
BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Data Analisis 

Tabel di bawah ini menunjukan distribusi responden pada masing-

masing perusahaan manufaktur. 

Tabel 4.1.  

Jumlah Responden Dalam Penelitian 

No. Nama Perusahaan Kuesioner 

dibagikan 

Kuesioner 

kembali 

Kuesioner 

diisi 

lengkap 

1 PT. Phapros 5 0 0 

2 PT. Sumber Cipta Multiniaga 7 7 7 

3 PT. Ciubras Farma 5 0 0 

4 PT. Nufarindo 8 8 8 

5 PT. Industri Jamu Djago 10 10 8 

6 PT. Industri Jamu Borobudur 7 7 5 

7 PT. Fumira 8 0 0 

8 PT. Ny. Meneer 10 10 8 

9 PT. Damaitex 10 10 5 

10 Sidomuncul 8 8 8 



 
 

11 PT. Kubota Indonesia 5 5 5 

12 PT. Raja Besi 5 5 5 

13 PT. Sampoerna 5 0 0 

14 PT. Indo Multi Plastindo 5 5 5 

No. Nama Perusahaan Kuesioner 

dibagikan 

Kuesioner 

kembali 

Kuesioner 

diisi 

lengkap 

15 PT. Indonesia Steel 5 5 5 

16 PT. Sukasari 5 5 4 

17 PT. Sango Ceramics  5 5 5 

 TOTAL 113 90 78 

 

  Responden yang terdapat dalam penelitian ini adalah para manajer 

tingkat menengah beserta bawahannya di perusahaan manufaktur berskala 

besar di Semarang. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terdapat 17 

perusahaan manufaktur yang terdapat di Semarang yang terdaftar di Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan bersedia menjadi subjek penelitian, dari hasil 

penyebaran kuesioner terdapat total jumlah kuesioner yang diisi sebanyak 

78 responden. 



  Dari 113 kuesioner yang disebar, ternyata hanya 90 kuesioner yang 

kembali dan hanya 78 kuesioner yang diisi lengkap oleh responden sehingga 

dapat diolah.  

4.2.Hasil Pengujian Alat Pengumpulan Data 

4.2.1. Hasil Pengujian Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji ketepatan indikator 

dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian validitas pada penelitian 

ini dilakukan menggunakan program SPSS. Berdasarkan lampiran 7 

berikut ini adalah hasil dari pengujian validitas yang sudah di lakukan: 

 

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Validitas  
No Variabel / Indikator Corrected item-

total correlation  

Keterangan  

1 Kepemimpinan Kharismatik 

 KK1 0.602  

 KK2 0.774  

 KK3 0.776  

 KK4 0.794  

 KK5 0.141 Tidak Valid  

 KK6 0.755  

 KK7 0.659  

 KK8 0.807  

 KK9 0.801  

 KK10 0.866  

 KK11 0.743  

 KK12 0.653  

 KK13 0.750  

 KK14 0.779  

 KK15 0.848  

 KK16 0.732  

 KK17 0.749  

 KK18 0.137 Tidak Valid  

2 Emotional Contagion 

 EC1 0.793  

 EC2 0.867  

 EC3 0.735  



 
 

