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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Deskripsi Responden 

Responden dari penelitian ini merupakan middle manager dari 

perusahaan manufaktur skala menengah dan besar di kota Semarang.  

Berikut adalah daftar perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 4.1. Data perusahaan 

 
 Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

No Nama Perusahaan
Kues 

disebar

Kues yang 

digunakan

1 PT RAJA BESI 5 5

2 PT ISTW 5 5

3 PT DASA GAYA 5 3

4 PT RODA JATI 5 4

5 PT SAI APPAREL 5 3

6 PT BITRATEX INDUSTRIAL 5 4

7 PT JANSEN INDONESIA 5 4

8 PT MAJU JAYA SARANA GRAFIKA 5 4

9 PT DYRIANA 5 4

10 PT JAMU JAGO 5 5

11 PT GUNA MEKAR INDUSTRI 5 4

12 PT BANDENG JUWANA 5 4

13 PT MARIMAS PUTERA KENCANA 5 5

14 PT SUPERINDO KARYA UTAMA 6 6

15 PT MEBEL JATI 5 5

16 PT KARYA CIPTANYATA WISESA 5 5

17 PT JAMU BOROBUDUR 6 6

18 PT MEKAR JAYA 5 5

19 PT DAMAITEX 5 5

20 CV ETERNA 5 5

21 PT FUMIRA 5 4

22 PT SHAMPARINDO PERDANA 5 4

23 PT LEO AGUNG RAYA 5 4

24 PT JAMU INDONESIA SIMONA 5 4

25 UD SAMUDERA JAYA 5 5

26 CV SEMPURNA BOGA MAKMUR 5 3

132 115JUMLAH
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4.2.  Gambaran Umum Responden 

 

Tabel 4.2.Gambaran Umum Responden 

Keterangan  Jumlah  Persentase 

Jenis 

kelamin 

Pria 64 55.70% 

Wanita 51 44.30% 

Umur 

21-30 

tahun 18 15.70% 

31-40 

tahun 50 43.50% 

41-50 

tahun 40 34.80% 

> 50 

tahun 7 6.10% 

Pendidikan 

terakhir 

Akademi 9 7.80% 

S1 100 87% 

S2 6 5.20% 

Lama 

Bekerja 

0-5 tahun 7 6.10% 

6-10 

tahun 38 33% 

11-15 

taun 39 33.90% 

> 15 

tahun 31 27% 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan tabel 4.2., menunjukkan bahwa responden pria dalam 

penelitian ini berjumlah 64 orang dengan persentase 55.7% dan 51 orang 

wanita dengan persentase 44.30% sehingga dapat dikatakan bahwa 

mayoritas responden berjenis kelamin pria.   

Berdasarkan  tabel 4.2.,menunjukkan bahwa sebanyak 18 

responden berumur 21-30 tahun dengan persentase 15.70%, 50 responden 

berumur  31-40 tahun dengan persentase 43.50%, 40 responden berumur 

41-50 tahun dengan persentase 34.80% dan 7 responden berumur >50 

tahun dengan persentase 6.10%.  mayoritas responden memiliki umur 
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antara 31-40 tahun dengan persentase 43.50% sehingga dapat dikatakan 

bahwa mayoritas responden berumur diantara 31-40 tahun.   

Berdasarkan tabel 4.2., menunjukkan bahwa responden dengan 

pendidikan terakhir akademi sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 100 orang 

dan S2 sebanyak 6 orang dengan persentase masing-masing 7.8%, 87% 

dan 5.2%.  Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa mayoritas 

responden berpendidikan S1. 

Berdasarkan tabel 4.2., 7 responden telah bekerja diantara 0-5 

tahun, 38 responden telah bekerja diantara 6-10 tahun, 39 responden telah 

bekerja diantara 11-15 tahun dan 31 responden telah bekerja selama > 15 

tahun dengan  persentase masing-masing 6.1%, 33%, 33.9% dan 27%.   

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa mayoritas responden memiliki 

lama bekerja antara 11-15 tahun.   

