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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam hal kepemimpinan, posisi wanita masih diperhadapkan dengan posisi 

pria. Filosofi pria adalah pemimpin sangat diyakini dan dijunjung tinggi bahkan dalam 

budaya dan kepercayaan yang ada. Wanita dinilai kurang memiliki kewibawaan untuk 

memimpin pria. Pria yang cenderung kuat sedangkan wanita cenderung lemah 

menjadikan wanita dianggap tidak memiliki kekuatan untuk menopang tugas dan 

tanggung jawab yang berat. 

Bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang pengaruh kepemimpinan 

perempuan yang meliputi dimensi mother, seductress, pet dan iron maiden baik secara 

parsial maupun simultan terhadap komitmen organisasi dan kinerja dan juga 

menjelaskan pengaruh tidak langsung kepemimpinan perempuan yang meliputi dimensi 

mother, seductress, pet dan iron maiden terhadap kinerja melalui variabel komitmen 

organisasi. Data yang digunakan merupakan data primer hasil kuesioner yang 

disebarkan kepada responden penelitian yaitu sejumlah 36 karyawan di Politeknik 

Maritim Negeri Indonesia . Peneliti menyebar kuesioner ke sampel penelitian sebanyak 

40 karyawan (=50% dari total populasi) namun kuesioner kembali hanya 36 kuesioner, 

oleh karena itu, peneliti mengambil sampel sebanyak 36 karyawan Politeknik Maritim 

Negeri Indonesia.   

4.1 Analisis Deskriptif  Statistik 

Analisis ini menggambarkan tentang profile/profil responden yang diteliti 

dan deskripsi hasil penelitian dari variabel kepemimpinan perempuan yang meliputi 
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dimensi mother, seductress, pet dan iron maiden , komitmen organisasi dan kinerja 

karyawan. 

4.1.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang bekerja di Politeknik Maritim Negeri Indonesia       

secara lengkap adalah sebagai berikut : 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 36 responden diperoleh 

data tentang jenis kelamin responden penelitian. Karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis Kelamin 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase 

Laki-laki 19 52.8 

Perempuan 17 47.2 

Jumlah 36 100.0 

            Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3 156)  

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui dari 36 responden yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 19 orang (52.8 persen), sedangkan untuk responden 

perempuan sebanyak 17 orang (47.2 persen). Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas karyawan yang bekerja di Politeknik Maritim Negeri Indonesia ini 

adalah laki-laki. 
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2. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan  

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 36 responden diperoleh 

data tentang status perkawinan responden penelitian. Karakteristik responden 

berdasarkan status perkawinan dapat di lihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Status perkawinan  

Status 

perkawinan 

Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase 

Lajang 9 25.0 

Menikah 27 75.0 

Jumlah 36 100.0 

            Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3 hal 156 )  

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui dari 36 responden mayoritas 

berstatus perkawinan menikah sebanyak 27 orang (75.0 persen), sedangkan 

untuk responden lajang hanya 9 orang (25.0 persen). Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas karyawan yang bekerja di Politeknik Maritim Negeri 

Indonesia sudah menikah. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 36 responden diperoleh 

data tentang tingkat usia responden penelitian. Karakteristik responden 

berdasarkan usia dapat di lihat pada Tabel 4.3.  
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Usia 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase  

Kurang dari 30 Tahun 14 38.9 

31 – 35 Tahun 7 19.4 

> 35 – 40 Tahun 5 13.9 

> 40 – 45 Tahun 4 11.1 

> 45 – 50  Tahun 3 8.3 

Lebih dari 50 Tahun 3 8.3 

Jumlah 36 100.0 

            Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3 hal 156)  

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui dari 36 responden yang 

mempunyai usia responden kurang dari30 tahun sebanyak 14 orang (38.9 

persen), berusia antara 31 – 35 tahun sebanyak 7 orang  (19.4 persen),  >35 –  

40 tahun sebanyak 5 orang (13.9 persen), >40-45 tahun sebanyak 4 orang (11.1 

persen), >45-50 tahun sebanyak 3 orang (8.3 persen) dan diatas 50 tahun 

sebanyak 3 orang (8,3 persen). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia  mayoritas adalah berusia kurang dari 30 

tahun 
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4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 36 responden diperoleh 

data tentang tingkat pendidikan terakhir responden penelitian. Karakteristik 

responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  

Pendidikan 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase  

SLTA/sederajat 4 11.1 

Diploma 10 27.8 

S 1 16 44.4 

S 2 6 16.7 

Jumlah 
36 100.0 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3 hal 157)  

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui dari 36 responden responden 

dengan pendidikan terakhir SLTA/sederajat sebanyak 4 orang (11.1 persen), 

Diploma sebanyak 10 orang (27.8 persen), S1 sebanyak 16 orang  (44.4 persen) 

dan PascaSarjana S2 sebanyak 6 orang (16.7 persen). Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia  sebagian besar 

atau mayoritas memiliki pendidikan terakhir S1 (Sarjana). 
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5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan  

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 36 responden diperoleh 

data tentang pendapatan per bulan karyawan. Karakteristik responden 

berdasarkan pendapatan dapat di lihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase  

Kurang dari4 juta 2 5.6 

> 4 – 5 juta 30 83.3 

> 5 – 6 juta 2 5.6 

> 6 juta 2 5.6 

Jumlah 36 100.0 

     Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3 hal157). 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui dari 36 responden pendapatan 

responden dibawah Rp. 4.000.000 sebanyak 2 orang (5,6 persen), selanjutnya 

mayoritas pendapatan responden antara Rp 4.000.000 – Rp. 5.000.000 yaitu 

sebanyak 30 orang  (83.3 persen), dan sisanya pendapatan responden antara Rp 

5.000.000 – Rp. 6.000.000 serta lebih dari Rp 6.000.000 yaitu masing-

masingsebanyak 2 orang  (5.6 persen). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia mayoritas mempunyai pendapatan antara 

Rp 4.000.000 – Rp. 5.000.000. Dengan mayoritas pendapatan tersebut karyawan 
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sudah mendapatkan gaji yang sesuai dengan ketetapan UMR (Upah Minimum 

Regional) pada lingkungan daerah yang bersangkutan. 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian menunjukkan rekapitulasi tanggapan-tanggapan 

responden terhadap pertanyaan kepemimpinan perempuan yang meliputi dimensi 

mother, seductress, pet dan iron maiden, komitmen organisasi dan kinerja karyawan 

yang terdiri dari beberapa item-Item Pernyataan dengan skala sangat setuju, setuju, 

ragu-ragu tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut deskripsi penilaian 

responden terhadap masing-masing item-item variabel penelitian yang diperoleh 

dengan perhitungan interval sebagai berikut (Sugiyono, 2010 :105)  :         

I
Kl

BMinBMax 

 

