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ABSTRAK 

 Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

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

simultan terhadap komitmen organisasi dan kinerja, penelitian ini juga menjelaskan pengaruh 

tidak langsung kepemimpinan perempuan yang meliputi mother, seductress, pet dan iron maiden 

terhadap kinerja melalui variabel komitmen organisasi, Metode penulisan pada penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Penelitian ini di lakukan di 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Jl. Pawiyatan luhur 1/No.1  Bendan Dhuwur Semarang 

50233, dengan jumlah sampel sebanyak 36 karyawan. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

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

komitmen organisasi. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan perempuan yang 

terdiri dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja karyawan.Terdapat 

pengaruh yang signifikan dari komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Ada pengaruh 

langsung yang lebih besar bila dibandingkan pengaruh tidak langsungnya dengan melalui 

komitmen organisasi sebagai intervening, kecuali pada pengaruh dari kepemimpinan perempuan 

(iron maiden) terhadap kinerja yang menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsungnya lebih 

besar jika dibandingkan dengan pengaruh langsungnya. 

 

Keywords: Kepemimpinan Perempuan, Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 

 

 This empirical research  intended to determine  The influence of female leadership which 

includes mother, seductress, pet dan iron maiden either partially or simultaneously on 

organization commitment and performance, This research also explains the influence Indirect 

female leadership which includes mother, seductress, pet dan iron maiden to the performance 

through variable organizational commitment. The method of writing on this research uses 

quantitative methods to survey approach. The research was conducted in di Politeknik Maritim 

Negeri Indonesia. Jl. Pawiyatan luhur 1/No.1  Bendan Dhuwur Semarang 50233. with a number 

of samples 36 employees. 

 The results showed that  there is significant influence which consists of female leadership  

mother, seductress, pet and iron maiden on organizational commitment. There is significant 

effect on female leadership consists of Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden on employee 

performance there is a significant effect of commitment organization on employee performance 

there is a direct influence greater when compared indirect the influence through organizational 

commitment as intervening except on the influence of female leadership (iron maiden) to the 

performance which showed that indirect effect is greater when compared with his direct 

influence 

 

Keywords :  female leadership, organization Commitment and Employee Performance 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Tingkat efisiensi dan efektifitas suatu organisasi ditentukan oleh karakter seorang 

pemimpin. Pemimpin sebagai salah satu sumber daya pada organisasi haruslah dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas suatu organisasi. Bawahan atau karyawan yang terampil 

sangat diperlukan untuk mengoperasikan peralatan-peralatan yang canggih dan modern untuk 

mendapatkan suatu hasil yang bisa diharapkan oleh suatu perusahaan (Snell dan Bohlander, 

2010).         

Dalam hal kepemimpinan, posisi wanita masih diperhadapkan dengan posisi pria. Filosofi 

pria adalah pemimpin sangat diyakini dan dijunjung tinggi bahkan dalam budaya dan 
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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 (Setiawati, 2010). 

Fenomenalnya kepemimpinan wanita di belahan dunia menarik ilmuan-ilmuan yang 

ada untuk meneliti bagaimana sebenarnya kepemimpinan yang dilakukan oleh wanita. Salah 

satunya Kanter pada tahun 1976 menemukan empat faktor yang berpengaruh dalam 

kepemimpinan perempuan, yaitu: Pertama yakni The mother (keibuan). Pemimpin perempuan 

cenderung bersikap sebagaimana layaknya seorang ibu, misalnya sewaktu anak sakit, sang ibu 

akan menyediakan obat. Nantinya akan timbul asumsi bahwa pemimpin perempuan mempunyai 

sifat simpatik, pendengar yang baik, dan mudah untuk mencurahkan permasalahan. Kedua yaitu 

The pet (kesayangan). Pemimpin perempuan cenderung menjadi kesayangan bagi bawahannya, 

sehingga bawahan akan lebih menjaganya. Dalam hal ini karyawan akan menganggap pemimpin 

perempuan sebagai orang dekat, sehingga tidak terdapat rasa canggung. Ketiga The sex object 

(obyek seksual). Pemimpin perempuan cenderung menjadi penyemangat kerja bagi 

karyawannya. Dalam hal ini, pemimpin perempuan dianggap sebagai sebuah faktor yang 

memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat, akan tetapi kemauan yang timbul dari karyawan 

untuk bekerja lebih giat bukan karena perintah yang diberikan, tetapi karena ada dorongan dari 

dalam. Keempat The iron maiden (wanita besi). Pemimpin perempuan cenderung bersikap tegas 

dalam memimpin bawahannya, sehingga timbul kesan tegas. Dengan adanya sikap ini, maka 

pemimpin digambarkan sebagai sosok pemimpin yang keras (Kanter, 1976, 233-236). 

