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Ringkasan 

Penelitian ini bertujuan untuk bisa mengembangkan sebuah alat ukur integritas yang 

berdasar  pada keberadaan elemen-elemen yang lebih holistik dalam melihat sebuah 

kepemimpinan. Penelitian dalam kajian integritas dilihat masih sangat bersifat parsial untuk dapat 

dijadikan landasan dalam menilai kinerja individu sebagai pemimpin atau organisasi sehingga 

diperlukan adanya pengembangan pengukuran yang bersifat eklektif. Parameter dalam 

pengukuran yang bersifat eklektif tersebut mengarahkan pada keberadaan elemen-elemen 

organisasi dan sistem organisasi yang mendukung keefektifan pemimpin dalam mengelola sebuah 

institusi.  

Penelitian ini nantinya akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan 

penerapan kualitatif melalui wawancara dengan para ahli dalam melakukan konfirmasi alat ukur 

serta wawancara terkait penggunaan alat ukur tersebut dengan para pimpinan dalam sebuah 

institusi. Untuk pendekatan kuantitatif mengarahkan pada pengujian instrumen alat ukur dalam 

bentuk survei kuisioner yang dianalisis menggunakan statistik. Responden dalam penelitian ini 

adalah para pimpinan yang memiliki karakteristik tertentu dari berbagai perusahaan di segala 

industri. Jumlah responden yang akan dilibatkan dalam penelitian ini nantinya sebanyak 300 

orang.  

Dengan mendasarkan pada pentingnya penelitian yang sudah dipaparkan pada paragraf di 

awal, hasil pengembangan alat ukur integritas ini nantinya dapat memperkuat dimensi integritas 

yang dapat dijadikan panduan dalam menilai kinerja para pimpinan institusi yang sifatnya persepsi. 

Dengan aspek persepsi tersebut juga akan memberikan masukan untuk perbaikan kinerja pimpinan 

dengan memperhatikan aspek konsekuensi dari perilaku. Selain itu, keberadaan dimensi integritas 

tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan maupun pedoman untuk menjadi standar dan 

dasar evaluasi kinerja karyawan. 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Memahami nilai integritas dalam aspek kepemimpinan merupakan hal penting karena 

menurut Petrick & Quinn (2000), integritas pemimpin merupakan sumber daya utama selain modal 

dalam soft-competence yang dimiliki oleh institusi. Kompetensi inti merupakan aspek daya saing 

bagi institusi agar mampu menunjukkan kinerja dan keberlangsungan institusi dalam jangka 

panjang. Penelitian Mayasari et al. (2012) menunjukkan bahwa integritas yang melekat pada 

individu dalam organisasi termasuk para pemimpin bisa menjadi sesuatu yang unik dan dijadikan 

sebagai identitas institusi yang memiliki reputasi baik di mata para pemangku kepentingan. 

Integritas menjadi sesuatu yang tidak mudah ditiru karena sudah menjadi bagian melekat dalam 

organisasi. Nilai integritas yang konsisten diterapkan bisa meningkatkan meningkatkan 

kepercayaan (Ingenhoff dan Sommer, 2010); meminimalkan perilaku menyimpang (Dineen, et al., 

2006); mengurangi perilaku agresivitas (Vardi dan Wiener, 1996); mendukung pelaksanaan bisnis 

sehat (Brown, 2006); menghindari penyelewengan nilai-nilai dan anti sosial (Palanski et al., 2015); 

mendukung iklim kerja yang beretika (2008); mendukung kepemimpinan yang beretika (Resick et 

al, 2006; Kalshoven et al., 2011).  Koehn (2005) berpendapat bahwa nilai integritas merupakan 

nilai moralitas dan pembentuk karakter individu atau pemimpinnya. Moralitas merupakan 

keyakinan diri seorang pemimpin bahwa apa yang akan dilakukan merupakan bagian dari suatu 

sistem komunitas. Pemimpin dengan aspek moralitas akan mempertimbangkan implikasi tindakan 

pada sistem sekaligus sebagai penuntun dalam menjalankan tindakan seseorang. Dengan kata lain, 
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menurut Engelbrecht et al. (2015), pemimpin yang memiliki integritas sebagai nilai moral akan 

menciptakan kepemimpinan yang beretika.  

 Pada kenyataannya, wujud integritas dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam 

kepemimpinan pada sebuah organisasi bahkan perilaku aparat pemerintah masih cukup 

memprihatinkan, khususnya di Indonesia. Berdasarkan penilaian Transparency International, nilai 

integritas yang direpresentasikan dengan rendahnya tingkat korupsi belum tercapai. Berdasarkan 

hasil studi Transparency International-The Global Coalition Against Corruption, menunjukkan 

bahwa rata-rata indeks persepsi korupsi di negara-negara Asia Pasifik memiliki Corruption 

Perception Index yang masih rendah. Berdasarkan hasil survei Transparency Internasional, negara 

yang berada pada ranking rendah dipersepsi tidak dapat dipercaya dan tidak mampu menjalankan 

peran sebagai institusi publik yang melayani masyarakat dengan baik. Undang-undang anti korupsi 

sudah disusun namun, secara praktik, peraturan-peraturan banyak diabaikan karena adanya 

penyuapan, penyalahgunaan wewenang, korupsi para politikus, dan standard integritas rendah. 

  Integritas di Indonesia selama 2012-2016 menunjukkan kategori masih merah yaitu pada 

koefisien 30 yang artinya tidak bersih. Kisaran angka berada antara 0-100 artinya semakin 

mendekati angka 100 semakin tidak korupsi.  Sektor yang diteliti melibatkan partai politik, 

pemerintah, parlemen atau perwakilan rakyat, polisi, sektor bisnis, pengadilan, media, sistem 

pendidikan, lembaga sosial dan militer. Tabel 1.1. menjelaskan ringkasan indeks persepsi korupsi 

tersebut. Berdasarkan survei tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat 118 dari 174 negara 

dengan koefisien 32; survei tahun 2013, Indonesia pada peringkat 114 dari 177 negara dengan 

koefisien 32; survey tahun 2014, Indonesia pada peringkat 107 dari 174 negara dengan koefisien 

34; survei tahun 2015, Indonesia pada peringkat 88 dari 167 negara dengan koefisien 36; survey 

tahun 2016, Indonesia pada peringkat 90 dari 176 negara dengan koefisien 36,urvey pada 2017, 
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Indonesia pada peringkat 96 dari  180 dengan koefisien  37 dan survei pada  2018, Indonesia pada 

peringkat 89 dari  180 countries dengan koefisien 38.  

 

 

Tabel 1.1. Indeks Persepsi Korupsi untuk Indonesia 

 

N0 Tahun Indeks Urutan Negara  

1.  2012 32 118  dari  174 negara 

2.  2013 32 114 dari 177 negara 

3.  2014 34 107 dari 174 negara 

4.  2015 36 88 dari  167 negara 

5.  2016 36 90 dari 176 negara 

6.  2017 37 96 dari 180 negara 

7.  2018 38 89 dari 180 negara 

 Sumber: Transparency International dengan Diolah 

 

Kepemimpinan yang berintegritas akan mendukung terciptanya kepemimpinan yang 

beretika artinya pemimpin yang mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. 

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tipe-tipe kepemimpinan yang mendukung 

terwujudnya kepemimpinan beretika meliputi kepemimpinan transformasional (Bass, 1999); 

kepemimpinan karismatik (Conger dan Kanungo, 1988); kepemimpinan yang melayani (Zehir et 

al., 2014).  Kepemimpinan yang beretika menurut Trevino dan Brown (2004) adalah pemimpin 

yang bermoral yang tidak hanya menunjukkan karakter yang baik, kejujuran, dapat dipercaya, 

bertanggung jawab, dan menerapkan standar kerja yang baik. Terkait dengan pengukuran 

kepemimpinan beretika, Kalshoven et al. (2011) mengembangkan pengukuran dengan tujuh 

dimensi yaitu people orientation, fairness, power sharing, concerns for sustainability, ethical 

guidance, role clarification dan integrity.  
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Gardner (2003) berpendapat bahwa tipe-tipe kepemimpinan termasuk karismatik 

cenderung mengabaikan kepemimpinan yang berintegritas. Bass (1990) juga menunjukkan bahwa 

pemimpin yang transformasional menguatkan hanya aspek influence, inspiration, intellectual, 

menghargai individual. Parry and Proctor-Thompson (2002) berpendapat bahwa pemimpin 

dengan aspek influence belum tentu memiliki integritas.  Kepemimpinan integritas perlu dikuatkan 

untuk menciptakan tatanan sosial yang baik. Penelitian Mayasari et al. (2012) menunjukkan bahwa 

integritas diperlukan dalam kepemimpinan karena 1) bisa membantu pelaku bisnis maupun 

individu dalam organisasi untuk membentuk moral yang baik termasuk menghindari tindakan 

merugikan publik misalnya penyuapan, penggelapan, pelanggaran kepentingan pribadi; 2)  

memahami segala risiko dan konsekuensinya beserta baik dan buruk tindakannya serta 

mengedepankan pandangan ulitarianisme menjadi perhatian utama;                                                               

3) integritas menjadi pegangan untuk membuat keputusan sehingga korupsi akan terhindarkan; 4) 

individu bisa menentukan sikap tanpa terikat sesuatu yang harus dijalankan asalkan sesuai dengan 

hati nurani serta nilai integritas  memperhatikan sisi emosional dan sisi kemanusiaan.  

 

1.2.Rumusan Permasalahan  

 Sejalan dengan hasil studi Transparency International, ada kebutuhan lebih lanjut untuk  

menganalisis aspek integritas dengan dimensi pengukuran yang lebih luas. Ukuran integritas yang 

digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya masih bersifat parsial untuk menilai kinerja 

individu sebagai pemimpin atau organisasi sehingga perlu adanya pengukuran yang bersifat 

eklektif untuk bisa memberikan pemahaman dimensi integritas kepemimpinan dengan lebih 

menyeluruh. Palanksi et al. (2015) juga berpendapat bahwa penelitian terkait dengan integritas 

masih sangat terbatas untuk memahami dimensi-dimensi yang menjelaskan integritas. Studi 
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Worden (2003) merumuskan integritas terdiri atas hanya dua aspek yaitu konsistensi dan meliputi 

aspek menyeluruh terkait implikasi pelaksanaan integritas. Studi konseptual Audi and Murphy 

(2006) menunjukkan bahwa aspek integritas meliputi empat dimensi kejujuran, ketulusan, 

keadilan, dan kepercayaan. Penelitian Palanski dan Yammarino (2007) menekankan bahwa nilai 

integritas dengan tiga dimensi yaitu konsistensi, pemenuhan janji dan kejujuran.  

Menganalisis aspek integritas dengan memahami dari berbagai aspek yang lebih luas pada 

dasarnya akan mendukung terciptanya sistem kepemimpinan dalam organisasi yang sekaligus 

menguatkan elemen-elemen penting. Selain itu, penguatan integritas kepemimpinan diwujudkan 

dalam perangkat organisasi termasuk budaya, nilai kerja, struktur dan sistem kerja yang pada 

akhirnya akan mendukung implementasi integritas dengan lebih optimal. Di sisi lain, menguatkan 

nilai integritas dengan berbagai dimensi pada dasarnya akan menciptakan seorang pemimpin yang 

beretika yang akan memberikan implikasi pada institusi secara lebih luas. Pemimpin yang beretika 

ini cenderung akan mampu menunjukkan konsistensi antara sikap dan perbuatan (Kannan-

Narasimhan and Lawrence, 2012; Palanksi and Yammarino, 2011; Simmons, 2002; Simmons, 

2008; Kalshoven et al. 2011, and Engelbrecht et al., 2015; Liu and Wang, 2014), yang akhirnya 

akan menciptakan kepercayaan oleh para pemangku kepentingan dan menunjukkan kinerja 

institusi yang baik secara keseluruhan (Eisenbeiss, et al., 2015).  

Dalam perkembangan literatur integritas, Vargas-Vernandes et al. (2013) juga 

menunjukkan bahwa integritas mampu untuk mendukung kepemimpinan mendatang, namun perlu 

adanya pengukuran secara holistik untuk memahami integritas. Pengukuran holistik ini 

berkarakteristik eklektif yang meliputi elemen-elemen organisasi dan sistem organisasi 

mendukung keefektifan pemimpin dalam mengelola sebuah institusi, yang tidak hanya dari 
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karakter pemimpin. Pengukuran ini penting untuk bisa dijadikan parameter dalam menilai kinerja 

pemimpin dan institusi.  

