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ABSTRAK 

Salah satu bentuk kepemimpinan yang diyakini dapat mengimbangi pola pikir 

dan refleksi paradigma-paradigma baru dalam arus globalisasi dirumuskan sebagai 

kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional pada prinsipnya 

memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang biasa dilakukan, dengan 

kata lain dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan diri bawahan. Pimpinan 

perlu memperhatikan dengan faktor-faktor dalam diri karyawan sehingga dapat 

membentuk karakteristik karyawan yang dapat mempengaruhi komitmen karyawan 

pada perusahaan. Pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi 

karyawannya untuk menuju kebaikan perusahaan, sehingga dapat tercipta komitmen 

karyawan terhadap perusahaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah gaya kepemimpinan transformasional berdasarkan kharisma, inspirasi, 

stimulasi intelektual, perhatian yang diindividualisasi berpengaruh signifikan 

terhadap self efficacy dan komitmen karyawan PT Putra Qomaruzzaman Jombang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian marketing PT Putra 

Qomaruzzaman Jombang yang berjumlah 75 orang. Teknik sampling yang digunakan 

adalah sensus artinya semua anggota populasi diteliti, jadi sampel yang digunakan 

sebesar 75 karyawan. Teknik analisis yang digunakan adalah path analysis.  

Hasil penelitian ini terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 

berdasarkan kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual dan perhatian yang 

diindividualisasi berpengaruh signifikan terhadap self efficacy karyawan PT Putra 

Qomaruzzaman Jombang, hal ini ditunjukkan nilai probabilitas yang kurang dari 

0,05. Self efficacy berpengaruh signifikan terhadap komitmen karyawan PT Putra 

Qomaruzzaman Jombang, hal ini ditunjukkan nilai probabilitas yang kurang dari 

0,05. 

  

Kata kunci: gaya kepemimpinan transformasional, self efficacy dan komitmen 

karyawan.     
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