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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasional pada programmer di PT X. Penelitian ini 

menggunakan Karakteristik Pekerjaan (KAR) dan Motivasi (MOT) sebagai 

variable eksogen terhadap Kepuasan Kerja (KEP), serta Kepuasan Kerja (KEP) 

sebagai variable eksogen terhadap Komitmen Organisasional (KOR). Responden 

sejumlah 100 orang, diukur berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, 

dan lama bekerja. Pengumpulan data menggunakan teknik penyebaran kuesioner 

dengan menggunakan Google Form. Data dianalisis menggunakan metode SEM 

dengan dibantu oleh software AMOS 20 for Windows. Berdasarkan hasil 

penelitian terbukti bahwa Karakteristik Pekerjaan dan Motivasi berpengaruh 

positif terhadap Kepuasan Kerja. Juga Kepuasan kerja yang ber[engaruh positif 

terhadap Komitmen Organisasional.  

 

Kata Kunci : Karakteristik Pekerjaan, Motivasi,  Kepuasan Kerja, dan 

Komitmen Organisasional 
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ABSTRACT 

 

This research is aimed to find the influence of Job Satisfaction to 

Organizational commitment on the programmers at PT X. This research used Job 

Characteristics and Motivation as exogenous variables to Job Satisfaction, and 

Job Satisfaction as exogenous variable to Organizational Commitment. The 100 

respondents were classified their gender, age, education, and work time. Research 

data were collected through online questionnaires assisted by Google Form. Data 

were analyzed with SEM method using AMOS 20 for Windows. This resserach 

concluded that Job Charactersistics and Motivation has a positive impact on Job 

Ssatisfaction. This research also concluded that Job Satisfaction has a positive 

impact on Organizational Commitment.   

. 

 

Key Word : Job Characteristics, Motivation , Job Satisfaction, and  

Organizational Commitment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

SDM merupakan faktor penting bagi setiap organisasi. SDM sebagai faktor 

penggerak utama organisasi perlu dikelola dengan baik agar kemampuannya dapat 

dikembangkan secara efektif dan efisien, sehingga mampu untuk menunjang 

kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi. Konsekuensi logis untuk 

membuat organisasi mempunyai daya saing yang berkelanjutan (sustainable) dan 

lebih sulit untuk ditiru, investasi dalam SDM tidak dapat ditunda-tunda lagi. 

(Kadarisman, 2013). Sumber daya manusia yang menjadi focus penelitian ini  

adalah karyawan.  Dalam organisasi, karyawan adalah penggerak utama kegiatan 

operasional organisasi. Organisasi selalu berusaha untuk menjaga karyawan-

karyawan terbaiknya dan memperlakukannya sebagai asset dan investasi. Jika 

organisasi kehilangan orang-orang terbaiknya, organisasi akan mengalami 

kehilangan produktivitas. Untuk mencegahnya, organisasi sering mengggunakan 

kepuasan kerja sebagai cara untuk mengetahui perilaku karyawan dan perasaan 

mereka terhadap organisasi (Filiana et al., 2015).   

. Salah satu masalah yang dihadapi oleh organisasi modern adalah 

perpindahan. Fenomena perpindahan karyawan di zaman modern umumnya 

disebabkan oleh perubahan lingkungan dan budaya kerja. Oleh karena itu, 

mempertahankan karyawan yang kompeten menjadi prioritas utama bagi 
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organisasi yang ingin mempertahankan keberlanjutan dan daya saingnya di 

pasar (Ready, Hill, & Conger, 2008).  Allen, Bryant, dan Vardamant (Allen, 

Bryant, & Vardamant, 2010) mengemukakan bahwa permasalahan ini akan sulit 

untuk dikelola, khususnya di negara-negara asia. Menurut studi yang dilakukan 

oleh HayGroup (HayGroup, 2014) pada tahun 2014, tingkat perpindahan 

karyawan di Singapura mengalami kenaikan sebesar 1,5%. Namun, tren kenaikan 

ini tidak hanya terjadi di Singapura. Kenaikan ini juga terjadi di negara-negara 

Asia-Pasifik. Perpindahan karyawan ini juga disebabkan oleh pemulihan ekonomi 

global, dan pertumbuhan masyarakat kelas menengah. 