Salah satu upaya peningkatan SDM kemaritiman dan perluasan lapangan kerja adalah 

terbitnya Inpres No 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Kebijakan 

ini meningkatnya jumlah kebutuhan pelaut lokal untuk mengoperasikan kapal-kapal nasional. 
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Atas dasar pertimbangan kebutuhan tenaga pelaut yang terdidik maka Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan berencana untuk mendirikan pendidikan tinggi vokasi (Politeknik) khusus di 

bidang kemaritiman melalui transformasi Badan Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi 

(BPLPT) di Semarang menjadi Politeknik Maritim Negeri Indonesia. 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia, yang disebut juga sebagai "Polimarin" adalah 

perguruan tinggi negeri berbentuk politeknik yang diresmikan oleh M. Nuh, Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 14 Januari 2013.  Pada saat peresmian 

Polimarin di Semarang, Mendikbud M. Nuh disaksikan Gubernur Jateng Bibit Waluyo kemudian 

menunjuk Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) Semarang kepada Sri Tutie 

Rahayu. Tingkat keefektifan gaya kepemimpinan perempuan yang dilakukan Sri Tutie Rahayu 

akan tercermin pada tinggi rendahnya kinerja karyawan Polimarin. Sifat feminitas yang dimiliki 

Sri Tutie Rahayu atau sifat the mother sebagai suatu gaya kepemimpinan perempuan mendorong 

perempuan berhasil meningkatkan kinerja karyawannya. Di sisi lain pandangan para karyawan 

terhadap Sri Tutie Rahayu adalah beberapa sifat maskulinitas seperti iron maiden (keras dan 

kaku) akan melengkapi sifat gaya Sri Tutie Rahayu memimpin Polimarin yang secara optimal 

dapat meningkatkan kinerja karyawan.  

Pimpinan Polimarin yang dipegang oleh Sri Tutie Rahayu menimbulkan tanda tanya 

serta keraguan oleh beberapa pihak karena terkait dalam hal kepemimpinan, posisi wanita masih 

diperhadapkan dengan posisi pria. Seorang pria diyakini sebagai pemimpin yang sangat 

dijunjung tinggi bahkan dalam budaya dan kepercayaan yang ada. Seorang wanita dinilai kurang 

memiliki kewibawaan untuk memimpin sebuah organisasi. Pria yang cenderung kuat sedangkan 

wanita cenderung lemah menjadikan wanita dianggap tidak memiliki kekuatan untuk menopang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
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tugas dan tanggung jawab yang berat sehingga beberpa pihak meragukan apakah Sri Tutie 

Rahayu dapat memimpin karyawan Polimarin dengan baik. 

Tujuan penelitian : Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan 

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

kinerja karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial dan simultan kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, Seductress, Pet dan 

Iron Maiden terhadap komitmen organisasi Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Untuk 

mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan Politeknik Maritim Negeri 

Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh secara langsung (kepemimpinan perempuan yang terdiri 

dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja karyawan Politeknik Maritim 

Negeri Indonesia) dengan pengaruh tidak langsung (kepemimpinan perempuan yang terdiri dari 

Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja karyawan Politeknik Maritim Negeri 

Indonesia melalui komitmen organisasi). 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN EMPIRIS 

Hasil Penelitian Terdahulu  

Putri (2011). Pengaruh Komitmen organisasi terhadap Kinerja Pegawai Negri Sipil pada 

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari 

penelitian adalah mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap Kinerja Pegawai Negri 

Sipil. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara 

Komitmen Organisasi yang terdiri dari identifikasi, Partisipasi, loyalitas terhadap Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera 

Utara.  
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Muslimin (2006). Perbedaan Gaya Kepemimpinan Dan Kinerja Antara Auditor Pria 

dan Auditor Wanita pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Surabaya Timur. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui perbedaan gaya kepemimpinan dan kinerja antara auditor pria dan auditor 

wanita yang dilihat dari komitmen organisasi, komitmen profesi, motivasi, komunikasi, dan 

kepuasan kerja pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya Timur. Objek penelitian ini adalah 

Kantor Akuntan Publik di wilayah Surabaya Timur, populasi penelitian ini adalah para partner 

yang bekerja pada 18 KAP. Pengumpulan data diperoleh melalui jawaban kuesioner dari 

karyawan yang bekerja pada KAP (auditor) minimal 3 tahun dan telah memiliki bawahan. 