 EC4 0.751  

 EC5 0.766  

 EC6 0.647  

 EC7 0.826  

 EC8 0.815  

 EC9 0.800  

 EC10 -0.059 Tidak Valid 

 EC11 0.734  

 EC12 0.794  

 EC13 0.735  

 EC14 0.782  

 EC15 0.747  

3 Keterlibatan Kerja 

 Kkerja1 0.809  

 Kkerja2 0.759  

 Kkerja3 0.665  

 Kkerja4 0.691  

 Kkerja5 0.068 Tidak Valid 

 Kkerja6 0.690  

 Kkerja7 0.726  

 Kkerja8 0.750  

 Kkerja9 0.734  

 Kkerja10 0.800  

 Kkerja11 0.555  

 Kkerja12 0.662  

 Kkerja13 0.584  

 Kkerja14 0.820  

 Kkerja15 0.725  

 Kkerja16 0.666  

 Kkerja17 0.626  

4 OCB 

 OCB1 0.675  

 OCB2 0.593  

 OCB3 0.574  

 OCB4 0.625  

 OCB5 0.589  

 OCB6 0.698  

 OCB7 0.772  

 OCB8 0.720  

 OCB9 0.648  

 OCB10 0.096 Tidak Valid 

 OCB11 0.739  

 OCB12 0.676  

 OCB13 0.790  

 OCB14 0.633  

 OCB15 0.535  

 OCB16 0.634  

 OCB17 0.033 Tidak Valid 



 OCB18 0.740  

 OCB19 0.713  

 OCB20 0.776  

 OCB21 0.723  

 OCB22 0.676  

 OCB23 0.043 Tidak Valid 

 OCB24 0.755  

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa tidak semua indikator yang 

digunakan untuk mengukur variabel di dalam penelitian ini dinyatakan 

sebagai item yang valid. Pengujian validitas pada penelitian ini 

menggunakan metode product moment. Nilai R tabel untuk jumlah 

responden 78 adalah 0,2227. Oleh karena itu, indikator yang memiliki 

nilai kolerasi lebih rendah dari 0,2227 akan di hilangkan. Pada variabel 

kepemimpinan kharismatik terdapat 2 indikator yang di nyatakan tidak 

valid yaitu KK5 dan KK18. Pada variabel emotional contagion terdapat 

1 indikator yang dinyatakan tidak valid yaitu EC10. Pada variabel 

keterlibatan kerja terdapat 1 indikator yang dinyatakan tidak valid yaitu 

Kkerja5. Sedangkan pada variabel OCB terdapat 3 indikator yang 

dinyatakan tidak valid yaitu OCB10, OCB17, dan OCB23. 

4.2.2. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk menguji tingkat 

kehandalan kuesioner untuk mengukur suatu konstruk penelitian. 

Pengujian reliabilitas ini dilakukan pada indikator-indikator yang sudah 

dinyatakan valid. Berdasarkan lampiran 7 berikut ini adalah hasil dari 

pengujian reliabilitas yang sudah di lakukan: 



 
 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel  Reliability Keterangan  

Kepemimpinan Kharismatik 0,959 Reliabel 

Emotional Contagion 0,958 Reliabel 

Keterlibatan Kerja 0,946 Reliabel 

OCB 0,954 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Menurut Rainsch (2004:167, dalam Monika et al., 2013) variabel 

yang memiliki nilai reliabilitas tinggi adalah variabel yang memiliki nilai 

reliabilitas di atas 0,5. Oleh karena itu, hasil pengujian reliabilitas semua 

variabel di nyatakan reliabel. 

 

 

4.3.  Gambaran Umum Responden dan Compare Mean 

Berdasarkan lampiran 9 berikut ini adalah hasil pengujian compare mean: 

Tabel 4.4 

Compare Mean 

Keterangan Jumlah Kepemimpinan 

Kharismatik 

Keterlibatan 

Kerja 

Emotional 

Contagion 

OCB 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 43 3,63 3,60 3,57 3,73 

Perempuan 35 3,68 3,65 3,80 3,87 

Sig.   0,31 0,41 0,99 0,89 

Umur 

< 30 tahun 11 3,54 3,57 3,77 3,74 

30 -39 tahun 29 3,78 3,54 3,70 3,79 

40 – 49 tahun 22 3,50 3,63 3,77 3,92 

50 tahun atau lebih 16 3,71 3,79 3,42 3,63 

Sig.  0,41 0,56 0,43 0,40 

Pendidikan 

D3 28 3,77 3,81 3,69 3,78 



 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 

Sedangkan persepsi mengenai tingkat kecenderungan jawaban 

yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel dapat 

dilihat berdasarkan lampiran 8 pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif 