Dalam konteks Indonesia tren ini sudah diteliti di dalam 2015 Michael Page 

Indonesia Employee Intentions Report (Michael Page, 2015). Hasil survey 

menunjukkan bahwa 94% responden percaya bahwa kesempatan kerja untuk dua 

belas bulan ke depan pada tahun 2015 adalah sama dengan saat ini. Hal ini berarti 

tingkat keyakinan para responden untuk pindah ke pekerjaan lain tinggi. Hasil 

survey ini juga menunjukkan bahwa 72% responden berniat untuk pindah kerja 

dalam kurun waktu dua belas bulan. Fenomena ini membuat organisasi harus 

memikirkan cara untuk mempertahankan karyawan-karyawan terbaiknya. 

Di samping itu, pergantian generasi di dunia kerja saat ini menuntut 

perusahaan untuk melakukan perubahan dalam tata kelola sumber daya manusia 

(SDM). Karena  saat ini ada dua generasi dengan karakter yang berbeda, yang 

sedang aktif di dunia kerja. Mereka adalah Gen X dan Gen Y yang juga kerap 

disebut Generasi Milenial.Berdasarkan rentang tahun kelahiran, Generasi X yang 

saat ini tengah bekerja adalah para karyawan yang berusia di atas 35 tahun. 
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Sedangkan generasi Y adalah para karyawan yang berusia dari 21-35 tahun. 

Generasi X bekerja untuk meraih kemapanan dan kemandirian dalam hal ekonomi 

dan karier. Generasi Y yang besar bersama teknologi dikenal sebagai generasi 

yang haus akan tantangan baru, mudah penasaran, dinamis, dan bekerja untuk 

mengoptimalkan potensi mereka. Hal itu pula yang menyebabkan karyawan dari 

generasi ini akrab dengan sebutan „kutu loncat‟ 

Sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan  bulan Januari 2017, platform 

daring JobPlanet melakukan survey tingkat kesetiaan karyawan  dengan total 

responden 88.900 orang karyawan di 34 provinsi di Indonesia. Mayoritas 

responden, yaitu sebanyak 81.800 orang, merupakan karyawan Generasi Y yang 

mendominasi angkatan kerja pada saat ini. Sisanya sebanyak 7.100 orang masuk 

dalam kelompok karyawan Generasi X. Generasi Y memiliki tingkat kesetiaan 

terhadap pekerjaan yang lebih rendah dari Generasi X.  76,7% responden yang 

disurvei mengaku hanya bertahan 1-2 tahun di tempat kerjanya sebelum 

memutuskan pindah.  Hanya 9,5% responden yang memutuskan untuk tetap 

bekerja di satu tempat selama lima tahun atau lebih (Arjanti, 2017).  

Sebaliknya, Generasi X memiliki tingkat kesetiaan yang lebih tinggi. 

Sebanyak 42,5% responden karyawan Generasi X bertahan di tempat kerjanya 

hingga lebih dari lima tahun. Hanya 10% responden yang memutuskan untuk 

pindah kerja dalam kurun waktu setahun. Hasil survey ini membuktikan persepsi 

tentang kesetiaan karyawan dari Generasi Y atau Generasi Milenial terhadap 

pekerjaan mereka. Generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, 

yakni Generasi X, yang sanggup bertahan di sebuah perusahaan hingga empat 
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tahun bahkan lebih. Meski karyawan Milenial memiliki kesetiaan yang rendah, 

namun hal itu tak selalu berarti buruk. Sejatinya, mereka selalu ingin belajar dan 

haus akan tantangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memenuhi kebutuhan 

mereka untuk belajar, menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan minat 

mereka, dan terus menantang mereka untuk memberikan hasil kerja terbaik. 

