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MOTTO 

 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”  

(QS. Ar Ra’d: 11) 

 

 

 

‘’Állah  tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 

Ia mendapat pahala (dari kebajikan)yang diusahakannya dan iamendapat siksa 

(dari(kejahatan) yang dikerjakannya.’’ 

(QS.Al.Baqarah:286) 

 

 

 

‘’Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 

lain dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu berharap.’’ 

(QS.Al Insyirah;6-8) 
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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH SERVANT LEADERSHIP, KOMITMEN ORGANISASI, 

DAN BURNOUT TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

(Studi Empiris Pada Karyawan PDAM Kabupaten Magelang) 

 

Oleh: 

Meti Azumastuti 

16.0101.0144 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh servant 

leadership, komitmen organisasi, dan burnout terhadap kineerja karyawan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PDAM Kabupaten 

Magelang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 responden 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda, pengujian instrumen, koefisien 

determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel servant 

leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel 

komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Variabel burnout  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

 

Kata kunci :  Servant Leadership, Komitmen Organisasi, Burnout,  

Kinerja Karyawan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Salah satu aspek yang meliputi manajemen sumber daya manusia di 

sebuah perusahaan adalah kinerja. Menurut Moeheriono (2014:95), Kinerja 

atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi, dan misi organisai yang di tuangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja yang baik tentu saja menjadi 

harapan bagi semua perusahaan.  

Dalam mewujudkan kinerja karyawan tentunya diperlukan banyak 

faktor salah satunya adalah bagaimana cara seorang pemimpin atau atasan 

dalam mengarahkan para bawahan atau staf untuk mencapai tujuan 

organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu 

kelompok yang ditujukan pada pencapaian tujuan (Wibowo 2015 : 279). 

Dalam menerapkan kepemimpinan, setiap pemimpin memiliki cara atau 

gaya kepemimimpinannya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi.  

Salah satu gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu 

organisasi adalah gaya kepemimpinan servant leadership. Servant 

leadership atau Kepemimpinan yang melayani adalah suatu gaya 

kepemimpinan yang ditandai dengan melampaui kepentingan pemimpin 

sendiri dan akan menitikberatkan pada kesempatan untuk membantu para 

pengikutnya agar bertumbuh dan berkembang (Robbins dan Judge  
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2015 :267). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwandari (2016) 

menyatakan bahwa servant leadership berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmi (2018) menyatakan bahwa servant leadership berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Salah satu hasil dari pemimpin dalam memengaruhi para anggota 

dalam suatu organisasi adalah komitmen organisasi para pengikutnya, jika 

komitmen para pengikut terhadap organisasinya tinggi mereka akan 

melaksanakan tugasnya secara maksimal (Wirawan 2014 : 699). Menurut 

Wibowo, pada dasarnya Komitemen organisasi merupakan kesediaan 

seseorang untuk meningkatkan diri dan menunjukan loyalitas pada 

organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi 

(Wibowo : 2015 : 188).   

Hasil penelitian terkait dengan variabel komitmen organisasi yang 

dilakukan oleh Lukito (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

berbeda dengan hasil penelitian Mekta (2017) yang menyatakan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Kinerja yang baik tentu tidak akan tercipta apabila karyawan 

mengalami kelelahan emosional atau menghargai rendah dirinya sendiri, 

atau biasa disebut dengan istilah burnout (kelelahan). Dalam suasana 

bekerja pada suatu perusahaan, setiap individu pasti memiliki masalah 
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terlepas dari jabatan yang dipegangnya. Hal ini karena burnout seringkali 

menghambat laju kinerja para karyawan yang akhirnya merugikan 

perusahaan. Burnout seringkali muncul di dunia kerja dikarenakan rutinitas 

serta tekanan yang tinggi dalam kesehariaannya.  

Permasalahan mengenai burnout terhadap kinerja karyawan 

ditunjukan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2018)  

menjelaskan bahwa hasil dari analisis regresi linier sederhana menunjukkan 

bahwa burnout memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, yang 

artinya saat burnout yang terjadi tidak segera diatasi maka kinerja karyawan 

akan terus mengalami kemunduran. Hal berbeda terlihat pada hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Utari (2017) menjelaskan bahwa dari hasil 

analisis jalur menunjukkan bahwa burnout berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja.  

Gambar 1.1 Daftar Absensi Pegawai Keseluruhan Tahun 2019

 

 

Dilihat pada gambar 1.1 diatas fenomena yang dapat dilihat dari 

absensi pegawai keseluruhan tahun 2019 pada Kantor PDAM Kabupaten 

Magelang, kinerja karyawan belum menunjukkan kondisi yang optimal. 

Persentase (%)
0

0,5

1

1,5

2

Sakit Izin Cuti Terlambat Tanpa
Keterangan

Grafik Absensi Pegawai Tahun 2019

Sumber : PDAM Kabupaten Magelang 2019 

Jumlah Pegawai Keseluruhan 157 
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Masih adanya keluhan para karyawan dalam menjalankan pekerjaannya, 

banyaknya karyawan yang mengalami sakit karena kelelahan sehingga izin 

untuk tidak masuk kerja, banyaknya karyawan yang sering izin dan cuti, ini 

akan berdampak pada kinerja dan pelayanan kantor PDAM Kabupaten 

Magelang. Sedangkan sangat banyak karyawan yang datang terlambat ini 

mencerminkan bahwa kedisiplinan dan kesadaran diri karyawan Kantor 

PDAM Kabupaten Magelang sangat lemah. Hal seperti ini jelas akan 

mengganggu kinerja karyawan dalam suatu organisasi sehingga perlu 

dilakukan pembenahan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Untuk mendapatkan karyawan berkualitas, berkomitmen, dan 

berkinerja baik demi mencapai visi dan misi Kantor PDAM Kabupaten 

Magelang tentu hal-hal seperti ini harus diperbaiki dan dimaksimalkan 

kembali, dengan demikian disinilah dilihat bagaimana peran dari komitmen 

yang diberikan organisasi dan seorang pemimpin, karena pemimpinlah yang 

akan merencanakan, mengatur, dan mengarahkan karyawannya yang 

diharapkan pemimpin mampu mengeluarkan potensi maksimal demi 

mendapatkan kinerja yang baik yang dihasilkan karyawan. 