I   : Interval 

BMax : Rentang Tertinggi 

BMin : Rentang Terendah 

Kl  : jumlah Kelas 

Dengan perhitungan sebagai berikut:  

0,85
15




 

Kemudian penilaian variabel dihitung berdasarkan penilaian rata-rata pada 

setiap variabel, selanjutnya diskor dengan interval sebagai-berikut : 

 Interval 1,00 sd 1,80 kategori sangat tidak setuju 

 Interval 1,81 sd 2,60 kategori tidak setuju 
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 Interval 2,61 sd 3,40 kategori netral atau ragu-ragu 

 Interval 3,41 sd 4,20 kategori setuju 

 Interval 4,21 sd 5,00 kategori sangat setuju 

1. Variabel Kepemimpinan Perempuan (Mother) 

Kepemimpinan ini merupakan pemimpin perempuan yang cenderung 

bersikap sebagaimana layaknya seorang ibu, misalnnya dikala sang anak sakit, 

ibu akan menyediakan obat. Nantinya akan timbul asumsi bahwa pemimpin 

perempuan mempunyai sifat simpatik, pendengar yang baik, dan mudah untuk 

mencurahkan permasalahan. Berikut penilaian tentang Kepemimpinan 

Perempuan (Mother)dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 Tabel 4.6  

Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepemimpinan Perempuan 

(Mother)(X1) 

No Item Pertanyaan Rerata Persen Kategori 

1 Pimpinan memberikan perhatian 

kepada karyawan. 
4.42 88.4 

Sangat 

Tinggi 

2 Pimpinan memberikan nasehat 

kepada karyawan dengan rasa 

simpatik. 

4.33 86.6 Sangat 

Tinggi 

3 Pimpinanselalu membesarkan hati 

karyawan apabila hasil yang 

diperoleh belum tercapai maksimal 

4.19 83.8 Tinggi 

4 Pimpinan memberi  rasa aman dalam 

lingkungan kerja di politeknik 
4.08 81,6 Tinggi 
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5 Pimpinan bersikap hati-hati penuh 

pertimbangan dalam membuat 

keputusan 

3.86 77.2 Tinggi 

6 Pimpinan melibatkan karyawan 

dalam memecahkan masalah 
3.64 72.8 Tinggi 

7 Pimpinan mempunyai hubungan 

yang dekat dengan karyawan 
3.61 72.2 Tinggi 

8 Pimpinan cenderung tidak suka di 

kritik 3.22 64.4 Cukup 

9 Pimpinan cenderung lebih mudah 

mendapatkan simpati dari karyawan  3.22 64.4 Cukup 

10 Pimpinan cenderung lebih emosional 
3.19 63.8 Cukup 

Rerata 3.77 75.5 Tinggi 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4 hal 159 ) 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dinyatakan kepemimpinan perempuan 

(mother) memiliki skor rata-rata sebesar 3.77 yang berada dalam interval (3.41 

s/d 4.20) atau dalam kategori tinggi, yang berarti besarnyasikap pemimpin 

layaknya seorang ibu, yang mempunyai sifat simpatik, pendengar yang baik, dan 

mudah untuk mencurahkan permasalahan para karyawannya. 

2. Variabel Kepemimpinan Perempuan (Seductress) 

Peran kepemimpinan perempuan ini lebih dari peran ibu, yang cenderung 

memperkenalkan unsur persaingan dan kecemburuan serta menjadi penyemangat 

bagi bawahannya. Pemimpin perempuan yang cenderung menjadi penyemangat 

kerja bagi karyawannya. Berikut penilaian tentang Kepemimpinan Perempuan 

(Seductress)dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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 Tabel 4.7  

Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepemimpinan Perempuan 

(Seductress)(X2) 

No Item Pertanyaan Rerata Persen Kategori 

1 Pimpinan menjadi pembangkit 

semangat kerja  karyawan 
4.06 81.2 

Tinggi 

2 Pimpinanmenjadi motivator di 

lingkungan kerja  
3.89 77.8 Tinggi 

3 Pimpinan memberikan inspirasi 

karyawan untuk menyelesaikan 

pekerjaan  

3.83 76.6 Tinggi 

4 Pimpinan yang dipegang oleh 

perempuan adalah sumber daya yang 

langka bagi politeknik 

3.78 75.6 Tinggi 

5 Pimpinan terkadangterlihat 

membutuhkan bantuan karyawan 
3.53 70.6 Tinggi 

6 Para karyawan dengan senang 

hatimemberi bantuan kepada 

pimpinan 

3.50 
70.0 

Tinggi 

7 Sering tejadi konflikkaryawan 

dengan pimpinan di tempat kerja  
2.92 58.4 Cukup 

8 Tindakan dan ucapan pimpinan 

terkadang kurang berkenan di benak 

karyawan 
2.94 58.8 Cukup 

9 Pimpinan perempuan di 

politeknikmempunyai keunggulan 

dalam pendekatan psikologis 
3.11 62.2 Cukup 

10 Para karyawanmemberikan 

perlindungan kepada pimpinan 3.00 60.0 Cukup 

Rerata 3.45 69.1 Tinggi 
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 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4hal 159) 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dinyatakan kepemimpinan perempuan 

(seductress) memiliki skor rata-rata sebesar 3.45 yang berada dalam 

interval(3.41 s/d 4.20) atau dalam kategori tinggi, yang berarti besarperan 

kepemimpinan perempuan lebih dari peran ibu, yang cenderung 

memperkenalkan unsur persaingan dan kecemburuan serta menjadi penyemangat 

bagi para karyawannya. 

3. Variabel Kepemimpinan Perempuan (Pet) 

Kepemimpinan ini merupakan pemimpin perempuan yang cenderung 

menjadi kesayangan bagi bawahannya, sehingga bawahan akan lebih 

menjaganya. Berikut penilaian tentang Kepemimpinan Perempuan (pet)dapat 

dilihat pada Tabel 4.8. 

 Tabel 4.8  

Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepemimpinan Perempuan (Pet)(X3) 

No Item Pertanyaan Rerata Persen Kategori 

1 Pimpinan menjadi idola atau panutan 

bagi para karyawan 
3.86 

77.2 

Tinggi 

2 Pimpinan terlihat menyenangkan bagi 

para karyawan 
3.89 

77.8 

Tinggi 

3 Pimpinan memberikan perhatian 

personal kepada para karyawan 
3.81 

76.2 

Tinggi 

4 Pimpinanmemberikan pujian kepada 

karyawan yang berprestasi 
3.92 

78.4 

Tinggi 

5 Pimpinan cenderungmemperlakukan 

para karyawan secara individual  
3.67 

73.4 

Tinggi 

6 Hubungan pimpinan dengan para 

karyawan terjalin harmonis 
3.72 

74.4 

Tinggi 
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7 Pimpinan cenderung mendorong para 

karyawan untuk lebih berprestasi 
3.69 

73.8 

Tinggi 

8 Pimpinan terlihat kurang optimal 

dalam memimpin 
3.25 65.0 

Cukup 

9 Pimpinan lebih tertarik pada kegiatan 

orasi daripada inti penyampaian orasi 

tersebut  
3.25 65.0 Cukup 

10 Pimpinan cenderung kurang dihargai 

para karyawan  3.03 60.6 
Cukup 

Rerata 3.60 72.0 Tinggi 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4 hal 160) 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dinyatakan kepemimpinan perempuan (pet) 

memiliki skor rata-rata sebesar 3.60 yang berada dalam interval (3.41 s/d 4.20) 

atau dalam kategori tinggi, yang berarti pemimpin perempuan menjadi 

kesayangan bagi bawahannya. 