Fenomena di atas menunjukkan bahwa pergantian dan rendahnya tingkat 

kesetiaan karyawan menjadi masalah utama bagi SDM di Indonesia, khususnya 

bagi Generasi X danY yang mendominasi angkatan kerja saat ini. Dalam 

perspektif SDM fenomena ini dapat dilihat dari sisi komitmen karyawan terhadap 

organisasi, atau disebut juga komitmen organisasional. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Yucel (2012) komitmen organisasional memiliki pengaruh 

negative terhadap keinginan untuk pindah (Turnover Intention). Sehingga 

semakin tinggi komitmen organisasional karyawan, maka semakin kecil niatnya 

untuk berpindah kerja.  Komitmen organisasional adalah sikap karyawan terhadap 

organisasinya berupa keininginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. 

Keinginan kuat ini diwujudkan melalui kesediaan untuk bekerja lebih demi 

organisasi, dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, 

komitmen organisasional merupakan cerminan dari kesetiaan karyawan terhadap 

organisasi sehingga karyawan menjadi peduli terhadap keberlangsungan dan 

keberhasilan organisasi tempat ia berada (Luthans, 2012). 

Komitmen organisasional dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu komitmen 

afektif, normative, dan kontinuan (John P. Meyer, 1991). Komitmen afektif 

adalah ikatan emosional karyawan terhadap organisasi. Karyawan dengan 
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komitmn afektif yang kuat akan tetap berada dan bekerja di dalam organisasi atas 

keinginannya sendiri. Komitmen normative adalah rasa tanggung jawab karyawan 

terhadap organisasi. Bagi karyawan, berada di sebuah organisasi merupakan 

sebuah tanggung jawab, untuk itu ia merasa berkewajiban untuk berbuat lebih 

kepada organisasi. Komitmen kontinuan adalah keputusan karyawan untuk tetap 

berada di suatu organisasi. Karyawan yang berkomitmen menganggap 

keanggotaannya sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.  

Karena sifatnya yang kompleks, komitmen organisasional tidak dapat berdiri 

sendiri. Menurut penelitian Meyer et al (Meyer, Stanley, Herscovitch, & 

Topolnytsky, 2002), komitmen organisasional dapat dipengaruhi oleh kepuasan 

kerja, keterlibatan karyawan, dan komitmen kerja. Ketiga variabel ini khususnya 

berpengaruh kuat terhadap komitmen afektif karyawan. Penelitian yang 

dilakuakan Azeem (Azeem, 2010) juga menunjukkan kepuasan kerja merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Kepuasan 

kerja adalah salah satu sikap karyawan  yang mempengaruhi perilakunya di 

tempat kerja. Pada penelitian yang dilakukan Imam (Imam et al., 2013) pada 

karyawan sector perbankan di Pakistan menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional beserta 

komponen-komponennya (afektif,normative, dan kontinuan). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh terkuat kepada komitmen 

afektif, kemudian normative dan kontinuan.   

Pentingnya kepuasan kerja  karyawan membuat organisasi harus 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan kerja.. 
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Karyawan yang merasa puas dalam pekerjaannya akan berusaha seoptimal 

mungkin untuk kebaikan organisasi. Organisasi yang karyawannya memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki keungulan dalam persaingan. Kepuasan 

kerja merupakan masalah dasar yang harus terselesaikan dengan baik oleh 

organisasi.  Kepuasan kerja adalah tingkat kesukaan karyawan terhadap 

pekerjaannya, yang daripadanya muncul sikap positif atau negative   

(Ellickson,M,2002, dalam (Abraham, 2002)). Kepuasan kerja terdiri dari tiga 

komponen : intrinsik, ekstrinsik,dan umum. Kepuasan intrinsik mengacu kepada 

nilai kreativitas, stabilitas, dan pengembangan ke depan, Kepuasan ekstrinsik 

terkait dengan gaji, promosi, dan manajemen. Sedangkan kepuasan umum terkait 

dengan lingkungan kerja dan hubungan antar karyawan (Yang, Liu, Chen, & Pan, 

2014).  

