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ABSTRACT

Path  goal  theory  of  leadership  propose  a  proposition  that   personal 
characteristic or personality is considered as situational factor and it is 
placed between leadership and important organization outcome such as 
job  satisfaction  or  performance.  This  study  directed  to  test  the 
proposition of path goal theory and used locus of control as situational 
variabel. Sample consist of 62 employee of government institution. The 
result of study show that hypotheses proposed not fully supported by 
data. Statistically, interaction between leadership and  locus of control 
only marginally significant. 

Keywords:  path  goal  theory,  kepuasan  kerja,  locus  of  control, 
marginally significant, regresi interaksi.

I. PENDAHULUAN

Rowley (1997) menekankan bahwa kepemimpinan adalah esensial dalam setiap 

organisasi. Sejumlah besar literatur kepemimpinan dalam berbagai seting, aliran serta 

konsep  telah  dicurahkan  untuk  meningkatkan  kontribusi  terhadap  pemahaman 

mengenai kepemimpinan. Dengan memandang bahwa kepemimpinan adalah penting, 

kebutuhan mengenai kepemimpinan yang efektif meningkat secara cepat karena adanya 

percepatan dalam kompleksitas dan perubahan lingkungan organisasi (Hellriegel et al., 

2001:  324).  Day  dan  Lord  (dalam  Robbins,  1997:  383)  menekankan  arti  penting 

kepemimpinan dalam keberhasilan organisasi, bahwa kepemimpinan diperlukan demi 

tercapainya koordinasi (coordination) dan pengendalian (control).
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Subjek  yang  dikoordinasi,  dikontrol,  dan  diarahkan  oleh  seorang pemimpin 

adalah  bawahannya  yang  menjadi  anggota  suatu  organisasi  atau  pegawai  suatu 

organisasi baik privat maupun publik. 

Namun  bagaimana  supaya  pemimpin  mampu  menjalankan  kepemimpinan 

secara efektif? Teoritisi  yang tergolong teoritisi  situasional menekankan arti  penting 

situasi (Beekun dan Badawi, 1999; Fiedler, 1974). Para teoritisi situasional menyatakan 

bahwa  efektivitas  kepemimpinan  tergantung  pada  suatu  kesesuian  (fit)  antara 

kepribadian, tugas, kekuasaan, sikap, dan persepsi (Ivancevich et al., 2001: 436). Di 

antara pendekatan situasional, path-goal theory merupakan pendekatan yang mengakui 

adanya karakteristik pribadi atau kepribadian bawahan yang diantaranya memasukkan 

konstruk locus of control sebagai faktor situasional dengan kepuasan kerja dan kinerja 

bawahan sebagai outcomes (Ivancevich et al., 2001: 440). 

Pandangan  path-goal  theory bahwa  kepuasan  kerja  dan  kinerja  merupakan 

outcomes penting, nampaknya  sejalan dengan pandangan Beekun dan Badawi (1999) 

yang  menyatakan  bahwa  fungsi  kepemimpinan  diantaranya  adalah  berupaya 

mensejahterakan bawahannya.

Namun demikian, Ivancevich et al. (2001: 441) mengkritisi  path-goal theory. 

Menurut mereka, hasil-hasil studi yang kurang begitu jelas. Menurut mereka, “the path-

goal theory warrants further studi because some questions remain about its predictive  

power“. Karenanya, studi terhadap teori kepemimpinan berdasarkan  path-goal theory 

menjadi bidang yang layak untuk diteliti lebih jauh. 

II. REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Salah satu proposisi  path-goal  theory seperti  yang  dikemukakan House dan 

Mitchell (1974) adalah:

“…. the leader behavior is acceptable and satisfying to subordinate to 
the  extent  that  the  subordinates  see  such  behavior  as  either  an  
immediate  source  of  satisfaction  or  as  instrumental  to  future  
satisfaction.”