4.3.  Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1. Hasil Pengujian Validitas 

Pengujian validitas pada kelima variabel yaitu 

transformational leadership (TF), transactional leadership (TS), 

knowledge sharing (KS), job performance (JP), dan firm 

performance (FP) dilakukan  dengan menggunakan analisis faktor 

pada program SPSS.  Berikut merupakan hasil uji KMO dan 

rotated component matrix : 
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Tabel 4.3. Pengujian KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity 1 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.743 

Bartlett’s Test of Sphericity Sig 0.000 

Sumber : Lampiran 5 

 Hasil pengujian KMO yaitu 0.757  >  0.5 dan Bartlett’s 

Test of Sphericity signifikan 0.000 sehingga keduanya memenuhi 

syarat.  Selanjutnya dapat dilihat pada rotated component matrix:  

Tabel 4.4. Rotated Component Matrix 1 

 
 Sumber : Lampiran 5 
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 Pada tabel 4.4., pernyataan yang valid akan berkumpul pada 

grup component.  Terlihat bahwa variabel yang tidak valid adalah  

KS1, KS2 dan KS4 sehingga harus dihilangkan dan diuji kembali. 

Tabel 4.5. Pengujian KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity 2 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.737 

Bartlett’s Test of Sphericity Sig 0.000 

Sumber : Lampiran 5 

Pada pengujian kedua, nilai KMO 0.737 > 0.5 dan 

Bartlett’s Test of Spherecity signifikan 0.000 sehingga memenuhi 

syarat.  Selanjutnya dapat melihat hasil pengelompokkan pada 

rotated component matrix dengan  KS1, KS2 dan KS4 yang telah 

dihilangkan. 
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Pada pengujian kedua, dapat dilihat pada tabel 4.6. bahwa 

TS3 tidak berkumpul pada grup componentnya sehingga harus 

dihilangkan dan diuji kembali. 

Tabel 4.7. Pengujian KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity 3 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.740 

Bartlett’s Test of Sphericity Sig 0.000 

Sumber : Lampiran 5 

 Tabel 4.6. Rotated Component Matrix 2 

 
Component 

1 2 3 4 5 

TF1 .530     
TF2 .552     
TF3 .450     
TF4 .585     
TF5 .596     
TF6 .618     
TF7 .505     
TF8 .624     
TS1     .827 

TS2     .792 

TS3 .426     
TS4     .673 

KS3  .496    
KS5  .483    
KS6  .645    
KS7  .607    
KS8  .676    
KS9  .492    
JP1   .653   
JP2   .449   
JP3   .520   
JP4   .644   
JP5   .712   
JP6   .723   
FP1    .466  
FP2    .569  
FP3    .715  
FP4    .498  
FP5    .743  
FP6    .741  

   Sumber : Lampiran 5 
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Pada pengujian ketiga, nilai KMO 0.740 > 0.5 dan 

Bartlett’s Test of Spherecity signifikan 0.000 sehingga memenuhi 

syarat.  Selanjutnya dapat melihat hasil pengelompokkan pada 

rotated component matrix dengan  TS3 yang telah dihilangkan. 

 

Pada pengujian ketiga, dapat dilhat bahwa semua 

instrument telah berkumpul pada grup componentnya sehingga 

semua instrument dapat dikatakan valid. 

Tabel 4.8. Rotated Component Matrix 3 

 
Component 

1 2 3 4 5 

TF1  .532    
TF2  .529    
TF3  .474    
TF4  .595    
TF5  .618    
TF6  .617    
TF7  .518    
TF8  .616    
TS1     .840 

TS2     .790 

TS4     .667 

KS3 .501     
KS5 .460     
KS6 .669     
KS7 .625     
KS8 .697     
KS9 .486     
JP1   .638   
JP2   .427   
JP3   .525   
JP4   .643   
JP5   .727   
JP6   .738   
FP1    .497  
FP2    .563  
FP3    .710  
FP4    .511  
FP5    .746  
FP6    .734  

Sumber : Lampiran 5 
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4.3.2. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Dalam pengujian reliabilitas, suatu variabel dikatakan 

memiliki reliabilitas yang tinggi jika memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha > 0.7.  berdasarkan table 4.9., nilai Cronbach’s Alpha 

menunjukkan nilai diatas 0.7 sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua variabel memiliki reliabilitas yang tinggi dan dapat 

digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

TF 0.750 Reliabel 

TS 0.723 Reliabel 

KS 0.733 Reliabel 

JP 0.753 Reliabel 

FP 0.749 Reliabel 

Sumber : Lampiran 6 

4.4.   Statistik Deskriptif 

 Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk 

mengetahui gambaran dari data penelitian yang telah tersaji pada tabel 

4.10 berikut ini:  
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Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Variabel 