Teknik analisa data menggunakan uji T-tes untuk mengetahui perbedaan atau kesetaraan dan 

untuk mengetahui apakah data mempunyai variance yang yang sama atau tidak digunakan uji 

Levene’s. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara komitmen 

organisasi, komitmen profeesi, motivasi, komunikasi, dan kepuasan kerja antara auditor pria dan 

auditor wanita. Sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

terhadap gaya kepemimpinan dan kinerja antara auditor pria dan auditor wanita pada Kantor 

Akuntan Publik di wilayah Surabaya Timur.  

Harisa (2010). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada 

SOGO Sun Plaza Medan). Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa 

kuantitatif.Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik korelasi antar variabel 

untuk membuktikan adanya pengaruh dari budaya organisasi terhadap kinerja karyawan SOGO 

Sun Plaza Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan 

menganalisa data yang diperoleh, maka hasilnya adalah terdapat hubungan yang kuat antara 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,641.Berdasarkan uji determinan 

diketahui bahwa budaya organisasi mempengaruhi kinerja pegawai dengan tingkat pengaruh 
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sebesar 41 persen. Sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan dapat diterima. 

Verawati dan Utomo (2011). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pastisipasi dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Lippo Tbk Cabang Kudus. Berdasarkan hasil penelitian dan 

atas dasar hasil pengujian hipotesis, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan secara parsial 

variabel Komitmen dan Motivasi terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja 

karyawan, sedangkan variabel partisipasi tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Secara simultan Komitmen Organisasi, Partisipasi dan Motivasi terbukti memiliki 

pengaruh terhadap variabel Kinerja Karyawan.  

Khakimah (2006). Pengaruh Kepemimpinan Perempuan Terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil analisis penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepemimpinan perempuan terhadap prestasi kerja 

karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Variabel kepemimpinan perempuan yang 

paling berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan, yaitu variabel the mother merupakan faktor 

kepemimpinan perempuan yang lebih dominan mempengaruhi prestasi kerja karyawan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kebumen.  

Mangunsong, Frieda (2009). Faktor Intrapersonal, Interpersonal, dan Kultural 

Pendukung Efektivitas Kepemimpinan Perempuan Pengusaha dari Empat Kelompok Etnis di 

IndonesiaV. Penelitian ini adalah mengenai efektivitas kepemimpinan perempuan pengusaha 

pada empat kelompok etnis di Indonesia yang diteliti melalui faktor intrapersonal, interpersonal 

dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

model yang diajukan sesuai (fit) untuk menjelaskan hubungan kausal antara efektivitas 

kepemimpinan perempuan dengan faktor intrapersonal, interpersonal dan kultural. Namun, 
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dampak ketiga variabel laten eksogen tidak signifikan terhadap variabel laten endogen. Hasil lain 

menunjukkan bahwa bawahan mempersepsi pemimpin perempuan 

pengusaha dari empat kelompok etnis memiliki efektivitas kepemimpinan yang tinggi dan 

bergaya transformasional. Perlu studi lanjut dengan menggunakan parameter pengukuran yang 

lebih bermakna bagi efektivitas kepemimpinan perempuan, jumlah subjek lebih banyak pada tiap 

kelompok etnis, dan variasi dari bidang usaha yang diteliti.  

Kepemimpinan Perempuan  

  Kepemimpinan merupakan sebuah fenomena yang universal. Gaya kepemimpinan akan 

muncul manakala berinteraksi dengan orang lain, berada dalam sebuah kelompok atau 

organisasi. Dan dalam diri pribadi pun akan muncul kepemimpinan seseorang untuk 

memfasilitasi dirinya tersebut, karena sebagai proses potensi pengendali dan mengarahkan 

jiwa untuk berfikir dan bergerak. Berikut definisi Kepemimpinan yang dikemukakan oleh 

para ahli, untuk lebih memahami apa sebenarnya kepemimpinan. Menurut Yukl (1998) 

kepemimpinan diartikan dalam kaitannya dengan ciri-ciri individual, perilaku, pengaruh 

terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan peran serta persepsi oleh orang lain 

mengenai keabsahan dari pengaruh. Sedangkan menurut Amstrong (1994:52) pengertian 

kepemimpinan secara luas meliputi proses memengaruhi dalam menentukan tujuan 

organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk 

memperbaiki kelompok dan budayanya. 