Atas dasar latar belakang yang diuraikan diatas, maka dalam 

penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Servant Leadership, 

Komitmen Organisasi Dan Burnout Terhadap Kinerja Karyawan” 

Studi Empiris Pada Karyawan PDAM Kabupaten Magelang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah servant leadership berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PDAM Kabupaten Magelang? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PDAM Kabupaten Magelang? 

3. Apakah burnout berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM 

Kabupaten Magelang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian mengenai kajian yang akan dibahas, maka tujuan 

peneitian ini sebagai berikut : 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh servant leadership terhadap kinerja 

karyawan Kantor Kabupaten Magelang. 

2. Menguji dan menganalisis komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan PDAM Kabupaten Magelang. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh burnout terhadap kinerja karyawan 

PDAM Kabupaten Magelang. 

D. Kontribusi Penelitian 

Mengacu pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan dua kegunaan yaitu : 
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1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan aspek akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan 

tentang pengaruh servant leadership, komitmen organisasi, dan burnout 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Menjadi bahan masukan bagi suatu organisasi maupun perusahaan untuk 

menganalisa dan mengevaluasi variabel servant leadership, komitmen 

organisasi, burnout dan kinerja karyawan. 

E. Sistematika Penulisan 

       Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dan antara bab yang satu 

dengan bab lainnya merupakan satu komponen yang saling terkait. 

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan dikemukakan landasan teori atau pustaka seperti teori 

kinerja karyawan, servant leadership, komitmen organisasi dan 

burnout serta kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan 

hipotesis 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan diuraikan metode yang digunakan dalam penelitian. 

Metode penelitian akan diuraikan tentang objek penelitian, jenis 

penelitian, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional, uji data dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan pengujian 

yang telah dilakukan meliputi statistik deskriptif dan uji hipotesis.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran. Bagian akhir akan diisi dengan lampiran 

yang dapat mendukung skrispsi ini 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Teori 

Untuk mendukung pembuatan laporan ini maka perlu dikemukakan teori-

teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan 

sebagai landasan dalam pembuatan skripsi ini : 

1. Teori Atribusi 

Menurut pendapat Robbins (2013:20) teori hubungan (attribution theory) 

dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara menilai 

individu secara berbeda, bergantung pada arti yang dihubungkan dengan 

perilaku tertentu. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku individu dapat 

disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara 

internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi dari 

individu itu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat 

sebagai hasil dari sebab-sebab yang dipengaruhi dari luar, yaitu orang itu 

dilihat terpaksa dalam berperilaku demikian disebabkan oleh situasi 

(Robbins, 2013 : 21)).  

Penentu atribusi atau penyebab apakah individu atau situasi dipengaruhi 

oleh tiga faktor Robbins (2013 : 22) 

a. Konsensus (consensus) : perilaku yang ditunjukkan jika semua orang 

yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang 

sama. 

b. Kekhususan (distincveness) : perilaku yang ditunjukkan individu 

berlainan dalam situasi yang berlainan. 
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c. Konsistensi (consistency) : perilaku yang sama dalam tindakan 

seseorang dari waktu ke waktu. 

       Kejadian-kejadian atau perilaku yang dilakukan oleh setiap karyawan 

dalam sebuah perusahaan merupakan cerminan dari lingkungan dan kondisi 

sosial tempat dia berada, hal sesuai karena di dalam teori atribusi dijelaskan 

bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Apabila seorang karyawan melakukan tindakan 

kejahatan atau tindakan yang merugikan bagi perusahaan maka perusahaan 

harus dapat cepat mendeteksi penyebab dari tindakan tersebut karena bisa jadi 

motivasi atau penyebab seseorang melakukan hal merugikan perusahaan itu 

berasal dari lingkungan, dan nilai sosial dari perusahaan sendiri atau 

dikarenakan faktor yang ada dari pribadi seseorang.  

Dengan adanya teori atribusi diharapkan dapat membantu dalam 

menangani masalah yang terkait dengan kinerja karyawan, karena di dalam 

teori atribusi sendiri mempelajari tentang perilaku seseorang. Perilaku yang 

ditimbulkan seseorang tidak sama antara satu dengan lainnya dan 

membutuhkan penanganan yang berbeda dalam setiap kejadiannya. Dengan 

adanya teori atribusi sangat membantu dalam proses peningkatan kinerja 

karyawan di dalam sebuah organisasi dengan mempelajari setiap perilaku 

yang ditimbulkan oleh setiap karyawan. 

2. Kinerja 

       Menurut Mangkunegara (2016:67) istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau Actual Permormanse (prestasi kerja atau prestasi 
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sesungguhnya yang dicapai seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya Mangkunegara (2016:67). Kinerja adalah hasil dari suatu proses 

yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan 

ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Edison, 

2016:190). Menurut Bangun (2012: 231) kinerja (performance) adalah hasil 

pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratanpersyaratan 

pekerjaan (job requirement).  

Nawawi dalam Widodo (2015:131) kinerja adalah hasil dari suatu 

pekerjaan yang telah dilakukan, baik berupa fisik atau material maupun non 

fisik atau non material. Menurut Simanjutak dalam Widodo (2015:131) 

kinerja merupakan tingkatan pecapaian hasil atas tugas tertentu yang 

dilaksanakan. Simanjutak juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat 

pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau 

tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. 

Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja 

dari individu yang hasilnya dapat digunakan landasan untuk menentukan 

apakah pekerjaan individu tersebut baik atau sebaliknya (Roziqin, 2010:41). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, definisi kinerja sebagai hasil kerja 

yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu 

tersebut dalam suatu organisasi yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai 

atau standar tertentu dari organisasi dimana individu bekerja. 
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a. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Bangun (2012: 233) untuk mengukur kinerja dapat menggunakan 

indikator-indikator sebagai berikut:  

1) Ketepatan penyelesaian tugas merupakan pengelolaan waktu dalam 

bekerja dan juga ketepatan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

2) Kesesuaian jam kerja merupakan kesediaan karyawan dalam mematuhi 

peraturan perusahaan yang berkaitan dengan ketepatan waktu 

masuk/pulang kerja dan jumlah kehadiran.  