 
Sumber : Lampiran 4 

 Pada variabel transformational leadership, rata-rata jawaban 

responden yaitu sebesar 4.21 yang termasuk dalam kategori tinggi.  Hal ini 

berarti responden memiliki persepsi bahwa pemimpin mereka adalah 

pemimpin yang transformasional karena dapat memotivasi, membimbing 

Rendah Sedang Tinggi

TF1 1-5 4.48 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

TF2 1-5 4.09 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

TF3 1-5 4.26 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

TF4 1-5 4.21 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

TF5 1-5 4.06 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

TF6 1-5 4.03 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

TF7 1-5 4.28 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

TF8 1-5 4.25 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

TF 1-5 4.21 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

TS1 1-5 4.15 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

TS2 1-5 3.41 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Sedang

TS3 1-5 4.06 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

TS 1-5 3.87 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

KS3 1-5 4.4 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

KS5 1-5 4.19 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

KS6 1-5 4.17 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

KS7 1-5 4.01 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

KS8 1-5 4.17 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

KS9 1-5 4.47 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

KS 1-5 4.23 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

JP1 1-5 4.49 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

JP2 1-5 4.52 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

JP3 1-5 4.37 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

JP4 1-5 4.49 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

JP5 1-5 4.22 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

JP6 1-5 4.43 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

JP 1-5 4.42 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

FP1 1-5 4.16 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

FP2 1-5 4.03 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

FP3 1-5 3.76 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

FP4 1-5 3.93 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

FP5 1-5 4.1 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

FP6 1-5 3.84 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

FP 1-5 3.99 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi

Kisaran 

Teoritis Mean

Rentang Skala
Ket.Variabel
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dan membantu mereka terutama dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

Dari 8 pernyataan, terdapat 3 pernyataan yang menunjukkan nilai mean 

dibawah rata-rata yaitu pernyataan 2, 5 dan 6.  Oleh karena itu perusahaan 

dapat memberikan perhatian lebih pada ketiga pernyataan tersebut tentang 

bagaimana pemimipin dapat lebih mendorong bawahannya untuk dapat 

mengambil tantangan-tantangan, berpikir tentang permasalahan dari 

perspektif yang berbeda serta untuk memikirkan kembali hal-hal yang 

tidak pernah diragukan di masa lalu.  

 Hasil mean dari variabel transactional leadership yaitu sebesar 

3.87 yang termasuk dalam kategori tinggi.  Hal ini berarti responden 

memiliki persepsi bahwa pemimpin mereka adalah pemimpin yang 

transaksional karena pemimpin mereka akan memberikan reward ketika 

melakukan pekerjaan dengan baik dan memberi teguran ketika pekerjaan 

yang dilakukan kurang baik.  Dari 3 pernyataan yang valid, pernyataan 2 

memiliki mean dibawah rata-rata sehingga perusahaan dihimbau untuk 

dapat lebih memperhatikan bagaimana pemimpin mengevaluasi kesalahan 

yang dilakukan oleh bawahan. 

 Pada variabel knowledge sharing, menghasilkan rata-rata jawaban 

responden sebesar 4.23 yang termasuk dalam kategori tinggi.  Hal ini 

berarti responden memiliki persepsi bahwa knowledge sharing 

memberikan manfaat baik terhadap pekerjaan mereka maupun secara 

emosional karena dapat mempererat hubungan antara rekan kerja.  Dari 9 

pernyataan, terdapat 4 pernyataan yang memiliki mean dibawah rata-rata 
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yaitu pernyataan 5,6,7 dan 8 sehingga dapat dikatakan bahwa pernyataan 

5, 6, 7 dan 8 belum maksimal sehingga perusahaan harus berfokus pada 

bagaimana mereka mendukung dan mengelola pengetahuan dalam 

database, serta membuat sebuah jalur agar komunikasi antar departemen 

dapat berjalan dengan lancar.    

 Selanjutnya pada variabel job performance, memiliki hasil rata-

rata jawaban responden sebesar 4.42 yang termasuk dalam kategori tinggi.  

Hal ini menandakan responden memiliki persepsi bahwa mereka 

merasakan manfaat dari knowledge sharing terhadap kinerja mereka 

karena mereka dapat memperluas pengetahuan serta mempererat kinerja 

tim.  Dari 6 pernyataan, ada 2 pernyataan yang memiliki mean dibawah 

rata-rata yaitu pernyataan 3 dan 5.  Oleh karena itu perusahaan dapat 

berfokus tentang bagaimana memaksimalkan knowledge sharing sehingga 

dapat membantu dalam pencapaian kinerja yang baik serta menumbuhkan 

sifat saling peduli antar rekan kerja melalui knowledge sharing. 