4. Variabel Kepemimpinan Perempuan (Iron Maiden) 

 Peran iron maiden ini ditunjukkan oleh seorang pemimpin perempuan 

 dengan gaya kompetensi yang dimiliki dengan cara terus terang dan ingin 

 memposisikan diri setara dengan siapa pun. Pemimpin dengan peran wanita besi 

 ini dikenal sebagai seorang yang tangguh dan terjebak dalam sikap yang lebih 

 militan dari pada yang seharusnya. Pemimpin perempuan cenderung bersikap 

 tegas dalam memimpin bawahannya sehingga timbul kesan tegas keras. Berikut 

 penilaian tentang Kepemimpinan Perempuan (Iron Maiden)dapat dilihat pada 

 Tabel  4.9. 
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 Tabel 4.9  

Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepemimpinan Perempuan (Iron 

Maiden)(X4) 

No Item Pertanyaan Rerata Persen Kategori 

1 Pimpinan dapat diandalkan  4.00 80.0 Tinggi 

2 Pimpinan mampu menumbuhkan 

rasa hormat para karyawan karena 

sikap dan  perilakunya 

4.03 80.6 
Tinggi 

3 Pimpinan merasa puas bila para 

karyawan mampu mencapai 

hasil/prestasi kerja yang telah 

ditetapkan politeknik 

3.94 78.8 Tinggi 

4 Pimpinanbersifatperfeksionis 

(sempurna) terhadap hasil kerja  
3.67 73.4 

Tinggi 

5 Pimpinan menunjukkan keunggulan 

kerja 
3.69 73.8 

Tinggi 

6 Pimpinan memberi sanksi yang tegas 

atas kesalahan kerja para karyawan 3.42 68.4 Tinggi 

7 Pimpinandianggap sebagai sosok 

yang cenderung angkuh 
3.19 

63.8 
Cukup 

8 Pimpinan menjawab kritik dengan 

tangkas 
3.39 67.8 

Cukup  

9 Pimpinan memperjuangkan hak para 

karyawan nya 3.56 71.2 
Tinggi 

10 Pimpinan cenderung kurang 

menemukan mitra kerja di 

lingkungan kerja 
3.22 

64.4 
Cukup 
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Rerata 
3.61 72.2 

Tinggi 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4 hal 161) 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dinyatakan kepemimpinan perempuan (iron 

maiden) memiliki skor rata-rata sebesar 3.61 yang berada dalam interval (3.41 

s/d 4.20) atau dalam kategori tinggi, yang berarti pemimpin perempuan bersikap 

 tegas dalam memimpin bawahannya sehingga timbul kesan tegas keras. 

5. Variabel Komitmen Organisasi  

Konsep komitmen organisasi menurut Luthans (2006:249) didefinisikan 

sebagai sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses 

berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya 

terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan Berikut 

 penilaian tentang komitmen organisasi  dapat dilihat pada Tabel  4.10. 

Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Responden Tentang Komitmen Organisasi(Z) 

No Item Pertanyaan Rerata Persen Kategori 

1 
Karyawan memiliki ikatan emosional menjadi 

bagian anggota dari politeknik 
3.50 

70.0 

Tinggi 

2 
Karyawan memiliki tingkat kehadiran absensi 

yang rendah  
3.36 

67.2 

Cukup 

3 
Karyawan bekerja karena ingin mendapatkan 

hasil pekerjaan yang baik  
3.86 

77.2 

Tinggi 

4 
Karyawan bekerja lebih keras demi 

kepentingan politeknik 
3.83 

76.6 

Tinggi 

5 
Karyawan menunjukkan hasil yang lebih baik 

untuk kepentingan politeknik 
3.86 

77.2 

Tinggi 
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6 
Karyawan merasa pekerjaan yang diterima 

sebagai suatu kewajiban 
3.83 

76.6 

Tinggi 

7 
Karyawan memiliki kewajiban terhadap 

organisasi 
3.83 

76.6 

Tinggi 

8 
Karyawan bertahan karena memiliki 

komitmen terhadap  organisasi 
3.78 

75.6 

Tinggi 

9 
Karyawan total mencurahkan diri terhadap 

pekerjaannya 
3.69 

73.8 

Tinggi 

10 

Organisasi memberikan sesuatu yang berharga 

kepada karyawan atas hasil pekerjaan yang 

dilakukan 

3.25 

65.0 

Cukup 

11 
Karyawan bertahan dalam organisasi karena 

adanya ikatan kekeluargaan  
3.39 

67.8 

Cukup 

12 
Karyawan menyadari kerugian yang besar 

apabila meninggalkan organisasi 
3.14 

62.8 

Cukup 

13 
Karyawan bertahan dalam politeknik karena 

membutuhkan gaji dan keuntungan yang lain 
3.28 

65.6 

Cukup 

14 
Karyawan bertahan bekerja dalam politeknik 

karena membutuhkan pihak politeknik 
3.33 

66.6 

Cukup 

15 

Karyawan terpaksa menjadi bagian anggota 

karyawan organisasi untuk  menghindari 

kerugian finansial dan kerugian lainnya 

3.11 

62.2 

Cukup 

Rerata 3.54 70.7 Tinggi 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4  hal 161) 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dinyatakan karyawan mempunyai 

komitmen terhadap Politeknik Maritim Negeri Indonesia dengan skor rata-rata 

sebesar 3.54 yang berada dalam interval (3.41 s/d 4.20) atau dalam kategori 

tinggi, yang berarti tingginya komitmen karyawan dalam bekerja di Politeknik 

Maritim Negeri Indonesia. 