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

a. Elemen-elemen apa saja yang mampu membentuk konsep integritas kepemimpinan? 

b. Bagaimana pengukuran integritas kepemimpinan? 

 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk elemen-elemen yang mampu 

mengidentifikasi integritas kepemimpinan beserta pengembangan pengukuran. Analisis elemen-

elemen secara lebih holistik akan memberikan pemahaman lebih luas mengenai makna integritas 

yang melekat pada sebuah kepemimpinan. Pemahaman makna integritas ini diperkuat dengan 

pengembangan pengukuran pada setiap elemen yang mendefinisikan integritas. Pengukuran yang 

dikembangkan diharapkan bisa menjadi parameter kerja individu pemimpin sehingga bisa menjadi 

evaluasi kinerja yang menjadi target. 

 

1.5.Urgensi Penelitian 

Komisi Pemberantasan Korupsi dari waktu ke waktu menangani permasalahan korupsi. 

Gambar 1. menunjukkan data hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (2016) yaitu kasus korupsi di 

Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan perlu ada solusi yang 

sifatnya konstruktif dari sisi integritas. Perilaku yang terjadi ini disebabkan lemahnya nilai 
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integritas yang dimiliki oleh para pemimpin. Dengan dengan demikian, pemahaman elemen-

elemen yang ada dalam integritas kepemimpinan perlu dianalisis lebih lanjut sehingga secara 

manajerial akan dipahami elemen-elemen yang perlu dikuatkan dan diimplementasikan dalam 

lingkungan kerja sekaligus bisa dijadikan sebagai ukuran kinerja pemimpin atau pengelola terkait.   

Gambar 1. Database Korupsi 

 

Sumber: Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 

  

Pengukuran integritas dengan memperhatikan aspek dari sebuah sistem dari organisasi 

sekaligus memahami aspek psikologi akan menguatkan dimensi integritas. Dimensi-dimensi 

integritas yang terukur ini bisa dijadikan sebagai panduan untuk menilai kinerja para pengelola 

institusi yang sifatnya persepsi. Namun, dengan aspek persepsi ini akan memberikan masukan 

untuk perbaikan kinerja para pemimpin untuk lebih memperhatikan semua konsekuensi perilaku. 

Di samping, dimensi-dimensi integritas ini bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau pedoman 

yang bisa menjadi standar dan dasar evaluasi kinerja para karyawan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Definisi Integritas 

 Integritas didefinisi sebagai kualitas moral pengelolaan diri pada level individu. Menurut 

Palanski dan Yammarino (2007), integritas memiliki lima makna. Pertama, wholeness (kebulatan 

atau kesatuan). Integritas merupakan kesatuan antara pikiran, sikap, kata-kata dan perilaku 

sepanjang waktu. Integritas dengan wholeness ini berorientasi global dan lokal. Baik global 

maupun lokal, seharusnya individu tetap memiliki kesatuan. Kedua, konsistensi dalam keragaman. 

Ketika individu dihadapkan pada keputusan yang situasinya kompleks karena akan melibatkan 

banyak pihak, individu tetap konsisten pada pendiriannya. Individu tidak mudah dipengaruhi oleh 

orang lain karena harus memutuskan sesuatu berdasarkan desakan dari satu pihak yang belum 

tentu benar konsekuensi keputusannya. Ketiga, otentik. Individu berusaha untuk menunjukkan 

bahwa sejatinya merupakan orang yang memiliki kesamaan antara ucapan dan perkataan. 

Kesesuaian antara ucapan dan perkataan tidak hanya muncul karena ada paksaan sosial, namun 

memang kesesuaian ini sudah tertanam dalam diri seseorang dengan sendirinya. Keempat, 
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konsistensi kata dan tindakan. Konsistensi kata dan tindakan harus sejalan. Individu tidak boleh 

hanya beretorika, namun harus diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari secara terus-menerus. 

Dengan demikian, individu akan selalu ingat untuk berbuat baik dengan tidak melanggar 

peraturan. Kelima, etika dan moralitas. Integritas berkaitan dengan etika dan moralitas.  

 Integritas terkait dengan moralitas yang memperhatikan konsekuensinya pada orang lain 

atau komunitas. Menurut Gosling dan Huang (2010), integritas harus dikaitkan dengan masalah 

komunitas. Integritas harus memberi dampak pada lingkungan. Konsistensi kata, sikap dan 

tindakan tidak hanya diterapkan dalam lingkup terbatas, tetapi juga sistem lingkungan di mana 

individu berada. Ketika melakukan konsistensi ucapan dan tindakan untuk satu hal dalam 

kehidupan, di sisi lain, konsistensi tersebut juga diterapkan dalam kehidupan misalnya dalam 

berperilaku etika, menaati peraturan, menghindari dari penyuapan, dan menghindari dari penipuan.  

 

2.2. Dimensi Integritas  

Dimensi integritas ini terkait dengan kapasitas integritas didefinisi sebagai kemampuan 

individual maupun kolektif untuk proses pengembangan moral awareness, moral deliberation, 

karakter, dan moral conduct yang menunjukkan sebagai suatu pertimbangan yang seimbang, 

perkembangan moral, dan sistem yang mendukung pembuatan keputusan moral (Petrick & Quinn, 

2000). Individu maupun kelompok yang memiliki kapasitas integritas tinggi akan bisa 

menyelesaikan permasalahan kompleks di antara sistem-sistem yang menekan untuk mengarahkan 

perbuatan negatif. Menurut Petrick dan Quinn (2000), ada empat dimensi kapasitas integritas yang 

mendukung terbentuknya moral progress yaitu: process integrity capacity, judgment integrity, 

development integrity capacity, dan system integrity capacity.  
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2.2.1. Process Integrity Capacity 

Dalam process integrity capacity menjelaskan muatan moralitas dalam dimensi integritas 

(Petrick dan Quinn, 2000). Petrick dan Quinn (2000) menekankan bahwa moralitas menjadi 

dimensi integritas yang meliputi 1) kekuatan dan pemahaman moral sebagai refleksi dari apa yang 

dianggap salah dan benar, 2) resolusi moral dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik-

kesadaran bahwa masalah individu bisa membawa implikasi publik, 3) komitmen moral dan 

karakter individu sehingga menjadi pegangan membuat keputusan ketika dihadapi dilema dalam 

bertindak benar atau salah, 4) koherensi moral berkaitan dengan pertimbangan diri, sikap, ekspresi, 

harmoni antara prinsip dan praktik. Hamonisasi antara prinsip dan praktik selalu memengaruhi 

tindakan beretika artinya menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri, organisasi dan 

sistem yang lebih besar (Petrick & Quinn, 2000).  

  

2.2.2. Judgment Integrity 

Judgment integrity merupakan gabungan antara teori dalam manajemen, etika dan hukum 

yang akhirnya membentuk kebijakan dan praktik bisnis. Teori manajemen yang terlibat adalah 

rational goal theory, internal process theory, human relations theory, dan open system theory 

(Petrick & Quinn, 2000).  

1) Rational goal theory dimulai dari Frederick Taylor pada awal abad 20 yang memfokuskan 

pada kontrol eksternal dan menekankan pada tanggung jawab kerja, menentukan tujuan, 

membuat analisis rasional serta memaksimalkan output kerja.  
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2) The internal process theory dikenalkan oleh Max Weber dan Henri Fayol. Teori ini 

menekankan pada kontrol internal dan memfokuskan pada fungsi-fungsi manajemen mulai 

dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan kontrol. Kontrol ini lebih menekankan aspek 

birokratis.  

3) The human relations theory dikembangkan oleh Elton Mayo dan Hawthorne yang 

memfokuskan pada fleksibilitas internal dan peran mentor yang bertanggung jawab untuk 

memperkuat keterbukaan, partisipasi, moral kerja kelompok, komitmen, menekankan 

keterlibatan, resolusi konflik.  

4) The open system theory yang dikembangkan oleh Lorsch memfokuskan pada fleksibilitas 

eksternal dan menekankan pada peran inovator untuk mengembangkan kemampuan 

pembelajaran organisasional dan membangun kekuatan kompetitif, adaptasi politik, 

perubahan sistem yang kreatif, dan membangun jejaring.   

 

Selain teori manajemen, terdapat teori etika. Teori etika dikembangkan berdampingan 

dengan teori manajemen. Teori etika meliputi teleologi, deontologi, etika, dan teori etika 

pengembangan sistem (Petrick & Quinn, 2000).  

1) Rational goal theory. Berkaitan dengan teori etika, individu memiliki kompetensi kuat 

dalam mengarahkan dan menghasilkan kinerja yang bagus, sehingga diarahkan untuk 

memfokuskan pada etika teleologi. Secara rutin, memfokuskan pada aspek moral dan 

ekonomi.  

2) The internal process theory. Berkaitan dengan teori etika, individu yang memiliki 

kompetensi kuat akan melakukan monitoring dan melakukan koordinasi agar 

menjalankan etika sesuai dengan tugas (etika deontologi). Individu cenderung melakukan 
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dan memutuskan kebijakan berdasarkan pada pedoman yang sudah ada atau standard 

baku tanpa memperhatikan konsekuensinya.  

3) The human relations theory. Berkaitan dengan teori etika, individu yang memiliki 

kompetensi kuat akan melakukan monitoring dan melakukan koordinasi agar 

menjalankan etika sesuai dengan etika virtue. Pembuatan keputusan akan dipengaruhi 

oleh karakter masing-masing individu.  

4) The open system theory.  Berkaitan dengan teori etika, individu yang memiliki kompetensi 

kuat akan melakukan monitoring dan melakukan koordinasi agar menjalankan etika 

sesuai dengan teori etika pengembangan sistem. Dalam membuatkan keputusan sehari-

hari harus berpedoman pada moral dan dampaknya pada perbaikan sistem pekerjaan.  

 

Dalam judgment integrity capacity, organisasi bisa mengembangkan dan menggunakan 

teori etika dan teori manajemen sejalan untuk pembuatan keputusan yang beretika. Selain itu, 

judgment integrity capacity juga harus didukung oleh adanya teori hukum dalam menangani 

kompleksitas moral. Hukum bisa membantu individu dalam organisasi untuk menentukan moral 

yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, perlindungan hak intelektual, menghindari penyuapan, 

penggelapan, kepentingan pribadi, dan penegakan praktik bisnis yang baik.  

 

2.2.3. Development Integrity Capacity 

Development integrity capacity merupakan perkembangan kognitif terhadap kemampuan 

memberikan argumen moral secara individual dan kolektif. Argumen ini juga berkaitan dengan 

memberikan alasan terhadap norma-norma standar dan komitmen untuk menjalankan prinsip etika 

secara universal. Berdasarkan teori cognitive moral development dari Kohlberg (Donleavy, 2008), 
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ada enam tahapan dalam perkembangan moral individu. Pada tahap pertama, individu akan 

berperilaku etis apabila takut terhadap hukuman karena berbuat kesalahan. Tahap kedua, 

berperilaku etis selama ada reward terhadap perilaku tersebut. Tahap ketiga, keinginan berperilaku 

etis karena dorongan agar diterima dalam masyarakat. Tahap keempat, perilaku beretika didorong 

karena merasa bagian dari masyarakat luas. Tahap kelima, perkembangan moral individu didorong 

karena mengadopsi pandangan utilitarianisme atau memiliki kontrak sosial. Oleh karena itu, 

tahapan ini menunjukkan bahwa individu sudah memiliki kesadaran moral yang cukup tinggi. 

Tahap kelima, individu memiliki orientasi moral deontologi sehingga setiap tindakan selalu 

dipertimbangkan dengan memahami segala risiko dan konsekuensinya.  

 

 

2.2.4. System integrity capacity 

Sytem integrity capacity berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan organisasional yang 

menguatkan perkembangan moral dalam organisasi dan memudahkan organisasi memberikan 

rerangka pengembangan lingkungan kerja dengan menguatkan aspek integritas. Hal ini bisa 

dirangkum dalam sejumlah program kerja misalnya: menguatkan budaya kerja yang berbasis 

integritas, struktur organisasi yang menunjang integritas, kode integritas tertulis dan prosedur 

manual yang mendukung integritas, integritas dalam pemilihan tenaga kerja, sosialiasi dan sistem 

penilaian kinerja, pemberian kompensasi, pengembangan dan pemberian insentif; pelatihan 

integritas dan program pendidikan dan audit integritas.  