Variabel Mean 
Kisaran 

Teoritis 

Kategori 

Keterangan Rendah Tinggi 

Kepemimpinan 

Kharismatik 

3,6538 1 – 5 1,00 – 

3,00 

3,01 – 

5,00 

Tinggi 

Keterlibatan 

Kerja 

3,6221 1 – 5 1,00 – 

3,00 

3,01 – 

5,00 

Tinggi 

Emotional 

Contagion 

3,6722 1 – 5 1,00 – 

3,00 

3,01 – 

5,00 

Tinggi 

OCB 3,7904 1 – 5 1,00 – 

3,00 

3,01 – 

5,00 

Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

S1 33 3,66 3,57 3,66 3,83 

S2 17 3,46 3,41 3,67 3,74 

Sig.   0,27 0,05 0,99 0,85 

Masa Kerja 

< 3 tahun 14 3,64 3,64 3,63 3,78 

4 – 6 tahun 26 3,79 3,59 3,73 3,79 

7 – 9 tahun 21 3,51 3,53 3,91 3,88 

10 tahun atau lebih 17 3,63 3,77 3,32 3,69 

Sig.   0,51 0,63 0,08 0,72 

Jabatan  

Manajer Penjualan 27 3,65 3,56 3,77 3,72 

Manajer Produksi 22 3,64 3,70 3,58 3,80 

Manajer HRD 18 3,72 3,65 3,50 3,76 

Manajer Pembelian 11 3,60 3,57 3,89 3,98 

Sig.   0,96 0,85 0,39 0,57 



 
 

 Berdasarkan data pada tabel 4.4 menunjukkan responden yang ikut 

berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu manajer tingkat menengah beserta 

bawahannya dimana sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 43 orang dibandingkan dengan responden berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebanyak 35 orang. Manajer yang berjenis kelamin 

perempuan memiliki persepsi bahwa pemimpin mempunyai gaya 

kepemimpinan yang dapat memotivasi karyawan yang lebih baik dari 

manajer berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, manajer berjenis kelamin 

perempuan juga memiliki persepsi terhadap semangat, dedikasi, dan 

penyerapan terhadap pekerjaan yang lebih baik dari manajer berjenis 

kelamin laki-laki. Manajer berjenis kelamin perempuan juga memiliki 

persepsi terhadap perilaku sukarela yang di lakukan karyawan dan persepsi 

terhadap emosi yang di tularkan pemimpin kepada karyawan yang lebih 

baik dari manajer berjenis kelamin laki-laki. Responden perempuan 

maupun responden laki-laki keduanya tidak ada beda di keempat variabel. 

 Berdasarkan kategori umur dapat dilihat manajer dengan kategori 

umur < 30 tahun memiliki persepsi terhadap emosi yang di tularkan 

pemimpin kepada bawahan yang lebih baik daripada kategori yang lain. 

Manajer dengan kategori umur 30 – 39 memiliki persepsi bahwa pemimpin 

mempunyai gaya kepemimpinan yang dapat memotivasi karyawan yang 

lebih baik daripada kategori yang lain. Manajer dengan kategori umur 40 – 

49 memiliki persepsi terhadap perilaku sukarela yang di lakukan karyawan 

yang lebih baik daripada kategori yang lain. Sedangkan manajer dengan 



kategori umur 50 tahun atau lebih memiliki persepsi terhadap semangat, 

dedikasi, dan penyerapan dalam bekerja yang lebih baik daripada kategori 

yang lain. Dan dari keenpat kategori umur tidak terdapat beda di keempat 

variabel. 

 Berdasarkan kategori pendidikan dapat dilihat manajer dengan 

kategori pendidikan D3 memiliki persepsi bahwa pemimpin mempunyai 

gaya kepemimpinan yang dapat memotivasi karyawan dan persepsi 

terhadap emosi yang ditularkan pemimpin kepada karyawan yang lebih baik 

daripada kategori lain. Manajer dengan kategori pendidikan D3 juga 

memiliki persepsi terhadap semangat, dedikasi, dan penyerapan terhadap 

pekerjaan yang lebih baik daripada kategori yang lain. Kemudian manajer 

dengan kategori pendidikan S1 memiliki persepsi terhadap perilaku 

sukarela yang dilakukan karyawan yang lebih baik daripada kategori yang 

lain. Dan dari ketiga kategori pendidikan tidak terdapat beda di keempat 

variabel. 

