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ABSTRACT 

A leadership is one most important role in achieving goal, mission and design in 

organization. Both leader and subordinates should clearly understand 

organization properly. This research aims are finding of A direct influence of 

leader integrity on subordinates trust at SBU Perkapalan PT. PUSRI, A direct 

influence of leadership competence on trusty subordinates in the organization, 

and A direct influence of leadership loyality on trusty subordinates in the 

organization. This research conducted by adminitered to 138 employer of SBU 

Perkapalan PT. PUPUK SRIWIDJAJA Palembang selected throught proposional 

stratified random sampling. The data was analyzed by descriptive statistical 

analisys and path analisys to find out the significance of the variables F-test and 

T-test were employed and the resultant was  < 0,05. The result show that integrity 

and competence influences of leadership significantly and both variables of trusty 

of subordinates to the leader in the organization. 

 

Keywords : Loyality, Competence, Integrity, and Trusty of leadership. 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Badan usaha milik Negara (BUMN) adalah lembaga yang memiliki peran 

penting dalam mengelola sumber-sumber daya negara dalam memberikan 

pemasukan bagi negara untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat, untuk itu 

Strategi Bisnis Unit (SBU) perkapalan PT. PUSRI dituntut untuk menghasilkan 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya guna membiayai pembangunan yang 

disalurkan melalui APBN. Terkait hal yang tersebut diatas maka apa yang telah 

dilakukan oleh pemerintah maupun kementrian BUMN untuk itu menerapkan isi 

fakta integritas khususnya dijajaran BUMN PT. PUSRI sudah sering kita dengar 

terutama sejak akhir tahun 2007, bahkan tidak sedikit para pimpinan dan pejabat 

pada lembaga pemerintah, BUMN beserta jajarannya telah menandatangani fakta 

integritas untuk menunjukan komitmen akan melaksanakan tata kelola 

pemerintah, perusahaan dengan baik, bersih, transparan dan akuntabel guna 

menekan tingkat penyimpangan termasuk perbuatan-perbuatan yang koruptif 

sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang Nomor 28 tahun 1999 
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tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Isi Fakta 

Integritas adalah: 

1. Konsekuen dan konsisten dengan komitmen  

2. Menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 

3. Transparan dan ada kesamaan pemahaman tentang fakta integritas 

4. Bersedia dipantau organisasi yang partisipatif dan independen  

5. Memberikan punishment dan reward yang objektif”.  

    (Anwar Hakim, Tipikor RI, 2008) 

   

  Tidak cukup dengan penandatanganan fakta integritas tetapi yang paling 

penting adalah penerapannya dilapangan harus benar-benar dilaksanakan, karena 

integritas adalah jujur dan dapat dipercaya selain harus dilaksanakan dengan 

komplit juga harus bersedia dikontrol pelaksanaannya oleh unsur lain yang tela 

diberi kewenangan untuk itu sebaiknya siap untuk menerima masukan atau kritik 

yang membangun dari pihak-pihak yang mempunyai komitmen yang sama, 

sehingga makna penandatanganan bukan hanya formalitas belaka karena integritas 

merupakan salah satu dimensi dari kepercayaan. 

 Kepercayaan merupakan atribut utama yang dikaitkan dengan 

kepemimpinan, jika kepercayaan ini luntur, dampaknya bisa serius terhadap 

kinerja kelompok (Robbin dan Judge, 2008 : 98). Dimensi penting yang 

mendasari konsep kepercayaan ada lima dimensi: 

1. Integritas 

2. Kompetensi 

3. Konsistensi 

4. Loyalitas (kesetiaan) 

5. Keterbukaan 

  

Pemimpin yang dipercaya adalah pemimpin yang mempunyai integritas, 

kompetensi dan loyalitas yang tinggi terhadap bawahan dan juga tehadap 

pekerjaannya. Teori peran Erving Goffman menganalogikan situasi kehidupan 

nyata dalam organisasi dengan sandiwara diatas panggung, orang dalam 

organisasi mempunyai peran tertentu untuk dilaksanakan. Teori ini dipergunakan 

untuk menjelaskan peran ganda seorang pemimpin. Seorang pemimpin 

melaksanakan sejumlah peran dalam kehidupanya sehari-hari. Dan mempunyai 

peran dalam organisasinya sebagai kepala, manajer atau pemimpin. 