Intan Pramesti Dewi
Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja 

dengan Locus of Control sebagai Variabel Pemoderasi

51



Karenanya, input bagi teori tesebut adalah beragam jenis perilaku pemimpin, 

dan  outputnya  adalah  penerimaan bawahan terhadap kepemimpinan,  kepuasan  kerja 

bawahan, dan motivasi bawahan (Miner, 1980).  

Feldman dan Arnold (1987: 319) menyatakan bahwa ide dasar yang melandasi 

teori ini adalah bahwa seorang pemimpin dapat mempengaruhi kepuasan, motivasi dan 

kinerja  bawahan  dengan  cara  (1)  memberikan  ganjaran  (rewards);  (2)  perolehan 

ganjaran  tergantung  pada  pencapaian  kinerja;  dan  (3)  membantu  bawahan  dalam 

memperoleh  ganjaran  dengan  menjelaskan  arah (path)  tujuan-tujuan  (yaitu  dengan 

membantu  bawahan  untuk  memahami  secara  jelas  tentang  apa  yang  harus  mereka 

kerjakan), dan membuat arah tersebut mudah dilaksanakan (yaitu dengan memberikan 

bantuan pada bawahan).

Path-goal theory membedakan empat jenis gaya perilaku kepemimpinn yaitu 

directive, supportive, participative,  dan  achievement-oriented. Namun, berbagai studi 

yang pernah dilakukan mengelompokkan keempat jenis tersebut ke dalam supportive 

leadership dan directive leadership (Ivancevich et al., 2001: 441).

Pengelompokkan tersebut tidak mengherankan mengingat akar pemikiran dari 

path  goal-theory itu  sendiri.  Menurut  Miner  (1980),  path-goal  theory berakar  pada 

studi  dari  kelompok  Universitas  Ohio  yang  menghasilkan  dua  jenis  perilaku 

kepemimpinan  yaitu  consideration dan  initiation  of  structure.  Consideration 

mencerminkan hubungan pimpinan dan bawahan yang mengindikasikan kepercayaan, 

respek, kehangatan, perhatian terhadap kebutuhan pribadi bawahan yang dicerminkan 

oleh komunikasi dua arah dan partisipasi bawahan. Initiation of structure memfokuskan 

secara  langsung  pada  tujuan-tujuan  organisasi,  pengorganisasian  dan  pendefinisian 

tugas, penetapan peran bawahan secara tegas, penetapan pekerjaan, perencanaan kerja, 

dan tekan untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

Dua  outcomes penting  dari  path-goal  theory adalah  kepuasan  dan  kinerja. 

Path-goal  theory menyatakan  bahwa  tidak  ada  gaya  perilaku  kepemimpinan  yang 

secara universal menghasilkan motivasi dan kepuasan bawahan yang tinggi. Perbedaan 

situasi  mensyaratkan  gaya  perilaku  kepemimpinan  yang  berbeda.  Path-goal  theory 

mengidentifikasi dua jenis variabel situasional, yaitu (1)  the environmental pressures  
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and demand, dan (2) the personal characteristics of subordinates (Feldman dan Arnold, 

1987: 320). Adapun karakteristik personal yang diidentifikasi teori ini adalah  ability,  

needs dan motives, dan locus of control.

Locus of control menunjuk pada sejauhmana individual percaya bahwa mereka 

dapat mengendalikan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi mereka (Hellriegel et al., 

2001: 44). House dan Mitchell menggunakan konstruk locus of control sebagai faktor 

kontingensi  (Miner,  1980).  Mereka  menemukan  bahwa  individual  yang  memiliki 

internal  locus of  control (percaya  bahwa ganjaran tergantung pada usahanya)  secara 

umum lebih merasa puas dengan partisipatif atau consideration. Sementara itu, individu 

yang memiliki external locus of control (individu yang meyakini mereka tidak memiliki 

kontrol terhadap ganjaran) secara umum lebih terpuaskan dengan kepemimpinan yang 

direktif atau initiation of structure.  