 Berdasarkan masa kerja dapat dilihat manajer dengan kategori masa 

kerja 4 – 6 tahun memiliki persepsi bahwa pemimpin mempunyai gaya 

kepemimpinan yang dapat memotivasi karyawan yang lebih baik daripada 

kategori yang lain. Manajer dengan kategori masa kerja 7 – 9 tahun 

memiliki persepsi terhadap emosi yang ditularkan oleh pemimpin kepada 

karyawan dan persepsi terhadap perilaku sukarela yang dilakukan oleh 

karyawan yang lebih baik daripada kategori yang lain. Manajer dengan 

kategori masa kerja 10 tahun atau lebih memiliki persepsi terhadap 



 
 

semangat, dedikasi, dan penyerapan dalam pekerjaannya yang lebih baik 

daripada kategori yang lain. Dan dari keempat kategori masa kerja tidak 

terdapat beda di keempat variabel. 

 Berdasarkan jabatan dapat dilihat manajer dengan kategori jabatan 

manajer produksi memiliki persepsi terhadap semangat, dedikasi, dan 

penyerapan dalam pekerjaannya yang lebih baik daripada kategori yang 

lain. Manajer dengan kategori jabatan manajer HRD memiliki persepsi 

bahwa pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang dapat memotivasi 

karyawan yang lebih baik daripada kategori yang lain. Manajer dengan 

kategori jabatan manajer pembelian memiliki persepsi terhadap emosi yang 

ditularkan oleh pemimpin kepada karyawan dan persepsi terhadap perilaku 

sukarela yang dilakukan oleh karyawan yang lebih baik daripada kategori 

yang lain. Dan dari keempat kategori jabatan tidak terdapat beda di keempat 

variabel. 

 Berdasarkan data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa statistik 

deskriptif variabel kepemimpinan kharismatik memiliki nilai rata-rata 

sebesar 3,6538. Oleh karena itu, variabel kepemimpinan kharismatik masuk 

ke dalam kategori tinggi atau lebih besar dari 3,01. Hal ini menunjukan 

bahwa responden dalam penelitian ini merasa bahwa pemimpin mereka 

memiliki gaya kepemimpinan kharismatik yang baik. 

Pada variabel keterlibatan kerja memiliki nilai rata-rata sebesar 

3,6221. Oleh karena itu, variabel keterlibatan kerja masuk ke dalam kategori 

tinggi atau lebih besar dari 3,01. Hal ini menunjukan bahwa responden 



dalam penelitian ini merasa bahwa mereka memiliki semangat, dedikasi, 

dan penyerapan yang tinggi dalam pekerjaan. 

Pada variabel emotional contagion memiliki nilai rata-rata sebesar 

3,6722. Oleh karena itu, variabel emotional contagion masuk ke dalam 

kategori tinggi atau lebih besar dari 3,01. Hal ini menujukan bahwa 

responden dalam penelitian ini merasa bahwa pemimpin mereka dapat 

menularkan emosinya dengan baik kepada karyawan. 

 Pada variabel OCB memiliki nilai rata-rata sebesar 3,7904. Oleh 

karena itu, variabel OCB masuk ke dalam kategori tinggi atau lebih besar 

dari 3,01. Hal ini menunjukan bahwa responden dalam penelitian ini merasa 

bahwa mereka memiliki perilaku sukarela atau OCB yang tinggi dalam 

melakukan pekerjaan. 

4.4.  Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan spss dan 

dilakukan dengan menggunakan 2 buah model analisis regresi linier yang 

berbeda, model yang pertama merupakan model regresi linier dengan 

menggunakan variabel moderasi dan model yang kedua merupakan model 

regresi linier dengan menggunakan variabel mediasi. 