Kepuasan kerja yang tinggi menguntungkan organisasi karena mengurangi 

keluhan , ketidakhadiran, turnover, dan PHK ; juga meningkatkan ketepatan 

waktu dan moral karyawan (Olusegun, 2013). Terlebih, kepuasan kerja memiliki 

dampak manajerial yang signifikan. Jika kepuasan kerjanya tinggi, karyawan akan 

bekerja lebih baik. Namun jika kepuasan kerja rendah, akan timbul masalah pada 

kinerja karyawan (Pushpakumari, 2008). Untuk mencapai kepuasan kerja tidaklah 

mudah, dibutuhkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Seperti, 

lingkungan kerja, kompensasi, dan komitmen organisasional memiliki suatu 

hubungan yang mempengaruhi kepuasan kerja (Handaru, Utomo, & Sudiarditha, 

2013). Sedangkan penelitian lain oleh Judge et al., (Judge, Thoresen, Bono, & 

Patton, 2001) berbeda lagi, bahwa kinerja karyawan yang baik akan menyebabkan 
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kepuasan kerja. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kepuasan kerja karena 

berhubungan dekat dengan proses penyelesaian suatu pekerjaan. 

Karakteristik pekerjaan adalah salah satu faktor penentu dalam peningkatan 

kepuasan kerja karyawan dan penurunan ketidakhadiran dan perpindahan 

karyawan (Bartlett, 2007; Kusluvan, Kusluvan, Ilhan, & Buyruk, 2010 dalam 

(Ozturk, Hancer, & Im, 2014)) . Karakteristik pekerjaan sendiri adalah aspek-

aspek dari pekerjaan itu sendiri. Aspek-aspek ini antara lain; ilmu, keterampilan, 

tuntutan mental dan fisik, dan kondisi kerja yang dapat dikenali, didefinisikan, 

dan dinilai (Hackman & Oldham, 1975). Oleh karena itu karakteristik pekerjaan 

juga disebut faktor pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan (Hackman & 

Oldham, 1975) mengemukakan lima dimensi inti dalam pekerjaan : keberagaman 

keterampilan, identitas tugas, makna tugas, kewenangan, dan masukan. Meskipun 

tujuan utama dari  model tersebut adalah untuk menghubungkan  pekerjaan 

terhadap motivasi, kepuasan kerja, kinerja, dan karakteristik pekerjaan juga 

berhubungan dengan perilaku warga organisasi  (Purvanova & Bono, 2009) . 

Selain karakteristik pekerjaan, motivasi juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Menurut Robbins (Robins & Coulter, 

2012) motivasi adalah kesediaan untuk melakukan sesuatu yang didasari atas 

kebutuhan individu. Adanya kebutuhan menjadi motif untuk seorang individu 

tergerak untuk melakukan sesuatu. Dalam kaitannya dengan kepuasan kerja, 

karyawan yang termotivasi cenderung puas terhadap pekerjaannya. Dalam 

penelitian oleh Arianto (Arianto, 2008), karyawan yang termotivasi dalam 

melakukan pekerjaannya menunjukkan peningkatan perilaku positif dan lebih 
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puas dalam pekerjannya. Kepuasan dalam bekerja merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Dengan rasa puas yang dimiliki karyawan 

dalam bekerja maka karyawan akan loyal terhadap organisasi dan kinerja mereka 

akan meningkat. 

Karakteristik Pekerjaan dan Motivasi adalah faktor-faktor yang sudah 

terbukti berpengaruh positf terhadap kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang 

puas akan menunjukkan perilaku-perilaku positif di pekerjannya. Salah satu 

perilaku yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah komitimen 

organisasional. Fenomena pergantian  dan kurangnya kesetiaan karyawan 

menunjukkan kurangnya komitmen organisasional, khusunya pada karyawan-

karyawan yang termasuk di dalam Generasi X dan Y.  

Pada penelitian ini penulis ingin menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasional pada karyawan tetap PT X. PT X sendiri adalah 

perusaaan pengembang software dan penyedia database  untuk lembaga 

multifinance dan perbankan di Indonesia. Kliennya mencakup bank BCA, BII 

Finance Center, MEGA Central Finance, dan OTO Multiartha. Klien-klien PT X 

tentu menuntut PT X untuk menyediakan  software dan database yang berkualitas 

sehingga mampu menunjang kegiatan operasional mereka. Pekerjaan 

pengembangan software merupakan salah satu pekerjaan yang memerlukan 

tingkat kemampuan yang tinggi. Dengan karyawan tetap sebanyak 193 orang dan 

130 karyawan yang berposisi sebagai programmer, sampel penelitian yang sudah 

ditentukan penulis adalah 100 orang programmer. Dalam penelitian ini penulis 

tidak membeda-bedakan antara generasi X dan Y. Responden yang dipilih adalah 
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para programmer di PT X. Penelitian ini bertujuan untuk menguji fenomena 

perpindahan karyawan dan komitmen karyawan modern dari sisi kepuasan kerja 

dan komitmen organisasional.  