Studi  sejenis  dilakukan  oleh  Blank  et  al.  (1990)  yang  menggunakan 

consideration dan initiation of structure dalam memprediksi kepuasan kerja bawahan, 

namun tidak menggunakan locus of control sebagai moderator melainkan menggunakan 

konstruk  maturity sebagai moderator. Dari hasil studinya mereka menemukan bahwa 

interaksi antara  maturity dan  consideration maupun antara  maturity dan  initiation of  

structure memiliki efek positif terhadap kepuasan dan kinerja.

Koemiati (2002) mengkaji pengaruh perilaku kepemimpinan transformasional 

(sejenis  dengan  consideration)  terhadap  kepuasan  kerja  bawahan  dengan  locus  of  

control sebagai variabel moderator. Hasil studi menyimpulkan bahwa locus of control 

bukan merupakan moderator yang signifikan.

DeCarlo dan Agarwal (1999) melakukan studi dengan sampel manajer India, 

Amerika  dan Australian dengan variabel  otonomi  sebagai  moderator.  Dari  studinya, 

mereka  menyimpulkan  bahwa  interaksi  antara  otonomi  dan  consideration memiliki 

efek  positif  dan  signifikan  terhadap kepuasan  kerja  salesperson,  sedangan interaksi 

antara initiation of structure dan otonomi tidak signifikan.

Studi  ini  mencoba  mengkaji  gaya  perilaku kepemimpinan  berdasarkan  path 

goal theory dengan menempatkan  locus of control sebagai variabel yang memoderasi 
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hubungan  antara  gaya  perilaku  kepemimpinan  dan  kepuasan  kerja.  Adapun  model 

analisis yang dapat dikembangkan pada studi ini disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Model Analisis

Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  dan  model  tersebut  di  atas,  hipotesis  yang 

dapat diajukan adalah:

H1 :  Terdapat hubungan yang positif antara interaksi directive leadership dan locus of  

control dengan kepuasan kerja

H2 :  Terdapat hubungan yang positif antara interaksi supportive leadership dan 

locus of control dengan kepuasan kerja

III. METODE PENELITIAN

Sampel  terdiri  atas  62  pegawai  yang  bekerja  pada  intansi  pemerintah  yang 

berlokasi di Bandung. Komposisi sampel (subjek) mencakup berbagai tingkatan dalam 

organisasi.  Responden  diminta  untuk  mengisi  daftar  isian  dan  kuesioner  mengenai 

variabel-variabel yang diteliti dan beberapa karakteristik demografi.

Hipotesis  penelitian  diuji  dengan menggunakan  regresi  interaksi.  Persamaan 

regresi interaksi yang diajukan adalah:

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3Z + b4 X1Z + b5 X1Z + ε

Keterangan:
X1 : Supportive Leadership
X2 : Directive Leadership
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Z : Locus of control
Y : Kepuasan Kerja

Uji  signifikansi  dilakukan  dengan  melihat  apakah  interaksi  antara 

consideration dan locus of control (X1Z) serta antara initiation of structure dan locus of  

control (X2Z)  signifikan  atau  tidak.  Pada  studi  ini,  digunakan  dua  cara  pengujian 

signifikansi  interaksi.  Pertama,  mengacu  pada  pandangan  Hair  et  al.  (1998)  bahwa 

signifikansi variabel interaksi dapat ditentukan dengan melihat apakah perubahan pada 

koefisien determinasi (∆R2) signifikan atau tidak. 

Gaya  perilaku  kepemimpinan  diukur  menggunakan  The  Leader  Behavior  

Descriptive Questionaire (LBDQ-XII)  yang dikembangkan oleh Stodgil   dan Coons 

(1957). LBDQ-XII merupakan instrumen yang memiliki dasar teoritis yang kuat dan 

telah  digunakan  sejak  studi-studi  awal  path-goal  theory  baik  oleh  House  (1971) 

maupun Evan (1970).  Locus of control diukur dengan instrumen yang dikembangkan 

oleh Burger (1986). Kepuasan kerja diukur dengan menggunakan respon terhadap skala 

yang dikembangkan oleh Brayfield dan Rothe (1951). 