 

2.3. Dimensi Penentu Integritas Kepemimpinan 
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 Vargas-Hernández (2013) menjelaskan bahwa integritas kepemimpinan bisa efektif 

tercipta bila didukung oleh sistem kapasitas integritas manajemen secara organisasional atau 

organizational management integrity capacity system. Sistem kapasitas integritas ini didukung 

oleh individual integrity dan organizational identity. Integritas kepemimpinan akan kuat apabila 

masing-masing elemen saling mendukung satu sama lain. Literatur integritas menguatkan bahwa 

integritas perlu didukung dari aspek personal sampai kolektif, hingga organisasi bahkan tingkat 

global (Paine, 1997). Integritas individu dan organisasional merupakan suatu sikap yang interaktif 

karena memperhatikan konsekuensi perilaku pada semua pemangku kepentingan organisasi 

(stakeholder). 

 

2.3.1. Individual Integrity 

Dimensi yang mendukung individual integrity adalah:  

1) Moral awareness. Konsep ini adalah kapasitas untuk merasakan dan memiliki sensitivitas 

berkaitan dengan isu etika yang relevan dalam pembuatan keputusan yang memiliki 

implikasi pada orang lain. Dalam membuat keputusan harus memperhatikan suara orang 

atau aspek lain dalam organisasi. Sistem terkadang membutakan mata hati. Namun, dengan 

kepekaan moral yang dimiliki oleh individu, hal ini akan menuntun individu untuk 

membuat keputusan yang tidak menyimpang dari peraturan atau kode etik yang ada. 

Keputusan yang dibuat akan membuat banyak manfaat bagi para stakeholder organisasi.  

2) Moral deliberation. Komponen kedua dari process integrity berkaitan dengan kapasitas 

untuk mengolah dengan analisis sebuah keputusan. Analisis sebuah keputusan harus 

mempertimbangkan jangka panjang berkaitan dengan segala risiko dan konsekuensinya. 
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Analisis ini melibatkan adalah argumentasi etika yang bisa ditafsirkan adil oleh semua 

pihak yang terlibat.  

3) Moral character. Pertimbangan moral menjadi bagian karakter individu yang bisa meliputi 

sejumlah aspek semangat, kejujuran, keadilan, kebaikan bersama, kepercayaan, welas asih, 

kasih sayang, dan aspek perhatian pada sesama. Karakter moral ini akan memengaruhi 

dalam setiap pembuatan keputusan dengan memperhatikan dampaknya untuk memberikan 

perhatian bagi individu yang menerima keputusan bisnis. 

4) Moral conduct. Tindakan yang bermoral menjadi sesuatu hal yang bisa dilihat dan 

dijadikan referensi oleh individu yang lain. Tindakan yang bermoral menjadi praktik bisnis 

yang senantiasa selaku dijadikan rujukan oleh setiap orang dalam organisasi.  

Keempat dimensi dalam ini diharapkan bisa terinternalisasi dalam diri individu dan 

organisasi. Keempat dimensi dijadikan komitmen untuk bertindak sesuai dengan rerangka etis. 

Aktivitas bisnis yang berlandaskan pada integritas  akan diwarnai dengan kinerja karyawan yang 

baik, persepsi publik yang positif, konsumen yang loyal, investor yang  loyal dan kinerja keuangan 

yang positif. 

 

2.3.2. Organizational Integrity 

 Konsep integritas secara organisasional berakar pada pemikiran birokratis Weber bahwa 

perlu adanya aturan universal yang memberikan kepastian individu untuk menuntaskan pekerjaan 

dengan baik. Konsep integritas ini menguatkan otonomi, kompetensi, kredibilitas dari institusi 

politik dan efisiensi kerja baik di perusahaan publik maupun swasta.  Integritas organisasi 

merupakan standar moral personal dan relational value dengan pihak luar. Integritas organisasi 

ini merupakan fokus pada kebaikan dengan orang lain dan menguatkan keterikatan antar orang 
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dalam organisasi. Integritas organisasional menciptakan standar penguatan kohesi budaya untuk 

tanggung jawab profesional dan kompetensi dalam menangani permasalahan dalam organisasi 

(Vargas-Hernández (2013). Kolthoff (2007) berpendapat bahwa integritas organisasional 

didefinisi sebagai tata perilaku yang terkait dengan nilai moral, standar, norma dan aturan yang 

diterima oleh semua anggota organisasi dan pemangku kepentingan serta menjunjung komitmen 

untuk memberikan pelayanan kepada semua warga negara. Integritas ini juga meliputi konsistensi 

antara prinsip dan tindakan yang diterima oleh masyarakat dan sudah menjadi konsensus bersama. 

Integritas organisasional juga dikuatkan dalam budaya etis melalui komunikasi terbuka, interaksi, 

menerima diversitas dan dialog dalam rerangka pemikiran etis. Integritas organisasi juga 

mendorong sistem yang menguatkan anti korupsi. 

 Penelitian Mayasari et al. (2012) menguatkan bahwa integritas organisasional bisa 

didukung dengan sejumlah aspek sebagai berikut. 

1) Adanya nilai integritas yang tertuang dalam visi misi. Visi memiliki orientasi ke depan 

yang menjadi pegangan dalam membuat strategi untuk para stakeholder. Visi harus 

mencerminkan nilai integritas dengan demikian akan memengaruhi setiap kebijakan yang 

dirumuskan oleh organisasi. Misi berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh perusahaan 

dan  siapa konsumen perusahaan. Misi harus berlandaskan aspek integritas.  

2) Mengembangkan kode etik dengan nilai integritas. Organisasi harus mengembangkan kode 

etik dengan nilai integritas. Kode etik ini bisa dijadikan panduan dalam menjalankan 

kegiatan organisasi sehari-hari dan diikuti oleh semua karyawan dalam organisasi.  

3) Kebijakan rekruitmen. Dalam melakukan rekruitmen karyawan, harus dilakukan pengujian 

kepribadian dengan fokus integritas. Dengan demikian, organisasi dapat memperoleh 

karyawan yang bekerja dengan memiliki kecenderungan nilai integritas yang tinggi.  
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4) Top management. Pimpinan yang dipilih harus memiliki karaktek integritas karena akan 

menjadi panutan dan referensi dalam tindakan karyawan yang berada dalam level 

manajemen di bawahnya.  

5) Penciptaan iklim kerja dengan mengedepankan nilai integritas. Iklim kerja dengan 

memfokuskan integritas, akan menciptakan iklim kerja yang saling mendukung, 

kolaboratif, dan terhindar dari kondisi untuk berkompetisi.  

6) Pelatihan nilai integritas. Pelatihan nilai integritas perlu dilakukan secara rutin tujuannya 

adalah untuk memberikan penyelesaian masalah berkaitan dengan etika. Pelatihan ini 

sebaiknya dilakukan secara rutin agar mengingatkan karyawan untuk selalu berbuat sesuai 

dengan etika.  

7) Audit integritas. Setiap tahun organisasi menyelenggarakan audit untuk mengevaluasi dan 

melakukan monitoring terjadinya perilaku yang tidak beretika. Dengan demikian ada suatu 

mekanisme kontrol pada kegiatan bisnis.  

8) Kebijakan yang syarat kesamaan gender. Organisasi harus menerapkan kebijakan yang 

selalu memperhatikan komposisi gender. Kebijakan dengan memperhatikan komposisi 

gender ini akan memberikan implikasi pada kesetaraan partisipasi kerja dan memfokuskan 

pada nilai feminisme yang positif.  

 

2.4. Kerangka Konsep Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi-dimensi yang ada dalam integritas. 

Dimensi-dimensi integritas ini berfokus pada aspek individu dan organisasi yang sudah disusun 

dalam penelitian-penelitian terdahulu. Dimensi-dimensi akan menjadi materi untuk focus group 

discussion. Selain menganalisis dimensi-dimensi dalam integritas, penelitian ini akan 
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mengembangkan alat ukur masing-masing dimensi itu. Pengembangan alat ukur ini nantinya akan 

menjadi acuan untuk pelaksanaan kebijakan atau program yang semakin menguatkan integritas 

kepemimpinan.  

BAB III 

 Metode Penelitian 

3.1. Pendekatan Penelitian dan Unit Analisis  

Penelitian ini dianalisis melalui dua  pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan  

penelitian kualitatif melalui wawancara dengan para ahli untuk mengonfirmasi alat ukur, dan 

melakukan wawancara terkait penggunaan alat ukur tersebut dengan para pemimpin dalam sebuah 

institusi. Penerapan pendekatan kuantitatif memfokuskan  pada pengujian  instrumen alat ukur 

dalam bentuk survei kuisioner yang dianalisis menggunakan statistik.  

Unit analisis penelitian ini adalah individu. Individu dalam penelitian ini bisa berupa 

pemimpin, kolega dan bawahan. Individu yang terkait dengan pimpinan digunakan untuk 

wawancara tahap awal untuk menguatkan dimensi-dimensi integritas kepemimpinan; sedangkan 

individu terkait kolega dan bawahan digunakan untuk validasi indikator tiap  dimensi yang sudah 

dirumuskan.  

 

3.2.  Sampling  

Untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu wawancara dengan para pemimpin 

mempertimbangkan sejumlah kriteria. Pemimpin tersebut minimal sudah bekerja dalam posisi 

yang sama selama lebih dari 2 tahun dari berbagai industri. Pertimbangannya adalah individu 

tersebut bisa memberikan pengalaman terkait dengan aspek-aspek integritas yang diperlukan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya termasuk dalam penanganan konflik pekerjaan yang ada. 
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Terkait dengan validasi indikator yang sudah ada, penelitian ini akan menyebarkan kuesioner. 

Sampling yang digunakan adalah random sampling. Sampel yang dipilih adalah  individu yang 

bekerja di sebuah perusahaan pada segala industri. Jumlah responden yang dibutuhkan sebanyak 

200 orang yang terbagi dalam dua sesi pengumpulan data.   

 

3.3.  Tahapan Pengembangan Alat Ukur dan Analisis  

Pada tahap awal, penelitian ini telah menyusun spesifikasi konstruk utama masing-masing 

penilaian dimensi integritas kepemimpinan melalui studi literatur. Penyusunan spesifikasi 

konstruk dilakukan melalui studi dokumentasi melalui sejumlah literatur terkait dengan penelitian 

terdahulu.  

Secara lebih detail, analisis pengembangan alat ukur ini mengikuti sejumlah prosedur 

sesuai yang dirumuskan oleh Churchill (1979). Prosedur yang dilakukan sebagai berikut. 

a. Tahap satu, adalah menyusun ukuran berdasarkan studi dokumentasi. Tahap awal 

penelitian ini berusaha untuk melakukan pengembangan alat ukur berdasarkan tinjauan 

literatur terdahulu.  

b. Tahap dua adalah melakukan purifikasi melalui uji validitas. Tahap selanjutnya, penelitian 

ini  mengadakan focus group dengan para pemimpin untuk mengonfirmasi alat ukur yang 

sudah dikembangkan terkait dengan dimensi-dimensi integritas kepemimpinan. 

c. Tahap tiga adalah melakukan koleksi data dengan cara survei. Tahap ini terkait dengan 

menyebarkan kuesioner yang berisi alat ukur dimensi-dimensi integritas kepemimpinan. 

Pemilihan responden untuk koleksi data individu yang bekerja sebuah perusahaan paling 

tidak sudah 2 tahun bekerja pada perusahaan sama. 

d. Tahap empat, mengukur reliabilitas data yang dihasilkan dari survei.  
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e. Tahap lima, melakukan koleksi data kembali dengan cara survei dari hasil pengujian 

reliabilitas data. Tahap ini terkait menganalisis isi kuesioner dari dua ahli.  

f. Tahap enam,  menguji variabel integritas kepemimpinan dengan variabel lain.   

 

3.4. Analisis  

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini  meliputi dua tahap yaitu:  

a. Analisis data dari  focus group discussion dilakukan melalui 1) reduksi data: dalam tahap 

awal ini meliputi dua hal yang harus dilakukan oleh peneliti berupa identifikasi satuan dan 

membuat koding; 2) kategorisasi: tahapan ini mengarahkan pada upaya peneliti memilah-

milah data yang sudah diberikan kode sebelumnya untuk dikelompokkan sesuai dengan 

kesamaan makna yang dimiliki oleh data; dan 3) sintesisasi: dalam tahapan ini peneliti 

berupaya untuk mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya.  

b. Analisis data dari pendekatan kuantitatif, akan dilakukan menggunakan confirmatory 

factor analysis. 

c. Untuk pengujian nomological validity dilakukan dengan analisis regresi.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN DISKUSI 

 

4.1. Studi Tahap 1 

Tahap satu, adalah menyusun ukuran berdasarkan studi dokumentasi. Tahap awal 

penelitian ini berusaha untuk melakukan pengembangan alat ukur berdasarkan tinjauan literatur 

terdahulu.  Tahapan awal dalam penelitian ini melalui wawancara dengan narasumber yang 

memiliki expertise untuk mendapatkan gambaran  mengenai integritas.  