Komitmen organisasional adalah perasaan dan ikatan seorang karywaan 

terhadap organisasi tempat ia berada. Komitmen organisasional dapat dipengaruhi 

oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja ditinjukkan oleh karyawan melalui perilaku 

positf terhadap pekerjaannya. Dalam suatu pekerjaan karakteristik pekerjaan 

menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Karakteristik pekerjaan berfungsi untuk memberikan makna terhadap suatu 

pekerjaan. Dalam penelitian ini penulis juga membahas mengenai motivasi, yang 

mendorong karyawan untuk berperilaku di pekerjaannya. Motivasi juga 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

komitmen organiasional. Berdasarkan fenomena perpindahan karyawan yang 

marak terjadi akibat kurangnya komitmen (Yücel, 2012), penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang diberi judul  “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap 

Komitmen Organisasional Pada Programmer PT X” .  

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Luasnya ruang lingkup dan objek penelitian berfokus kepada karyawan tetap 

PT X yang berposisi sebagai programmer. Sebagai pengembang software dan 

penyedia database untuk lembaga keuangan dan perbankan, PT X perlu untuk 

memperhatikan kepuasan kerja karyawannya. Posisi programmer dipilih karena 

programmer merupakan SDM utama yang berperan di dalam pengembangan 

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



10 

 

  Indonesia Banking School 

 

software di PT X. Posisi ini menuntut komitmen yang kuat baik terhadap 

pekerjaan, maupun terhadap organisasi tempatnya bekerja. Komitmen yang 

dibahas di dalam pemelitian ini adalah komitmen organisasional yang dipengaruhi 

oleh kepuasan kerja. Dalam penelitian ini variabel lain yang digunakan adalah 

karakteristik pekerjaan, dan motivasi. Keduanya berfungsi sebagai variable 

eksogen terhadap kepuasan kerja.  Komitmen organisasional adalah sikap dan 

komitmen karyawan terhadap tempat ia bekerja (John P. Meyer, 1991). Kepuasan 

kerja adalah perasaan senang atau tidaknya seorang karyawan terhadap 

pekerjaannya (Robins & Coulter, 2012). Karakteristik pekerjaan adalah aspek-

aspek yang melekat di dalam suatu pekerjaan (Hackman & Oldham, 1975). 

Motivasi adalah dorongan untuk memenuhi suatu kebutuhan atau tujuan (Arianto, 

2008).  Masing-masing variabel diukur melalui kuisioner yang disebarkan penulis 

lewat Google Form dengan 24 indikator pernyataan. Karakteristik pekerjaan dan 

motivasi mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik, yang kemudian 

berdampak kepada kepuasan kerjanya .Karyawan yang puas terhadap 

pekerjaannya akan merasa lebih betah berada di organisasi, dan bersedia untuk 

berbuat lebih untuk kemajuan organisasi tempat ia berada.   

 

1.3 Perumusan Masalah Penelitian 

Penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah karakteristik pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja?  

2. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja?  
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3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasional? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh positif karakteristik pekerjaan 

terhadap kepuasan kerja. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh positif motivasi terhadap kepuasan 

kerja.  

3. Menguji dan menganalisis pengaruh positif kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasional.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Beberapa manfaat yang diharapkan didapat dari terlaksananya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia khusunya mengenai komitmen 

organisasional dan kepuasan kerja. Dan juga untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh dari karakteristik pekerjaan dan motivasi terhadap kepuasan 

kerja, dan pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. . 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pengembangan untuk 
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penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kepuasan kerja 

dan komitmen oragnisasional. 