 Pada variabel firm performance, menunjukkan nilai rata-rata 

jawaban responden sebesar 3.99 yang termasuk dalam kategori tinggi.  Hal 

ini berarti responden memiliki persepsi bahwa kinerja dari organisasi 

mereka lebih unggul dibandingkan dengan kompetitornya.  Dari 6 

pernyataan, terdapat 3 pernyataan yang memiliki mean dibawah rata-rata 

yaitu pernyataan 3, 4 dan 6.  Oleh karena itu perusahaan dapat lebih 

memperhatikan bagaimana kinerja mereka terutama dalam manajemen 
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biaya, manajemen aset dan kemampuan responsive mereka dibandingkan 

kompetitornya. 

Tabel 4.11. Compare Means dan Uji Beda 

 
Sumber : Lampiran 9  

 Pada tabel 4.11. terlihat bahwa nilai signifikansi dari variabel 

transformational leadership (TF) dengan jenis kelamin (0.468), usia 

(0.126), pendidikan (0.742) dan lama bekerja (0.69) lebih besar dari 0.1 

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi responden 

terhadap variabel TF.  Hal ini berarti  responden memiliki persepsi bahwa 

pemimpin mereka adalah pemimpin yang transformasional karena dapat 

membimbing, memotivasi serta membantu mereka dalam rangka 

pencapaian tujuan perusahaan.   

 Pada variabel transactional leadership (TS), hasil compare means 

dengan usia (0.288), pendidikan (0.749) dan lama bekerja (0.653) 

memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.1 sehingga dapat dikatakan bahwa 

tidak ada perbedaan persepsi responden terhadap variabel TS.  Namun 

nilai signifikansi antara variabel transactional leadership (TS) dengan 

jenis kelamin menujukkan hasil 0.015 dimana nilai tersebut lebih kecil 

dari 0.1 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi 

Pria Wanita <30 tahun >30 tahun <S1 >S1 <10 tahun >10 tahun

mean_TF 4.1836 4.2353 0.468 4.1618 4.2713 0.126 4.2095 4.1607 0.742 4.1889 4.2179 0.69

mean_TS 3.9792 3.7386 0.015 3.8284 3.9362 0.288 3.8765 3.8095 0.749 3.8444 3.8905 0.653

mean_KS 4.224 4.2484 0.722 4.2402 4.227 0.849 4.2361 4.2143 0.878 4.2815 4.2048 0.271

mean_JP 4.401 4.4379 0.588 4.3725 4.4823 0.109 4.4198 4.381 0.784 4.4074 4.4238 0.813

mean_FP 3.9375 4.0065 0.394 3.9583 3.9823 0.77 3.9738 3.881 0.581 3.9667 3.969 0.977

SigKeterangan
Jenis_Kelamin Usia Pendidikan Lama Bekerja

Sig Sig Sig
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antara responden pria dan responden wanita terhadap variabel TS.  Wanita 

dan pria memiliki karakteristik yang berbeda karena wanita lebih 

mementingkan adanya bentuk hubungan interpersonal dan komunikasi 

sedangkan pria lebih memandang pekerjaannya sebagai bentuk transaksi 

sehingga wanita memiliki skor mean lebih kecil dibandingkan dengan 

responden pria. 

 Berdasarkan tabel 4.11., terlihat bahwa nilai signifikansi antara 

variabel knowledge sharing (KS) dengan jenis kelamin (0.722), Usia 

(0.849), pendidikan (0.878) dan lama bekerja (0.271) lebih besar dari 0.1 

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi responden 

terhadap variabel KS.  Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

responden memiliki persepsi yang sama tentang adanya manfaat yang 

diperoleh ketika melakukan knowledge sharing serta bagaimana dukungan 

organisasi terhadap knowledge sharing. 

 Pada tabel 4.11., terlihat bahwa nilai signifikansi antara variabel 

job performance (JP) dengan jenis kelamin (0.588), usia (0.109), 

pendidikan (0.784) dan lama bekerja (0.813) lebih besar dari 0.1 sehingga 

dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi responden terhadap 

variabel JP.   Hal ini berarti responden memiliki persepsi yang sama 

tentang dampak yang dirasakan terhadap kinerja mereka ketika melakukan 

knowledge sharing. 