Dimensi yang mendukung individual integrity adalah:  

1) Bagaimana peran keberadaan integritas individual dalam memunculkan integritas seorang 

pemimpin? 

2) Moral awareness dalam individual integrity adalah kapasitas untuk merasakan dan 

memiliki sensitivitas berkaitan dengan isu etika yang relevan dalam pembuatan keputusan 

yang memiliki implikasi pada orang lain. Apakah pengertian tersebut sudah 

menggambarkan tentang moral awareness?    

3) Moral deliberation berkaitan dengan kapasitas untuk mengolah dengan analisis sebuah 

keputusan. Analisis sebuah keputusan harus mempertimbangkan jangka panjang berkaitan 

dengan segala risiko dan konsekuensinya. Analisis ini melibatkan adalah argumentasi etika 

yang bisa ditafsirkan adil oleh semua pihak yang terlibat. Apakah pengertian tersebut sudah 

menggambarkan tentang moral deliberation? 
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4) Moral character merupakan pertimbangan moral menjadi bagian karakter individu yang 

bisa meliputi sejumlah aspek semangat, kejujuran, keadilan, kebaikan bersama, 

kepercayaan, welas asih, kasih sayang, dan aspek perhatian pada sesama. Karakter moral 

ini akan memengaruhi dalam setiap pembuatan keputusan dengan memperhatikan 

dampaknya untuk memberikan perhatian bagi individu yang menerima keputusan bisnis. 

Apakah pengertian tersebut sudah menggambarkan mengenai moral character?  

5) Moral conduct merupakan tindakan yang bermoral menjadi sesuatu hal yang bisa dilihat 

dan dijadikan referensi oleh individu yang lain. Tindakan yang bermoral menjadi praktik 

bisnis yang senantiasa selaku dijadikan rujukan oleh setiap orang dalam organisasi. Apakah 

pengertian tersebut sudah menggambarkan mengenai moral conduct? 

6) Apakah integritas individual sudah dapat digambarkan dengan 4 dimensi tersebut? Apakah 

ada yang lain untuk level pengawai ASN? 

 

Keempat dimensi dalam ini diharapkan bisa terinternalisasi dalam diri individu dan 

organisasi. Keempat dimensi dijadikan komitmen untuk bertindak sesuai dengan rerangka etis. 

Aktivitas bisnis yang berlandaskan pada integritas  akan diwarnai dengan kinerja karyawan yang 

baik, persepsi publik yang positif, konsumen yang loyal, investor yang  loyal dan kinerja keuangan 

yang positif. 

 

Dimensi Organizational Integrity 

Integritas ini juga meliputi konsistensi antara prinsip dan tindakan yang diterima oleh masyarakat 

dan sudah menjadi konsensus bersama. Integritas organisasional juga dikuatkan dalam budaya etis 
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melalui komunikasi terbuka, interaksi, menerima diversitas dan dialog dalam rerangka pemikiran 

etis. Integritas organisasi juga mendorong sistem yang menguatkan anti korupsi. 

  

1) Bagaimana peran integritas organisasi dalam memunculkan integritas seorang pemimpin? 

2) Integritas organisasi berarti ada nilai integritas yang tertuang dalam visi misi. Visi memiliki 

orientasi ke depan yang menjadi pegangan dalam membuat strategi untuk para stakeholder. 

Visi harus mencerminkan nilai integritas dengan demikian akan memengaruhi setiap 

kebijakan yang dirumuskan oleh organisasi. Misi berkaitan dengan apa yang dikerjakan 

oleh perusahaan dan  siapa konsumen perusahaan. Misi harus berlandaskan aspek 

integritas. Apakah pengertian tersebut sudah dapat menggambarkan nilai integritas 

organisasi dalam visi misi? 

3) Integritas organisasi berarti mengembangkan kode etik dengan nilai integritas. Organisasi 

harus mengembangkan kode etik dengan nilai integritas. Kode etik ini bisa dijadikan 

panduan dalam menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari dan diikuti oleh semua 

karyawan dalam organisasi. Apakah pengertian tersebut sudah dapat menggambarkan nilai 

integritas organisasi dalam kode etik? 

4) Integritas organisasi berarti melekat pada kebijakan rekruitmen, Dalam melakukan 

rekruitmen karyawan, harus dilakukan pengujian kepribadian dengan fokus integritas. 

Dengan demikian, organisasi dapat memperoleh karyawan yang bekerja dengan memiliki 

kecenderungan nilai integritas yang tinggi. Apakah pengertian tersebut sudah dapat 

menggambarkan nilai integritas organisasi dalam kebijakan rekruitmen? 

5) Integritas organisasi melekat pada Top management. Pimpinan yang dipilih harus memiliki 

karaktek integritas karena akan menjadi panutan dan referensi dalam tindakan karyawan 
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yang berada dalam level manajemen di bawahnya. Apakah pengertian tersebut sudah dapat 

menggambarkan nilai integritas organisasi yang melekat pada top management?  

6) Integritas organisasi melekat pada penciptaan iklim kerja. Iklim kerja dengan 

memfokuskan integritas, akan menciptakan iklim kerja yang saling mendukung, 

kolaboratif, dan terhindar dari kondisi untuk berkompetisi. Apakah pengertian tersebut 

sudah dapat menggambarkan nilai integritas organisasi dalam penciptaan iklim kerja? 

7) Nilai integritas melekat pada pelatihan nilai integritas yang perlu dilakukan secara rutin 

yang tujuannya adalah untuk memberikan penyelesaian masalah berkaitan dengan etika. 

Pelatihan ini sebaiknya dilakukan secara rutin agar mengingatkan karyawan untuk selalu 

berbuat sesuai dengan etika. Apakah pengertian tersebut sudah dapat menggambarkan nilai 

integritas organisasi dalam pelatihan nilai integritas? 

8) Nilai integritas berupa audit integritas. Setiap tahun organisasi menyelenggarakan audit 

untuk mengevaluasi dan melakukan monitoring terjadinya perilaku yang tidak beretika. 

Dengan demikian ada suatu mekanisme kontrol pada kegiatan bisnis. Apakah pengertian 

tersebut sudah dapat menggambarkan nilai integritas organisasi berupa audit integritas? 

9) Nilai integritas yang melekat pada kebijakan yang syarat kesamaan gender. Organisasi 

harus menerapkan kebijakan yang selalu memperhatikan komposisi gender. Kebijakan 

dengan memperhatikan komposisi gender ini akan memberikan implikasi pada kesetaraan 

partisipasi kerja dan memfokuskan pada nilai feminisme yang positif. Apakah pengertian 

tersebut sudah dapat menggambarkan nilai integritas organisasi dalam kebijakan kesamaan 

gender? 

10) Apakah ada nilai integritas organisasi lainnya yang dapat menggambarkan kondisi dalam 

level ASN? 
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Dari hasil wawancara di atas, studi ini merumuskan sejumlah aspek dan indikator integritas 

kepemimpinan baik dengan dimensi individu maupun dimensi organisasi.  

 

Tabel Integritas Kepemimpinan  dengan Dimensi Individu 

Aspect Indikator perilaku Item 

Moral awareness dalam 

individual integrity adalah 

kapasitas untuk merasakan 

dan memiliki sensitivitas 

berkaitan dengan isu etika 

yang relevan dalam pembuatan 

keputusan yang memiliki 

implikasi pada orang lain. 

Memiliki sensitivitas terkait 

permasalahan etika dalam 

membuat keputusan 

Seorang pemimpin adalah seseorang memiliki 

aspek sensitivitas terkait isu etika yang berdampak 

pada orang lain. 

Memiliki pertimbang aspek-

aspek lain dalam mengambil 

keputusan. 

Dalam membuat keputusan seorang pemimpin 

harus memperhatikan suara orang atau aspek lain 

dalam organisasi. 

Mampu menyadari kesalahan 

etis yang dilakukan ketika 

membuat keputusan 

Seorang pemimpin perlu menurut suara hati 

dalam membuat keputusan agar tidak 

menyimpang. 

Seorang pemimpin tidak selalu menuruti kata 

hati dalam membuat keputusan.  

Berfokus pada pertimbangan 

yang dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak 

dalam pengambilan 

keputusan. 

Seorang pemimpin perlu mengambil keputusan 

yang dibuat akan membuat banyak manfaat bagi 

para stakeholder organisasi. 

Moral deliberation berkaitan 

dengan kapasitas untuk 

mengolah dengan analisis 

sebuah keputusan. Analisis 

sebuah keputusan harus 

mempertimbangkan jangka 

panjang berkaitan dengan 

segala risiko dan 

konsekuensinya. Analisis ini 

melibatkan adalah 

argumentasi etika yang bisa 

ditafsirkan adil oleh semua 

pihak yang terlibat. 

 

Mampu mengambil 

keputusan jangka panjang 

dengan baik mendasarkan 

pada nilai keadilan. 

Analisis sebuah keputusan harus 

mempertimbangkan jangka panjang berkaitan 

dengan segala risiko beserta konsekuensinya. 

Mampu memperhitungkan 

risiko dan konsekuensi 

dengan baik untuk 

mendapatkan keputusan yang 

adil. 

Pertimbangan keputusan bisa ditafsirkan adil 

oleh semua pihak yang terlibat sepanjang telah 

sesuai dengan analisis risiko. 

Moral character merupakan 

pertimbangan moral menjadi 

Memiliki rasa semangat yang 

tinggi 

Seorang pemimpin perlu memiliki semangat 

yang tinggi. 
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bagian karakter individu yang 

bisa meliputi sejumlah aspek 

semangat, kejujuran, keadilan, 

kebaikan bersama, 

kepercayaan, welas asih, kasih 

sayang, dan aspek perhatian 

pada sesama. Karakter moral 

ini akan memengaruhi dalam 

setiap pembuatan keputusan 

dengan memperhatikan 

dampaknya untuk memberikan 

perhatian bagi individu yang 

menerima keputusan bisnis. 

Mempertimbangkan sikap 

kejujuran dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

Seorang pemimpin perlu memiliki kejujuran. 

Mempertimbangkan keadilan 

bagi semua pihak dalam 

pengambilan keputusan. 

Seorang pemimpin perlu memiliki rasa adil. 

Menitik beratkan pada 

kebutuhan bersama dalam 

pertimbangan pengambilan 

keputusan 

Seorang pemimpin perlu mementingkan 

kebaikan bersama.  

Memiliki pertimbangan rasa 

welas asih dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

Seorang pemimpin relatif perlu memiliki kasih 

sayang sesame. 

Memperhatikan kondisi yang 

ada pada orang lain. 

 Seorang pemimpin perlu memiliki perhatian 

pada orang lain. 

Dapat mempercayai orang 

lain. 

Seorang pemimpin menunjukkan kepercayaan 

kepada orang lain. 

Moral conduct merupakan 

tindakan yang bermoral 

menjadi sesuatu hal yang bisa 

dilihat dan dijadikan referensi 

oleh individu yang lain. 

Tindakan yang bermoral 

menjadi praktik bisnis yang 

senantiasa selaku dijadikan 

rujukan oleh setiap orang 

dalam organisasi. 

Mampu menjalankan 

keputusan yang sudah sesuai 

aturan dengan baik. 

Tindakan yang bermoral bisa ditiru oleh orang 

lain. 

Menunjukkan penolakan 

secara tegas ketika keputusan 

dirasa hanya menguntungkan 

satu pihak. 

Tindakan yang bermoral menjadi praktik bisnis 

yang senantiasa selaku dijadikan rujukan oleh 

setiap orang dalam organisasi. 

Menghindari perilaku curang 

yang mendasarkan pada jalan 

pintas. 

Bisa menjadi panutan organisasi. 

 

Tabel Integritas Kepemimpinan dengan Dimensi Organisasi 

Aspek Indikator perilaku Item 

Integritas organisasi berarti ada 

nilai integritas yang tertuang 

dalam visi misi. Visi memiliki 

orientasi ke depan yang menjadi 

pegangan dalam membuat 

strategi untuk para stakeholder. 