4.4.1. Hipotesis 1 

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah emotional contagion 

memoderasi hubungan antara kepemimpinan kharismatik dengan 

keterlibatan kerja. Oleh karena itu akan dilakukan uji asumsi klasik 

seperti berikut ini: 



 
 

4.4.1.1.   Uji Normalitas, Multikolinieritas, dan Heteroskedastisitas 

Data pada pengujian ini dilakukan pengobatan dengan 

melakukan mean centering, yaitu dengan mengurangkan setiap data 

dengan rata-rata dari masing-masing variabel. Oleh karena itu, 

seluruh pengujian yang dilakukan menggunakan data yang sudah di 

mean centering. Berdasarkan lampiran 10a, 10b, 10c berikut ini 

adalah hasil dari uji normalitas, multikolinieritas, dan 

heteroskedastisitas dari ketiga model: 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas, Multikolinieritas, dan Heteroskedastisitas 

Keterangan Normalitas 

Multikolinieritas Heteroskedastisitas 

Tolerance VIF t Sig. 

(KK*EC– 

Kkerja) 
0,200 0,920 1,087 -0,538 

0,592 

        Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Di lihat dari tabel 4.6 menunjukan uji normalitas yang sudah 

dilakukan memiliki nilai signifikansi 0,200 atau di atas 0,05 yang 

berarti bahwa data berdistribusi normal.  

Jika lihat uji multikolinieritas yang sudah dilakukan dapat di 

lihat memiliki nilai tolerance 0,920 atau kurang dari 1 dan nilai VIF 



1,087 atau kurang dari 10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tidak ada korelasi yang kuat antar variabel.  

Jika di lihat dari uji heteroskedastisitas yang sudah dilakukan 

memiliki nilai signifikansi 0,592 atau di atas 0,05, hal ini berarti 

tidak terdapat heteroskedastisitas. 

4.4.1.2. Model Regresi 

Hasil dari analisis regresi linier berganda model moderasi 

untuk pengujian hipotesis 1 dalam penelitian ini berdasarkan 

lampiran 10d adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Model Regresi Hipotesis 1 
 

B 
Std. 

Error Beta 
t Sig. 

(Constant) -0.019 0.060  -0.324 0.747 

Kepemimpinan Kharismatik 0.279 0.099 0.303 2.819 0.006 

Emotional Contagion 0.030 0.087 0.037 0.342 0.733 

KKEC_MC 0.397 0.160 0.269 2.480 0.015 

F 6.110     
Sig F 0.001     
Adj R2 0.166     

       Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 

Dari hasil pengujian regresi yang telah dilakukan dapat 

dilihat bahwa interaksi antara kepemimpinan kharismatik dengan 

emotional contagion memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015 atau 



 
 

< 0,05 yang berarti hipotesis 1 diterima. Dengan kata lain variabel 

emotional contagion dapat memoderasi hubungan antara 

kepemimpinan kharismatik terhadap keterlibatan kerja. Ketika 

pemimpin memiliki kemampuan yang baik dalam menularkan 

emosinya kepada karyawan dan pemimpin memiliki kepemimpinan 

kharismatik, maka hal tersebut dapat mendorong karyawan untuk 

bersemangat dalam bekerja, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap 

pekerjaan, dan senang dalam melakukan pekerjaannya. 

Penelitian hipotesis 1 dalam penelitian ini memiliki nilai F 

sebesar 6,110 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena nilai 

signifikansi < 0,05 dapat di simpulkan bahwa model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi keterlibatan kerja. Dengan kata lain 

interaksi antara kepemimpinan kharismatik dengan emotional 

contagion dapat mempengaruhi keterlibatan kerja. 

Sedangkan nilai adjusted R square menunjukan nilai sebesar 

0,166 atau 16,6%. Hal ini berarti bahwa interaksi antara variabel 

kepemimpinan kharismatik dengan emotional contagion dapat 

menjelaskan 16,6% variasi dari keterlibatan kerja, sedangkan 

sisanya sebesar 83,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar 

model. 