6. Variabel Kinerja   
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Kinerja merupakan prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan 

prestasi yang diharapkan dari karyawan. Berikut kinerja dari para karyawan yang 

bekerja di Politeknik Maritim Negeri Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Distribusi Jawaban Responden Tentang KinerjaKaryawan (Y) 

No Item Pertanyaan Rerata Persen Kategori 

1 
Kemampuan bekerja sesuai dengan target 

yang ditentukan  
3.89 

77.8 

Tinggi 

2 
Kemampuan bekerja sesuai dengan jadwal 

yang di tentukan politeknik 
3.58 

71.6 

Tinggi 

3 
Kemampuan bekerja sesuai dengan 

prosedur yang di tentukan politeknik 
3.69 

73.8 

Tinggi 

4 
Kemampuan bekerja sesuai standar 

politeknik 
3.69 

73.8 

Tinggi 

5 
Kemampuan merencanakan hasil kerja yang 

ingin dicapai. 
3.75 

75.0 

Tinggi 

6 
Rasa tanggung jawab terhadap tugas yang 

di berikan 
3.78 

75.6 

Tinggi 

7 
Kemampuan mengambil keputusan dalam 

situasi yang mendesak 
3.56 

71.2 

Tinggi 

8 Penguasaan bidang tugas 3.72 74.4 Tinggi 

9 
Kemampuan mewujudkan hasil kerja yang 

direncanakan 
3.67 

73.4 

Tinggi 

10 
Kemampuan mencapai hasil kerja sesuai 

batas waktuyang ditentukan 
3.58 

71.6 

Tinggi 

11 Ketepatan waktu hadir kerja 3.58 71.6 Tinggi 

12 Ketepatan waktu pulang kerja 3.72 74.4 Tinggi 

13 Kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan 3.61 72.2 Tinggi 

14 
Kemampuan memelihara alat - alat milik 

politeknik 
3.81 

76.2 

Tinggi 

Rerata 3.69 73.7 Tinggi 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4 hal 162) 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dinyatakan kinerja karyawan dalam bekerja 

dengan skor rata-rata sebesar 3.69 yang berada dalam interval (3.41 s/d 4.20) atau 

dalam kategori tinggi. Dengan demikian karyawan telah memiliki kinerja yang 

baik yang ditunjukkan dengan hasil kerja karyawan sesuai dengan standar 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia . 
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Dari hasil pembahasan pada tiap-tiap variabel penelitian tersebut maka 

berikut ini tabel rekapitulasi hasil deskripsi variabel hasil penelitian : 

 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Hasil Distribusi Jawaban Responden 

No Variabel Rerata Persen Kategori 

1 Kepemimpinan Perempuan (Mother) (X1) 3.77 75.5 Tinggi 

2 
Kepemimpinan Perempuan (Seductress) 

(X2) 

3.45 
69.1 

Tinggi 

3 Kepemimpinan Perempuan (Pet)(X3) 3.60 72.0 Tinggi 

4 
Kepemimpinan Perempuan (Iron Maiden) 

(X4) 

3.61 
72.2 

Tinggi 

5 Komitmen Organisasi (Z) 3.54 70.7 Tinggi 

6 Kinerja Karyawan (Y) 3.69 73.7 Tinggi 

Rerata 3.61 72.2 Tinggi 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4  hal 159-162) 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dinyatakan keseluruhan rekapitulasi hasil 

variabel penelitian dengan skor rata-rata sebesar 3.61 yang berada dalam interval 

(3.41 s/d 4.20) atau dalam kategori tinggi. Dengan demikian keseluruhan variabel 

penelitian yang meliputi Kepemimpinan Perempuan (Mother) 

(X1),Kepemimpinan Perempuan (Seductress) (X2), Kepemimpinan Perempuan 

(Pet)(X3), Kepemimpinan Perempuan (Iron Maiden) (X4), Komitmen Organisasi 

(Z),  dan Kinerja Karyawan (Y) dalam kategoribaik. 

4.2 Analisis Data 

 4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi sehingga 

diperoleh model regresi dari metode kuadrat terkecil yang menghasilkan estimator 

linier tidak bias. Model regresi yang diperoleh berdistribusi normal,terbebas dari 
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gejala multikolineritas, dan heteroskedastisitas Berikut hasil uji asumsi klasik, 

adalah sebagai berikut : 

 4.2.1.1 Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas untuk mengetahui apakah suatu variabel normal 

atau tidak. Analisis ini dilakukan dengan bantuan program SPSS dari menu 

nonparametric test. Sig (probabilitas) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, 

dan jika p > 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test dapat ditunjukkan pada Tabel 4.13 berikut:  

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas 

Pengujian  Sig. (probabilitas) Kesimpulan 

Regresi Berganda Tahap I 0.964 Normal 

Regresi Sederhana Tahap I 0.470 Normal 

Regresi Berganda Tahap II 0.787 Normal 

      Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran5 hal 167, 170 dan 174) 

Hasil uji normalitas dengan metode One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test 

menunjukkan angka sig. (probabilitas) dari Regresi Berganda Tahap I sampai 

dengan Regresi Berganda Tahap II lebih besar dari 0,05 artinya seluruh variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki random data yang berdistribusi 

normal. 

 4.2.1.2 Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antar variabel independen dalam sebuah model regresi berganda. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Sebuah model regresi 

yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent secara 

kuat. Untuk dapat mendeteksi ada tidaknya problem multikolinieritas pada sebuah 
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model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Faktor 

(VIF) dimana nilai VIF harus di bawah  nilai 10. Jika nilai Variance Inflation 

Faktor (VIF) hasil regresi lebih besar dari 10 maka dapat dipastikan ada 

multikolinieritas di antara variabel bebas tersebut. Berikut adalah hasil perhitungan 

dengan bantuan statistical software SPSS lewat pengujian regresi berganda untuk 

mencari nilai Variance Inflation Faktor (VIF) pada model regresi yang digunakan 

dalam penelitian.  

Tabel 4.14 

Nilai Variance Inflation Faktor (VIF) 

Pengujian  Variabel VIF Keterangan 

Regresi 

Berganda 

Tahap I 

Kepemimpinan 

Perempuan (Mother) 

(X1) 

2.668 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kepemimpinan 

Perempuan 

(Seductress) (X2) 

1.269 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kepemimpinan 

Perempuan (Pet) 

(X3) 

2.180 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kepemimpinan 

Perempuan (Iron 

Maiden)(X4) 

2.297 Tidak terjadi multikolinieritas 

Regresi 

Berganda 

Tahap II 

Kepemimpinan 

Perempuan (Mother) 

(X1) 

2.668 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kepemimpinan 

Perempuan 

(Seductress) (X2) 

1.269 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kepemimpinan 

Perempuan (Pet) 

(X3) 

2.180 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kepemimpinan 

Perempuan (Iron 

Maiden)(X4) 

2.297 Tidak terjadi multikolinieritas 

      Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 5 hal 167 dan 173) 
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Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS menunjukan bahwa nilai VIF kurang dari 10 untuk semua 

variabel independen (bebas). Hal ini dapat disimpulkan bahwa persamaan model 

regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas yang artinya tidak ada 

multikolinieritas diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk 

analisis lebih lanjut. 