Visi harus mencerminkan nilai 

integritas dengan demikian akan 

memengaruhi setiap kebijakan 

yang dirumuskan oleh 

organisasi. Misi berkaitan 

dengan apa yang dikerjakan oleh 

perusahaan dan  siapa konsumen 

perusahaan. Misi harus 

berlandaskan aspek integritas. 

Terdapat nilai integritas 

dalam visi misi. 

Organisasi yang berintergritas perlu adanya nilai 

integritas yang tertuang dalam visi misi.  

Visi yang mampu 

memberikan tuntunan ke 

depan. 

Organisasi yang berintergritas perlu memiliki 

visi orientasi ke depan yang menjadi pegangan 

dalam membuat strategi untuk para stakeholder. 

Misi yang memiliki 

operasional yang baik 

berlandaskan integritas. 

Organisasi yang berintergritas perlu memiliki 

misi yang berkaitan dengan apa yang dikerjakan 

oleh perusahaan dan siapa konsumen perusahaan 

dengan berlandaskan aspek integritas. 
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Integritas organisasi berarti 

mengembangkan kode etik 

dengan nilai integritas. 

Organisasi harus 

mengembangkan kode etik 

dengan nilai integritas. Kode 

etik ini bisa dijadikan panduan 

dalam menjalankan kegiatan 

organisasi sehari-hari dan diikuti 

oleh semua karyawan dalam 

organisasi. 

Memiliki kode etik 

berdasar nilai integritas. 

Organisasi harus mengembangkan kode etik 

dengan nilai integritas. 

Kode etik organisasi yang 

bisa menjadi panduan. 

Kode etik ini bisa dijadikan panduan dalam 

menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari.  

Kode etik yang diikuti oleh 

semua karyawan. 

Kode etik perlu diikuti oleh semua karyawan 

dalam organisasi.  

Integritas organisasi berarti 

melekat pada kebijakan 

rekruitmen, Dalam melakukan 

rekruitmen karyawan, harus 

dilakukan pengujian kepribadian 

dengan fokus integritas. Dengan 

demikian, organisasi dapat 

memperoleh karyawan yang 

bekerja dengan memiliki 

kecenderungan nilai integritas 

yang tinggi. 

Tujuan rekrutmen berbasis 

pada pencarian pribadi 

yang memiliki karakter 

integritas. 

Rekruitmen karyawan harus dilakukan pengujian 

kepribadian dengan fokus integritas. 

Mampu mendapatkan 

karyawan dengan nilai 

integritas tinggi. 

Organisasi diharapkan memperoleh karyawan 

yang bekerja dengan memiliki kecenderungan 

nilai integritas yang tinggi. 

Integritas organisasi melekat 

pada Top management. 

Pimpinan yang dipilih harus 

memiliki karaktek integritas 

karena akan menjadi panutan 

dan referensi dalam tindakan 

karyawan yang berada dalam 

level manajemen di bawahnya. 

Pimpinan yang berkarakter 

integritas. 

Pimpinan yang dipilih harus memiliki karakter 

integritas sebagai panutan. 

Karakter integritas 

pemimpin yang bisa 

menjadi panutan. 

Pimpinan yang dipilih harus memiliki karakter 

integritas sebagai referensi dalam tindakan 

karyawan. 

Pemimpin sebagai role 

model. 

Pimpinan menunjukkan role model yang baik. 

Integritas organisasi melekat 

pada penciptaan iklim kerja. 

Iklim kerja dengan 

memfokuskan integritas, akan 

menciptakan iklim kerja yang 

saling mendukung, kolaboratif, 

dan terhindar dari kondisi untuk 

berkompetisi. 

Iklim kerja berbasis 

integritas. 

Iklim kerja organisasi harus menerapkan nilai 

integritas. 

Iklim kerja berbasis 

kolaborasi. 

Kondisi kerja perlu mendukung aspek kolaborasi 

antar bagian. 

Iklim kerja yang 

menghindari kompetisi. 

Ada kalanya iklim kerja mendukung kompetisi.  

Nilai integritas melekat pada 

pelatihan nilai integritas yang 

perlu dilakukan secara rutin 

yang tujuannya adalah untuk 

memberikan penyelesaian 

masalah berkaitan dengan etika. 

Pelatihan ini sebaiknya 

dilakukan secara rutin agar 

mengingatkan karyawan untuk 

selalu berbuat sesuai dengan 

etika. 

Pelaksanaan pelatihan 

integritas. 

Pelatihan nilai integritas perlu dilakukan secara 

rutin. 

kemampuan organisasi 

menyiapkan karyawan. 

Program pelatihan perlu mempersiapkan semua 

karyawan untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

Pelatihan nilai integritas 

sebagai evaluasi. 

Program pelatihan adalah salah satu cara untuk 

mengingatkan karyawan untuk selalu berbuat 

sesuai dengan etika. 
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Nilai integritas berupa audit 

integritas. Setiap tahun 

organisasi menyelenggarakan 

audit untuk mengevaluasi dan 

melakukan monitoring 

terjadinya perilaku yang tidak 

beretika. Dengan demikian ada 

suatu mekanisme kontrol pada 

kegiatan bisnis. 

Pelaksanaan audit perilaku 

etis. 

Setiap tahun organisasi menyelenggarakan audit 

untuk mengevaluasi terjadinya perilaku yang 

tidak beretika. 

Monitoring organisasi 

terkait perilaku etis. 

Setiap tahun organisasi menyelenggarakan audit 

untuk melakukan monitoring terjadinya perilaku 

yang tidak beretika. 

Mekanisme kontrol 

organisasi dalam 

pelaksanaan bisnis. 

Perlu adanya pakta integritas sebagai suatu 

mekanisme kontrol pada kegiatan bisnis.  

Perlu adanya kontrol kualitas dan jaminan 

produk sebagai suatu mekanisme penjaminan 

mutu.  

Nilai integritas yang melekat 

pada kebijakan yang syarat 

kesamaan gender. Organisasi 

harus menerapkan kebijakan 

yang selalu memperhatikan 

komposisi gender. Kebijakan 

dengan memperhatikan 

komposisi gender ini akan 

memberikan implikasi pada 

kesetaraan partisipasi kerja dan 

memfokuskan pada nilai 

feminisme yang positif. 

Kebijakan berbasis 

kesamaan gender. 

Perlu ada kebijakan yang memenuhi syarat 

kesamaan gender. 

Implikasi kesamaan gender. Kesamaan gender memberikan implikasi pada 

kesetaraan partisipasi kerja. 

Feminisme positif terkait 

kesetaraan gender. 

Kesamaan gender memfokuskan pada nilai 

feminisme yang positif.  

 

4.2. Studi Tahap 2 

Tahap dua adalah melakukan purifikasi melalui uji validitas dan memfokuskan analisis 

content validity.  Untuk memenuhi uji content validity,  penelitian ini  mengadakan wawancara 

dengan para pemimpin untuk mengonfirmasi alat ukur yang sudah dikembangkan terkait dengan 

dimensi-dimensi integritas kepemimpinan. Wawancara ini melibatkan  lima dari  karyawan yang 

bekerja di perusahaan perbankan, petrokimia, sektor pemerintah, dan jasa  yang menduduki level 

manajerial untuk diminta pendapat terkait dengan isian indikator per dimensi.  Pada tabel berikut 

ini menampilkan hanya dua penilaian terkait dengan masing-masing indikator integritas. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa semua indikator pada masing-masing dimensi individu dan 

organisasi dari integritas kepemimpinan memenuhi content validity. Berdasarkan uji dari Aiken, 

semua indikator memenuhi content validity. Hasil penilaian para ahli  sebanyak 2 orang terhadap 

suatu item mengenai sejauh mana item tersebut mewakili konstruk integritas kepemimpinan.  
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Tabel Penilai untuk Masing-Masing Indikator Integritas dengan Dimensi Individu 

Aspect Indikator perilaku Item Skor 

Penilai 1 

Skor 

Penilai 2 

Skor 

Relevansi 

Moral awareness 

dalam individual 

integrity adalah 

kapasitas untuk 

merasakan dan 

memiliki 

sensitivitas 

berkaitan dengan 

isu etika yang 

relevan dalam 

pembuatan 

keputusan yang 

memiliki 

implikasi pada 

orang lain. 

Memiliki 

sensitivitas terkait 

permasalahan etika 

dalam membuat 

keputusan. 

Seorang pemimpin 

adalah seseorang 

memiliki aspek 

sensitivitas terkait isu 

etika yang berdampak 

pada orang lain. 

5 5 s1=5-1=4 

s2=5-1=4 

∑ s = 8 

V=1 

 

 

Memiliki 

pertimbang aspek-

aspek lain dalam 

mengambil 

keputusan. 

Dalam membuat 

keputusan seorang 

pemimpin harus 

memperhatikan suara 

orang atau aspek lain 

dalam organisasi. 

5 5 s1=5-1=4 

s2=5-1=4 

∑ s = 8 

V=1 

 

Mampu menyadari 

kesalahan etis yang 

dilakukan ketika 

membuat keputusan. 

Seorang pemimpin 

perlu menurut suara 

hati dalam membuat 

keputusan agar tidak 

menyimpang. 

4 3 s1=4-1=3 

s2=3-1=2 

∑ s = 5 

V=0,625 

Seorang pemimpin 

tidak selalu menuruti 

kata hati dalam 

membuat keputusan.  

5 2 s1=5-1=4 

s2=2-1=1 

∑ s = 5 

V=0,625 

 

Berfokus pada 

pertimbangan yang 

dapat memberikan 

manfaat bagi 

berbagai pihak 

dalam pengambilan 

keputusan. 

Seorang pemimpin 

perlu mengambil 

keputusan yang dibuat 

akan membuat banyak 

manfaat bagi para 

stakeholder organisasi. 

5 5 V=1 

Moral 

deliberation 

berkaitan dengan 

kapasitas untuk 

mengolah 

dengan analisis 

sebuah 

keputusan. 

Analisis sebuah 

keputusan harus 

mempertimbangk

an jangka 

panjang 

berkaitan 

Mampu mengambil 

keputusan jangka 

panjang dengan baik 

mendasarkan pada 

nilai keadilan. 

Analisis sebuah 

keputusan harus 

mempertimbangkan 

jangka panjang 

berkaitan dengan 

segala risiko beserta 

konsekuensinya. 

5 5 V=1 

Mampu 

memperhitungkan 

risiko dan 

konsekuensi dengan 

baik untuk 

mendapatkan 

keputusan yang adil. 

Pertimbangan 

keputusan bisa 

ditafsirkan adil oleh 

semua pihak yang 

terlibat sepanjang telah 

sesuai dengan analisis 

risiko. 

5 4 s1=5-1=4 

s2=4-1=3 

∑ s = 7 

V=0,875 
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dengan segala 

risiko dan 

konsekuensinya. 

Analisis ini 

melibatkan adalah 

argumentasi 

etika yang bisa 

ditafsirkan adil 

oleh semua pihak 

yang terlibat 

 

 

Moral character 

merupakan 

pertimbangan 

moral menjadi 

bagian karakter 

individu yang bisa 

meliputi sejumlah 

aspek semangat, 

kejujuran, 

keadilan, 

kebaikan 

bersama, 

kepercayaan, 

welas asih, kasih 

sayang, dan aspek 

perhatian pada 

sesama. Karakter 

moral ini akan 

memengaruhi 

dalam setiap 

pembuatan 

keputusan dengan 

memperhatikan 

dampaknya untuk 

memberikan 

perhatian bagi 

individu yang 

menerima 

keputusan bisnis. 

Memiliki rasa 

semangat yang 

tinggi. 

Seorang pemimpin 

perlu memiliki 

semangat yang tinggi. 

5 5 V=1 

Mempertimbangkan 

sikap kejujuran 

dalam setiap 

pengambilan 

keputusan. 

Seorang pemimpin 

perlu memiliki 

kejujuran. 

5 5 V=1 

Mempertimbangkan 

keadilan bagi semua 

pihak dalam 

pengambilan 

keputusan. 

Seorang pemimpin 

perlu memiliki rasa 

adil. 

5 4 V=0,875 

Menitik beratkan 

pada kebutuhan 

bersama dalam 

pertimbangan 

pengambilan 

keputusan. 

Seorang pemimpin 

perlu mementingkan 

kebaikan bersama.  