Tindakan penularan emosi yang terjadi karena seseorang 

rentan memperhatikan orang lain dapat membuat orang tersebut 

menangkap emosi orang lain. Seorang pemimpin yang memiliki 



gaya kepemimpinan kharismatik dimana pemimpin memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik dan pemimpin juga dapat 

menularkan emosinya dengan baik dimana pemimpin dapat 

menularkan emosi positif seperti semangat dalam melakukan 

pekerjaan yang ada didalam dirinya kepada karyawan dapat 

membuat karyawan terlibat di dalam pekerjannya. Hal ini 

disebabkan karena pemimpin yang memiliki kemampuan 

komunikasi dan dapat menularkan emosinya dengan baik dapat 

menyalurkan semangat yang dimiliki oleh pemimpin tersebut 

kepada karyawan pada saat pemimpin dan karyawan tersebut sedang 

berkomunikasi. Ketika karyawan dapat menangkap semangat yang 

di tularkan oleh pemimpin, hal tersebut dapat membuat karyawan 

semangat dalam bekerja dan memiliki dedikasi yang tinggi dengan 

pekerjaannya. Hal ini di dukung dengan teori dari Johnson (2008) 

yang mengatakan bahwa penularan emosi yang di lakukan oleh 

pemimpin dapat mempengaruhi hubungan antara pemimpin dengan 

karyawan.    

4.4.2. Hipotesis 2 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah keterlibatan kerja 

memediasi hubungan antara kepemimpinan kharismatik dengan 

OCB. Oleh karena itu akan dilakukan uji asumsi klasik sebagai 

berikut: 

4.4.2.1. Uji Normalitas, Multikolineritas, dan Heteroskedastisitas 



 
 

Berdasarkan lampiran 11a, 11b, 11c berikut ini adalah hasil 

dari uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas dari 

ketiga model: 

Tabel 4.8 

Uji Normalitas, Multikolinieritas, dan Heteroskedastisitas 

Keterangan Normalitas 

Multikolinieritas Heteroskedastisitas 

Tolerance VIF t Sig. 

Model 1 

(KK – Kkerja) 
0,200 - - 0,772 

0,443 

Model 2 

(Kkerja – OCB) 
0,200 - - 0,606 

0,546 

Model 3 

(KK – Kkerja – 

OCB) 

0,185 0,868 1,152 
1,179 & 

0,035 

0,242 & 

0,972 

       Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Di lihat dari tabel 4.8 menunjukan pengujian normalitas dari 

ketiga model memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 yang berarti dari 

ketiga model tersebut semuanya memiliki data yang berdistribusi 

normal.  

Jika di lihat pengujian multikolinieritas model ketiga 

memiliki nilai tolerance 0,868 atau lebih kecil dari 1 dan memiliki 

nilai VIF 1,152 atau lebih kecil dari 10, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antar variabel.  

Jika di lihat dari pengujian heteroskedastisitas dari ketiga 

model semuanya memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, hal ini 

berarti dari ketiga model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. 

4.4.2.2. Model Regresi 



0,333 

SE= 0,098 SE= 0,103 

0,331 

0,363 

SE= 0,096 

Berdasarkan lampiran 10d, 10e, 10f hasil dari analisis regresi 

linier berganda model mediasi untuk pengujian hipotesis 2 dalam 

penelitian ini terdiri dari 3 model adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Model Regresi Hipotesis 2 

Keterangan T Sig. 

Model 1 

(KK – Kkerja) 
3,394 0,001 

Model 2 

(Kkerja – OCB) 
3,793 0,000 

Model 3 

(KK – Kkerja – OCB) 
3,210 0,002 

       Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari hipotesis 2, 

maka akan dilakukan pengujian dengan menggunakan metode sobel 

test. Berikut ini adalah pengujian sobel test yang dilakukan: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 

Pengaruh Tidak langsung 

Keterangan Unstandardized Standard Error 

Keterlibatan 

Kerja 

OCB 
Kepemimpinan 

Kharismatik 



 
 

KK – Kkerja 0,333 (a) 0,098 (Sa
2) 

KK – Kkerja - OCB 0,331 (b) 0,103 (Sb
2) 

Sobel Test 

a * b 0,110223 

a2 * Sb
2 0,001176 

b2 * Sa
2 0,001052 

Z 3,118489 

 

  Dari hasil pengujian sobel test dapat kita lihat bahwa model 

mediasi pada hipotesis 2 memiliki nilai Z sebesar 3,118489 atau > 

1,98 dengan tingkat signifikansi 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel keterlibatan kerja dapat memediasi hubungan antara 

kepemimpinan kharismatik dengan OCB. 