4.2.1.3 Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas 

gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian. Metode 

yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai 

diagram scatterplot. 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 5 hal 168) 

Gambar 4.1 

Diagram Scatterplot Regresi Berganda Tahap I 
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Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran5hal 171) 

Gambar 4.2 

Diagram Scatterplot Regresi Sederhana Tahap I 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 5 hal 175) 

Gambar 4.3 

Diagram Scatterplot Regresi Berganda Tahap II 
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Berdasarkan Gambar 4.1 sampai denga Gambar 4.3 dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 

pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.2.2 Analisis Regresi Berganda 

4.2.2.1 Analisis Kepemimpinan Perempuan yang terdiri dari Mother, Seductress, 

Pet dan Iron MaidenTerhadap Komitmen Organisasi 

Tabel 4.15 Regresi Linear 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 

,742
a
 ,551 ,493 ,3218829634

81832 

 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 

b. Dependent Variable: Z 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 3,938 4 ,984 9,501 ,000

b
 

Residual 3,212 31 ,104   

Total 7,150 35    

a. Dependent Variable: Z 
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Persamaan Struktur I 

Z = a + b1X1 + b2X2+ b3X3+b4X4  

dimana :  

Z  :  Komitmen Organisasi 

X1 :  Kepemimpinan perempuan (Mother)  

X2 :Kepemimpinan perempuan (Seductress)  

X3 :  Kepemimpinan perempuan (Pet)  

X4 :Kepemimpinan perempuan (Iron Maiden) 

b1, b2, b3, b4 :  Koefisien regresi X1, X2. X3, dan X4  

a. Analisis Regresi 

 Bedasarkan hasil persamaan regresi maka didapat : 

Z = 0.077 + 0.535X1 + 0.148X2 – 0.140X3 + 0.397X4 

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,077 ,644  ,120 ,905 

X1 ,535 ,260 ,404 2,057 ,048 

X2 ,148 ,150 ,134 ,987 ,331 

X3 -,140 ,167 -,149 -,841 ,407 

X4 ,397 ,167 ,434 2,380 ,024 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 5 hal 166) 

a. Dependent Variable: Z 
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Sedangkan bedasarkan tabel diatas, nilai Koefisien determinasi berganda (R
2
) 

adalah sebesar 0.493. Artinya pengaruh kepemimpinan perempuan yang terdiri 

dariMother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap komitmen organisasi secara 

gabungan adalah 49.3 persen, sedangkan sisanya sebesar 50.7 persen dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

b. Uji Hipotesis 

          H0: Kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, Seductress, Pet dan Iron 

Maiden tidak mempunyai pengaruh terhadapkomitmen organisasi. 

          Ha: Kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, Seductress, Pet dan Iron 

Maiden  mempunyai pengaruh terhadapkomitmen organisasi. 

Kriteria Pengujian 

 Jika P value > α =  H0 diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel-variabel kepemimpinan perempuan yang terdiri 

dariMother, Seductress, Pet dan Iron Maiden  terhadapkomitmen organisasi. 

 Jika P value ≤ α = H0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel-variabel kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, 

Seductress, Pet dan Iron Maiden  terhadapkomitmen organisasi. 

Dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar  = 5 persen Dengan 

berpedoman pada DF = N-k-1 diperoleh Ftabel atau F0,05;31;4 yaitu sebesar 5.75. 

Dalam pembahasan di atas diperoleh Fhitung sebesar 9.501, hal ini menunjukkan 

bahwa Fhitung  lebih besar dari Ftabel  yang nilainya 5.75. Karena F hitung > F tabel 

(9.501>5.75), serta diperoleh nilai signifikan Fhitung sebesar 0,000. Dengan demikian 

nilai signifikan Fhitung lebih kecil dari nilai signifikan 0,05atau (0,000 < 0,05), maka 
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Ho ditolak atau Haditerima. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan 

yang terdiri dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden  mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap terhadapkomitmen organisasi. 

4.2.2.2 Analisis Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 

   Tabel 4.16 Regresi Linear 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 
,732

a
 ,535 ,522 ,3539420311

61520 

 

 

 

a. Predictors: (Constant), Z 

b. Dependent Variable: Y ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 
Regression 4,905 1 4,905 39,158 ,000

b
 

Residual 4,259 34 ,125   

Total 9,165 35    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), Z 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,759 ,472  1,608 ,117 

Z ,828 ,132 ,732 6,258 ,000 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 5 hal 169) 

a. Dependent Variable: Y 
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Persamaan Struktur : 

Y = a + bZ 

Dimana: 

Z  :  Komitmen Organisasi 

Y :  Kinerja Karyawan 

 b :  Koefisien regresi Z 

a. Analisis Regresi 

Bedasarkan hasil persamaan regresi maka didapat  

Y = 0.759+ 0.828Z 

 Sedangkan bedasarkan tabel diatas, nilai Koefisien determinasi berganda 

(R2) adalah sebesar 0.522. Artinya pengaruh Komitmen Organisasi terhadap 

Kinerja secara gabungan adalah 52.2 persen, sedangkan sisanya sebesar 47.8 

persen dipengaruhi oleh faktor lain. 

b. Uji Hipotesis 

H0: Komitmen Organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja 

 karyawan. 

Ha: Komitmen Organisasi  mempunyai pengaruh terhadap Kinerja 

 karyawan. 

Kriteria Pengujian 

• Jika P value > α =  H0 diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang 

 signifikan antara variable Komitmen Organisasi terhadap variabel  

 Kinerja karyawan  
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• Jika P value ≤ α = H0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

 antara variabel Komitmen Organisasi terhadap variabel  Kinerja 

 karyawan  

Dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar  = 5 persendengan 

berpedoman pada DF = N-k-1 diperoleh Ftabel atau F0,05;31;4 yaitu sebesar 5.75. 

Dalam pembahasan di atas diperoleh Fhitung sebesar 39.158, hal ini menunjukkan 

bahwa Fhitung  lebih besar dari Ftabel  yang nilainya 5.75. Karena F hitung > F tabel 

(39.158>5.75), serta diperoleh nilai signifikan Fhitung sebesar 0,000. Dengan 

demikian nilai signifikan Fhitung lebih kecil dari nilai signifikan 0,05atau (0,000 < 

0,05) . Dengan demikian nilai signifikan Fhitung lebih kecil dari nilai signifikan 

0,05atau (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak atau Haditerima. Ini menunjukkan bahwa 

Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

4.2.2.3 Analisis Kepemimpinan Perempuan yang terdiri dari Mother, Seductress, 

Pet dan Iron MaidenTerhadap Kinerja 

    Tabel 4.17 Regresi Linear 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 
,939

a
 ,882 ,866 ,1870261571

61632 

 

 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 

c. Dependent Variable: Y 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 

-1,371 ,374  -3,665 ,001 

X1 ,555 ,151 ,370 3,667 ,001 

X2 ,234 ,087 ,187 2,682 ,012 

X3 ,313 ,097 ,294 3,227 ,003 

X4 ,285 ,097 ,276 2,947 ,006 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 5  hal 173) 

a. Dependent Variable: Y 

Persamaan Struktur II 

Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3+b4X4 

dimana :  

