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INTISARI 

Dewasa ini banyak perusahaan tertarik dan fokus terhadap sikap kerja dan perasaan kerja 
karyawannya. Seringkali cara-cara yang ditempuh manajemen untuk meningkatkan produktivitas 
karyawan dengan menaikkan gaji tidak efektif, karena kenyataanya kepemimpinan juga 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Apakah kepemimpinan profetik yang dulu pernah dilakukan 
oleh Nabi Muhammad SAW, dan para sehabat r.a. dapat berpengaruh dan mempunyai hubungan 
positif dengan kepuasan kerja? 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara kepemimpinan profetik 
dengan kepuasan kerja. Dugaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif 
antara kepemimpinan profetik dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi persepsi terhadap 
kepemimpinan profetik atasan, maka semakin tinggi pula kepuasan kerja karyawan yang bekerja. 

 Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan dan guru yang bekerja di sekolah Islami. Skala 
yang digunakan untuk mengukur kepemimpinan profetik, menggunakan skala kepemimpinan 
profetik dari Budiharto dan Himam (2006). Untuk mengetahui kepuasan kerja, menggunakan  
skala yang diadaptasi dari teori Wexley dan Yukl (2003). 

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik 
product moment dengan perangkat lunak program SPSS versi 12.0. Hasil korelasi product moment 
menunjukkan korelasi sebesar r=0,274; p = 0,027 atau p < 0,05 yang artinya ada hubungan positif 
antara antara kepemimpinan profetik dengan kepuasan kerja, jadi hipotesis penelitian ini diterima. 

 
 

Kata kunci : Kepuasan kerja, kepemimpinan profetik.  
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Pengantar 

Dewasa ini banyak perusahaan sangat tertarik dan fokus terhadap sikap 

dan perasaan kerja para karyawannya.. Tiap-tiap perusahaan mengguanakan 

berbagai metode dalam manajemen, disamping untuk mengukur sikap dan 

perasaan kerja karyawan, sekaligus untuk mengetahui seberapa besar minat 

karyawan. (Tiffin dan Mc. Cormick  1958). Banyak faktor yang mempengaruhi 

prestasi kerja karyawan. Karyawan bekerja dengan produktif atau tidak, 

tergantung pada motivasi, kepuasan kerja, tingkat stress, kondisi fisik pekerjaan, 

sistem kompensasi, desain pekerjaan, dan aspek-aspek ekonomis, teknis serta 

keperilakuan lainnya (Handoko, 1988). Kinerja karyawan yang baik, tidak akan 

berfungsi jika perusahaan tidak memiliki tujuan yang terarah.  

Karyawan sebagai pondasi berjalannya sebuah perusahaan, menjadi fokus 

utama perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Secara umum 

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Kepentingan para manajer pada kepuasan kerja 

cenderung berpusat efeknya pada kinerja karyawan, sehingga banyak sekali studi 

yang dirancang untuk menilai dampak kepuasan kerja pada produktivitas, 

kemangkiran, dan keluarnya karyawan (Robbins, 2003)  

Kepuasan kerja merupakan topik yang sangat populer di kalangan ahli 

Psikologi Industri dan Manajemen. Hal ini terbukti hampir selama 20 tahun  

terakhir ini para ahli tersebut mengadakan penelitian-penelitian tentang kepuasan 

kerja karyawan yang bekerja di industri-industri besar. Kepuasan kerja menjadi 

masalah yang penting, karena terbukti besar manfaatnya baik bagi kepentingan 
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individu, industri dan masyarakat. Bagi individu, penelitian tentang sebab-sebab 

dan sumber-sumber kepuasan kerja memungkinkan timbulnya usaha-usaha 

peningkatan kebahagiaan hidup, bagi industri penelitian tentang kepuasan kerja 

dilakukan dalam rangka usaha peningkatan produksi dan pengurangan biaya 

melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan (As’ad, 2002).  

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. 

Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

sistem dan nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan karena adanya 

perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam 

pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi 

tingkat kepuasan yang dirasakannya, dan sebaliknya. Sehingga jumlah besar 

kecilnya gaji tidak bisa menjadi ukuran atau faktor mutlak kepuasan kerja. 

Salah satu contoh konkritnya, pegawai kesultanan Yogyakarta, atau yang 

sering disebut dengan Abdi Dalem Kraton Yogyakarta, walaupun mereka bekerja 

hanya digaji Rp.45.000,- untuk panglima perangnya, yang pembayarannya 

dilakukan tiga kali dalam setahun. Sedangkan untuk para prajurit digaji Rp.2000,- 

yang dibayarkan tiga bulan sekali. Dalam kasus ini, tidak ditemukan rasa sakit 

hati atau mogok kerja, bahkan sebaliknya, mereka sangat senang dan berbondong-

bondong (antrian) untuk bisa menjadi Abdi Dalem walaupun dengan gaji yang 

bisa dibilang minim. Kesukarelaan menjadi Abdi Dalem didasari oleh dua hal 

penting, yaitu ngalap berkah (mengharap berkah), dan rasa pengabdian yang 

tinggi kepada Sultan atau Kraton Jogja (www.david.bits-soft.com /26/03/2008). 

Lebih lanjut, rasa pengabdian yang tinggi tersebut merupakan timbal balik 
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(reciprocal) dari kepemimpinan Sultan yang memimpin rakyat Yogyakarta 

dengan penuh ketulusan, rendah hati, dan pengabdian sampai akhir hayat, 

sehingga apa saja yang dilakukan untuk rakyat merupakan kewajiban dan amanat 

semata. 

Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami oleh salah satu karyawan 

yang bekerja di salah satu bank multinasional, sebut saja namanya N. Selama N 

bekerja di bank tersebut, N merasa sangat betah, karena selama ini perusahaan 

dimana N bekerja selalu memberikan gaji bulanan, bonus, THR, uang kesehatan, 

dan uang bantuan sekolah seperti yang N harapkan, ditambah N  bekerja dalam 

suasana kondusif, dan rasa aman yang diberikan perusahaan. Hal ini membuat N 

merasa betah di perusahaan tersebut. Akan tetapi akhir-akhir ini N merasa resah, 

N merasakan ada semacam ketidakpuasan yang mengganggu konsentrasinya 

dalam bekerja. Ini disebabkan karena ide-ide yang dikeluarkan oleh N tidak 

semuanya disetujui oleh pihak manajemen (pimpinan), sehingga N merasa sakit 

hati. Masalah lain yang timbul adalah ada beberapa ide dari N yang menyedot 

banyak nasabah, tetapi dari pimpinan kurang bisa menghargai kerja keras dari N, 

seharusnya dengan apa yang telah disumbangkan N kepada perusahaan dapat 

menjadikannya sebagai supervisor, tetapi dalam 5 tahun ini N terus saja menjadi 

sekrup di bagian marketing. (www.cyberkompas.com /12/10/2005).  

Budiharto dan Himam (2006) menyatakan bahwa skala kepemimpinan 

profetik dapat memprediksi kepemimpinan transformasional. Dari pernyataan 

yang dinyatakan dalam penelitian ini timbul pertanyaan yaitu adakah hubungan 

antara kepemimpinan profetik dengan kepuasan kerja?  Karena kepemimpinan 
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profetik yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para 

Sahabat r.a, terbukti dapat mengubah dunia secara global, bukan hanya 

masyarakat Mekkah dan Saudi Arabia. Beliau dapat menjadi pemimpin / khalifah 

yang selama ini mungkin hanya impian pada masyarakat pada zaman itu, dimana 

pada zaman itu banyak raja-raja / penguasa-penguasan dzalim yang memerintah 

suatu negara atau wilayahSemasa kepemimpinan Nabi dan para Sahabat, Islam 

dapat berkembang dengan sangat pesat, sampai ke dataran Eropa.  