Sedangkan dari hasil pengujian regresi yang telah 

dilakukan dapat di lihat bahwa model penelitian 1 memiliki nilai 

signifikansi 0,001 atau < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

kepemimpinan kharismatik mempengaruhi keterlibatan kerja atau 

dengan kata lain model penelitian yang pertama diterima. Semakin 

baik gaya kepemimpinan kharismatik yang di miliki oleh seorang 

pemimpin maka dapat semakin mempengaruhi karyawannya untuk 

terlibat di dalam pekerjaannya. 

Kemudian model penelitian yang kedua memiliki nilai 

signifikansi 0,000 atau < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel keterlibatan kerja dapat mempengaruhi variabel OCB atau 



dengan kata lain model penelitian yang kedua diterima. Sehingga 

semakin tinggi tingkat keterlibatan kerja yang di alami oleh 

karyawan secara tidak langsung dapat menimbulkan perilaku positif 

yang didasarkan pada kesadaran diri sendiri atau biasa disebut 

dengan OCB. 

Dan pada model penelitian yang ketiga dapat dilihat 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 atau < 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel keterlibatan kerja dapat memediasi 

hubungan antara variabel kepemimpinan kharismatik dengan OCB 

atau dengan kata lain model penelitian yang ketiga diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan kharismatik 

dapat mendorong karyawan untuk memiliki motivasi positif seperti 

semangat dalam melakukan pekerjaannya, merasa senang dalam 

melakukan pekerjaannya, dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam 

pekerjaannya. Dan ketika karyawan sudah mulai terlibat dengan 

pekerjaannya dan mulai merasa nyaman dengan pekerjaannya hal 

tersebut dapat medorong karyawan untuk mengeluarkan perilaku 

positif yang merupakan kesadaran individu atau biasa disebut 

dengan OCB. 

Pemimpin yang berkharismatik adalah pemimpin yang 

memiliki keyakinan yang tinggi kepada karyawan dan dapat 

memberikan motivasi kepada karyawan agar dapat bekerja dengan 

optimal. Hal ini dapat mendorong karyawan untuk terlibat di dalam 



 
 

pekerjaannya karena ketika pemimpin yang berkharismatik dapat 

memotivasi karyawan dan memberi keyakinan yang tinggi kepada 

karyawan hal itu dapat membuat karyawan semangat dalam bekerja 

dan karyawan akan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap 

pekerjaannya karena karyawan merasa bahwa mereka di hargai oleh 

pemimpin mereka dan di akui keberadaannya oleh pemimpin 

mereka. Pada saat karyawan terlibat dengan pekerjaannya yang di 

tandai dengan semangat dalam bekerja, memiliki dedikasi yang 

tinggi terhadap pekerjaannya, dan senang dalam melakukan 

pekerjaannya maka secara tidak langsung karyawan akan merasa 

bahwa pekerjaannya itu sangat berarti baginya dan karyawan akan 

melakukan segalanya dalam pekerjaannya seperti melakukan 

tindakan-tindakan yang tidak di sepakati dalam perjanjian awal yang 

bersifat positif seperti membantu karyawan lain yang sedang dalam 

kesusahan atau tindakan-tindakan lain yang dapat meningkatkan 

performa organisasi. Hal ini di dukung dengan teori dari Meredith & 

Oriel (2010) yang menjelaskan bahwa keterlibatan kerja memediasi 

hubungan antara kepemimpinan kharismatik dengan OCB.  

 

 

 

 

 