2. Manfaat praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang 

berguna bagi organisasi untuk mengembangkan strategi manajemen 

sumber daya manusia. Selain itu juga menjadi salah satu acuan dalam 

mengembangkan praktek meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional  karyawan. Sehingga organisasi dapat menentukan strategi 

yang sesuai untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia. 

 

1.6  Sistematika Penelitian Skripsi 

 Sistematika penelitian merupakan tata urutan penelitian ini dan 

dimaksudkan agar mempermudah dalam penyusunan penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan topik kepuasan kerja karyawan, 

ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terakait dengan komitmen 

organisasional, kepuasan kerja karyawan, karakteristik pekerjaan, dan motivasi. 

Pengembangan rerangka pemikiran, hubungan antar variabel penelitian dan  

hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian karyawan tetap PT X. 

Populasi dan sampel penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, 

operasionalisasi variabel, model penelitian teknik pengolahan data, dan teknik 

pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang analisa data yang diperoleh penulis dari angket yang 

telah disebarkan kepada responden sebagai sumber data primer. Data penelitian 

ini adalah hasil dari kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden.Adapun 

data lain diperoleh melalui pengamatan atau observasi, dan studi pustaka yang 

digunakan penulis sebagai data sekunder atau penunjang guna melengkapi dan 

memperluas data utama. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pada bab 

empat sebelumnya, memberikan saran dari penulis untuk PT X, dan saran untuk 

penelitian yang sejenis berikutnya serta implikasi penelitian terhadap praktik yang 

ada.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

       2.1.1 Manajemen SDM 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting di dalam 

perusahaan selain faktor modal. Menurut Mondy ( 2012), manajemen sumber 

daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi. Bangun (2012) menyatakan manajemen sumber daya manusia 

diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, 

penggerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan (2007) mengemukakan 

bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Mondy (2012), terdapat lima area fungsional yang dikaitkan 

dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang efektif, yaitu: 

a) Penyediaan Staf (staffing) 

Penyediaan Staf (staffing) merupakan proses yang menjamin suatu organisasi 

untuk selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keahlian-keahlian 

yang 
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memadai dalam pekerjaan-pekerjaan yang tepat, pada waktu yang tepat, 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

b) Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan SDM adalah fungsi MSDM utama yang tidak hanya terdiri 

atas pelatihan dan pengembangan namun juga aktivitas-aktivitas 

perencanaan dan pengembangan karier individu, pengembangan 

organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. 

c) Kompensasi 

Kompensasi mencakup semua imbalan total yang diberikan kepada para 

karyawan sebagai timbal balik untuk jasa mereka. 

d) Keselamatan dan Kesehatan 

Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka-luka yang 

disebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. 

Kesehatan adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara fisik atau 

emosi. 

e) Hubungan Kekaryawanan dan Perburuhan 

Perusahaan dituntut oleh hukum untuk mengakui serikat buruh dan tawar-

menawar dengan itikad baik jika karyawan perusahaan ingin serikat buruh 

untuk mewakili mereka. Di masa lalu, hubungan ini adalah cara yang 

diterima bagi banyak pengusaha, namun sebagian besar perusahaan saat 

ini lebih suka memiliki lingkungan serikat bebas. 

 

2.1.2 Komitmen Organisasional 

Komitmen organisasional adalah sikap tentang sejauh mana karyawan 

merasa sejalan dengan suatu organisasi, serta keinginan untuk mempertahankan 
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keanggotaannya di organisasi tersebut. Komitmen organisasional berfungsi untuk 

menurunkan ketidakhadiran dan perpindahan karyawan. Hal ini terjadi karena 

komitmen organisasional merupakan respon karyawan terhadap organisasi 

daripada sekedar kepuasan terhadap suatu pekerjaan tertentu (Robins & Coulter, 

2012). Oleh karena itu komitmen organisasional merupakan salah satu penentu 

keberhasilan suatu organisasi.  

Mowday, Porter and Steers  dalam Yucel (Yücel, 2012) mengemukakan 

bahwa komitmen organisasional adalah keyakinan yang kuat terhadap tujuan dan 

nilai-nilai organisasi, serta kesediaan untuk berbuat lebih demi organisasi. 