 Diluar organisasi ia mempunyai atau melaksanakan sejumlah peran 

sebagai individu dengan kehidupan pribadi, ia berperan sebagai seorang 

individual, suami, isteri atau orangtua anak-anaknya, ia dapat juga mempunyai 

usaha pribadi dan berperan sebagai anggota masyarakat ditempat tinggalnya. Ia 

dapat juga berperan sebagai penganut agama dan kepercayaan pemimpin harus 

mampu membedakan semua peran tersebut, kapan ia berperan sebagai penganut 

agama dan kepercayaannya. Pemimpin harus mampu membedakan semua peran 

tersebut, kapan ia berperan sebagai pemimpin dan kapan ia berperan sebagai 

individual dalam kehidupan pribadinya. (Wirawas, 2003 : 29). 

 Integritas didukung oleh 6 pilar karakter yang terdiri dari kejujuran, 

keadilan, kepedulian, kearifan, hemat, dan tanggung jawab. Dari keenam pilar 
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integritas tersebut, kepedulian merupakan kunci dalam menyelesaikan masalah 

integritas bangsa pada umumnya dan perusahaan khususnya. Seorang yang 

berperan sebagai pemimpin dalam organisasi yang mempunyai bawahan, tentu 

saja menginginkan bawahannya memiliki integritas, kompetensi dan loyalitas 

yang tinggi terhadap pekerjaannya kepada pemimpinnya begitu juga sebaliknya 

pemimpin harus memiliki integritas, kompetensi dan loyalitas yang tinggi 

terhadap pekerjaannya sebagai seorang pemimpin apabila pemimpin dan bawahan 

mempunyai integritas kompetensi dan loyalitas yang tinggi terhadap 

pekerjaannya, maka akan menimbulkan kepercayaan kedua belah pihak.  Saling 

percaya antara pemimpin dan bawahan akan dapat meningkatkan kinerja dan 

suasana kerja yang kondusif. 

 Pemimpin yang dipercaya adalah pemimpin yang mempunyai integritas, 

kompetensi, loyalitas yang tinggi terhadap bawahan dan juga terhadap 

pekerjaannya serta dipercaya oleh bawahannya. “Pemimpin yang memiliki 

integritas yang tinggi biasanya memiliki sikap jujur menjaga komitmen dan 

berprilaku konsisten. Integritas mutlak diperlukan dalam kepemimpinan. Orang 

dengan skor dapat dipercaya tinggi cenderung untuk mencapai prestasi yang 

berencana dan bekerja keras, jarang mengalami kesulitan. Orang yang berskor 

rendah tidak terorganisir, tidak dapat dipercaya dan sering menyerah jika 

menghadapi tantangan”. (Wirawas, 2008 : 83) 

Seorang yang berkompeten meliputi pengetahuan serta keahlian teknis dan  

antara personal individual. Apakah seseorang memahami apa yang sedang ia 

bicarakan?  Anda cenderung tidak akan mendengar atau menggantungan diri pada 

seseorang yang kemampuannya tidak bisa anda percaya, anda perlu percaya 

bahwa orang tersebut memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan apa 

yang mereka katakannya. (Robbin dan Judge, 2008 : 98) 

Seorang yang memiliki loyalitas yang tinggi bersedia untuk melindungi 

dan menyelamatkan muka orang lain. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis 

tertarik untuk menulis judul tesis, “Pengaruh Integritas, Kompetensi dan Loyalitas 

kepemimpinan terhadap kepercayaan para bawahan pada SBU perkapalan PT. 

PUSRI Palembang.” 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh integritas kepemimpinan terhadap kepercayaan 

para bawahan pada SBU perkapalan PT. PUSRI 

2. Bagaimanakah pengaruh kompetensi kepemimpinan terhadap kepercayaan 

para bawahan pada SBU perkapalan PT. PUSRI 

3. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi kepercayaan para 

bawahan pada SBU perkapalan PT. PUSRI 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh integritas kepemimpinan 

terhadap kepercayaan para bawahan pada SBU perkapalan PT. PUSRI. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh kompetensi kepemimpinan 

terhadap kepercayaan para bawahan pada SBU perkapalan PT. PUSRI 
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3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh loyalitas kepemimpinan 

terhadap kepercayaan para bawahan pada SBU perkapalan PT. PUSRI. 

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Integritas Dalam Kepemimpinan 

Dalam upaya untuk jadi seseorang pemimpin, seseorang harus memiliki 

pengikut, dan untuk memiliki pengikut, seseorang harus memiliki rasa percaya. 