 Pada tabel 4.11., dapat dilihat bahwa nilai signifikansi antara 

variabel firm performance (FP) dengan jenis kelamin (0.394), usia (0.77), 
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pendidikan (0.581), dan lama bekerja (0.977) lebih besar dari 0.1 sehingga 

dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi responden yang 

signifikan terhadap variabel FP.  Hal ini berarti responden memiliki 

persepsi yang sama bahwa kinerja perusahaan mereka lebih unggul dari 

kompetitornya. 

4.5.  Uji Goodness of Fit 

Tabel 4.12. Hasil pengujian Goodness of Fit 

Keterangan Default Saturated Independence Hasil 

CMIN 26.967 .000 92.134 Fit 

CMIN/DF 6.742  9.213 Tidak fit 

GFI 0.910 1.000 0.709 Fit 

AGFI 0.661 - 0.564 Fit 

NFI 0.707 1.000 .000 Fit 

RFI .268 - .000 Fit 

IFI .739 1.000 .000 Fit 

CFI 0.720 1.000 .000 Fit 

PRATIO 0.400 .000 1.000 Fit 

PNFI .283 .000 .000 Fit 

PCFI .288 .000 .000 Fit 

Sumber : Lampiran 7 

Pada tabel 4.12., nilai CMIN pada kolom default menunjukkan 

nilai sebesar 26.967  yang berada diantara nilai CMIN saturated dan 

CMIN independence sehingga dapat dikatakan baik.   Nilai CMIN/DF 

yaitu sebesar 6.742 bernilai > dari 5 sehingga dikatakan tidak fit.  Nilai 

GFI dan AGFI sebesar 0.910 dan 0.661 berada diantara rentang 0 sampai 1 

sehingga dapat dikatakan fit. 

Nilai NFI, RFI, IFI, dan CFI menunjukkan nilai masing-masing 

sebesar 0.707, 0.268, 0.739, dan 0.720 berada pada rentang 0 sampai 
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dengan 1 sehingga dapat dikatakan fit.  Selanjutnya dapat dilihat nilai dari 

PRATIO, PNFI dan PCFI yaitu sebesar 0.400, 0.283 dan 0.288 semuanya 

berada pada rentang 0 sampai dengan 1 sehingga dapat dikatakan fit.  

Dengan melihat hasil dari tabel 4.12. model penelitian ini dapat dikatakan 

fit. 

4.6.  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Structural 

Equation Modelling (SEM) dengan program AMOS 21 dengan tingkat 

error 10%.  Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai CR 

(Critical Ratio) dan nilai P (Probability) pada hasil olah data Regression 

Weights.  Hipotesis dinyatakan diterima jika nilai CR diatas 1.28 dan  nilai 

P dibawah 0.1.  Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Hasil Regression Weight 

 Estimate S.E. CR P 

JP   TF .154 .065 2.378 .017 

KS  TF .262 .065 4.027 *** 

KS  TS .107 .131 .817 .414 

JP   TS -.077 .123 -.630 .529 

JP   KS .416 .087 4.766 *** 

FP  JP .322 .105 3.052 .002 

Sumber : Lampiran 8 

4.6.1. Transformational leadership berpengaruh positif terhadap job 

performance 

Hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu 

transformational leadership berpengaruh  positif terhadap job 

performance.  Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.13,  nilai CR 

pada pengaruh TF terhadap JP yaitu sebesar 2.378 > 1.28 dan nilai 

P sebesar 0.017 < 0.1 sehingga dapat dikatakan bahwa 
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transformational leadership berpengaruh positif terhadap job 

performance.  

4.6.2. Transformational leadership berpengaruh positif terhadap 

knowledge sharing 

Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu transformational 

leadership berpengaruh positif terhadap knowledge sharing.  

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.13, nilai CR pada pengaruh 

TF terhadap KS yaitu sebesar 4.027 > 1.28 dan nilai P sebesar 

0.000 < 0.1 sehingga dapat dikatakan bahwa transformational 

leadership berpengaruh positif terhadap knowledge sharing. 

 

4.6.3. Transactional leadership berpengaruh positif terhadap 

knowledge sharing 

 Hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu Transactional 

leadership berpengaruh positif terhadap knowledge sharing.  