HASIL-HASIL

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel  1  menyajikan  statistik  deskriptif  masing-masing  variabel.  Secara 

individual,  variabel  directive dan  supportive tidak memiliki  korelasi  yang signifikan 

dengan kepuasan kerja,  sedangkan untuk  locus of  control korelasinya  adalah sangat 

signifikan.  Namun  demikian,  dalam interaksinya  dengan  locus  of  control,  perilaku 

kepemimpinan directive dan supportive memiliki korelasi positif dan signifikan dengan 

kepuasan kerja. 

Tabel 1. Mean, Standar Deviasi dan Korelasi Bi-variate
 Mean S.D 1 2 3 4 5

1. Dir. 3.902 .472

2. Supp. 3.487 .392 .130

3. LoC 4.854 .520 .098 .184

4. Dir. x LoC 18.963 3.148 .774+ .210* .702+

5. Supp. x LoC 16.963 2.864 .145 .772+ .763+ .585+

6. Kepuasan 4.700 .321 .008 .083 .741+ .470+ .543+

    +  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed), *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
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III.2. Estimasi Parameter

Studi  ini  menghipotesiskan   bahwa  perilaku  kepemimpinan  directive dan 

supportive berinteraksi dengan locus of control dalam mempengaruhi kepuasan kerja. 

Efek interaksi secara statistik, ditunjukkan oleh tingkat signifikansi perubahan koefisien 

determinasi 

Tabel 2 ANOVA

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 3.537 3 1.179 24.524 .000(a)

Residual 2.836 59 4.807E-02
Total 6.373 62  

2 Regression 3.782 5 .756 16.646 .000(b)
Residual 2.590 57 4.544E-02   
Total 6.373 62    

a.  Predictors: (Constant), LoC, Directive, Supportive
b.  Predictors: (Constant), LoC, Directive, Supportive, Dir x LoC, Supp x LoC
c.  Dependent Variable: Kepuasan

Tabel  2  Analysis  of  Variance (ANOVA)  menunjukkan  tingkat  signifikansi 

untuk masing-masing model regresi dimana model 1 untuk regresi non-interaksi dan 

model 2 untuk regresi yang menyertakan variabel interaksi.

Dari  tabel  tersebut,  besarnya  koefisien  F  baik  untuk  regresi  non-interaksi 

(model 1) maupun regresi interaksi (model 2) adalah sangat signifikan (p-value 0.000 

dan  0.000).  Karena  itu,  secara  simultan,  kedua  model  adalah  signifikan  dimana 

sekurang-kurangnya satu variabel adalah signifikan. Untuk melihat efek moderasi tidak 

diukur melalui model-model secara individual melainkan dengan melihat signifikansi 

perubahan koefisien determinasi. Tabel 3 Model Summary menyajikan informasi untuk 

melihat efek moderasi.

Tabel 3. Model Summary

Mo
del
 

R
 

R Square
 

Adjusted R 
Square

 

Std. Error of 
the Estimate

 

Change Statistics

R Square 
Change

F 
Change df1 df2

Sig. F 
Change

1 .745(a) .555 .532 .2192 .555 24.524 3 59 .000
2 .770(b) .594 .558 .2132 .039 2.704 2 57 .076
a  Predictors: (Constant), LoC, Directive, Supportive
b  Predictors: (Constant), LoC, Directive, Supportive, Dir x LoC, Supp x LoC
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Tabel  3  Model  Summary  pada  kolom  Change  Statistics dapat  dilihat 

bahwa  perubahan  koefisien  determinasi  (R  Square  Change)  untuk  model  2 

adalah sebesar 0.039 dengan tingkat signifikasi untuk perubahan sebesar 0.076 

(Sig.  F Change).  Jika menggunakan kriteria  “ketat”  pada tingkat  signifikansi 

0.05  maka  perubahan  koefisien  determinasi  tergolong  pada  marginally  

significant. Hal ini bermakna bahwa locus of control sebagai variabel moderator 

adalah tidak memiliki efek yang signifikan bagi dalam hubungan antara perilaku 

kepemimpinan  directive dan  supportive dengan  kepuasan  kerja.  Temuan  ini 

menunjukkan bahwa locus of control ternyata tidak dapat memenuhi fungsinya 

sebagai  variabel  situasional  yang  dipandang  dapat  meningkatkan  efektifitas 

kepemimpinan.   