Y :  Kinerja Karyawan 

     X1 :  Kepemimpinan perempuan (Mother)  

 X2 :Kepemimpinan perempuan (Seductress)  

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 
Regression 8,080 4 2,020 57,753 ,000

b
 

Residual 1,084 31 ,035   

Total 9,165 35    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 
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X3 :  Kepemimpinan perempuan (Pet)  

X4 :Kepemimpinan perempuan (Iron Maiden) 

b1, b2, b3, b4 :  Koefisien regresi X1, X2. X3, dan X4 

a. Analisis Regresi 

 Bedasarkan hasil persamaan regresi maka didapat : 

Y = -1.371+ 0.555X1 + 0.234X2 + 0.313X3 + 0.285X4 

Sedangkan bedasarkan tabel diatas, nilai Koefisien determinasi berganda (R2) 

adalah sebesar 0.866.Artinya pengaruh kepemimpinan perempuan yang terdiri 

dariMother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja secara gabungan adalah 

86.6 persen, sedangkan sisanya sebesar 13.4 persen dipengaruhi oleh faktor lain. 

b. Uji Hipotesis 

          H0: Kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, Seductress, Pet dan Iron 

Maiden tidak mempunyai pengaruh terhadapkinerja. 

          Ha: Kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, Seductress, Pet dan Iron 

Maiden  mempunyai pengaruh terhadapkinerja. 

Kriteria Pengujian 

 Jika P value > α =  H0 diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel-variabel kepemimpinan perempuan yang terdiri 

dariMother, Seductress, Pet dan Iron Maiden  terhadapkinerja. 
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 Jika P value ≤ α = H0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel-variabel kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, 

Seductress, Pet dan Iron Maiden  terhadapkinerja. 

  Dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar  = 5 persen 

Dengan berpedoman pada DF = N-k-1 diperoleh Ftabel atau F0,05;31;4 yaitu 

sebesar 5.75. Dalam pembahasan di atas diperoleh Fhitung sebesar 57.753, hal 

ini menunjukkan bahwa Fhitung  lebih besar dari Ftabel  yang nilainya 5.75. 

Karena F hitung > F tabel (57.753>5.75), serta diperoleh nilai signifikan Fhitung 

sebesar 0,000. Dengan demikian nilai signifikan Fhitung lebih kecil dari nilai 

signifikan 0,05atau (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak atau Haditerima. Ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, 

Seductress, Pet dan Iron Maiden  mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap terhadapkinerja karyawan. 

4.2.2.4 Analisis pengaruh secara langsung dan pengaruh tidak langsung  

Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara 

langsung (kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, Seductress, Pet dan 

Iron Maiden terhadap kinerjakaryawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia) 

dengan pengaruh tidak langsung (kepemimpinan perempuan yang terdiri dari 

Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadapkinerjakaryawan Politeknik 

Maritim Negeri Indonesia melalui komitmen organisasi 

Berikut prosedur pengujian hipotesis keempat adalah sebagai berikut : 

H0 : Pengaruh secara langsung (kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, 

Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja karyawan) tidak mempunyai 
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0.732 

(0,000) 

0.294 

(0.003) 

0.187 

(0.012) 

0.276 

(0.006) 

0.404 

(0.048) 

0.134 

(0,331) 

-0.149 

(0.407) 

0.434 

0.024 

(0.024) 

pengaruh lebih besar daripada pengaruh secara tidak langsung dimana 

kepemimpinan perempuan mempengaruhi kinerja melalui komitmen organisasi. 

Ha : Pengaruh secara langsung (kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, 

Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja karyawan) mempunyai pengaruh 

lebih besar daripada pengaruh secara tidak langsung dimana kepemimpinan 

perempuan mempengaruhi kinerja melalui komitmen organisasi. 

Berdasarkan model-model pengaruh diatas, secara keseluruhan dapat 

disusun lintasan pengaruh sebagai berikut : 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Pengujian Hipotesis Keempat 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 5 hal 167,173) 

Kepemimpinan  

Perempuan (Mother)(X1) 

Kinerja  

(Y) 

 

Komitmen 

Organisasi  

(Z) 

Kepemimpinan  

Perempuan 

(Seductress)(X2) 

X2) 

Kepemimpinan  

Perempuan (Pet)(X3) 

X3) 

Kepemimpinan  

Perempuan (Iron 

Maiden)(X4) 
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Berdasarkan Gambar 4.4 diatas, maka dapat dijelaskan pengaruh langsung 

dan tidak langsung dari variabel kepemimpinan perempuan yang terdiri dari 

Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja melalui komitmen 

organisasi. 

1. Pengaruh kepemimpinan perempuan (mother) terhadap kinerja melalui 

komitmen organisasi 

a. Pengaruh langsung kepemimpinan perempuan (mother)(X1) terhadap kinerja 

(Y)adalah sebesar 0.370 atau sebesar 37.0 persen 

b. Pengaruh tidak langsung kepemimpinan perempuan (mother)(X1) terhadap 

kinerja (Y) melalui melalui komitmen organisasi adalah sebesar 0.404 X 

0.732 = 0.296 atau sebesar 29.6 persen 

c. Pengaruh total kepemimpinan situasional instruksi (X1) terhadap kinerja (Y) 

melalui motivasi 0.370 + 0.296 = 0.666 atau sebesar 66.6 persen. 

2. Pengaruh kepemimpinan perempuan (seductress) terhadap kinerja melalui 

komitmen organisasi 

a. Pengaruh langsung kepemimpinan perempuan (seductress)(X2) terhadap 

kinerja (Y)adalah sebesar 0.187 atau sebesar 18.7 persen. 

b. Pengaruh tidak langsung kepemimpinan perempuan (seductress)(X2) terhadap 

kinerja (Y) melalui melalui komitmen organisasi adalah sebesar 0.134 X 

0.732 = 0.098 atau sebesar 9.8 persen. 

c. Pengaruh total kepemimpinan perempuan (seductress)(X2) terhadap kinerja 

(Y) melalui melalui komitmen organisasi adalah sebesar 0.187 + 0.098 = 

0.285 atau sebesar 28.5 persen. 
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3. Pengaruh kepemimpinan perempuan (pet) terhadap kinerja melalui komitmen 

organisasi 

a. Pengaruh langsung kepemimpinan perempuan (pet)(X3) terhadap kinerja 

(Y)adalah sebesar 0.294 atau sebesar 29.4 persen. 

b. Pengaruh tidak langsung kepemimpinan perempuan (pet)(X3) terhadap 

kinerja (Y) melalui melalui komitmen organisasi adalah sebesar -0.149 X 

0.732 = -0.109 atau sebesar -10.9 persen. 

c. Pengaruh total kepemimpinan perempuan (pet)(X3) terhadap kinerja (Y) 

melalui melalui komitmen organisasi adalah sebesar 0.294 + -0.109 = 0.184 

atau sebesar 18.4 persen. 