3) Tingkat kehadiran dapat dilihat dari jumlah ketidakhadiran karyawan 

dalam suatu perusahaan selama periode tertentu.  

4) Kerjasama antar karyawan merupakan kemampuan karyawan untuk 

bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang 

ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut (Kasmir 2016:189) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja baik hasil maupun perilaku kerja adalah sebagai berikut:  

1) Gaya Kepemimpinan  

Gaya atau sikap seorang pemimpin dalam menghadapi atau 

memerintahkan bawahannya. Sebagai contoh gaya atau 36 sikap 

seorang pemimpin yang demokratis tentu berbeda dengan gaya 

pemimpin yang otoriter. Dalam praktiknya gaya kepemimpinan ini 

dapat diterapkan sesuai dengan kondisi organisasinya. Misalnya untuk 
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organisasi tertentu dibutuhkan gaya otoriter dan demokratis, dengan 

alasan tertentu pula. gaya kepemimpinan ini dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

2) Komitmen Organisasi 

Kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau peraturan 

perusahaan dalam bekerja. Komitmen juga diartikan kepatuhan 

karyawan kepada janji-janji yang telah dibuatnya. Atau dengan kata 

lain komitmen merupakan kepatuhan untuk menjalankan kesepakatan 

yang telah dibuat. 

3) Kelelahan Kerja 

Kelelahan adalah kondisi ketengangan yang mempengaruhi emosi dan 

proses berfikir seseorang. Kelelahan dapat menimbulkan dampak yang 

negatif terhadap keadaan psikologis dan  biologis bagi karyawan. 

3. Servant Leadership (Kepemimpinan melayani) 

       Servant leadership atau kepemimpinan pelayan adalah konsep 

kepemimpinan etis yang diperkenalkan oleh Greenleaf pada tahun 1970, 

menurut Spears (2010:255) mengatakan bahwa pemimpin yang melayani 

adalah seorang pemimpin yang mengutamakan pelayanan, dimulai dengan 

perasaan alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan 

pelayanan. Selanjutanya secara sadar, pilihan ini membawa aspirasi dan 

dorongan dalam memimpin orang lain. Perbedaan ini nyata dari sikap yang 

dibawakan oleh si pelayan, pertama adalah merasa yakin bahwa kebutuhan 

tertinggi orang lain terpenuhi. 
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Kepemimpinan yang melayani (servant leadership) adalah suatu gaya 

kepemimpinan yang ditandai dengan melampui kepentingan pemimpin 

sendiri dan akan menitikberatkan pada kesempatan untuk membantu para 

pengikutnya agar bertumbuh dan berkembang (Robbins dan Judge, 

2015:267). Praktik pemimpinan pelayan ditandai dengan meningkatnya 

keinginan untuk melayani pihak lain dengan melakukan pendekatan secara 

menyeluruh pada pekerjaan, komunitas, serta proses pengambilan 

keputusan yang melibatkan semua pihak.  

Bagi individu, Servant leadership berfokus langsung pada pengakuan 

kontribusi pengikut dan membantu mereka menyadari potensinya. Hasil 

dari servant leadership menurut Meuser et al., dalam Northouse 

(2013:218) adalah pengikut menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan 

pekerjaan mereka dan memenuhi deskripsi jabatan mereka. Bagi 

Organisasi, servant leadership mempengaruhi cara tim organisasi 

berfungsi. Hu dan Liden dalam Northouse (2013:218) mendapati bahwa 

servant leadership meningkatkan keefektifan tim dengan meningkatkan 

keyakinan pengikut, bahwa mereka bisa menjadi efektif sebagai kelompok 

kerja. Memiliki dampak yang positif bagi masyarakat.  

Di dalam konsep servant leadership Greenleaf tidak membatasi proses 

sebagai sesuatu yang dimaksudkan untuk mengubah masyarakat secara 

langsung. Tetapi justru menggambarkan pemimpin yang menjadi pelayan 

dulu mendengarkan orang lain serta membantu mereka tumbuh. Sebagai 

hasilnya organisasi mereka lebih sehat, dan akhirnya menguntungkan bagi 
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masyarakat. Dalam cara ini, hasil jangka panjang dengan mengutamakan 

orang lain mencakup perubahan sosial yang positif, serta ikut membantu 

masyarakat untuk tumbuh. 

       Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan melayani merupakan sikap pemimpin yang melayani, 

menyayangi serta lebih mementingkan kepentingan bawahannya daripada 

kepentingan dirinya, guna menciptakan organisasi yang lebih baik. 

a. Karakteristik Servant Leadership 

Spears (2010: 27-29) menjelaskan karakteristik penting dari seorang 

pemimpin pelayan, beberapa karakter tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Listening: Dalam kepemimpinan pelayan, seorang manajer harus 

memiliki kemampuan komunikasi untuk membuat keputusan. 

Seorang pemimpin pelayan memiliki motivasi untuk 

mendengarkan sungguh-sungguh akan anah buahnya dan 

mendukung mereka dalam mengidentifikasi keputusan. 

2) Empathy: Seorang pemimpin pelayan berusaha memahami dan 

berempati dengan orang lain. Seorang pekerja dapat diperlakukan 

tidak hanya sebagai karyawan, tetapi juga sebagai orang-orang 

yang membutuhkan rasa hormat dan penghargaan untuk 

pengembangan pribadi mereka.  

3) Healing: Sebuah kekuatan besar dari pemimpin pelayan adalah 

kemampuan untuk menyembuhkan orang lain dan diri sendiri. 
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Seorang pemimpin pelayan mencoba untuk membantu orang ingin 

mengembangkan keterampilan masing-masing individu. 

4) Persuasion: Seorang pemimpin pelayan tidak mengambil 

keuntungan dari kekuatan statusnya dengan memaksakan anak 

buah untuk patuh; tetapi lebih mencoba untuk meyakinkan mereka 

dalam melakukan sesuatu hal. 