 

Tinjauan Pustaka 

1. Kepuasan Kerja 

Menurut Wexley dan Yukl (2003) kepuasan kerja adalah cara seorang 

pekerja merasakan pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-

sikap terhadap pekerjaannya yang didasarkan atas aspek-aspek pekerjaannya 

bermacam-macam. Sikap seseorang terhadap pekerjaannya mencerminkan 

pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya 

serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan.  

Ghiseli dan Brown (As’ad, 2002) mengemukakan ada lima faktor yang 

menimbulkan kepuasan kerja, yaitu kedudukan, pangkat, golongan, umur, 

jaminan finansial dan jaminan sosial, dan mutu pengawasan.  

a. Kedudukan (posisi), umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang 

yang bekerja pada pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa lebih puas 

daripada mereka yang bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Pada 

beberapa penelitian menunujukkan bahwa hal tersebut tidak selalu benar, 
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tetapi justru perubahan dalam tingkat pekerjaanlah yang mempengaruhi 

kepuasan kerja. 

b. Pangkat (golongan), pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat 

(golongan), sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu 

pada orang yang melakukannya. Apabila ada kenaikan upah, maka sedikit 

banyaknya akan dianggap sebagai kenaikan pangkat, dan kebanggaan 

terhadap kedudukan baru itu akan merubah perilaku dan perasaannya. 

c. Umur, dinyatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja dengan 

umur karyawan. Umur di antara 25 tahun sampai 34 tahun dan umur 40 

sampai 45 tahun adalah merupakan umur-umur yang bisa menimbulkan 

perasaan kurang pas terhadap pekerjaan.  

d. Mutu pengawasan, hubungan antara karyawan dengan pihak pimpinan 

sangat penting, artinya dalam menaikkan produktivitas kerja. Kepuasan 

karyawan dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik 

dari pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa 

dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja (sense of 

belonging). 

2. Kepemimpinan Profetik 

Sedangkan yang dimaksud dengan kepemimpinan profetik adalah 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain mencapai tujuan 

sebagaimana para nabi dan rosul / prophet melakukannya (Adz-Dzakiey 

(Budiharto, 2007). Dari beberapa definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan profetik adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi 
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anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan 

menggunakan cara-cara yang pernah dilakukan nabi dan rosul / prophet. 

3. Hubungan antara Kepemimpinan Profetik dengan Kepuasan Kerja 

Penelitian mengenai hubungan antara kepemimpinan dengan kepuasan 

kerja sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Abraham Sagie, Nurit 

Zaidman, dan Yair Amichai Hamburger (2002), bahwa arah dari kepemimpinan 

dapat berakibat pada dua sikap kerja yaitu, kepuasan kerja dan komitmen dalam 

berorganisasi. Hal yang sama juga ditemukan oleh Mark A. Griffin, Malcolm G. 

Patterson, dan Michael A. West (2001), yang mengemukakan bahwa perubahan 

fungsi kepemimpinan dalam organisasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan. Yang ditemukan dalam penelitian tersebut sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Wexley dan Yukl (2003) yang menyatakan bahwa pemimpin 

seharusnya berusaha untuk membuat jalan ke pelaksanaan kerja terbaik lebih 

mudah, dengan memberikan dukungan psikologis kepada bawahan yang merasa 

tidak senang, tertekan, atau mendapatkan pekerjaan yang membosankan. Sejuah 

mana pekerjaan itu akan memuaskan bagi bawahan sangat ditentukan oleh 

situasinya. Kepemimpinan yang suportive dan bijak sangat penting dalam situasi 

dimana tekanan pekerjaan berlebihan, konflik peranan yang kuat, konflik antar 

pribadi yang menyakitkan, pekerjaan yang meletihkan emosi atau pekerjaan yang 

sangat menjemukan atau meletihkan. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh John R. Sparks dan Joseph A. 