4. Pengaruh kepemimpinan perempuan (iron maiden) terhadap kinerja melalui 

komitmen organisasi 

a. Pengaruh langsung kepemimpinan perempuan (iron maiden)(X4) terhadap 

kinerja (Y)adalah sebesar 0.276 atau sebesar 27.6 persen. 

b. Pengaruh tidak langsung kepemimpinan perempuan (iron maiden)(X4) 

terhadap kinerja (Y) melalui melalui komitmen organisasi adalah sebesar 

0.434X 0.732 =0.317 atau sebesar 31.7 persen. 

c. Pengaruh total kepemimpinan perempuan (iron maiden)(X4) terhadap kinerja 

(Y) melalui melalui komitmen organisasi adalah sebesar 0.276 + 0.317 = 

0.593 atau sebesar 59.3 persen. 

Berdasarkan hasil pengaruh langsung dan tidak langsung dari  

 kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, Seductress, Pet dan Iron 

Maiden terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi diperoleh hasil 

bahwa pengaruh langsung lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsungnya, 
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terkecuali pada pengaruh dari kepemimpinan perempuan (iron maiden) terhadap 

kinerja yang menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsungnya lebih besar jika 

dibandingkan dengan pengaruh langsungnya, sehingga hipotesis keempat yang 

menyatakan “Pengaruh secara langsung (kepemimpinan perempuan yang terdiri 

dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maidenterhadap kinerja karyawan) 

mempunyai pengaruh lebih besar daripada pengaruh secara tidak langsung dimana 

kepemimpinan perempuan mempengaruhi kinerja melalui komitmen organisasi” 

belum sepenuhnya terbukti. 

4.3Pembahasan   

Bedasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dari kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, 

Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja karyawandengan nilai Fhitung  

lebih besar dari Ftabel  (57.753>5.75), serta nilai signifikan Fhitung sebesar 0,000. 

Oleh karena itu kepemimpinan, dalam hal ini kepemimpinan perempuan sangat 

diperlukan bila organisasi ingin sukses. Seperti telah diungkapkan di atas bahwa 

kepemimpinan perempuan mempunyai pengaruh terhadap kinerja bawahan untuk 

memiliki kinerja melebihi apa yang seharusnya atau melebihi level minimum 

organisasi. Gaya kepemimpinan perempuan yang efektif akan tercermin pada 

tinggi rendahnya kinerja bawahan bawahannya. Feminitas yang dimiliki 

perempuan atau the mother (sayang seperti ibu) sebagai suatu gaya kepemimpinan 

perempuan mendorong perempuan berhasil meningkatkan kinerja karyawannya. 

Di sisi lain pandangan maskulinitas seperti iron maiden (keras dan kaku) 

bukanlah gaya yang secara optimal untuk meningkatkan kinerja karyawan 

(Setiawati, 2010). 
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Dalam konteks Politeknik Maritim Negeri Indonesia, peran pimpinan 

menjadi sangat penting, mengingat kondisi yang terjadi selama ini,  Politeknik 

Maritim Negeri dipercaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang ahli di 

bidang Industri Pelayaran Nasional oleh karena itu kepemimpinan Politeknik 

Maritim Negeri sangatlah penting. Cukup mengejutkan bahwa pemimpin 

Polimarin adalah seorang perempuan. Adanya sentuhan kepemimpinan 

perempuan yang baik akan mampu menciptakan komitmen tinggi dari karyawan 

Polimarin. Komitmen sumber daya manusia Polimarin ini akan tercermin dalam 

kinerja karyawan mengelola Polimarin untuk mencetak lulusan unggul dalam 

industri pelayaran. 

Karyawan bukanlah alat produksi melainkan manusia yang harus dihargai 

harkat kemanusiaannya, maka perasaan-perasaan karyawan menyangkut 

pekerjaannya harus mendapat perhatian serius pihak manajemen maupun pemilik 

perusahaan. Untuk itu sangat penting dilakukan usaha-usaha pimpinan untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang dapat memuaskan rasa kemanusiaan 

karyawan. Usaha-usaha demikian sesungguhnya juga sangat positif ditinjau dari 

segi kepentingan perusahaan.  

Oleh karena itu kepemimpinan, dalam hal ini kepemimpinan perempuan 

sangat diperlukan bila organisasi ingin sukses. Seperti telah diungkapkan di atas 

bahwa kepemimpinan perempuan mempunyai pengaruh terhadap kinerja bawahan 

untuk memiliki kinerja melebihi apa yang seharusnya atau melebihi level 

minimum organisasi. Gaya kepemimpinan perempuan yang efektif akan tercermin 

pada tinggi rendahnya kinerja bawahan bawahannya. Feminitas yang dimiliki 

perempuan atau the mother (sayang seperti ibu) sebagai suatu gaya kepemimpinan 
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perempuan mendorong perempuan berhasil meningkatkan kinerja karyawannya. 

Di sisi lain pandangan maskulinitas seperti iron maiden (keras dan kaku) bukanlah 

gaya yang secara optimal untuk meningkatkan kinerja karyawan (Setiawati, 2010). 

Selanjutnya bedasarkan hasil penelitian dengan menggunakan alat uji 

statistik dengan bantuan program SPSS menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dari dari kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, 

Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap komitmen organisasidengan nilai Fhitung  

lebih besar dari Ftabel  (9.501>5.75), serta nilai signifikan Fhitung sebesar 0,000 . Hal 

ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektiftas kepemimpinan perempuan 

bahwa kepedulian perempuan pada keluarga dan lingkungan lebih tinggi terutama 

secara moral, sehingga dari hal tersebut diharapkan bahwa kepemimpinan 

perempuan akan lebih etis dan berpihak kepada kepentingan keluarga dan 

masyarakat, karena para perempuan terbiasa hidup mengasuh dan membesarkan 

anak-anaknya. 

Dalam hal ini memelihara komitmen organisasi, peran seorang pemimpin 

sangat dibutuhkan, dan kepemimpinan yang efektif menjadi syarat utama. 

Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya tertentu dalam 

kepemimpinannya terlebih dahulu harus memahami siapa bawahan yang 

dipimpinnya, mengerti kekuatan dan kelemahan bawahannya, dan mengerti 

bagaimana cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk mengimbangi 

kelemahan yang mereka miliki. Menurut Hendarto (2009), perilaku 

kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan yang meliputi membangun 

kepercayaan, memberikan inspirasi, visi, mendorong kreativitas dan 

menekankan pengembangan berpengaruh secara positif pada komitmen afektif 
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karyawan. Sementara perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas juga 

berpengaruh terhadap komitmen afektif karyawan, meski tingkat pengaruhnya 

lebih rendah.Untuk meningkatkan efektiftas kepemimpinan beberapa temuan 

bahwa kepedulian perempuan pada keluarga dan lingkungan lebih tinggi 

terutama secara moral, sehingga dari hal tersebut diharapkan bahwa 

kepemimpinan perempuan akan lebih etis dan berpihak kepada kepentingan 

keluarga dan masyarakat, karena para perempuan terbiasa hidup mengasuh dan 

membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu kepemimpinan, dalam hal ini 

kepemimpinan perempuan sangat diperlukan bila organisasi ingin sukses. 