5 4 V=0,875 

Memiliki 

pertimbangan rasa 

welas asih dalam 

setiap pengambilan 

keputusan. 

Seorang pemimpin 

relatif perlu memiliki 

kasih sayang sesame. 

5 4 V=0,875 

Memperhatikan 

kondisi yang ada 

pada orang lain. 

Seorang pemimpin 

perlu memiliki 

perhatian pada orang 

lain. 

5 5 V=1 

Dapat mempercayai 

orang lain. 

Seorang pemimpin 

menunjukkan 

kepercayaan kepada 

orang lain. 

5 5 V=1 

Moral conduct 

merupakan 

tindakan yang 

bermoral menjadi 

sesuatu hal yang 

Mampu 

menjalankan 

keputusan yang 

sudah sesuai aturan 

dengan baik. 

Tindakan yang 

bermoral bisa ditiru 

oleh orang lain. 

5 4 V=0,875 
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bisa dilihat dan 

dijadikan 

referensi oleh 

individu yang 

lain. Tindakan 

yang bermoral 

menjadi praktik 

bisnis yang 

senantiasa selaku 

dijadikan rujukan 

oleh setiap orang 

dalam organisasi. 

Menunjukkan 

penolakan secara 

tegas ketika 

keputusan dirasa 

hanya 

menguntungkan satu 

pihak. 

Tindakan yang 

bermoral menjadi 

praktik bisnis yang 

senantiasa selaku 

dijadikan rujukan oleh 

setiap orang dalam 

organisasi. 

5 4 V=0,875 

Menghindari 

perilaku curang 

yang mendasarkan 

pada jalan pintas. 

Bisa menjadi panutan 

organisasi. 

5 4 V=0,875 

 

 

Tabel Penilai untuk Masing-Masing Indikator Integritas dengan Dimensi Organisasi 

Aspek Indikator perilaku Item Skor 

Penilai 1 

Skor 

Penilai 2 

Skor 

relevansi 

Integritas organisasi 

berarti ada nilai 

integritas yang tertuang 

dalam visi misi. Visi 

memiliki orientasi ke 

depan yang menjadi 

pegangan dalam 

membuat strategi untuk 

para stakeholder. Visi 

harus mencerminkan 

nilai integritas dengan 

demikian akan 

memengaruhi setiap 

kebijakan yang 

dirumuskan oleh 

organisasi. Misi 

berkaitan dengan apa 

yang dikerjakan oleh 

perusahaan dan  siapa 

konsumen perusahaan. 

Misi harus berlandaskan 

aspek integritas. 

Terdapat nilai 

integritas dalam 

visi misi. 

Organisasi yang 

berintergritas perlu 

adanya nilai integritas 

yang tertuang dalam 

visi misi.  

5 5 V=1 

Visi yang mampu 

memberikan 

tuntunan ke depan. 

Organisasi yang 

berintergritas perlu 

memiliki visi orientasi 

ke depan yang menjadi 

pegangan dalam 

membuat strategi 

untuk para 

stakeholder. 

5 5 V=1 

Misi yang memiliki 

operasional yang 

baik berlandaskan 

integritas. 

Organisasi yang 

berintergritas perlu 

memiliki misi yang 

berkaitan dengan apa 

yang dikerjakan oleh 

perusahaan dan siapa 

konsumen perusahaan 

dengan berlandaskan 

aspek integritas. 

5 5 V=1 

Integritas organisasi 

berarti mengembangkan 

kode etik dengan nilai 

integritas. Organisasi 

harus mengembangkan 

kode etik dengan nilai 

Memiliki kode etik 

berdasar nilai 

integritas. 

Organisasi harus 

mengembangkan kode 

etik dengan nilai 

integritas. 

5 5 V=1 

Kode etik 

organisasi yang 

Kode etik ini bisa 

dijadikan panduan 

5 4 V=0,875 



35 
 

integritas. Kode etik ini 

bisa dijadikan panduan 

dalam menjalankan 

kegiatan organisasi 

sehari-hari dan diikuti 

oleh semua karyawan 

dalam organisasi. 

bisa menjadi 

panduan. 

dalam menjalankan 

kegiatan organisasi 

sehari-hari  

Kode etik yang 

diikuti oleh semua 

karyawan. 

Kode etik perlu diikuti 

oleh semua karyawan 

dalam organisasi.  

5 5 V=1 

Integritas organisasi 

berarti melekat pada 

kebijakan rekruitmen, 

Dalam melakukan 

rekruitmen karyawan, 

harus dilakukan 

pengujian kepribadian 

dengan fokus integritas. 

Dengan demikian, 

organisasi dapat 

memperoleh karyawan 

yang bekerja dengan 

memiliki kecenderungan 

nilai integritas yang 

tinggi. 

Tujuan rekrutmen 

berbasis pada 

pencarian pribadi 

yang memiliki 

karakter integritas. 

Rekruitmen karyawan 

harus dilakukan 

pengujian kepribadian 

dengan fokus 

integritas. 

5 4 V=0,875 

Mampu 

mendapatkan 

karyawan dengan 

nilai integritas 

tinggi. 

Organisasi diharapkan 

memperoleh karyawan 

yang bekerja dengan 

memiliki 

kecenderungan nilai 

integritas yang tinggi. 

5 4 V=0,875 

Integritas organisasi 

melekat pada Top 

management. Pimpinan 

yang dipilih harus 

memiliki karaktek 

integritas karena akan 

menjadi panutan dan 

referensi dalam tindakan 

karyawan yang berada 

dalam level manajemen 

di bawahnya. 

Pimpinan yang 

berkarakter 

integritas. 

Pimpinan yang dipilih 

harus memiliki 

karakter integritas 

sebagai panutan. 

5 5 V=1 

Karakter integritas 

pemimpin yang 

bisa menjadi 

panutan. 

Pimpinan yang dipilih 

harus memiliki 

karakter integritas 

sebagai referensi 

dalam tindakan 

karyawan. 

5 4 V=0,875 

Pemimpin sebagai 

role model. 

Pimpinan 

menunjukkan role 

model yang baik. 

5 4 V=0,875 

Integritas organisasi 

melekat pada penciptaan 

iklim kerja. Iklim kerja 

dengan memfokuskan 

integritas, akan 

menciptakan iklim kerja 

yang saling mendukung, 

kolaboratif, dan 

terhindar dari kondisi 

untuk berkompetisi. 

Iklim kerja berbasis 

integritas. 

Iklim kerja organisasi 

harus menerapkan 

nilai integritas. 

5 4 V=0,875 

Iklim kerja berbasis 

kolaborasi. 

Kondisi kerja perlu 

mendukung aspek 

kolaborasi antar 

bagian. 

5 4 V=0,875 

Iklim kerja yang 

menghindari 

kompetisi. 

Ada kalanya iklim 

kerja mendukung 

kompetisi.  

5 4 V=0,875 

Nilai integritas melekat 

pada pelatihan nilai 

integritas yang perlu 

dilakukan secara rutin 

yang tujuannya adalah 

Pelaksanaan 

pelatihan integritas 

Pelatihan nilai 

integritas perlu 

dilakukan secara rutin. 

5 4 V=0,875 

kemampuan 

organisasi 

Program pelatihan 

perlu mempersiapkan 

5 4 V=0,875 
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untuk memberikan 

penyelesaian masalah 

berkaitan dengan etika. 

Pelatihan ini sebaiknya 

dilakukan secara rutin 

agar mengingatkan 

karyawan untuk selalu 

berbuat sesuai dengan 

etika. 

menyiapkan 

karyawan. 

semua karyawan untuk 

dapat menyelesaikan 

permasalahan yang 

ada. 

Pelatihan nilai 

integritas sebagai 

evaluasi. 

Program pelatihan 

adalah salah satu cara 

untuk mengingatkan 

karyawan untuk selalu 

berbuat sesuai dengan 

etika. 

5 4 V=0,875 

Nilai integritas berupa 

audit integritas. Setiap 

tahun organisasi 

menyelenggarakan audit 

untuk mengevaluasi dan 

melakukan monitoring 

terjadinya perilaku yang 

tidak beretika. Dengan 

demikian ada suatu 

mekanisme kontrol pada 

kegiatan bisnis. 

Pelaksanaan audit 

perilaku etis. 

Setiap tahun organisasi 

menyelenggarakan 

audit untuk 

mengevaluasi 

terjadinya perilaku 

yang tidak beretika. 

5 4 V=0,875 

Monitoring 

organisasi terkait 

perilaku etis. 

Setiap tahun organisasi 

menyelenggarakan 

audit untuk melakukan 

monitoring terjadinya 

perilaku yang tidak 

beretika. 

5 4 V=0,875 

Mekanisme kontrol 

organisasi dalam 

pelaksanaan bisnis. 

Perlu adanya pakta 

integritas sebagai 

suatu mekanisme 

kontrol pada kegiatan 

bisnis.  

5 5 V=1 

Perlu adanya kontrol 

kualitas dan jaminan 

produk sebagai suatu 

mekanisme 

penjaminan mutu.  

5 5 V=1 

Nilai integritas yang 

melekat pada kebijakan 

yang syarat kesamaan 

gender. Organisasi harus 

menerapkan kebijakan 

yang selalu 

memperhatikan 

komposisi gender. 

Kebijakan dengan 

memperhatikan 

komposisi gender ini 

akan memberikan 

implikasi pada 

kesetaraan partisipasi 

kerja dan memfokuskan 

pada nilai feminisme 

yang positif. 

Kebijakan berbasis 

kesamaan gender. 

Perlu ada kebijakan 

yang memenuhi syarat 

kesamaan gender. 

5 3 s1=5-1=4 

s2=3-1=2 

∑ s = 6 

V=0,75 

 

Implikasi kesamaan 

gender. 

Kesamaan gender 

memberikan implikasi 

pada kesetaraan 

partisipasi kerja. 

5 4 V=0,875 

Feminisme positif 

terkait kesetaraan 

gender. 

 Kesamaan gender 

memfokuskan pada 

nilai feminisme yang 

positif.  

5 3 V=0,75 
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4.3 Studi Tahap 3  

Tahap tiga adalah melakukan koleksi data dengan cara survei. Tahap ini terkait dengan 

menyebarkan kuesioner yang berisi alat ukur dimensi-dimensi integritas kepemimpinan. 

Pemilihan responden untuk koleksi data individu yang bekerja sebuah perusahaan paling tidak 

sudah 2 tahun bekerja pada perusahaan sama. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 

orang.  Berdasarkan uji validitas menggunakan exploratory factor analysis (EFA), hal ini diketahui 

bahwa pengolahan data menghasilkan dua faktor yang bisa diklasifikasikan ke dalam dua aspek 

yaitu individu dan organisasi. Factor loading untuk masing-masing indikator adalah lebih dari 0,3 

baik dimensi integritas kepemimpinan dengan dimensi individu dan organisasi. Khusus untuk 

indikator integritas kepemimpinan dengan dimensi individu yaitu ind3, ind4, dan ind5. Pada 

analisis selanjutnya, ind3, ind4, dan ind5 tidak diikutsertakan.  

 

Tabel Uji Exploratory  Untuk Integritas Kepemimpinan yang Individual 
No Indikator Pertanyaan Koefisien 

Loading 

Validitas 

Ind1  Seorang pemimpin adalah seseorang memiliki aspek sensitivitas terkait isu 

etika yang berdampak pada orang lain. 

0,432 

Ind2 Dalam membuat keputusan seorang pemimpin harus memperhatikan suara 

orang atau aspek lain dalam organisasi. 

0,327 

Ind3 Seorang pemimpin perlu menurut suara hati dalam membuat keputusan 

agar tidak menyimpang. 

0,116 

Ind4 Seorang pemimpin tidak selalu menuruti kata hati dalam membuat 

keputusan.  

0,233 

Ind5 Seorang pemimpin perlu mengambil keputusan yang dibuat akan membuat 

banyak manfaat bagi para stakeholder organisasi. 

0,241 

Ind6 Analisis sebuah keputusan harus mempertimbangkan jangka panjang 

berkaitan dengan segala risiko beserta konsekuensinya. 

0,629 

Ind7 Pertimbangan keputusan bisa ditafsirkan adil oleh semua pihak yang 

terlibat sepanjang telah sesuai dengan analisis risiko. 