Schenk (2001),yang menemukan bahwa ada hubungan positif antara 

kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja dan kinerja.  Dari penelitian 
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Budiharto dan Himam (2006) diketahui bahwa kepemimpinan profetik dapat 

memprediksi kepemimpinan transformasional. Sehingga dari hasil penelitian ini 

kepemimpinan profetik berhubungan dengan kepuasan kerja. Selain itu juga 

ditemukan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan usaha yang sangat 

efektif untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan para karyawan. Ini sesuai 

dengan yang dinyatakan oleh Ghiseli dan Brown (As’ad, 2002), bahwa hubungan 

antara karyawan dengan pihak pimpinan sangat penting. Kepuasan karyawan 

dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan 

kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa sebagai bagian penting dari 

organisasi kerja (sense of belonging). Dengan memberikan perhatian kepada 

bawahan, pemimpin secara tidak langsung sudah memberikan dukungan secara 

psikologis kepada karyawannya untuk bekerja lebih baik sehingga produktivitas 

karyawan meningkat.  Karena kesediaan pihak atasan untuk mau mendengar, 

memahami dan mengakui pendapat ataupun prestasi karyawannya sangat berperan 

dalam menimbulkan rasa puas terhadap kerja (Gilmer (As’ad, 2002)). 

4. Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan positif antara kepemimpinan prophetik dengan kepuasan 

kerja. Artinya semakin tinggi kepemimpinan prophetik maka kepuasan kerja pada 

karyawan juga semakin tinggi. 
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Metode Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di 

sekolah Islami, dalam hal ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Muhammadiyah I Blora. 

1. Alat Ukur 

a. Skala Kepuasan Kerja 

Peneliti melakukan reliability analysis pada SPSS untuk menentukan 

validitas aitem. Hasil yang ada menunjukkan nilai corrected item-total correlation 

pada semua aitem. Pada skala ini 4 aitem tidak shahih (<0,3). Aitem yang dibuang 

adalah aitem nomor : 2, 5, 12, dan 17. Sehingga total keseluruhan aitem setelah uji 

validitas berjumlah 26 aitem, dengan nilai corrected item-total correlation 

bergerak antara nilai 0,301 hingga 0,836. Sedangkan uji reliabilitas dengan Alpha 

Cronbach menunjukkan koefisen reliabilitas sebesar 0,929. Hasil ini 

menunjukkan skala kepuasan kerja memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat 

ukur. Berikut ini adalah tabel sebaran aitem sahih dari skala kepuasan kerja. 

 

Distribusi Butir Shahih Skala Kepuasan Kerja setelah Uji Coba 

Aspek Nomor aitem Total 

Ragam ketrampilan 4 (3), 7 (5), 10 (8), 15 (12), 20 (16) 5 

Identitas pekerjaan 13 (10), 23 (19), 25 (21), 29 (25) 4 

Kepentingan pekerjaan 9 (7),21 ( 17), 24 (20), 26(22), 28 (24), 
30 (26) 

6 

Otonomi 1, 6 (4), 18 (14), 27 (23) 4 

Umpan balik 3 (2), 8 (6), 11 (9), 14 (11), 16 (13), 19 
(15), 22 (18) 

7 

Total  26 
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b.Skala Kepemimpinan Profetik 

Validitas Alat Ukur skala kepemimpinan profetik telah dilakukan uji oleh 

Budiharto dan Himam (2006) dengan hasil koefisien reliabilitas alpha sebesar  

0.9618. Berikut ini adalah tabel sebaran aitem sahih dari skala kepemimpinan 

profetik. 