Tetapi syarat terutama bagi seorang pemimpin adalah integritas, tidak ada 

kesuksesan yang mungkin, tidak peduli apakah dalam kelompok, lapangan sepak 

bola, pasukan atau dikantor. Bila rekan-rekan orang tersebut menemukannya 

bersalah, atau kekurangan integritas maka ia akan gagal. 

 Pengajaran dan tindakannya harus adil tehadap satu sama lain. Oleh karena 

itu, syarat utama seseorang pemimpin adalah integritas dan tujuan yang tinggi. 

Jika seseorang memiliki integritas kata-kata dan tindakanya sesuai, tidak peduli 

dimana ia berada dan bersama siapa. 

 Seseorang yang memiliki integritas adalah manusia yang utuh, mereka 

dapat diidentifikasikan oleh pemikiran tunggal mereka. Orang dengan integritas 

tidak menyembunyikan sesuatu dan tidak gentar terhadap apapun juga, hidup 

mereka seperti buku yang terbuka. 

 Integritas bukanlah apa yang kita lakukan tetapi siapa kita, dan sebaliknya 

kita menentukan apa yang kita lakukan. System nilai menetapkan prioritas dalam 

hidup kita dan menentukan apa yang kita terima atau kita tolak. Berdasarkan 

pendapat beberapa ahli tentang, integritas, maka dapat disimpulkan bahwa, 

integritas dalam suatu kepemimpinan adalah suatu perilaku yang utuh, konsisten, 

komitmen, dari seorang pemimpin dalam perkataan sama dengan tindakannya, 

memiliki kemampuan dan system nilai yang dianutnya, yang ditampakkan dalam 

sikap hidupnya sehari-hari dimanapun ia berada dan dengan siapapun terutama 

dalam tugas dan fungsinya sebagai pemimpin.    

 

 

Pengertian Kompetensi Dalam Kepemimpinan 

 Persyaratan penting bagi efektifitas atau kesuksesan pemimpin 

(Kepemimpinan) dan Manajer (Manajemen) dalam mengemban peran, tugas, 

fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing adalah kompetensi. 

Menurut (Alexandeni, 2011), Kompetensi dalam kepemimpinan adalah 

kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin yang tampak pada sikapnya yang 

sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi atau 

perusahaan dan memberikan hasil yang diinginkan. 

 Senada dengan pendapat ahli di atas, menurut (Richard, 2002 : 32), 

Kompetensi merupakan kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

menarik dan menginspirasikan keyakinan serta dukungan bagi organisasi dan 

kepemimpinannya.  

 Kompetensi dapat dinyatakan sebagai bagian dari kepribadian individual 

yang bersifat permanen yang dapat menentukan atau memprediksikan kinerja 
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seseorang. Kompetensi merupakan sesuatu yang sangat signifikan. Seseorang 

yang kompeten akan dianggap pantas untuk jadi pemimpin oleh orang lain, orang 

yang kompeten akan disegani dan diikuti oleh orang-orang yang ada disekitarnya, 

dan hal itu akan mendorong terciptanya sebuah kepemimpinan yang sukses. 

 

Loyalitas Kepemimpinan 

 Seorang bawahan akan setia dan loyal pada pemimpinnya apabila 

pemimpin tersebut memiliki integritas dan kompetensi terhadap pekerjaannya. 

Bila seorang pemimpin tidak bisa memimpin dirinya sendiri maka dia tidak akan 

bisa memimpin bawahannya. Selain itu, seseorang akan loyal terhadap 

pekerjaannya jika pimpinan memberikan kepercayaan padanya dalam 

melaksanakan tugas. Kepemimpinan dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu diri 

sendiri. Kesuksesan dalam memimpin dan memberdayakan bawahan secara 

maksimal merupakan tujuan utama agar tercapai produktifitas kerja yang tinggi. 

Seseorang akan dapat memimpin dan memberdayakan dirinya sendiri dalam  

melaksanakan pekerjaan bila dia memiliki loyalitas yang tinggi terhadap 

pekerjaan tersebut.Pemberdayaan (empowerment) adalah pemberian tanggung 

jawab terhadap para pekerja untuk mengambil keputusan. (Noe, 1994 : 123) 

 Apabila seseorang bekerja dibarengi oleh rasa takut atau keterpaksaan 

(tidak disertai dengan rasa ikhlas) maka hasil kerjanya pun tidak akan maksimal. 