Jika dilakukan standar  yang “longgar” yaitu  tingkat  signifikansi  0.10, 

hasil  regresi  interaksi  dapat  ditafsirkan  secara  berbeda.  Dengan  memandang 

bahwa interaksi  adalah signifikan (meskipun marjinal),  Tabel 4 menunjukkan 

hasil regresi interaksi. 

Tabel 4. Estimasi Parameter  

 
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

 B Std. Error Beta   
(Constant) 7.768 3.562  2.181 .033
Directive 6.763E-02 .576 .100 .117 .907
Supportive -1.561 .683 -1.909 -2.285 .026
LoC -.578 .748 -.937 -.772 .443
Dir x LoC -.022 .121 -.213 -.180 .858
Supp x LoC .318 .142 2.842 2.240 .029

Dari tabel tersebut, efek interaksi antara perilaku kepemimpinan  directive dan 

locus  of  control terhadap  kepuasan  kerja  bawahan  adalah  tidak  signifikan  (p-value 

0.858).  Sedangkan  efek  interaksi  perilaku  kepemimpinan  supportive dan  locus  of  

control terhadap kepuasan kerja adalah positif dan signifikan (p-value 0.029). 

Intan Pramesti Dewi
Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja 

dengan Locus of Control sebagai Variabel Pemoderasi

57



KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Path-goal  theory menyatakan  bahwa  perilaku  kepemimpinan  directive dan 

supportive berinteraksi dengan variabel personal  locus of control dalam hubungannya 

dengan kepuasan  kerja.  Studi  ini  mencoba  mengkaji  pandangan yang  dikemukakan 

path-goal theory.

Penafsiran  terhadap  hasil  studi  ini  perlu  dilakukan  secara  hati-hati  dengan 

memandang  beberapa  hal  yang  krusial.  Pertama,  dengan  menggunakan  kriteria 

signifikansi  pada  perubahan  koefisien  determinasi,  hasil  studi  menunjukkan  bahwa 

keberadaan locus of control sebagai faktor situasional hanya menghasilkan signifikansi 

secara marjinal.  Karenanya, dapat dikatakan bahwa  locus of control bukan moderator 

yang  signifikan.  Kedua,  pengujian  secara  individual  menunjukkan  bahwa  interaksi 

antara perilaku kepemimpinan  supportive dan  locus of  control memiliki  efek positif 

yang  signifikan  terhadap  kepuasan  kerja.  Oleh  karena  itu,  keputusan  penarikan 

kesimpulan  teoritis  dari  hasil  studi  ini  sangat  tergantung  pada  judgment dalam 

menafsirkan makna signifikansi secara marjinal (marginally significant). 

Beberapa keterbatasan dari studi ini dapat dikemukakan.  Pertama,  penelitian 

dilakukan  pada  instansi  pemerintah.  Karenanya,  hasil  penelitian  tidak  dapat 

digeneralisir  pada  instansi  lainnya  baik instansi  pemerintah maupun  swasta.  Kedua, 

jumlah sampel sebanyak 62. Meskipun memenuhi kriteria yang ditetapkan (Sekaran, 

2000),  jumlah  sampel  cukup  riskan,  mengingat  subjek  yang  diteliti  (responden) 

mencakup berbagai tingkatan atau hirarki organisasi.

Untuk  penelitian  selanjutnya,  peneliti  hendaknya  mengkaji  organisasi  lain 

untuk mempertegas hasil-hasil penelitian ini maupun yang lainnya seperti yang pernah 

dilakukan oleh Blanks et al. (1990) dan Koemiati (2002). 

--- 000 ---
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