Pada saat ini belum ada pendapat ahli yang secara khusus mengkaji tentang 

kepemimpinan perempuan. Akan tetapi berdasarkan wacana yang timbul di masyarakat, yang 

dirangkum oleh Setiawati (2013) bahwasanya pemimpin apapun jenis kelaminnya, yang 

penting membawa kemajuan bagi perempuan khususnya dan kemanusiaan pada umumnya. 
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Menurut Kanter (1976: 233-236) ada empat faktor yang berpengaruh dalam kepemimpinan 

perempuan, yaitu :  

a. Mother (ibu)  

  Seorang wanita kadang-kadang menemukan bahwa dirinya menjadi ibu dalam sebuah 

kelompok atau organisasi yang digelutinya dimana ia menjadi pemimpin dalam forum 

tersebut. Di asumsikan bahwa perempuan adalah seorang yang simpatik, pendengar yang 

baik, dan mudah untuk diajak berbicara tentang masalah pribadi. Dengan asumsi tersebut 

diharapkan bahwa para anggota atau rekan-rekan yang memiliki masalah dapat terhibur 

dengan berbicara padanya. Peran ibu adalah relatif aman dalam kepemimpinan perempuan. 

Seorang ibu tidak selalu rentan dalam mengejar seksual karena mereka tersedia untuk semua 

orang. Namun, peran perempuan sebagai pemimpin tipe mother ini memiliki konsekuensi 

negatif bagi kinerja: (1) reward yang diberikan bukan atas hasil tindakan sendiri tetapi untuk 

organisasi yang dikelola, (2) aspek yang dominan, diharapkan sebagai ―the good mother‖  

dimana ibu adalah menjaga dirinya sebagai seorang yang tidak kritis. Padahal dengan 

sikapnya yang mampu membedakan dan bersikap kritis inilah merupakan indikator yang 

dapat mengembangkan lingkungan kerja yang lebih baik. 

b. Seductress (penggoda)  

 Peran kepemimpinan perempuan 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. Perilaku seductress ini juga dapat menimbulkan konflik dalam lingkungan.  
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c. Pet (kesayangan)  

 Karakter kesayangan diadopsi oleh karyawan sebagai hal yang dapat menghibur untuk 

menunjukkan kehebatan dalam kepemimpinan perempuan. Karakter ini juga diharapkan agar 

dapat mengagumi sosok laki-laki, namun tidak untuk berhubungan dengan mereka.  

d. Iron Maiden (wanita besi)  

  The “iron maiden” adalah perubahan pada masa kini, peran dimana perempuan yang 

kuat ditempatkan. Berbanding jauh dengan tiga peran perempuan sebelumnya. 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. Peranan iron maiden bagi seorang 

perempuan menjadi tidak diperhatikan, rekan-rekan pun jadi tidak bersimpati kepada mereka, 

ketika mereka memiliki masalah, berbeda dengan peran seductress dan pet. 

Kinerja 

 Yang dimaksud kinerja karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan 

prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar 

yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya 

dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan 

tersebut terhadap karyawan lainnya (Amstrong dan Baron, 1997 dalam Wibowo, 2010:7). 

Menurut Wibowo (2010:215), menyatakan bahwa indikator penilaian kinerja karyawan meliputi:  

1. Kuantitas, dinyatakan dalam bentuk jumlah output, atau presentase antara output aktual 

dengan output yang menjadi target. Indikator penilaian kuantitas meliputi (Wibowo, 2010): 

Karyawan mampu bekerja sesuai tugas yang ditentukan pihak politeknik, Karyawan mampu 
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bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Mampu bekerja sesuai dengan prosedur yang 

ditentukan. 