Komitmen organisasional umumnya didefinisikan sebagai kedekatan efektif 

kepada organisasi karena adanya kecocokan antara tujuan organisasi dan individu. 

Berbeda dengan loyalitas pasif, komitmen organisasional memerlukan hubungan 

yang kuat antara keduanya , sehingga individu tersebut rela memberikan 

kontribusi lebih kepada organisasi.   

 Komitmen organisasi merupakan variabel yang tidak berdiri sendiri, 

melainkan terdiri dari beberapa komponen. Allen dan Meyer mengajukan tiga 

bentuk komitmen organisasi, yaitu sebagai berikut (Eslami & Gharakhani, 2013) :  

1.  Komitmen afektif (Affective commitment) 

Komitmen afektif menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasi 

diri, keterlibatan dalam suatu organisasi, dan ikatan emosional. Karyawan yang 

komitmen organisasinya berdasarkan komitmen afektif yang kuat akan 

meneruskan bekerja dengan perusahaan karena keinginan mereka sendiri, 

berdasarkan tingkat identifikasinya dengan perusahaan dan kesediannya untuk 

membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Seseorang menetap pada suatu 

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



17 

 

 

organisasi karena mereka menginginkannya (want to). Hal ini disebabkan karena 

individu menetap dalam suatu organisasi karena keinginannya sendiri. 

2. Komitmen normatif (Normative commitment) 

Keyakinan individu tentang tanggung jawab terhadap organisasi. Normatif 

merupakan perasaan-perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus dia berikan 

kepada organisasi, dan tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus 

dilakukan. Karyawan dengan komitmen normatif yang kuat akan tetap bergabung 

dalam organisasi karena mereka harus melakukan sesuatu (ought to do). Individu 

tetap tinggal pada suatu organisasi karena merasa wajib untuk loyal pada 

organisasi tersebut. 

3. Komitmen kontinuan (Continuance commitment) 

 

Komitmen individu yang didasarkan pada pertimbangan tentang apa yang 

harus dikorbankan bila akan meninggalkan organisasi. Individu memutuskan 

menetap pada suatu organisasi karena menganggapnya sebagai suatu pemenuhan 

kebutuhan. Seseorang tersebut dikatakan menjadi anggota organisasi karena 

mereka membutuhkannya (need to). Individu yang memutuskan menetap pada 

suatu organisasi karena menganggapnya sebagai suatu pemenuhan kebutuhan 

dapat dikatakan memiliki komitmen kontinuan. 

 Dari ketiga bentuk komitmen di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasional adalah kondisi psikologis yang muncul dari hubungan karyawan 

terhadap organisasi. Kondisi ini menentukan apakah karyawan tersebut bersedia 

untuk tinggal dan mengabdi ke organisasi tempat ia bekerja. 
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2.1.2.1 Pedoman Untuk Meningkatkan Komitmen Organisasional 

 Luthans (Luthans, 2012) memberikan beberapa pedoman untuk 

meningkatkan komitmen organisasi, antara lain: 

1. Commit to people-first values 

Organisasi mempunyai komitmen pada nilai-nilai yang mengutamakan 

pada anggota organisasinya. Hal tersebut dilakukan dengan pernyataan 

secara tertulis, memilih pimpinan yang tepat, dan melakukan apa yang 

diperintahkan. Jika organisasi menjalankan nilai-nilai tersebut dengan 

baik, maka akan menciptakan komitmen karyawan yang tinggi terhadap 

organisasi. 

2. Clarify and communicate your mission 

Organisasi memberikan keterangan dan mengkomunikasikan misi dan 

ideologi. Dimana hal tersebut dilakukan secara kharismatik dengan 

menggunakan praktik perekrutan berbasis nilai, penekanan pada orientasi 

berbasis nilai dan pelatihan, serta membangun budaya. 

3. Guarantee organizational justice 

Organisasi menjamin keadilan organisasional. Organisasi harus 

mempunyai prosedur yang lengkap, dan menyelengarakan komunikasi dua 

arah secara luas. Maka, organisasi dapat menjamin keadilan untuk 

karyawannya, akan membuat karyawan merasa diperhatikan dalam 

pekerjaannya, sehingga membuat mereka berkomitmen untuk tetap pada 

organisasinya. 