0,573 

Ind8 Seorang pemimpin perlu memiliki semangat yang tinggi. 0,613 

Ind9 Seorang pemimpin perlu memiliki kejujuran. 0,332 

Ind10  Seorang pemimpin perlu memiliki rasa adil. 0,523 

Ind11 Seorang pemimpin perlu mementingkan kebaikan bersama. 0,452 
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Ind12 Seorang pemimpin relatif perlu memiliki kasih sayang sesame. 0,635 

Ind13 Seorang pemimpin perlu memiliki perhatian pada orang lain. 0,606 

Ind14 Seorang pemimpin menunjukkan kepercayaan kepada orang lain. 0,662 

Ind15 Tindakan yang bermoral bisa ditiru oleh orang lain. 0,579 

Ind16 Tindakan yang bermoral menjadi praktik bisnis yang senantiasa selaku 

dijadikan rujukan oleh setiap orang dalam organisasi. 

0,583 

Ind17 Bisa menjadi panutan organisasi. 0,768 

 

Tabel Uji Exploratory Factor Analysus Indikator untuk Dimensi Organisasi 

 
No Indikator Pertanyaan Koefisien 

Loading 

Validitas 

Org1 Organisasi yang berintegritas perlu adanya nilai integritas yang tertuang 

dalam visi misi.  

0,705 

Org2 Organisasi yang berintergritas perlu memiliki visi orientasi ke depan yang 

menjadi pegangan dalam membuat strategi untuk para stakeholder. 

0,726 

Org3 Organisasi yang berintergritas perlu memiliki misi yang berkaitan dengan 

apa yang dikerjakan oleh perusahaan dan siapa konsumen perusahaan 

dengan berlandaskan aspek integritas. 

0,695 

Org4 Organisasi harus mengembangkan kode etik dengan nilai integritas. 0,582 

Org5 Kode etik ini bisa dijadikan panduan dalam menjalankan kegiatan 

organisasi sehari-hari  

0,707 

Org6  Kode etik perlu diikuti oleh semua karyawan dalam organisasi.  0,699 

Org7 Rekruitmen karyawan harus dilakukan pengujian kepribadian dengan fokus 

integritas. 

0,619 

Org8 Organisasi diharapkan memperoleh karyawan yang bekerja dengan 

memiliki kecenderungan nilai integritas yang tinggi. 

0,654 

Org9 Pimpinan yang dipilih harus memiliki karakter integritas sebagai panutan. 0,724 

Org10  Pimpinan yang dipilih harus memiliki karakter integritas sebagai referensi 

dalam tindakan karyawan. 

0,772 

Org11 Pimpinan menunjukkan role model yang baik. 0,747 

Org12 Iklim kerja organisasi harus menerapkan nilai integritas. 0,758 

Org13 Kondisi kerja perlu mendukung aspek kolaborasi antar bagian. 0,706 

Org14 Ada kalanya iklim kerja mendukung kompetisi.  0,565 

Org15 Pelatihan nilai integritas perlu dilakukan secara rutin. 0,798 

Org16 Program pelatihan perlu mempersiapkan semua karyawan untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

0,832 

Org17 Program pelatihan adalah salah satu cara untuk mengingatkan karyawan 

untuk selalu berbuat sesuai dengan etika. 

0,799 

Org18 Setiap tahun organisasi menyelenggarakan audit untuk mengevaluasi 

terjadinya perilaku yang tidak beretika. 

0,801 

Org19 Setiap tahun organisasi menyelenggarakan audit untuk melakukan 

monitoring terjadinya perilaku yang tidak beretika. 

0,821 

Org20 Perlu adanya pakta integritas sebagai suatu mekanisme kontrol pada 

kegiatan bisnis.  

0,817 

Org21 Perlu adanya kontrol kualitas dan jaminan produk sebagai suatu mekanisme 

penjaminan mutu.  

0,790 
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Org22 Perlu ada kebijakan yang memenuhi syarat kesamaan gender. 0,436 

Org23 Kesamaan gender memberikan implikasi pada kesetaraan partisipasi kerja. 0,470 

Org24 Kesamaan gender memfokuskan pada nilai feminisme yang positif.  0,424 

 

4.4. Studi Tahap 4  

Tahap empat, mengukur reliabilitas data yang dihasilkan dari survei.  Dalam pengujian 

reliabilitas dengan menggunakan koefisien alpha, indikator yang digunakan adalah hanya 

indikator yang valid. Sebanyak 100 orang menjadi responden dalam penelitian. Para responden 

yang mengisi kuesioner ini adalah yang bekerja di berbagai sektor. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semua variabel integritas menunjukkan  koefisien Cronbach alpha sebesar 0,7. 

 

4.5. Studi Tahap 5  

Tahap lima, melakukan analisis data dengan mengundang para ahli.  Para ahli ini terdiri 

atas dua orang untuk menilai masing-masing indikator.  

 

4.6. Studi Tahap 6 

Pada tahap terakhir  ini, peneliti menguji kembali alat ukur integritas kepemimpinan yang 

valid. Uji ini terkait dengan pengujian hubungannya dengan variabel lain yaitu relational 

commitment, trust, dan accountability. Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis terkait 

pengujian validitas nomologi. Validitas nomologi bertujuan untuk menguji hubungan satu variabel 

dan variabel lainnya.  

 

4.6.1. Analisis Demografi  

Berdasarkan demografi jenis kelamin yang dikumpulkan, sebanyak 69 responden atau 69% 

berasal dari kelompok perempuan, sedangkan 31 responden atau 31 berasal dari kelompok jenis 
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kelamin laki-laki. Oleh karena itu, responden penelitian ini didominasi oleh kelompok perempuan. 

Penjelasan terkait demografi jenis kelamin terlampir pada Tabel  berikut. 

Tabel  Demografi Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 31 31% 

Perempuan 69 69% 

Jumlah 100 100% 

 

Berdasarkan demografi umur responden yang dikumpulkan memperlihatkan bahwa jumlah 

responden paling banyak berasal dari kelompok umur 20 tahun sampai 29 tahun dengan jumlah 

sebesar 81 responden atau 81%. Responden umur terbesar kedua adalah dari kelompok umur 30-

39 tahun dengan jumlah sebesar 15 responden atau 15%. Diposisi terakhir adalah empat (4) 

responden yang berasal dari kelompok umur 40-49 tahun. Dari kelompok 50 tahun keatas tidak 

ada perwakilan dalam responden yang dikumpulkan. Penjelasan terkait demografi umur terlampir 

pada tabel berikut. 

 

Tabel  Demografi Umur 

Umur Jumlah Persentase 

20-29 81 81% 

30-39 15 15% 

40-49 4 4% 

50 tahun keatas 0 0% 

Jumlah 100 100% 

 

Berdasarkan demografi domisili responden yang diteliti sesuai dengan domisili yang 

tercatat pada kartu tanda penduduk (KTP) Republik Indonesia, menyatakan bahwa responden yang 

diteliti sebagian besar berasal dari Jawa & Bali (Bali, Jatim, DIY, Jateng, Jabar, Banten, DKI 

Jakarta) sebesar 97 responden (97%). 3 responden lain nya berasal dari luar Jawa & Bali. Dua (2) 

responden berasal dari Sumatera (NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, Riau, 
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Jambi, Sumsel). Ada satu (1) responden berasal dari Nusa Tenggara, Maluku & Papua (Papua, 

Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB). Penjelasan terkait demografi domisili terlampir 

pada tabel berikut. 

 

Tabel  Demografi domisili 

Demografi Jumlah Persentase 

Sumatera (NAD, Sumut, 

Sumbar, Bengkulu, Lampung, 

Kep. Riau, Riau, Jambi, Sumsel) 

2 2% 

Jawa & Bali (Bali, Jatim, DIY, 

Jateng,Jabar, Banten, DKI 

Jakarta) 

97 97% 

Kalimantan (Kaltim, Kalsel, 

Kalteng, Kalbar) 

0 0% 

Sulawesi (Gorontalo, Sultra, 

Sulsel, Sulteng, Sulut) 

0 0% 

Nusa Tenggara, Maluku & 

Papua (Papua, Papua Barat, 

Maluku, Maluku Utara, NTT, 

NTB) 

1 1% 

Jumlah 100 100% 

 

 

Berdasarkan pendidikan terakhir menyatakan bahwa frekuensi responden yang 

dikumpulkan paling banyak berasal dari kelompok pendidikan terakhir Sarjana yakni sebesar 48 

atau sebesar 48%. Kelompok kedua berasal dari Pendidikan terakhir SMU/SMA sederajat dengan 

jumlah sebesar 36 responden dengan jumlah 36%. Kelompok terbesar ketiga berasal dari 

Akademi/D1/D2/D3/D4/Volkasi yakni besesar 11 responden atau sebesar 11%. Pada kelompok 

terkahir adalah berasal dari kelompok pascasarjana yakn sebesar 5 responden atau sebesar 5%. 

Penjelasan terkait demografi pendidikan terakhir terlampir pada tabel berikut. 

 

Tabel  Demografi Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 
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SMU/SMA sederajat 36 36% 

Akademi/D1/D2/D3/D4/Volkasi 11 11% 

Sarjana 48 48% 

Pascasarjana 5 5% 

Jumlah 100 100% 

 

 Penelitian ini juga mengukur kembali validitas integritas kepemimpinan. Hasil 

menunjukkan bahwa masing-masing indikator membentuk dua dimensi yaitu di sisi individu dan 

organisasi. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa untuk indikator pada dimensi individu, ind 7, 

dan ind16 tidak signifikan sedangkan pada dimensi organisasi indikator org4 tidak signifikan.  

 

  Tabel Confirmatory Factor Analysis untuk Data Inti Integritas Kepemimpinan 

 

Dimensi 

Organisasi Individu 

ind1 0,335 0,450 

ind2 0,178 0,423 

Ind6 0,204 0,350 

Ind7 0,507 0,297 

Ind8 0,036 0,533 

Ind9 -0,088 0,582 

Ind10 0,036 0,454 

Ind11 0,124 0,580 

Ind12 0,172 0,501 

ind13 0,287 0,440 

ind14 0,053 0,570 

ind15 0,355 0,291 

ind16 0,375 0,460 

ind17 0,350 0,529 

org1 0,472 0,437 

org2 0,496 0,273 

org3 0,544 0,382 

org4 0,179 0,680 

org5 0,376 0,545 

org6 0,503 0,302 

org7 0,519 0,172 
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org8 0,602 0,269 

org9 0,724 0,226 

org10 0,676 0,130 

org11 0,400 0,349 

org12 0,563 0,301 

org13 0,523 0,326 

org14 0,588 0,270 

org15 0,613 0,110 

org16 0,571 0,062 

org17 0,582 0,125 

org18 0,692 0,175 

org19 0,712 0,112 

org20 0,740 0,220 

org21 0,735 0,126 

org22 0,567 -0,087 

org23 0,578 0,250 

org24 0,649 0,082 

 

 Tabel berikut merupakan indikator final dari pengukuran integritas kepemimpinan. 

Integritas kepemimpinan memiliki dua dimensi di sisi individu dan organisasi.  

 

Indikator Final   Untuk Integritas Kepemimpinan dengan Dimensi  Individual 
No Indikator Pertanyaan Koefisien 

Loading 

Validitas 

Ind1  Seorang pemimpin adalah seseorang memiliki aspek sensitivitas terkait isu 

etika yang berdampak pada orang lain. 

0,432 

Ind2 Dalam membuat keputusan seorang pemimpin harus memperhatikan suara 

orang atau aspek lain dalam organisasi. 

0,327 

Ind6 Analisis sebuah keputusan harus mempertimbangkan jangka panjang 

berkaitan dengan segala risiko beserta konsekuensinya. 

0,629 

Ind8 Seorang pemimpin perlu memiliki semangat yang tinggi 0,613 

Ind9 Seorang pemimpin perlu memiliki kejujuran 0,332 

Ind10  Seorang pemimpin perlu memiliki rasa adil 0,523 

Ind11 Seorang pemimpin perlu mementingkan kebaikan bersama  0,452 

Ind12 Seorang pemimpin relatif perlu memiliki kasih sayang sesama 0,635 

Ind13 Seorang pemimpin perlu memiliki perhatian pada orang lain. 0,606 

Ind14 Seorang pemimpin menunjukkan kepercayaan kepada orang lain 0,662 

Ind16 Tindakan yang bermoral menjadi praktik bisnis yang senantiasa selaku 

dijadikan rujukan oleh setiap orang dalam organisasi. 