Percaya pada karyawan dengan menghargai kemampuan dan mendelegasikan 

tugas penting kepadanya akan menimbulkan rasa percaya diri mereka. Rasa 

percaya diri ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas 

karena rasa percaya diri tersebut akan mendorong proses penyelesaian masalah 

yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tentunya akan 

mempercepat proses menuju kesuksesan. 

 

Definisi Kepercayaan Dalam Kepemimpinan  

 Kepercayaan dalam kepemimpinan merupakan atribut utama yang 

dikaitkan dengan kepemimpinan. Bagian dari tugas pemimpin dimasa lalu dan 

akan terus berkelanjutan dimasa depan adalah bekerja sama dengan orang lain 

untuk menemukan dan menyelesaikan masalah. Tetapi, untuk menemukan dan 

menyelesaikan masalah tersebut bergantung pada berapa banyak orang yang 

mempercayainya. Kepercayaan dan dapat dipercaya membantu pemimpin untuk 

mendapatkan pengetahuan dan kerja sama yang dibutuhkan. (Robbin & Judge, 

2008 : 98) 

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu bersifat 

kausalitas. Artinya, ada pengaruh antara satu variabel dengan variabel berikutnya. 

Variabel yang dimaksud adalah integritas, kompetensi dan loyalitas 

kepemimpinan mempengaruhi kepercayaan bawahan dilingkungan kerja SBU 

perkapalan PT. PUSRI Palembang. 
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Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini populasi/ sampel terdiri dari karyawan bawahan.  

Jumlah karyawan = 138 Orang (karyawan organik). Jumlah sampel yang kembali  

= 101 Exp 

101 

                   

(100 %)     = 0,73 (73%)   

(Menurut Kuncoro, Mudrajad 138). 

 

 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel Penelitian 

Menurut Sarwono (2006:37) “variabel didefinisikan sebagai simbol atau 

konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai. Penelitian ini terbagi atas 4 

variabel, yaitu: 

1. Variabel bebas (Independent Variable), merupakan variabel stimulus atau 

variabel yang mempengaruhi variabel lain yaitu variabel integritas (X1), 

Variabel kompetensi (X2), Variabel Loyalitas (X3). 

2. Variabel tergantung (Dependent Variable), merupakan variabel yang 

memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas yaitu 

variabel kepercayaan kepemimpinan (Y)”. 

 

Definisi Operasional Variabel 

         Variabel dalam masing-masing konsep selanjutnya dijabarkan sebagai    

berikut: 

1. Integritas (X1), adalah merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Bersikap dan 

berperilaku yang baik sehingga mampu memberikan keteladanan dan juga 

mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan yang terkait 

dengan proses berfikir, pemahaman berperilaku dalam bermasyarakat. 

2. Kompetensi (X2), adalah pengetahuan serta keahlian teknis dan antar 

personal individu. 

3. Loyalitas (X3), adalah kesedian untuk melindungi dan menyelamatkan muka 

orang lain. 

4. Kepercayaan kepemimpinan (Y), adalah atribut utama yang dikaitkan dengan 

kepemimpinan jika kepercayaan itu luntur dampaknya bisa serius terhadap 

kinerja kelompok (variable terikat). 

 

Metode Pengumpulan Data 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kuestioner yang 

harus diisi oleh responden adapun isi dari kuestioner terdiri dari empat variabel 

penelitian yaitu: variabel integritas, kompetensi, loyalitas, kepercayaan para 

bawahan. Skala pengukuran dari jawaban kuesioner berbentuk kuantinum 

menggunakan skala Likert, masing-masing variabel kuisioner menyediakan lima 

alternatif jawaban yaitu: 

 Tidak setuju = (1) 

 Kurang setuju = (2) 
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 Netral = (3) 

 Setuju  = (4) 

 Sangat setuju = (5) 

 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode 

yang  disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian sehingga penulis 

memutuskan memakai metode: 

 Analisis Statistik Deskriptif, Analisis deskriptif ini digunakan untuk 

memperoleh penjelasan atau gambaran tentang perumusan model variabel-

variabel integritas, kompetensi, loyalitas, kepercayaan dan kepmimpinan. 

Untuk mengidentifikasikan karakteristik dari pada masing-masing variabel 

tersebut dalam bentuk frekuensi dan persentase. 

 Analisis Korelasi, Digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara 

variabel yang dalam hal ini adalah hubungan antara integritas kompetensi dan 

loyalitas kepemimpinan terhadap kepercayaan bawahan. Korelasi yang 

digunakan adalah Uji Korelasi Person. Singgih (2003:285) 

 Pengujian reliabilitas terhadap instrument penelitian untuk mengetahui 

apakah instrument tersebut cukup reliabel sebagai alat penelitian dengan 

menggunakan program SPSS version 17.0 For Windows. (Puspowarsito 

(2008:178). 