Distribusi Butir Shahih Skala Kepemimpinan Profetik  
Aspek Favorable Unfavorable Total 

Sidiq (jujur) 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 10 

Amanah 
(bertanggung 
jawab, terpercaya) 

11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20 10 

Tabligh 
(berkomunikasi 
dengan bahasa 
yang mudah 
dipahami orang 
lain) 

21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 

28, 29, 30 10 

Fathonah (cerdas, 
kompeten, dan 
professional) 

31, 32, 33, 34, 35, 36 37, 38, 39, 40 10 

Total   40 
 

2. Hasil Analisis 

Uji Normalitas 

 Berdasarkan tabel uji normalitas dapat dibaca bahwa data kepuasan 

kerja dengan nilai Kolmogorov-Smirnov Z (KS-Z) sebesar 0,865 normal 

dengan nilai p = 0,443 (p>0,05), dan data kepemimpinan profetik dengan 

nilai Kolmogorov-Smirnov Z (KS-Z) sebesar 0,808 normal karena nilai p = 
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0,531 (p>0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kepuasan 

kerja dan  kepemimpinan profetik normal. 

Uji Linieritas 

 Berdasarkan tabel uji linieritas dapat dibaca bahwa data dengan nilai F 

= 7,081 linier karena nilai  p = 0,016 (p<0,05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data kepuasan kerja dan kepemimpinan profetik linier. 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan statistik 

parametrik Pearson’s Product Moment. Penggunaan statistik parametrik 

dilakukan dikarenakan data telah lolos uji asumsi serta hipotesis penelitian 

bersifat korelasional. Berdasarkan tabel uji hipotesis dapat dibaca bahwa 

data dengan nilai r=0,274 menunjukkan nilai signifikansi p=0,027 

(p<0,05), sehingga hipotesis terbukti. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

diterima, atau dengan kata lain ada hubungan positif antara kepemimpinan 

profetik dengan kepuasan kerja karyawan. Nilai sumbangan efektif 

variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai r 

squared  yaitu sebesar 7,5%. 

 

Pembahasan 

 Berdasarkan hasil olah data product moment, ternyata diketahui ada 

hubungan positif antara kepemimpinan profetik dengan kepuasan kerja karyawan 

dengan r=0,274 dan nilai signifikansi sebesar 0,027 (p<0,05). Selain itu 

sebelumnya telah dilakukan uji asumsi normalitas dan linieritas, dimana kedua 
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data telah lolos uji asumsi, data kepuasan kerja dengan nilai KS-Z sebesar 0,865 

dan nilai p = 0,443 (p<0,05) dan data kepemimpinan profetik normal dengan nilai 

KS-Z sebesar 0,808 nilai p = 0,531 (p>0,05). Sedangkan uji linieritas 

membuktikan bahwa kedua data linier dengan nilai 0,016 (p<0,05).  

 Hasil ini sesuai dengan penelitian lain yang menyatakan ada hubungan 

antara kepemimpinan dan kepuasan kerja seperti terdapat dalam penelitian yang 

dilakukan oleh John R. Sparks dan Joseph A. Schenk (2001),yang menemukan 

bahwa ada hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dengan 

kepuasan kerja. Dari penelitian yang dilakukan oleh Budiharto dan Himam 

(2006), kepemimpinan profetik dapat memprediksi kepemimpinan 

transformasional. Dari dua penelitian yang tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepemimpinan profetik berhubungan dengan kepuasan kerja. 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin 

kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi, kemudian 

kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan 

seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan melibatkan 

tiga hal yaitu pemimpin, pengikut dan situasi tertentu (Rivai, 2003), sedangkan 

kepemimpinan profetik adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang 

lain mencapai tujuan sebagaimana para nabi dan rosul / prophet melakukannya 

(Adz-Dzakiey (Budiharto, 2006). Kepuasan karyawan dapat ditingkatkan melalui 

perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga 

karyawan akan merasa sebagai bagian penting dari organisasi kerja (sense of 

belonging) (Gilmer (As’ad, 2002)). Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh 



 14 

Ghiseli dan Brown (As’ad, 2002), bahwa bahwa hubungan antara karyawan 

dengan pihak pimpinan sangat penting. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 

kepemimpinan profetik merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

mempengaruhi anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

dengan menggunakan cara-cara yang pernah dilakukan nabi dan rosul / prophet. 

Aspek kepemimpinan profetik yang menunjukkan adanya hubungan 

dengan kepuasan kerja adalah aspek amanah (terpercaya, bertanggung jawab). 

