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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
MOTTO   

 

Man jadda wajada  
You can if you think you can  

 

PERSEMBAHAN 

yaallah, 
Alhamdulillahirobbilalamiin segala puji bagiMu yang telah memberikan 

begitu banyak kenikmatan untuk hambaMu ini. Hanya syukur  yang 

mampu terucap atas segala kasih sayanMu yaAllah segala kebaikanMu 

segala pertolonganMu, semoga pertolonganmu selalu tercurah untuk 

mampu membawaku selalu berada dijalanMu. 

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wsyukurulillah. 

Teruntuk ibuku tersayang 

Tak ada kata lain selain terimakasih terimakasih dan terimakasih 

Wanita kuatku sepanjang masa yang selalu memberikan dukumgan dan 

do’a untuk kesuksesanku 

Yang selalu mengajariku arti sabar, ikhtiar dan ikhlas 

Tanpa lelah tanpa mengeluh selalu memberikan energi positif untukku 

Beribu terimakasih tak akan pernah mampu membalas segala kebaikan 

kasih sayangmu 

 

Dan teruntuk ayah hebatku 

Tak akan pernah ada laki-laki lain yang akan mampu sepertimu 

Terimakasih untuk segala kerja keras tanpa lelahmu 

Terimakasih telah mengusahakan segala hal hanya untuk kebahagiaan 

anakmu 

 

Satu hal yang harus ayah dan ibu tau bahwa anakmu berusha keras 

semaksimal yang anakmu bisa berusaha untuk membahagiakan dan 

membanggakan kalian meskipun sedikitpun belum mampu mencapai itu 

The last word i say i love u so much 

You are the best everi have 

And forever 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya ketidak maksimalan kinerja 

Perawat di RSI Sultan Agung, Semarang. Tujuan penelitian ini untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh kepemimpinan trasformasional, 

kepuasan kerja, kepemimpinan interim terhadap kinerja sumber daya manusia 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh perawat RSI Sultan Agung Semarang sebanyak 523 orang. 

Penelitian ini menggunakan 100 orang perawat sebagai sampel dengan Purposive 

Random Sampling. Data rasio penelitian didapat dari penyebaran kuesioner. 

Analisis data menggunakan SPSS 22.0. Hasil dari penelitian ini adalah 

kepemimpinan trasformasional dan kepuasan kerja berpengaruh postif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi. Kepemimpinan trasformasiona dan 

kepemimpinan interim berpengaruh postif dan signifikan terhadap kinerja sumber 

daya manusia. Komitmen organisasi merupakan variabel intervening antara 

kepemimpinan trasformasional terhadap kinerja sumber daya manusia. Kepuasan 

kerja mampu menjadi variabel intervening antara komitmen organisasi terhadap 

kinerja sumber daya manusia. 

 

Kata Kunci: kepemimpinan trasformasional, kepuasan kerja, kepemimimpinan 

interim, komitmen organisasi dan kinerja sumber daya manusia 
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ABSTRACT 

 

Problem in this study is the lack maximum Nurses performance in RSI Sultan 

Agung, Semarang. The purpose of this study is to describe and analyze the 

influence of trasformasional leadership, job satisfaction, interim leadership on the 

performance of human resources and organizational commitment as an 

intervening variable. The study population was all nurses RSI Sultan Agung 

Semarang as many as 523 people. This study uses a sample of 100 nurses with 

purposive random sampling. Research ratio data obtained from questionnaires. 

Data analysis using SPSS 22.0. The results of this study are trasformasional 

leadership and job satisfaction and significant positive effect on organizational 

commitment. Trasformasiona leadership and interim leadership and significant 

positive effect on the performance of human resources. organizational 

commitmentan intervening variable between leadership trasformasional on the 

performance of human resources. Job satisfactioncapable of being the intervening 

variables between organizational commitmentthe performance of human 

resources. 

 

Keywords:  trasformasional leadership, job satisfaction, kepemimimpinan 

interim, organizational commitment and performance of human 

resources 
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