5) Conceptualization: Seorang pemimpin pelayan berpikir jauh 

melebihi realitas sehari-hari. Itu berarti dia memiliki kemampuan 

untuk melihat melampaui batas dari bisnis operasi dan juga fokus 

pada tujuan jangka panjang perusahaan. 

b. Indikator Servant Leadership 

Sementara itu, indikator servant leadership menurut Spears (2010:30) 

adalah sebagai berikut: 

1) Kasih Sayang (Love) 

Karakteristik pertama dalam servant leadership adalah 

kepemimpinan yang mengasihi berdasarkan kasih sayang. Kasih 

sayang (love) mengacu pada bahasa Yunani yaitu cinta moral 

(agapao love). Cinta berarti melakukan hal yang benar pada waktu 

yang tepat untuk alas an yang benar. 

2) Pemberdayaan (Empowerment) 

Pemberdayaan menempatkan penekanan pada kerja sama yaitu 

mempercayakan kekuasaan kepada orang lain, dan mendengarkan 

saran dari follower. 
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3) Visi (Vision) 

Visi merupakan arah kemana organisasi dan orang-orang yang 

dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Visi pemimpin 

akan menginspirasi tindakan dan membantu membentuk masa 

depan pengaruhnya lebih kuat terhadap orang-orang yang bekerja 

untuk kepentingan organisasi. 

4) Kerendahan Hati (Humility) 

Menjaga kerendahan hati dengan menunjukkan rasa hormat 

terhadap karyawan dan mengakui kontribusi karyawan terhadap 

tim. 

5) Kepercayaan (Trust) 

Servant leader adalah orang pilihan yang dipilih berdasarkan 

kelebihan yang menyebabkan pemimpin tersebut memperoleh 

kepercayaan. 

4. Komitmen Organisasi 

       Komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh 

mana seseorang individu atau pegawai mengenal dan terikat pada 

organisasinya. Kreitner dan Kinicki (2014:165) mendefinsikan komitmen 

organisasi sebagai tingkatan dimana seseorang mengenali sebuah 

organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya. Ini adalah sikap kerja yang 

penting karena orang-orang yang memiliki komitmen diharapkan bisa 

menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan 

organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap bekerja di 

suatu perusahaan.  
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       Robbins & Judge dalam Suwandana (2016:12) mendifinisikan 

komitmen organisasi sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan 

memihak organisasi tertentu serta tujuan – tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen 

organisasi menyangkut kebanggaan karyawan terhadap pekerjaannya dan 

menjadi bagian dari organisasi sehingga dalam pelaksanaa tugas sebagai 

bagian dari organisasi.  

Suparyadi (2015:451) komitmen organisasi merupakan sikap yang 

menunjukkan lebih dari sekedar keanggotaan formal, tetapi juga meliputi 

sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat 

upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi mencapai tujuannya.  

a. Indikator Komitmen Organisasi 

Dikarenakan komitmen organisasi bersifat multidimensi, maka 

terdapat perkembangan dukungan untuk model komponen yang 

diajukan oleh Allen dan Meyer dalam (Titisari 2014 : 299) yaitu : 

1) Komitmen Afektif  

Komitmen afektif (affective commitment) adalah suatu pendekatan 

emosional dari individu dalam keterlibatan dengan organisasi, 

sehingga individu akan merasa dihubungkan dengan organisasi. 

Karyawan yang komitmen organisasinya berdasarkan komitmen 

afektif yang kuat akan meneruskan bekerja dengan perusahaan 

karena keinginan mereka sendiri, berdasarkan tingkat 
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identifikasinya dengan perusahaan dan kesediannya untuk 

membantu organisasi dalam mencapai tujuan.  

2) Komitmen Kelanjutan  

Komitmen berkelangsungan (continuance commitment) adalah 

hasrat yang dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam organisasi, 

sehingga individu merasa membutuhkan untuk dihubungkan 

dengan organisasi. Komitmen ini didasarkan pada persepsi 

pegawai tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia 

meninggalkan organisasi. Karyawan dengan komitmen 

berkelangsungan yang kuat akan meneruskan keanggotaannya 

dengan organisasi, karena mereka membutuhkannya.  

3) Komitmen Normatif  

Komitmen normatif (normative commitment) adalah suatu 

perasaan wajib dari individu untuk bertahan dalam organisasi. 

Karyawan dengan komitmen normatif yang kuat akan tetap 

bergabung dalam organisasi karena mereka merasa sudah cukup 

untuk hidupnya. Komitmen normatif yang berkembang sebagai 

hasil dari pengalaman sosialisasi bergantung dari sejauh apa 

perasaan kewajiban yang dimiliki karyawan. 

b. Pedoman untuk Meningkatkan Komitmen Organisasi 

Menurut Luthans (2011: 168) memberikan pedoman khusus untuk 

mengimplementasikan sistem manajemen yang mungkin membantu 
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memecahkan masalah dan meningkatkan komitmen organisasi pada 

diri karyawan yaitu: 

1) Berkomitmen pada nilai utama manusia. Membuat aturan tertulis, 

mempekerjakan manajer yang baik dan tepat, dan mempertahankan 

komunikasi. 

2) Memperjelas dan mengomunikasikan misi Anda. Memperjelas 

misi dan ideologi, berkarisma, menggunakan praktik perekrutan 

berdasarkan nilai, menekankan orientasi berdasarkan nilai strs dan 

pelatihan, membentuk tradisi. 

3) Menjamin keadilan organisasi. Memiliki prosedur penyampaian 

keluhan yang komprehensif, menyediakan komunikasi dua-arah 

yang ekstensif. 

4) Menciptakan rasa komunitas. Membangun homogenitas 

berdasarkan nilai, keadilan, menekankan kerja sama, saling 

mendukung, dan kerja tim, berkumpul bersama.  

5) Mendukung perkembangan karyawan. Melakukan aktualisasi, 

memberikan pekerjaan menantang pada tahun pertama, 

memajukan dan memberdayakan, mempromosikan dari dalam, 

menyediakan aktivitas perkembangan, menyediakan keamanan 

kepada karyawan tanpa jaminan. 