 Analisis Regresi, digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai variabel 

tertentu bila variabel lain berubah disarankan menggunakan analisis regresi 

berganda. Menurut Sugiyono (2008:136), “bentuk umum regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

  Y  =  Variabel terikat (Kepercayaan Kepemimpinan) 

  a  =  Konstanta 

 X    =  Variabel bebas (Integritas, Kompetensi, Loyalitas) 

 X1  =  Variable Integritas 

 X2 =  Variable Kompetensi 

 X3 = Variable Loyalitas 

 e = Error 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.  Untuk menghitung validitas suatu 

kuesioner digunakan teknik korelasi (Corrected Item-Total Correlation).  Kalau 

nilai CI-TC > r table berarti valid.  Diketahui r table sebesar 0.1956. 

Y = a + b1 x1 + b2  x2 + b3 x3 + e 
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Reliabilitas menunjukkan pada adanya kosistensi dan stabilitas nilai hasil 

skala pengukuran tertentu.  Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi 

pengukuran dan hasilnya.  Kalau nilai α > 0.60 berarti reliabel. 

 

 

Uji F (Uji Secara Bersama) 
Berdasarkan rumusan masalah peneliti, maka variabel dikelompokkan 

menjadi variabel bebas (Independent variabele) adalah integritas dan kompetensi 

dan variabel terikat (dependent variable) adalah kepercayaan kepemimpinan.  

Upaya untuk mengetahui pengaruh integritas dan kompetensi  terhadap 

kepercayaan kepemimpinan maka akan dilihat dari hasil perhitungan SPSS dalam 

Model Summary, khususnya angka Adjusted R square.  

 Hasil pengolahan memperlihatkan nilai R sebesar 0,862 artinya hubungan 

antara kedua variabel integritas dan kompetensi adalah sangat kuat. Menurut 

(Sugiyono dalam Priyatno, 2010:65) Interpretasi dari koefisien korelasi yaitu: 

0,000 sampai dengan 0,199  =  sangat rendah 

0,200 sampai dengan 0,399   =  rendah 

0,400 sampai dengan 0,599 =  sedang 

0,600 sampai dengan 0,799  =  kuat 

0,800 sampai dengan 1,000   =  sangat kuat 

 

Uji Parsial (Uji t) 

Nilai uji t menunjukkan apakah memang terdapat pengaruh yang 

signifikan secara individual (masing-masing prediktor) antara prediktor dengan 

variabel dependen.  Pengaruh secara individual ditunjukkan dari nilai Sig. Uji t. 

Jika  nilai Sig. Uji t < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 

signifikan secara individual masing-masing prediktornya.   

 

Constanta = -1.009 maksudnya adalah, tanpa adanya pengaruh integritas dan 

kompetensi kepemimpinan, para bawahan tidak akan mempercayai seorang 

pimpinan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan yang timbul dalam benak 

para bawahan yang kemungkinan besar disebabkan oleh tindakan curang yang 

dilakukan pemimpin tersebut. 

Dapat dicermati pada nilai Sig. Uji t, bahwa nilai lebih kecil dari (<) 0,05 

hanya didapatkan pada variabel Kemampuan saja.  Sedangkan variabel lain 

mempunyai signifikan lebih besar dari (>) 0,05.   

Berdasarkan pengujian nilai t tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya 

variabel kemampuan yang dapat digunakan untuk memprediksikan perubahan 

kinerja pimpinan.  Sehingga persamaan garis regresinya menjadi: 

Y = -1.009+0,436 X1+0.786X2+0.289 

 

Interpretasi koefisien regresi adalah: 

Nilai konstanta sebesar -1.009.  Nilai konstanta menunjukkan tanpa ditambahkan 

dengan variabel kompetensi nilai perubahan kepercayaan kepemimpinan sebesar -

1.009.  Nilai koefisien b2 sebesar 0,786. 
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Uji Multikolineritas 

Pengujian multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk 

mendeteksi adanya Multikolinearitas, maka dapat dilihat dengang besaran nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Persamaan regresi yang bebas 

multiko adalah:  mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan mempunyai angka 

tolerance mendekati 1. 