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.13, nilai CR pada pengaruh 

TS terhadap KS yaitu sebesar 0.817 < 1.28 dan nilai P sebesar 

0.414 > 0.1 sehingga dapat dikatakan bahwa transactional 

leadership tidak berpengaruh terhadap knowledge sharing. 

4.6.4. Transactional leadership berpengaruh positif terhadap job 

performance 

Hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu transactional 

leadership berpengaruh positif terhadap job performance.  

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.13, nilai CR pada pengaruh 

TS terhadap JP yaitu sebesar -0.630 < 1.28 dan nilai P sebesar 
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0.529 > 0.1 sehingga dapat dikatakan bahwa transactional 

leadership tidak berpengaruh terhadap job performance. 

4.6.5. Knowledge sharing berpengaruh positif terhadap job 

performance 

Hipotesis kelima pada penelitian ini yaitu knowledge 

sharing berpengaruh positif terhadap job performance.  

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.13, nilai CR pada pengaruh 

KS terhadap JP yaitu sebesar 4.766 >1,28 dan nilai P sebesar 0.00 

< 0.1 sehingga dapat dikatakan bahwa knowledge sharing 

berpengaruh positif terhadap job performance. 

4.6.6. Job performance berpengaruh positif terhadap firm 

performance 

Hipotesis keenam pada penelitian ini yaitu job performance 

berpengaruh positif terhadap firm performance.  Berdasarkan hasil 

analisis pada tabel 4.13, nilai CR pada pengaruh JP terhadap FP 

yaitu sebesar 3.052 > 1.28 dan nilai P sebesar 0.002 < 0.1 sehingga 

dapat dikatakan bahwa job performance berpengaruh positif 

terhadap firm performance. 

4.7.  Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis pertama dalam penelitian ini 

diterima yaitu transformational leadership berpengaruh  positif terhadap 

job performance.  Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Ra’ed Masa’deh, (2016) dan menunjukkan hasil yang 

sama ketika digeneralisasikan pada sampel yang berbeda yaitu perusahaan 

manufaktur bahwa semakin tinggi sifat transformasional pada pemimpin 
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responden, maka semakin baik pula job performance mereka.  

Transformational leadership merupakan gaya kepemimpinan yang 

berfokus pada bagaimana membangun hubungan yang baik terhadap 

bawahannya.  Pemimpin yang transformasional tidak hanya memberi 

suatu pekerjaan begitu saja, namun mereka juga membimbing, memotivasi 

mendukung dan membantu bawahannya ketika menemui kendala sehingga 

bawahan akan terinspirasi serta termotivasi dan dapat melakukan 

pekerjaannya dengan baik sehingga job performance mereka juga semakin 

baik.   

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis kedua dalam penelitian ini 

diterima yaitu transformational leadership berpengaruh positif terhadap 

knowledge sharing.  Hasil tersebut konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Ra’ed Masa’deh, (2016) dan 

menunjukkan hasil yang sama ketika digeneralisasikan pada sampel yang 

berbeda yaitu perusahaan manufaktur sehingga dapat dikatakan bahwa 

semakin transformasional pemimpinnya, maka akan semakin banyak pula 

manfaat yang diterima ketika melakukan knowledge sharing.  Pemimpin 

dengan gaya kepemimpinan transformasional membangun hubungan 

interpersonal antara atasan dan bawahan dengan memotivasi, serta 

memahami keadaan mereka.  Pemimpin yang transfomasional juga akan 

menginspirasi dan menstimulasi bawahannya untuk dapat menukarkan 

baik ide-ide baru maupun pengetahuan.  Adanya interaksi antara atasan 

dan bawahan baik dalam pertukaran ide, gagasan, pengalaman, informasi 
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dan pengetahuan tersebut merupakan bentuk dari knowledge sharing 

sehingga bawahan pun akan merasakan manfaat dari adanya knowledge 

sharing tersebut dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka karena 

mereka dapat mempererat kinerja tim, meningkatkan efisiensi, 

meningkatkan kemampuan inovasi, dsb.     