0,583 
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Ind17 Bisa menjadi panutan organisasi 0,768 

 

Indikator Final  Integritas Kepemimpinan untuk Dimensi Organisasi 
No Indikator Pertanyaan Koefisien 

Loading 

Validitas 

Org1 Organisasi yang berintegritas perlu adanya nilai integritas yang tertuang 

dalam visi misi.  

0,705 

Org2 Organisasi yang berintergritas perlu memiliki visi orientasi ke depan yang 

menjadi pegangan dalam membuat strategi untuk para stakeholder. 

0,726 

Org3 Organisasi yang berintergritas perlu memiliki misi yang berkaitan dengan 

apa yang dikerjakan oleh perusahaan dan siapa konsumen perusahaan 

dengan berlandaskan aspek integritas. 

0,695 

Org4 Organisasi harus mengembangkan kode etik dengan nilai integritas. 0,582 

Org5 Kode etik ini bisa dijadikan panduan dalam menjalankan kegiatan 

organisasi sehari-hari  

0,707 

Org6  Kode etik perlu diikuti oleh semua karyawan dalam organisasi.  0,699 

Org7 Rekruitmen karyawan harus dilakukan pengujian kepribadian dengan fokus 

integritas. 

0,619 

Org8 Organisasi diharapkan memperoleh karyawan yang bekerja dengan 

memiliki kecenderungan nilai integritas yang tinggi. 

0,654 

Org9 Pimpinan yang dipilih harus memiliki karakter integritas sebagai panutan. 0,724 

Org10  Pimpinan yang dipilih harus memiliki karakter integritas sebagai referensi 

dalam tindakan karyawan. 

0,772 

Org11 Pimpinan menunjukkan role model yang baik. 0,747 

Org12 Iklim kerja organisasi harus menerapkan nilai integritas. 0,758 

Org13 Kondisi kerja perlu mendukung aspek kolaborasi antar bagian. 0,706 

Org14 Ada kalanya iklim kerja mendukung kompetisi.  0,565 

Org15 Pelatihan nilai integritas perlu dilakukan secara rutin. 0,798 

Org16 Program pelatihan perlu mempersiapkan semua karyawan untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

0,832 

Org17 Program pelatihan adalah salah satu cara untuk mengingatkan karyawan 

untuk selalu berbuat sesuai dengan etika. 

0,799 

Org18 Setiap tahun organisasi menyelenggarakan audit untuk mengevaluasi 

terjadinya perilaku yang tidak beretika. 

0,801 

Org19 Setiap tahun organisasi menyelenggarakan audit untuk melakukan 

monitoring terjadinya perilaku yang tidak beretika. 

0,821 

Org20 Perlu adanya pakta integritas sebagai suatu mekanisme kontrol pada 

kegiatan bisnis.  

0,817 

Org21 Perlu adanya kontrol kualitas dan jaminan produk sebagai suatu mekanisme 

penjaminan mutu.  

0,790 

Org22 Perlu ada kebijakan yang memenuhi syarat kesamaan gender. 0,436 

Org23 Kesamaan gender memberikan implikasi pada kesetaraan partisipasi kerja. 0,470 

Org24 Kesamaan gender memfokuskan pada nilai feminisme yang positif.  .424 

 

 Penelitian ini juga menguji bagaimana hubungan antara integritas kepemimpinan dengan 
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variabel lain. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk menganalisis hubungan antara integritas 

kepemimpinan dengan masing-masing variabel relational commitment, trust, dan accountability.  

Engelbrecht et al. (2015) menganalisis pengaruh integritas kepemimpinan pada trust. 

Dalam hal ini, pengukuran integritas kepemimpinan menggunakan pengukuran yang sudah 

dikembangkan dalam penelitian ini. Adapun ukuran trust yang digunakan adalah  1) saya tidak 

ragu untuk mempercayai organisasi ini, 2) saya percaya dengan organisasi ini, 3) saya yakin bahwa 

organisasi ini dapat dipercaya, dan 4) bersama organisasi ini memberi saya rasa aman.  

 Aspek accountability juga dianalisis dalam penelitian ini khususnya kaitannya dengan 

integritas kepemimpinan. Penelitian Alam et al. (2019) menunjukkan bahwa aspek integritas 

kepemimpinan bisa memengaruhi  terbentuk accountability. Accountability adalah  kewajiban dari 

individu untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang dikerjakan, menerima tanggung 

jawab dan menyampaikan hasil  kerja secara transparan.  Ukuran indikator accountability sebagai 

berikut. 

1. Melaporkan secara berkala kinerja departemen kepada manajemen puncak. 

2. Mendukung proses belajar dari kesalahan dan keberhasilan, memastikan pandangan 

eksternal diperhitungkan. 

3. Memiliki sistem pelaporan berkala atas pencapaian dan hasil program/proyeknya terhadap 

tujuannya. 

4. Mengakui tanggung jawab organisasi terhadap komunitasnya yang lebih luas, masyarakat 

dan lingkungan. 

5. Telah menetapkan tujuan operasi yang jelas untuk dicapai. 

6. Memelihara catatan terperinci dan terkini untuk inventaris dan asetnya. 

7. Ikuti aturan dan peraturan perbendaharaan dalam semua keadaan. 
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8. Memastikan dana digunakan dengan benar dan dengan cara yang diizinkan. 

9. Menempatkan tanggung jawab tinggi pada karyawannya untuk menjadi sangat efisien dan 

efektif 

10. Menempatkan penekanan tinggi pada memberikan bantuan cepat untuk menyelesaikan 

pertanyaan atau keluhan dari pelanggan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara integritas kepemimpinan pada 

masing-masing dimensi pada trust dan accountability. Berdasarkan Tabel Statistik Deskriptif, 

variabel accountability menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju terkait dengan pernyataan 

accountability. Terkait dengan trust, responden setuju bahwa mereka percaya pada pemimpin. 

Untuk variabel integritas kepemimpinan di level individu dan organisasi, responden rata-rata 

sangat setuju.  

 

Tabel Statistik Deskriptif 

 Mean Std. Deviation N 

Accountability 4,5250 0,45291 100 

Trust  4,1650 0,77543 100 

Integritas individu 4,6021 0,31428 100 

Integritas organisasi 4,5338 0,39527 100 

 

 Tabel korelasi integritas kepemimpinan yang menunjukkan analisisnya dengan variabel 

trust dan accountability menunjukkan bahwa korelasi antar variabel signifikan. Hal ini 

ditunjukkan masing-masing korelasi sebesar 0,35 antara variabel integritas kepemimpinan dengan 

dimensi individu dan trust dan 0,542 antara variabel integritas kepemimpinan dengan dimensi 

organisasi.  
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Tabel Korelasi Integritas Kepemimpinan dan Trust 

 Trust 

Integritas 

individu integritasorganisasi 

Pearson Correlation Trust 1.000 0,350 0,542 

Integritas individu 0,350 1.000 0,690 

Integritas organisasi 0,542 0,690 1.000 

 

 

 

Tabel Korelasi Integritas Kepemimpinan dan Accountability 

 

 Accountability 

Integritas 

Individu 

Integritas 

Organisasi 

Pearson Correlation accountability 1.000 0,601 0,787 

integritasindividu 0,601 1.000 0,690 

integritasorganisasi 0,787 0,690 1.000 
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BAB V 

SIMPULAN 

5.1. Simpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa   aspek integritas kepemimpinan pada dasarnya 

akan mendukung terciptanya sistem kepemimpinan dalam organisasi yang sekaligus menguatkan 

elemen-elemen penting. Integritas kepemimpinan memiliki  pengukuran secara holistik untuk 

memahami integritas secara keseluruhan. Pengukuran holistik ini berkarakteristik eklektif yang 

meliputi elemen-elemen organisasi dan sistem organisasi mendukung keefektifan pemimpin dalam 

mengelola sebuah institusi, yang tidak hanya dari karakter pemimpin.  

Hasil penelitian ini menunjukkan dua dimensi utama yang membentuk pengukuran 

integritas kepemimpinan beserta pengembangan pengukuran. Analisis elemen-elemen secara lebih 

holistik akan memberikan pemahaman lebih luas mengenai makna integritas yang melekat pada 

sebuah kepemimpinan. Pemahaman makna integritas ini diperkuat dengan pengembangan 

pengukuran pada setiap elemen yang mendefinisikan integritas. Pengukuran yang dikembangkan 

diharapkan bisa menjadi parameter kerja individu pemimpin sehingga bisa menjadi evaluasi 

kinerja yang menjadi target.  

Terkait dengan dimensi integritas dari sisi individu,  pengembangan indikator integritas 

berbasis pada moral awareness, moral deliberation, karakter, dan moral conduct yang 

menunjukkan sebagai suatu pertimbangan yang seimbang, perkembangan moral, dan sistem yang 

mendukung pembuatan keputusan moral (Petrick & Quinn, 2000).  

Terkait dengan indikator integritas kepemimpinan dari sisi organisasi, integritas  

kepemimpinan di tingkat organisasi merupakan standar moral personal dan relational value 
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dengan pihak luar. Integritas ini merupakan fokus pada kebaikan dengan orang lain dan 

menguatkan keterikatan antar orang dalam organisasi. Integritas kepemimpinan organisasional 

menciptakan standar penguatan kohesi budaya untuk tanggung jawab profesional dan kompetensi 

dalam menangani permasalahan dalam organisasi (Vargas-Hernández (2013). Integritas 

kepemimpinan organisasional bisa didukung berdasarkan temuan hasil penelitian Mayasari et al. 

(2012). Aspek yang membentuk pada integritas kepemimpinan di tingkat organisasi yaitu adanya 

nilai integritas yang tertuang dalam visi misi;  mengembangkan kode etik dengan nilai integritas;  

kebijakan rekruitmen; top management;  penciptaan iklim kerja dengan mengedepankan nilai 

integritas;  pelatihan nilai integritas; audit integritas dan kebijakan yang selalu memperhatikan 

serta komposisi gender.  

 

5.2. Implikasi  Penelitian 

Penelitian ini menunjukkan bahwa  integritas kepemimpinan merupakan variabel yang 

memiliki pengukuran multidimensi. Menurut Edwards (2001), penggunaan konstruk yang bersifat 

multidimensional memiliki keutamaan, yaitu konstruk memiliki kekuatan teori untuk menjelaskan 

suatu fenomena secara lebih luas dengan berbagai dimensi yang menyertai sebuah konstruk. 

Dalam aplikasi penelitian, penerapan pengukuran yang bersifat multidimensional bertujuan untuk 

memenuhi validitas kriteria atau criterion-related validity, khususnya pada aspek validitas 

prediktif. Penerapan ini digunakan untuk memprediksi perilaku yang bersifat umum di masa yang 

akan datang.  

Penggunaan multidimensional untuk variabel integritas kepemimpinan penting karena 

dapat mengetahui beberapa hal yaitu: 
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a. Hubungan antara variabel independen yang memiliki pengukuran multidimensional dan 

variabel dependen akan memiliki hubungan yang lebih kuat. 

b. Pengukuran dengan multidimensional pada konstruk akan menunjukkan reliabilitas yang 

makin tinggi daripada pengukuran dengan unidimensional. 

c. Variabel dengan pengukuran multidimensional memiliki kegunaan yang lebih besar dalam 

menjelaskan suatu perilaku manusia daripada pengukuran unidimensional.  

 

5.3. Saran Penelitian Mendatang 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa integritas kepemimpinan memiliki pengukuran yang 

bersifat multidimensional yang bisa dilihat dari aspek individu dan aspek organisasional.  Dalam 

analisis data, pengujian variabel integritas kepemimpinan bisa dilakukan dengan masing-masing 

dimensi. Pengukuran variabel integritas kepemimpinan memiliki pengukuran formatif. 

Pengukuran formatif dari variabel integritas kepemimpinan menunjukkan bahwa masing-masing 

indikator pada masing-masing dimensi tidak dapat ditukarkan karena tidak memiliki muatan yang 

sama, tema yang sama. Apabila peneliti menghilangkan satu indikator, maka akan mengubah 

cakupan konstruk secara menyeluruh (Becker et al., 2013).  

 Untuk penelitian lebih lanjut, penelitian bisa menganalisis pengaruh integritas 

kepemimpinan dengan konteks yang lebih luas. Dalam hal ini peneliti, bisa menggunakan sektor 

industri yang lebih luas, sehingga bisa memahami generalisasi hasil penelitian lebih baik. Selain 

itu, variabel inegritas kepemimpinan bisa dianalisis dengan variabel lain misalnya  komitmen 

organisasi dan kinerja organisasi.  
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