organisasi. 
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