5. Burnout (Kelelahan) 

Maslach dan Jackson dikutip kembali Hanafi (2012: 67) menyatakan 

bahwa burnout adalah suatu sindrom kelelahan emosi (emotional 

exhaustion), Kelelahan fisik (Physical exhaustion), sikap kurang 
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menghargai atau kurang memiliki pandangan positif terhadap orang lain 

(depersonalization) dan penurunan pencapaian prestasi diri (reduced 

personal accomplishtment) yg ditandai dengan menurunnya kemampuan 

dalam menjalankan tugas-tugas rutin sebagai akibat dari adanya stres 

berkepanjangan. Burnout juga berhubungan erat dengan profesi melayani 

masyarakat secara langsung atau human service seperti perawat, pendidik, 

dan pekerja sosial. 

Kejenuhan kerja (burnout) merupakan sesuatu hal yang sering 

dialami dalam setiap pekerjaan. Burnout menjadi suatu masalah bagi 

organisasi apabila mengakibatkan kinerja menurun, selain kinerja yang 

menurun produktivitas juga menurun (Dale, 2011: 213). Keadaan jenuh 

seringkali ditandai dengan pikiran yang menjadi terasa penuh dan mulai 

kehilangan emosional, kemudian mulai kehilangan rasional, hal ini dapat 

menyebabkan kewalahan dengan pekerjaan dan akhirnya menyebabkan 

keletihan emosional, kemudian mulai kehilangan minat terhadap 

pekerjaan dan pada akhirnya kualitas kerja dan kualitas hidup ikut 

mengalami penurunan. 

a. Indikator Burnout 

Indikator burnout menurut Maslach yang dikutip kembali oleh 

Hidayatullah (2016: 275) adalah sebagai berikut:  

1) Kelelahan fisik, seperti susah tidur, serangan sakit kepala, 

kurangnya nafsu makan, individu merasakan adanya anggota 

badan yang sakit.  
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2) Kelelahan emosional, seperti depresi, mudah marah, cepat 

tersinggung.  

3) Kelelahan mental, seperti bersikap sinis terhadap orang lain, 

cenderung merugikan diri sendiri, pekerjaan maupun organisasi.  

4) Rendahnya penghargaan terhadap diri, seperti individu tidak 

pernah merasa puas dengan hasil kerja diri sendiri. 

5) Depersonalisasi, seperti menjauhnya individu dari lingkungan 

sosial, apatis,dan tidak peduli dengan lingkungan dan orang-

orang disekitarnya. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Burnout 

Menurut Maslach & Leiter dalam Priansa (2017:266), terdapat enam 

faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya burnout pada karyawan, 

diantaranya 

1) Beban Kerja 

Beban kerja yang dimaksud meliputi apa dan seberapa banyak 

tugas yang dilakukan oleh karyawan. Pekerjaan yang lebih sering 

dilakukan, permintaan tugas yang berlebihan, dan pekerjaan yang 

lebih komplek dapat menyebabkan burnout. 

2) Kekurangan Kontrol 

Merupakan kemampuan untuk mengatur prioritas pekerjaan 

seharihari, memilih pendekatan untuk melakukan pekerjaan, dan 

membuat keputusan dalam menggunakan sumber dayanya untuk 
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menjadi karyawan yang profesional. Jika karyawan memiliki 

kontrol yang rendah maka mudah terkena burnout. 

3) Ketidakcukupan upah 

Karyawan berharap bahwa pekerjaan yang dilakukannya dapat 

menghasilkan imbalan berupa uang, prestige, dan keamanan. 

Namun, ketika hal itu dinilai belum mencukupi kebutuhan 

karyawan, maka karyawan tersebut akan mudah terkena burnout. 

4) Perselisihan Antar Komunitas 

Gangguan dalam komunitas di tempat kerja yang dapat memicu 

burnout yang meliputi konflik dengan rekan kerja, dukungan 

sosial, perasaan terisolasi, serta perasaan bekerja secara terpisah 

dan merasa kurang kerja sama. 

5) Tidak Adanya Kejujuran/Keadilan 

Ketiadaan keterbukaan meliputi tiga aspek yaitu tidak adanya 

kepercayaan, keterbukaan, dan rasa hormat. Hal tersebut 

berpengaruh langsung terhadap burnout. 

6) Nilai Konflik 

Nilai-nilai yang bertentangan antara karyawan dengan 

pekerjaannya dapat memicu terjadinya burnout karyawan. 

B. Telaah Penelitian Sebelumnya 

       Penelitian-penelitian yang menyangkut pengaruh servant leadership, 

komitmen organisasi dan burnout terhadap kinerja karyawan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Penelitian Aji dan Palupiningdyah (2016) yang berjudul Pengaruh servant 

leadership terhadap kinerja karyawan dengan burnout sebagai variabel 

intervening. Sampel penelitian ini sebanyak 177 orang karyawan PT. Inti 

Roda Makmur Persada Tbk. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi berganda  dan analisis jalur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa Servant leadership berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

burnout. Servant leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Burnout berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. Servant 

leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan 

variabel burnout sebagai variabel intervening. 

2. Penelitian Purwandari (2016) yang berjudul Pengaruh servant leadership dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan (Studi pada Child 

Development Sponsor Program Compassion Indonesia Cluster DIY). Sampel 

penelitian ini sebanyak 110 orang karyawan Child Development Sponsor 

Program Compassion Indonesia cluster DIY. Metode analisis yang 

digunakan yaitu Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa Servant leadership, komitmen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan Child Development Sponsor Program 

Compassion Indonesia Cluster DIY. Servant leadership dan komitmen 

organisasi karyawan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan 

terhadap kinerja karyawan Child Development Sponsor Program 

Compassion Indonesia Cluster DIY. 
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3. Penelitian Lukito (2018) yang berjudul Pengaruh Servant Leadership dan 

Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Rektorat 

Universitas Andalas Padang. Sampel penelitian ini sebanyak 105 orang 

Pegawai Negeri Sipil Rektorat Universitas Andalas Padang. Metode Analisis 

yang dignakan yaitu Analisis R-Square dan Uji t-statistic. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa Servant leadership berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Komitmen organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

4. Penelitian Rahmi Mega (2018) yang berjudul Pengaruh Servant Leadership, 

Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada Kantor PDAM Kota Padang. Sampel penelitian ini sebanyak 130 orang 

karyawan tetap di kantor PDAM Kota Padang.   Metode analisis yang 

digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Servant Leadership berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

5. Penelitian Filatrovi, Willy dkk. (2018) yang berjudul Pengaruh Kecerdasan 

Emosional, Kepemimpinan Pelayan (Servant Leadership) dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Pada Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kota 

Semarang. Sampel penelitian ini sebanyak 130 dosen yang ada di STIE AKA, 

STIE Semarang dan STIE TOTALWIN. Metode analisis yang digunakan 

yaitu Regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Metode analisis 
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yang digunakan yaitu dengan Structural Equation Model dalam program 

AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecerdasan emosional tidak 

mampu memberikan pengaruh kepada kinerja. Kecerdasan emosional tidak 

berpengaruh kepada kepuasan kerja. Servant Leadership  berpengaruh positif 

kepada kinerja. Servant Leadership berpengaruh kepada kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. 