2. Kualitas, dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualitas yang bervariasi di luar batas, jumlah 

keluhan yang masih dalam batas yang dapat dipertimbangkan untuk toleransi. Indikator 

penilaian kualitas meliputi (Wibowo, 2010): Karyawan mampu bekerja sesuai standar 

politeknik, Merencanakan hasil kerja yang ingin dicapai, Rasa tanggung jawab terhadap 

tugas yang diberikan,Dapat mengambil kepitusan dalam situasi yang mendesak 

3. Produktivitas, diukur sebagai output per pekerja. Produktivitas dinyatakan sebagai hubungan 

antara input dan output fisik suatu proses. Oleh karena itu, produktivitas merupakan 

hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan dalam 

menghasilkan output. Indikator penilaian produktivitas meliputi (Wibowo, 2010): 

Penguasaan bidang tugas, Karyawan dapat mewujudkan hasil kerja yang direncanakan, 

Karyawan dapat mewujudkan hasil kerja sesuai batas waktu yang direncanakan. 

4. Ketepatan waktu, dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu, jumlah unit yang dapat 

diselesaikan tepat waktu. Indikator penilaian ketepatan waktu meliputi (Wibowo, 2010): 

Ketepatan waktu hadir dan pulang kerja, Kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan 

5. Pengawasan biaya, berbagai biaya per unit produksi, variasi upah langsung/tidak langsung. 

Indikator penilaian pengawasan biaya meliputi (Wibowo, 2010): Karyawan mampu 

memelihara alat-alat milik politeknik, Karyawan menerima upah sesuai dengan output kerja 

yang dihasilkan     

Hipotesis. Sedangkan Hipotesis pada penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial dari kepemimpinan 

perempuan (Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden) terhadap  kinerja karyawan.  
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2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial dari kepemimpinan 

perempuan (Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden) terhadap  komitmen organisasi. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari dari komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 

4. 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 

(Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden) terhadap kinerja karyawan melalui komitmen 

organisasi. 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian. Pendekatan penulisan pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap 

kinerja karyawan Politeknik Polimarin Semarang, dengan bantuan statistic yaitu analisis regresi. 

Sedangkan untuk menjabarkan data-data deskriptif dijawab secara kualitatif. Penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan untuk mengetahui secara langsung respon atau tanggapan 

dari responden. Karena melakukan penelitian langsung ke instansi yang dijadikan obyek 

penelitian yaitu Politeknik Maritim Negeri Indonesia Semarang. 

Lokasi Penelitian. Penelitian di lakukan di Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Jl. Pawiyatan 

luhur 1/No.1  Bendan Dhuwur Semarang 50233. 

 Populasi dan Sampel Penelitian. Dalam penelitian populasi penelitian mencakup seluruh 

karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia semarang yang berjumlah 79 orang. Berdasarkan 

kriteria tersebut, dikatahui bahwa karyawan yang dimaksukan sebagai populasi penelitian 

sebanyak 79 orang. Karena keterbatasan untuk mendapatkan data dari jumlah anggota populasi, 
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maka penelitian dapat dilakukan berdasarkan sampel. Peneliti menyebar kuesioner ke sampel 

penelitian sebanyak 40 karyawan (=50 persen dari total populasi) namun kuesioner kembali 

hanya 36 kuesioner, oleh karena itu, peneliti mengambil sampel sebanyak 36 karyawan 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia.  Dari 36 (= 45,52 persen) karyawan yang dijadikan sampel 

tersebut, peneliti akan menggunakan teknik convenience sampling yakni sampel di ambil 

berdasarkan ketersediaan responden dan kemudahan untuk memperoleh datanya. Setiap 

karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia dan telah mengetahui gaya kepemimpinan 

pimpinan Politeknik Maritim Negeri Indonesia tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai anggota sampel. Dengan kata lain sampel diambil  atau terpilih karena ada di 

tempat dan waktu yang tepat. 

Variabel Penelitian.  