Aplikasi dari amanah dalam dunia kerja adalah dengan bersikap professional dan 

bertanggung jawab terhadap semua orang yang berada dalam satu perusahaan 

termasuk karyawan yang bekerja. Dengan bersikap professional dan bertanggung 

jawab baik berupa perhatian seperti pengawasan, penghargaan terhadap karyawan 

yang berprestasi dan peringatan yang tegas terhadap karyawan yang melanggar 

peraturan, akan membuat kepuasan kerja karyawan meningkat karena karyawan 

merasa hasil kerjanya dihargai oleh atasannya (Gilmer (As’ad, 2002)). Dan aspek 

kepuasan kerja yang menunjukkan adanya hubungan dengan kepemimpinan 

adalah aspek umpan balik. Karena dengan adanya umpan balik dari pimpinan, 

karyawan akan tahu sejauh mana hasil kerja yang telah dilaksanakan. Jika umpan 

balik terhadap karyawan baik maka kepuasan kerja karyawan juga akan 

meningkat (Wexley dan Yukl, 2003) 
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Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada hubungan positif antara kepemimpinan profetik dengan 

kepuasan kerja pada guru dan karyawan Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah I Blora. Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan nilai r = 

0,274 dengan p = 0,027 atau p < 0,05, atau dengan kata lain hipotesis penelitian 

ini diterima. 

 

Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar dalam penelitian selanjutnya 

hendaknya mampu untuk meneliti hubungan kepemimpinan profetik dengan 

variabel lainnya seperti motivasi kerja, stress kerja, dll. Sehingga cakupan 

kepemimpinan profetik akan meluas, mengingat teori mengenai kepemimpinan 

profetik masih baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

DAFTAR PUSTAKA 

 

As’ad, M. 2002. Psikologi Industri. Edisi keempat. Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta. 

 
Budiharto, S. 2006. Konstruk Teoritis dan Pengukuran Kepemimpinan Profetik. 

Skripsi (Tidak Diterbitkan). Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas 
Gadjah Mada. 

 
Budiharto, S. & Himam, F. 2006. Konstruk Teoritis dan Pengukuran 

Kepemimpinan Profetik. Jurnal Psikologi. 33, 121-132. 
 
Griffin, M. A. Patterson, M. G. & West, M. A. 2001. Job Satisfaction and 

Teamwork: The Role of Supervisor Support. Journal of Organizational 
Behavior. 22, 537-550.  

 
Handoko, T. H. 1988. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi 

kedua. Yogyakarta: BPFE. 
 
Rivai, V. 2004. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Edisi kedua. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada.   
 
Sagie, A. Zaidman, N. Hamburger, Y. A. Te’eni, D. & Schwartz, D. G. 2002. An 

Empirical Assesment of Loose-Tight Leadership Model: Quantitative and 
Qualitative Analysis. Journal of Organizational Behavior. 23, 303-320. 

 
Sparks, J. R. & Schenk, J. A. 2001. Explaining The Effects of Transformasional 

Leadership: An Investigation of The Effects of Higher-Order in Multilevel 
Marketing Organizations. Journal of Organizational Behavior. 22, 849-869. 

 
Tiffin J. & McCormick, E. J. 1958. Industrial Psychology. Edisi keempat. New 

Jersey: Prentice Hall, Inc. 
 
Wexley, K. N. & Yukl, G. A. 2003. Perilaku Organisasi dan Psikologi 

Personalia. Jakarta: PT Rineka Cipta. 
 
Website Internet: 

1. http://www.cyberkompas.co.id   
2. http://david.bits-soft.com/siapa-mau-jadi-abdi-dalem-kraton/ 

 
 
 

 

 



 17 

Identitas Penulis 

Nama : Denny Arifiyanto 

Alamat : Jl. Kaliurang K.M 8, Banteng Raya II no 87, Sinduharjo, 

Sleman 

No HP : 081328709158 

 

 

 

 

 

 

 

 