6. Penelitian Mekta Hendrawan (2017) yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja 

dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Indra Kelana 

Yogyakarta. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 82 Karyawan PT 

Indra Kelana Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier 

sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Indera Kelana Yogyakarta. 

Terdapat pengaruh negatif  komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Indera Kelana Yogyakarta.Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

Kepuasan kerja dan Komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Indera Kelana Yogyakarta. 

7. Penelitian Lestari N.M (2019) yang berjudul Pengaruh Komitmen Organisasi, 

Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus pada Cafe Toastory Malang). Sampel penelitian ini 

seluruh karyawan low manajement di seluruh cabang Cafe Toaststory. 

Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Kepuasan Kerja secara parsial 
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mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

Motivasi Kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

Karyawan. Disiplin Kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja Karyawan. Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja, 

Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja secara simultan berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan. 

8. Penelitian FLB Raya (2018) yang berjudul Pengaruh Burnout dan Stress 

Kerja Terhadap Kinerja Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso 

Provinsi Kalimantan Barat. Sampel penelitian ini sebanyak 75 karyawan 

Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Provinsi Kalimantan 

Barat. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Burnout dan stress kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso 

Provinsi Kalimantan Barat. 

9. Penelitian Hayati Isra (2018) yang berjudul Pengaruh Burnout Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada BMT El-Munawar Medan. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 15 orang karyawan BMT El-Munawar Medan. 

Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier sederhana. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Burnout berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

10. Penelitian Utari Prihartini (2017) yang berjudul Pengaruh beban kerja dan 

lingkungan kerja Non Fisik Terhadap Kinerja Dengan Burnout Sebagai 

Variabel Intervening. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
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31 orang perawat IGD dan ICU RSUD Sleman. Metode analisis yang 

digunakan yaitu analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Beban 

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap burnout. Beban kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Lingkungan kerja non 

fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap burnout. Lingkungan kerja non 

fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Burnout berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja. 

C. Pengembangan Hipotesis 

a. Pengaruh Servant Leadership Terhadap Kinerja Karyawan 

Kepemimpinan yang melayani (servant leadership) adalah suatu gaya 

kepemimpinan yang ditandai dengan melampui kepentingan pemimpin 

sendiri dan akan menitikberatkan pada kesempatan untuk membantu para 

pengikutnya agar bertumbuh dan berkembang (Robbins dan Judge, 

2015:267). Praktik pemimpinan pelayan ditandai dengan meningkatnya 

keinginan untuk melayani pihak lain dengan melakukan pendekatan secara 

menyeluruh pada pekerjaan, komunitas, serta proses pengambilan keputusan 

yang melibatkan semua pihak.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian tedahulu dari Purwandari (2016) 

ditemukan bahwa model penelitian servant leadership berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lukito (2018) juga berpendapat 

bahwa servant leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Berbeda dengan hasil penelitian Rahmi Mega (2018) bahwa servant 

leadership berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 
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karyawan.Merujuk dari konsep teori dan hasil penelitihan terdahulu, sehingga 

dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

𝐇1. Servant leadership berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

b. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

       Menurut Wirawan (2014 :699) salah satu hasil dari pemimpin dalam 

memengaruhi para anggota organisasi adalah komitmen organisasi para 

pengikutnya, jika komitmen para pengikut terhadap organisasinya tinggi 

mereka akan melaksanakan tugasnya secara maksimal dan menghasilkan 

kinerja yang tinggi para anggota organisasi yang mempunyai komitmen 

terhadap organisasinya juga harus mempunyai keterkaitan secara fisik 

terhdap organisasinya dimana komitmen organisasi dapat dipergunakan 

untuk memprediksi variabel-variabel yang berhubungan dengan organisasi 

dimana salah satunya adalah kinerja karyawan. 

Hasil penelitian Lukito (2018) komitmen organisasi berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lestari, N.M (2019) juga 

mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Berbeda dengan hasil penelitian 

Mekta (2017) yang menunjukkan bahwa komitmen organiasi berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

c. Pengaruh Burnout Terhadap Kinerja Karyawan 



29 
 

 
 

       Maslach dan Jackson dalam Kristensen dkk seperti dikutip kembali 

Hanafi (2012:67) menyatakan bahwa burnout adalah suatu sindrom kelelahan 

emosi (emotional exhaustion), Kelelahan fisik (Physical exhaustion), sikap 

kurang menghargai atau kurang memiliki pandangan positif terhadap orang 

lain (depersonalization) dan penurunan pencapaian prestasi diri (reduced 

personal accomplishtment) yg ditandai dengan menurunnya kemampuan 

dalam menjalankan tugas-tugas rutin sebagai akibat dari adanya stres 

berkepanjangan. Burnout juga berhubungan erat dengan profesi melayani 

masyarakat secara langsung atau human service seperti perawat, pendidik, 

dan pekerja sosial. 