 Kepemimpinan perempuan : Menurut (Kanter, 1976: 233-236) ada empat faktor yaitu  

Mother (ibu) Seorang wanita kadang-kadang menemukan bahwa dirinya menjadi ibu dalam 

sebuah kelompok atau organisasi yang digelutinya dimana ia menjadi pemimpin dalam forum 

tersebut. Di asumsikan bahwa perempuan adalah seorang yang simpatik, pendengar yang baik, 

dan mudah untuk diajak berbicara tentang masalah pribadi. Seductress (penggoda) Peran 

kepemimpinan perempuan ini lebih dari peran ibu, yang cenderung memperkenalkan unsur 

persaingan dan kecemburuan. Pet (kesayangan) Karakter kesayangan diadopsi oleh karyawan 

sebagai hal yang dapat menghibur untuk menunjukkan kehebatan dalam kepemimpinan 

perempuan. . Iron Maiden (wanita besi) The “iron maiden” adalah perubahan pada masa kini, 

peran dimana perempuan yang kuat ditempatkan. Berbanding jauh dengan tiga peran 

perempuan sebelumnya. Peran iron maiden ini ditunjukkan oleh seorang pemimpin perempuan 
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dengan gaya kompetensi yang dimiliki dengan cara terus terang dan ingin memposisikan diri 

setara dengan siapa pun. 

  Komitmen : Menurut (Allen dan Meyer (1990) dalam Yiing dan  Ahmad , 2008) : ada tiga komponen 

yaitu Affective Commitment ialah kuatnya keinginan seseorang dalam bekerja bagi organisasi 

atau perusahaan disebabkan karena dia setuju dengan tujuan-tujuan organisasi tersebut dan 

ingin melakukannya. Continuance Commitment ialah kuatnya keinginan seseorang dalam 

melanjutkan pekerjaannya bagi organisasi disebabkan karena dia membutuhkan pekerjaan 

tersebut dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang lain. Normative Commitment ialah kuatnya 

keinginan seseorang dalam melanjutkan pekerjaannya bagi organisasi disebabkan karena dia 

merasa berkewajiban dari orang lain untuk dipertahankan. 

 Kinerja : Menurut (Wibowo, 2010:130) : The performers, yaitu orang yang menjalankan 

kinerja. The action atau performance, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh 

performers. A time element, menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan. An evaluation 

method, tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan dapat dicapai The place, 

menunjukkan tempat di mana pekerjaan dilakukan. 

Cara Analisis Data. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

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

terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Adapun bentuk persamaan regresi berganda 

untuk mengetahui pengaruh antara kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, 

Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan sebagai 

berikut: 
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1) Analisis Regresi Tahap 1,  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh tidak langsung 

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

kinerja melalui komitmen organisasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

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

komitmen organisai. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini  adalah (Ghozali, 

2006:60):  Z = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4     Keterangan: Z adalah Komitmen Organisasi, X1 

adalah Kepemimpinan perempuan (Mother), X2 adalah  Kepemimpinan perempuan 

(Seductress), X3 adalah Kepemimpinan perempuan (Pet), X4 adalah Kepemimpinan perempuan 

(Iron Maiden). 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap 

kinerja. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 2006:65) : Y = 

a + bZ Keterangan: Z adalah Komitmen Organisasi, Y adalah Kinerja Karyawan 

 2) Analisis Regresi Tahap II 

  Analisis ini digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh langsung kepemimpinan 

perempuan yang terdiri dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden  terhadap kinerja. 

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini  adalah (Ghozali, 2006:70) : Y = a + 

b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4      Keterangan: Y adalah Kinerja Karyawan, X1 adalah 

Kepemimpinan perempuan (Mother), X2 adalah Kepemimpinan perempuan (Seductress), X3 

adalah Kepemimpinan perempuan (Pet), X4 adalah Kepemimpinan perempuan (Iron Maiden).  
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HASIL PENELITIAN  

Analisis Deskriptif 

 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 kategori baik. 

Tabel 1.1 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  

 Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan 

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

terhadap terhadap komitmen organisasi Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang ditunjukkan 

dengan hasil uji F.  

 

 



 

 

19 

 

Tabel 1.2 Pengujian Hipotesis Pertama ( ANOVAa ) 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

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

Residual 3,212 31 ,104   

Total 7,150 35    

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014  

 

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 0,05 atau (0,000 < 0,05),  

maka Ho ditolak atau Ha diterima. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan yang 

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

terhadap terhadap komitmen organisasi.  

 Pada pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

Komitmen Organisasi terhadap Kinerja karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang 

ditunjukkan dengan hasil uji F.   

 

 

 

 

 

a. Dependent Variable: Z 

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 
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Tabel 1.3  Pengujian Hipotesis Kedua ( ANOVAa  ) 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

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

Residual 4,259 34 ,125   

Total 
9,165 35    

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

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 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 0,05 atau (0,000 < 0,05)  . 