 Dari hasil pengujian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak 

sehingga dapat dinyatakan bahwa transactional leadership tidak 

berpengaruh terhadap knowledge sharing.  Hasil tersebut tidak konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ra’ed Masa’deh 

(2016).  Hipotesis ketiga ini ditolak karena kurang mempertimbangkan 

jenis kelamin responden.  Berdasarkan hasil compare means dalam tabel 

4.11., antara variabel transactional leadership dengan knowledge sharing, 

diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin pria memiliki persepsi 

yang lebih tinggi tentang gaya kepemimpinan transaksional dibandingkan 

dengan wanita.  Responden pria lebih merasa bahwa pemimpin mereka 

adalah pemimpin yang transaksional karena pria lebih berorientasi pada 

apa yang mampu ia dapatkan mengingat perannya sebagai tulang 

punggung keluarga dibandingkan dengan wanita.  Selain itu, berdasarkan 

tabel 4.2., terlihat bahwa ternyata jumlah responden pria lebih banyak 

dibandingkan dengan responden wanita  sehingga penyebaran kuesioner 

menjadi tidak merata dan menyebabkan hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini ditolak.   
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 Setelah melakukan pengujian, hipotesis keempat dalam penelitian 

ini ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa transactional leadership tidak 

berpengaruh terhadap job performance.  Hasil tersebut tidak konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ra’ed Masa’deh 

(2016).    Hipotesis keempat ini ditolak karena kurang mempertimbangkan 

jenis kelamin responden.  Berdasarkan hasil compare means dalam tabel 

4.11., antara variabel transactional leadership dengan job performance, 

diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin pria memiliki persepsi 

yang lebih tinggi tentang gaya kepemimpinan transaksional dibandingkan 

dengan wanita.  Perbedaan tersebut dapat disebabkan karena adanya faktor 

kebutuhan yang berbeda antara responden pria dan wanita dimana pria 

akan lebih berorientasi pada imbalan yang mampu didapatkan dari hasil 

kinerjanya dibandingkan dengan wanita.  Selain itu, berdasarkan tabel 4.2.,  

terdapat pula perbedaan jumlah responden antara pria dan wanita yaitu 

terdapat sebanyak 64 responden pria dan 51 responden wanita sehingga 

menyebabkan penyebaran data tidak merata dan menyebabkan hipotesis 

keempat dalam penelitian ini ditolak.  

 Dari hasil pengujian diatas, hipotesis kelima dalam penelitian ini 

diterima yaitu knowledge sharing berpengaruh positif terhadap job 

performance.  Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ra’ed Masa’deh, (2016) dan menunjukkan hasil yang sama 

ketika digeneralisasikan pada sampel yang berbeda yaitu perusahaan 

manufaktur sehingga dapat dikatakan bahwa semakin banyak manfaat 
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yang diperoleh dari knowledge sharing maka job performance dari 

responden akan meningkat pula.  Dengan adanya knowledge sharing,  

responden dapat saling bertukar baik informasi, pengalaman, ide, saran 

dan keahlian yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan mereka 

karena dapat menciptakan baik inovasi maupun meningkatkan 

produktivitas mereka.  Selain itu, knowledge sharing juga dapat 

mempererat ikatan emosional karena adanya interaksi ketika melakukan 

knowledge sharing sehingga kinerja tim dapat meningkat.  Karyawan pun 

juga akan merasakan manfaat dari knowledge sharing karena mereka dapat 

meningkatkan efisiensi kerja, memperluas pengetahuan serta 

meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah sehingga 

mereka akan menghasilkan job performance yang baik. 

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis keenam dalam penelitian ini 

diterima yaitu yaitu job performance berpengaruh positif terhadap firm 

performance.  Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ra’ed Masa’deh, (2016) dan menunjukkan hasil yang sama 

ketika digeneralisasikan pada sampel yang berbeda yaitu perusahaan 

manufaktur bahwa ketika job performance mereka baik maka firm 

performance juga akan baik.  Job performance tidak hanya dapat dilihat 

dari bagaimana karyawan menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan 

mereka namun juga dari interaksi antara karyawan dimana ketika mereka 

memiliki tingkat kerjasama yang baik, kepedulian yang tinggi dengan 

saling membantu rekan mereka tentunya akan menjadi keunggulan 
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tersendiri dalam organisasi tersebut.  Didukung dengan sifat kepedulian 

yang dimiliki, mereka tidak hanya berfokus pada kinerja finansial saja, 

namun juga pada kinerja non finansial dimana dengan tingkat kerjasama 

yang tinggi mereka akan mampu untuk menciptakan inovasi, 

meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, berorientasi pada 

pelanggan  yang dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif dari 

perusahaan mereka sehingga akan menghasilkan firm performance yang 

baik pula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