       Penilitian yang dilakukan oleh FLB Raya (2018) menyimpulkan bahwa 

burnout berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Berbeda dengan 

hasil penelitian Aji (2016) yang menunjukkan bahwa burnout berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Utari (2017) menyatakan 

bahwa burnout berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Merujuk dari konsep teori dan hasil penelitihan terdahulu, 

sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

𝐇3. Burnout berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan 
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D. Model Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang mendukung, selanjutnya 

akan diteliti mengenai pengaruh servant leadership komitmen organisasi, dan 

burnout terhadap kinerja karyawan. Adapun gambaran atau kerangka pikir 

tentang arah penelitian adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

Keterangan : 

X1, X2, X3  : Variabel Independen 

Y  : Variabel Dependen 
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BAB III 

METODE PENELITIAN DATA 

 

A. Populasi dan Sampel 

       Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki 

sejumlah karakteristik umum yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti 

(Amirullah, 2015: 70). Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi 

penelitian adalah seluruh karyawan tetap Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Magelang yang berjumlah 157 karyawan. 

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk 

digunakan dalam penelitian (Amirullah, 2015: 71). Pengukuran sampel 

merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil 

dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling dimana pengertian purposive menurut Sugiyono (2018: 138) 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive 

sampling tergolong dalam jenis non-probability sampling yang artinya tidak 

memberikan peluang yang sama dari setiap populasi. Adapun jumlah sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 60 responden. Dengan kriteria pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Responden merupakan karyawan tetap yang berkantor pusat di PDAM 

Mungkid Kabupaten Magelang. 

b. Responden merupakan karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun. 
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B. Data Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu jenis data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari tangan pertama peneliti. Sumber data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh secara langsung dari jawaban responden dari 

penyebaran kuesioner yang didistribusikan kepada karyawan Kantor 

PDAM Kabupaten Magelang.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk melengkapi  data 

primer. Sumber data sekunder diperoleh dari catatan atau dokumentasi 

perusahaan, publikasi pemerintah. Dalam penelitian ini data sekunder 

diperoleh dari data karyawan pada Kantor PDAM Kabupaten Magelang.  

2. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan penelitian. Tanpa mengetahui metode pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan (Sugiyono, 2018 : 308). Untuk mengumpulkan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Angket/Kuisioner 

Metode pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara membuat 

daftar pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian yang 

kemudian diajukan kepada responden untuk memperoleh jawaban dan 
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selanjutnya akan ditarik kembali setelah memberikan jawaban pada 

kuesioner tersebut. Angket akan diberikan secara langsung kepada 

karyawan sesuai dengan kriteria sampel penelitian pada karyawan Kantor 

PDAM Kabupaten Magelang. 

b. Dokumen  

Dokumen dalam penelitian diartikan sebagai data-data yang dibutuhkan 

untuk menukung data  primer seperti profil perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, dan data jumlah karyawan. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi Operasional Variabel 

a. Kinerja 

Variabel Kinerja merupakan persepsi responden tentang cara kerja yang 

dicapai berdasarkan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab, 

kerjasama antar karyawan yang mana tidak melanggar hukum dan 

ketentuan yang berlaku.  

Indikator pengukuran kinerja karyawan antara lain: 

1) Ketepatan penyelesaian tugas 

2) Kesesuaian jam kerja 

3) Tingkat kehadiran 

4) Kerjasama antar karyawan 

b. Servant Leadership 
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Variabel Servant Leadership merupakan persepsi responden tentang 

bagaimana sikap seorang pemimpin terhadap bawahannya. Indikator 

servant leadership antara lain: 

1) Kasih Sayang (Love). 

2) Pemberdayaan (Empowerment).  

3) Visi (Vision).  

4) Kerendahan Hati (Humility).  

5) Kepercayaan (Trust). 

c. Komitmen Organisasi 

Variabel komitmen organisasi merupakan presepsi responden tentang 

keinginan untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam 

perusahaan tersebut. Indikator komitmen organisasi antara lain:  

1) Komitmen afektif  

2) Komitmen berkesinambungan  

3) Komitmen normatif  

d. Burnout 

Variabel burnout merupakan presepsi responden tentang tekanan 

psikologis akibat kelelahan emosional yang dialami oleh karyawan 

sehingga mereka sering merasa lemas, lelah, putus asa, dan motivasi kerja 

sangat rendah. Indikator burnout antara lain: 

1) Kelelahan (emotional exhaustion) 

2) Sinis (depersonalization) 

3) Rendahnya Penghargaan Terhadap Diri Sendiri. 



35 
 

 
 

2. Pengukuran Variabel 

Menurut Ghozali (2013:3) metode pengukuran variabel dalam penelitian ini 

dengan menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu tentang 

fenomena sosial. Pengukuran instrumen yang dipakai dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert dengan pengisian kuesioner yang disusun dalam 

bentuk kalimat pernyataan. Adapun pernyataan dalam angket dibuat dengan 

menggunakan jawaban 1-5 untuk mendapatkan data yang bersifat ordinal dan 

diberi nilai atau skor yang berbeda. Sedangkan kriteria penialaian adalah 

sebagai berikut : 

a) Sangat Setuju (SS) dengan nilai skor 5 

b) Setuju (S) dengan nilai skor 4 

c) Netral (N) dengan nilai skor 3 

d) Tidak Setuju (TS) dengan nilai skor 2 

e) Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai skor 1 

D. Uji Instrumen Data 

Dengan menggunakan instrumen data uji validitas dan uji reliabilitas, 

diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat menunjukkan hasil yang valid 

dan reliabel. 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
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tersebut Ghozali (2013:52). Validitas berhubungan dengan ketepatan alat 

ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasaran. Teknik yang digunakan 

untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk 

Momen Pearson). Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya 

dengan nyata atau benar. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan bantuan 

program SPSS. Pengujian suatu data dapat dikatakan valid apabila Sig hitung 

<Sig α 5% (0,05).  

2) Uji Reliabilitas 

       Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi 

konstruk atau variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu menurut Ghozali (2011:47). Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana alat ukur dipakai dua kali mengukur gejala yang 

sama dan hasil pengukurannya relatif sama, maka alat ukur tersebut reliabel. 

Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam 

mengukur gejala yang sama.  