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

maka Ho ditolak atau Ha diterima. Ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja. 

 Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan 

perempuan yang terdiri dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja 

karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang ditunjukkan dengan hasil uji F.  

 

 

 

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), Z 
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Tabel 1.4 Pengujian Hipotesis Ketiga   ( ANOVAa  ) 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

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

Residual 1,084 31 ,035   

Total 9,165 35    

 
 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

Dengan menggunakan t  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 

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

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

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terhadap kinerja karyawan 

Sedangkan Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara 

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

terhadap kinerja karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia) dengan pengaruh tidak 

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

terhadap kinerja karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia melalui komitmen organisasi. 

Berdasarkan model-model pengaruh diatas, secara keseluruhan dapat disusun lintasan pengaruh 

sebagai berikut :    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 
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Gambar 1.1 Pengujian Hipotesis Keempat 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014  

 

 Berdasarkan Gambar 1.1 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. 

 Pengaruh kepemimpinan perempuan (mother) terhadap kinerja melalui komitmen 

organisasi, Pengaruh langsung kepemimpinan perempuan (mother) (X1) terhadap kinerja 

(Y) adalah sebesar 0.370 atau sebesar 37.0 persen, 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, Pengaruh total kepemimpinan 

situasional instruksi (X1) terhadap kinerja (Y) melalui motivasi 0.370 + 0.296 = 0.666 atau 

sebesar 66.6 persen. 

Kinerja  

(Y) 

 

Komitmen 

Organisasi  

(Z) 

Kepemimpinan  

Perempuan (Mother) (X1) 

Kepemimpinan  

Perempuan (Seductress) (X2) 

X2) 

Kepemimpinan  

Perempuan (Pet) (X3) 

X3) Kepemimpinan  

Perempuan (Iron Maiden) 

(X4) 
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Pengaruh kepemimpinan perempuan (seductress) terhadap kinerja melalui komitmen 

organisasi, Pengaruh langsung kepemimpinan perempuan (seductress) (X2) terhadap kinerja 

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

Pengaruh kepemimpinan perempuan (pet) terhadap kinerja melalui komitmen 

organisasi, Pengaruh langsung kepemimpinan perempuan (pet) (X3) terhadap kinerja (Y) 

adalah sebesar 0.294 atau sebesar 29.4 persen., 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, 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. 

Pengaruh kepemimpinan perempuan (iron maiden) terhadap kinerja melalui 

komitmen organisasi, Pengaruh langsung kepemimpinan perempuan (iron maiden) (X4) 

terhadap kinerja (Y) adalah sebesar 0.276 atau sebesar 27.6 persen, 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, 

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. 
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 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, 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 Maiden terhadap kinerja karyawan) 

mempunyai pengaruh lebih besar daripada pengaruh secara tidak langsung dimana 

kepemimpinan perempuan mempengaruhi kinerja melalui komitmen organisasi” belum 

sepenuhnya terbukti. 

PEMBAHASAN 

Bedasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

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

terhadap kinerja karyawan dengan 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 
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karyawannya. Di sisi lain pandangan maskulinitas seperti iron maiden (keras dan kaku) bukanlah 

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

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. 

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). 

Selanjutnya bedasarkan hasil penelitian dengan menggunakan alat uji statistik dengan 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari dari kepemimpinan perempuan yang 

terdiri dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap komitmen organisasi dengan nilai 

Fhitung  lebih besar dari Ftabel  (9.501 > 5.75), serta nilai signifikan Fhitung sebesar 0,000. Hal ini 
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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 karyawan. 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. 
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Hasil penelitian juga menunjukkan 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 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. 

 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  menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsungnya lebih besar jika 

dibandingkan  dengan pengaruh langsungnya, pengaruh langsung kepemimpinan perempuan 

(iron maiden)(X4) terhadap kinerja adalah sebesar 0.276 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 
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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. 

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.  

PENUTUP 

Kesimpulan. (1) Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan perempuan yang terdiri 

dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap komitmen organisasi, (2) Terdapat 

pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, Seductress, 

Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja karyawan, (3) Terdapat pengaruh yang signifikan dari 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan serta (4) 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 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsungnya lebih besar jika 

dibandingkan dengan pengaruh langsungnya. 
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