Seperti telah diungkapkan di atas bahwa kepemimpinan perempuan mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja bawahan untuk memiliki kinerja melebihi apa yang 

seharusnya atau melebihi level minimum organisasi. Gaya kepemimpinan 

perempuan yang efektif akan tercermin pada tinggi rendahnya kinerja bawahan 

bawahannya. Feminitas yang dimiliki perempuan atau the mother (sayang 

seperti ibu) sebagai suatu gaya kepemimpinan perempuan mendorong 

perempuan berhasil meningkatkan kinerja karyawannya. Di sisi lain pandangan 

maskulinitas seperti iron maiden (keras dan kaku) bukanlah gaya yang secara 

optimal untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Hasil penelitian jugamenunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dengan nilai Fhitung  lebih besar 

dari Ftabel  (39.158>5.75), serta nilai signifikan Fhitung sebesar 0,000.Hal ini 

menjelaskan bahwa komitmen organisasi berhubungan positif terhadap kinerja 

pekerjaan, karyawan yang berkomitmen untuk organisasi mereka lebih mungkin 

tidak hanya untuk tetap dengan organisasi tetapi juga cenderung mengerahkan 



 

 

111 

 

usaha lebih atas nama organisasi dan bekerja menuju kesuksesan. Secara umum 

diskusi yang telah dikemukakan sebelumnya telah menyiratkan bahwa 

keterlibatan kerja akan mendorong komitmen organisasi individu dan komitmen 

individu pada gilirannya akan dimasukkan kedalam usaha ekstra atas nama 

organisasi yang akan menyebabkan peningkatan kinerja, dalam hal ini 

khususnya pada karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Khakimah (2006) di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kebumen, menunjukkan bahwa kepemimpinan 

perempuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja, dengan 

demikian perempuan menjadi seorang pemimpin adalah hal yang lumrah dan 

tetap akan mempengaruhi terhadap tujuan-tujuan atau target yang hendak 

dicapai. Agar dapat menghasilkan kinerja sesuai perencanaan awal, dibutuhkan 

peran pemimpin yang dominan untuk mengendalikan sumber daya atau bawahan 

yang ada. Secara umum sumber daya manusia bertujuan meningkatkan kinerja 

perusahaan melalui pembentukan sumber daya manusia yang handal. Karyawan 

merupakan bagian dari proses produksi, di mana mereka mempunyai kewajiban 

untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan tugas-tugas 

mereka dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk itu setiap perusahaan 

perlu memperhatikan dan mengatur keberadaan karyawannya sebagai usaha 

meningkatkan kinerja yang baik (Wibowo, 2010). 

 Berdasarkan hasil pengaruh langsung dan tidak langsung ada pengaruh 

 langsung yang lebih besar bila dibandingkan pengaruh tidak langsungnya

 dengan melaui komitmen organisasi sebagai intervening, terkecuali pada 

 pengaruh dari kepemimpinan perempuan (iron maiden) terhadap kinerja yang 
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 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsungnya lebih besar jika dibandingkan 

 dengan pengaruh langsungnya, pengaruh langsung kepemimpinan perempuan 

 (iron maiden)(X4) terhadap kinerjaadalah sebesar0.276 atau sebesar 27.6 persen 

 sedangkan pengaruh tidak langsung kepemimpinan perempuan (iron maiden)

 terhadap kinerja melalui melalui komitmen organisasi adalah sebesar 0.434X 

 0.732 =0.317 atau sebesar 31.7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemimpinan perempuan mempunyai pengaruh terhadap kinerja bawahan 

untuk memiliki kinerja melebihi apa yang seharusnya atau melebihi level 

minimum organisasi. Gaya kepemimpinan perempuan yang efektif akan 

tercermin pada tinggi rendahnya kinerja bawahan bawahannya. Feminitas yang 

dimiliki perempuan atau the mother (sayang seperti ibu) sebagai suatu gaya 

kepemimpinan perempuan mendorong perempuan berhasil meningkatkan 

kinerja karyawannya. Di sisi lain pandangan maskulinitas seperti iron maiden 

(keras dan kaku) bukanlah gaya yang secara optimal untuk meningkatkan kinerja 

karyawan (Setiawati, 2010).  Pimpinan Polimarin perlu mempertimbangkan 

aspek gaya kepemimpinan maskulinitas seperti iron maiden (keras dan kaku) 

kepada karyawannya, sebab gaya kepemimpinan ini tidak tidak dapat 

memberikan efek langsung terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan perempuan 

seductress memiliki skor penilaian yang paling rendah diantara gaya 

kepemimpinan perempuan yang lain, sehingga gaya kepemimpinan perempuan 

seductress ini perlunya mendapat perhartian yang lebih terutama pemimpin 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia  dan para karyawan bersama-sama ikut 

memutuskan bagaimana cara terbaik menyelesaikan suatu pekerjaan. Peran 
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kepemimpinan perempuan seductress ini lebih dari peran ibu, yang cenderung 

memperkenalkan unsur persaingan dan kecemburuan. Sang ibu yang dapat 

memiliki banyak anak ini lebih sulit untuk menarik secara seksual. Persepsi 

bahwa peran the “sex object” adalah berpotensi sebagai penggoda seksual yang 

diinginkan, walaupun perempuan itu sendiri mungkin tidak sadar berperilaku 

menggoda atau bisa menjadi penyemangat bagi lingkungannya. 

Dari pemaparan hasil pembahasan tersebut,selain itu usaha untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawan Politeknik Maritim 

Negeri Indonesia, mengingat Politeknik Maritim Negeri dipercaya untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang ahli di bidang Industri Pelayaran 

Nasional, yang  mempunyai kemampuan pribadi serta mampu membaca keadaan 

bawahannya serta lingkungan kerjanya.  

Dari hasil pembahasan pada tiap-tiap rumusan masalah tersebut maka 

berikut ini tabel rekapitulasi hasil hipotesis penelitian : 

Tabel 4.18 Rekapitulasi Hasil Hipotesis Penelitian 
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Hipotesis F Hitung F Tabel F Sig Keputusan 

Hipotesis 

Pertama 

9.501 5.75 0.000 Hipotesis Pertama 

terbukti 

Hipotesis 

Kedua 

39.158  5.75 0.000 Hipotesis Kedua 

terbukti 

Hipotesis 

Ketiga 

57.753 5.75 0.000 Hipotesis Ketiga 

terbukti 