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan model cronbach alpha 

untuk menentukan apakah setiap instrumen reliabel atau tidak. Koefisien 

Cronbach Alpha adalah suatu alat analisis penilaian keandalan (realiability 

test ) dari suatu skala yang dibuat. Cara ini untuk menghitung korelasi skala 

yang dibuat dengan seluruh variabel yang ada. Cronbach Alpha (α) suatu 

variabel dikatakan reliabel (handal) jika reliabilitas memiliki Cronbach Alpha 

(α)  > 0,60.   
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E. Metode Analisis Data 

       Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda dan menggunakan alat bantu berupa software komputer 

program SPSS versi 24. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) adalah 

sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis sebuah data 

dengan analisis statistik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini melalui beberapa tahapan berikut: 

1. Analisis Regresi Berganda 

Menurut Sugiyino (2017: 277) analisis regresi linear berganda digunakan 

untuk melakukan estimasi atau prediksi nilai variabel dependen dengan 

menggunakan lebih dari duavariabel independen. 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

Keterangan :  

α   : Konstanta 

β1, β2, β3 : Koefisien regresi variabel independen 

Y  : Kinerja Karyawan 

X1  : Servant Leadership 

X2  : Komitmen Organisasi 

X3  : Burnout 

e   : Standart error 
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2. Uji Model 

a. Uji Goodness Fit (Uji F) 

Menurut Ghozali (2013:98), Uji F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat. Uji F dilakukan untuk melakukan uji terhadap hipotesis, 

maka harus ada kriteria pengujian yang ditetapkan. Kriteria pengujian 

ditetapkan dengan membandingkan nilai t atau F hitung dengan t atau F 

tabel dengan menggunakan tabel harga kritis t tabel dan F tabel dengan 

tingkat signifikansi yang telah ditentukan tadi sebesar 0,05. Uji F 

digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan servant leadership  

(X1), nilai komitmen organisasi (X2), dan burnout (X3) berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

Tingkat signifikansi yang dilakukan dengan uji F dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

Ho : β1 = β2 = β3 = 0, bahwa tidak ada pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Ha : β1≠ β2≠ β3≠ 0, , bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Adapun  kriteria  pengujian  hipotesis  uji  goodnesss  of  fit  adalah  sebagai 

berikut: 

a. Apabila Fhitung > Ftabel dan nilai signifikan < α (0,05), maka hipotesis 

nol (Ho) ditolak, berarti model penelitian cocok atau fit. 
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b. Apabila Fhitung < Ftabel dan nilai signifikan > α (0,05), maka hipotesis 

nol (Ho) diterima, berarti model penelitian tidak cocok atau tidak fit. 

            

 

b) Koefisien Determinasi R² 

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²) bertujuan untuk mengukur sejauh mana 

variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi ini adalah antara nol sampai dengan satu (0 < R² < 1). Menurut 

Ghozali (2016: 95), nilai R² yang kecil bahwa kemampuan variabel bebas 

menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R² 

yang hampir mendekati satu bahwa variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

independen.        

3. Uji Hipotesis 

Menurut Ghozali (2011:98) Uji t pada dasarnya digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara 

parsial (individual) dalam menerangkan variabel dependen. Uji t yaitu 

suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas (servant 

leadership, komitmen organisasi dan burnout) secara parsial 

menerangkan pengaruh terhadap variabel terikat (kinerja karyawan).  

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Uji F 

Ho ditolak 
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Ho : β=0 bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Ha : β≠0, bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan kriteria 

pengujian: 

a. Jika t-hitung > t-tabel pada α = 0,05 maka Ho ditolak, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

b. Jika t-hitung < t-tabel α = 0,05 maka Ho diterima, artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hasil uji-t tercermin pada kurva berikut ini: 

           

  

 

Gambar 2.1 

Uji t 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

       Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Servant Leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Artinya bahwa dengan menerapkan servant leadership di 

PDAM Kabupaten Magelang akan meningkatkan kinerja karyawan.  

2. Variabel Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan PDAM Kabupaten Magelang. Semakin tinggi komitmen 

organisasi yang dimiliki oleh karyawan, maka kinerja karyawan juga akan 

semakin meningkat. 

3. Variabel Burnout berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Artinya semakin rendah tingkat burnout pada karyawan maka akan 

berpengaruh semakin meningkatnya kinerja karyawan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa 

saran yang diajukan, yaitu : 

a. Perusahaan untuk dapat meningkatkan servant leadership agar memiliki 

kinerja yang lebih baik. Salah cara meningkatkan servant leadership di 

PDAM Kabupaten Magelang adalah memperhatikan indikator kasih yang 

dapat dilakukan dengan pemimpin yang bersikap peduli kepada bawahan 

dengan memberikan perhatian atas kesulitan yang dialami bawahan saat 
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bekerja dan membantu bawahan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

sedang dihadapi. 

b. Komitmen organisasi karyawan PDAM Kabupaten Magelang dalam 

klasifikasi baik. Oleh sebab itu disarankan agar perusahaan dapat lebih 

menggali faktor-faktor yang mendukung terbentuknya komitmen 

organisasi seperti pengembangan karier, memperhatikan kepuasan kerja 

sehingga akan menghasilkan kinerja karyawan yang lebih baik. 

c. Permasalahan burnout pada perusahaan sebenarnya sudah dapat diatasi 

dengan baik, namun pada indikator kelelahan kerja masih sedikit lebih 

tinggi tingkat burnout yang di alami karyawan. Hal ini dapat diatasi 

dengan cara membuka diri, berkonsultasi guna menjalankan setiap 

aktifitas bagi karyawan agar dapat mengurangi tingkat burnout pada 

karyawan di waktu mendatang. 

d. Kinerja karyawan PDAM Kabupaten Magelang sudah cukup baik, namun 

pada indikator tingkat kehadiran karyawan masih cenderung rendah. Hal 

ini dapat diatasi dengan cara membuat peraturan yang tegas, seperti 

pemberian reward kepada karyawan yang rajin, karyawan yang terlambat 

diberikan punishment misalnya setiap terlambat 5 menit di potong gaji 

sesuai peraturan yang ditentukan. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Disisi lain, 

keterbatasan dan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi 

sumber bagi penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan yang ditemukan 
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dalam penelitian ini yaitu keterbatasan sumber referensi dan penelitian ini hanya 

mengambil tiga faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Studi empiris 

yang dilakukan hanya pada karyawan PDAM Kabupaten Magelang sehingga 

belum bisa mencerminkan sebagai hasil penelitian kinerja karyawan pada 

umumnya. 
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