Jika nilai tolerance dan VIF untuk kedua variabel independen masih cukup 

jauh dari angka 1 dan angka VIF berada melebihi angka 1, maka terdapat masalah 

multikolinearitas. 

 

Uji Heterosedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan, atau yang lain. Bila varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda 

disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya masalah hetoroskedastisitas dapat 

dideteksi dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scater plot, apabila ada 

pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.  Sedangkan 

jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 dan sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependent, variabel independent, atau keduanya mempunyai distribusi nrmal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal. Untuk mendeteksi model regresi normal atau tidak, dapat dilihat dari 

Normal P-P Plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengkuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  Jika tidak, atau 

data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas.  

 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Integritas  Kepemimpinan Terhadap Kepercayaan para Bawahan 

pada SBU Perkapalan PT. PUSRI  

Berdasarkan uji simultan (uji F) yang telah penulis analisis sebelumnya, 

maka didapatkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel integritas, 

kompetensi yang merupakan variabel independen dengan kepercayaan 

kepemimpinan yang merupakan variabel dependen adalah kuat dan berpengaruh 

secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja pimpinan. Hal ini dapat dilihat 
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pada uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa Pvalue 0,000 < 0.05 dan Fhitung lebih 

besar dari Ftabel (141.309. > 0.319) yang artinya signifikan. 

 Pada uji parsial (uji t) didapatkan variabel integritas dan kompetensi yang  

berpengaruh terhadap kepercayaan kepemimpinan yaitu variabel kompetensi, hal 

ini dapat dilihat bahwa pada variabel kompetensi menunjukkan Pvalue  0,000< 0,05 

dan thitung > ttabel (7.143>2.048).  Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan bawahan pada strategi bisnis 

unit perkapalan  PT. Pupuk Sriwijaya Palembang. 

 

Pengaruh Kompetensi Kepemimpinan terhadap Kepercayaan Para Bawahan 

pada SBU Perkapalan PT. PUSRI  

Berdasarkan tabel sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh 

variabel kompetensi yang paling dominan dibandingkan dengan variabel 

integritas. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien variabel kemampuan yang paling 

besar dibandingkan dengan koefisien regresi variabel lainnya, yaitu sebesar 0.001 

atau sebesar 0.1% dengan tingkat signifikan 0.000. Ini berarti persepsi karyawan 

terhadap integritas dan kompetensi, variabel kompetensi memberikan pengaruh 

yang paling besar dibandingkan persepsi lainnya dan dengan demikian hubungan 

variabel kompetensi terhadap kepercayaan kepemimpinan pada SBU perkapalan 

PT. Pupuk Sriwijaya Palembang sangat kuat dan berpengaruh besar. 

 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan secara empiris 

tentang; 

1. Integritas kepemimpinan dan kompetensi mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap kepercayaan para bawahan pada Strategy Bussiness Unit (SBU) 

perkapalan PT. Pusri. 

2. Integritas kepemimpinan dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kepercayaan bawahan pada SBU perkapalan PT. Pusri. 

3. Loyalitas kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan bawahan 

pada SBU perkapalan PT. PUSRI.  

4. Kompetensi adalah variabel yang dominan mempengaruhi kepercayaan 

bawahan kepada pimpinan. 

 

 

SARAN 

1. Untuk meningkatkan integritas para karyawan SBU Perkapalan PT. Pusri 

dapat melakukan pelatihan-pelatihan integritas dan kerjasama antar 

karyawan dengan kemitraan dengan I3 (Institut Integrasi Indonesia) dan 

Politeknik Negeri Sriwijaya. 

2. Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, SBU Perkapalan PT. Pusri 

dapat melakukan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, 

misalnya Anak Buah Kapal (ABK) harus memiliki sertifikat Anak Buah 
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Kapal (Basic Safety Training), nakhoda harus memiliki ijazah AIP dan Ahli 

Nautika Teknik (ANT). 

3. Terus menerus memelihara komunikasi yang terbuka (open door 

communication) antara bawahan dan pimpinan. 

4. Melakukan training diluar perusahaan misalnya untuk meningkatkan 

kompetensi perusahaan mewajibkan pelatihan secara berkesinambungan 

dengan atasan langsung sehingga kompetensi para bawahan juga meningkat 

dan selalu membiasakan bekerja sambil berdoa atau berdzikir, karena 

kepada siapa lagi kita memohon keselamatan kalau bukan kepada Tuhan 

sang pencipta, karena perjalanan panjang dilaut luas tentu saja 

membutuhkan kekuatan fisik dan mental yang tinggi.  
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