4. Create a sense of community 
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Organisasi membangun perasaan sebagai komunitas dengan membangun 

kesamaan berbasis nilai, saling berbagi, saling memanfaatkan dan bekerja 

sama, serta tumbuh bersama. 

5. Support employee development 

Organisasi mendukung pengembangan pekerja. Organisasi mempunyai 

komitmen untuk aktualisasi yang mengupayakan tantangan kerja pada 

tahun pertama, setelah itu memperkaya dan memberdayakan tantangan 

tersebut. Organisasi juga mengupayakan mengadakan aktivitas yang 

berfungsi untuk pengembangan pekerja agar mereka merasakan dukungan 

yang nyatayang dilakukan organisasi tempat mereka bekerja, maka hal 

tersebut bisa membuat pekerja berkomitmen untuk tetap tinggal pada 

organisasinya. 

 

2.1.3 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan sikap seorang karyawan terhadap suatu 

pekerjaan. Seorang karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja dan setia 

terhadap organisasi jika ia memperoleh kepuasan kerja yang diinginkan. Pada 

dasarnya bahwa seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan tinggi 

kesetiannya pada perusahaan apabila dalam bekerjanya memperoleh kepuasan 

kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Purnomo dan Cholil (Purnomo & 

Cholil, 2010) mengemukakan bahwa kepuasan kerja bagi individu sebagai salah 

satu harapan pribadinya. Bagi organisasi kepuasan kerja berkaitan dengan 

produktivitas, dan bagi masyarakat kepuasan kerja berkaitan dengan pemuasan 

kebutuhan 
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Robbins dan Coulter (Robins & Coulter, 2012) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja adalah sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaannya dan 

merupakan ukuran umum tentang sikap karyawan di organisasi. Karyawan yang 

puas terhadap pekerjaannya akan menunjukkan sikap positif. Sedangkan 

karyawan yang tidak puas terhadap pekerjaannya akan bersikap negatif. 

Sedangkan menurut Bangun ( 2012) kepuasan kerja adalah penilaian karyawan 

terhadap suatu pekerjaan apakah pekerjaan tersebut menyenangkan atau tidak. 

Yip, Resnick, dan Bond dalam  Ajala (2013) mendefinisikan kepuasan kerja 

sebagai kondisi emosional yang optimistik, positif, dan menyenangkan yang 

berasal dari penilaian terhadap pekerjaan dan pengalaman karyawan itu sendiri.   

Bagi karyawan ,kepuasan kerja merupakan harapannya terhadap 

pekerjaannya, dan  bagi organisasi, kepuasan kerja berkaitan dengan 

produktivitas. Baik dari  karyawan dan organisasi, kepuasan kerja muncul dari 

akumulasi perilaku dan kinerja individu dan  atau kelompok. Perilaku ini 

ditentukan antara lain oleh motivasi, kemampuan, dan kesempatan yang tersedia 

di dalam organisasi (Purnomo & Cholil, 2010).  

Karena kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya 

dan menggambarkan sikap umum baik dari individu dan organisasi, kepuasan 

kerja dapat didefinisikan sebagai sikap umum dari karyawan yang muncul dari 

penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan dan  diwujudkan dalam bentuk 

peningkatan produktivitas dan perilaku individu di dalam organisasi.  
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2.1.3.1 Aspek-Aspek Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja adalah respon emosional terhadap pekerjaan yang dirasakan 

seorang karyawan. Karyawan yang merasa puas di dalam pekerjaannya umumnya 

memiliki sikap yang baik. Kepuasan kerja adalah pandangan dan perasaan seorang 

karyawan terhadap pekerjaannya. Pandangan ini tentu berbeda untuk masing-

masing karyawan yang berada di dalam organisasi. Dalam penelitian ini penulis 

mengukur kepuasan kerja dalam lima aspek sebagai berikut (Luthans, 2012) :  

 

1. Pekerjaan itu sendiri 

Pekerjaan yang dilakukan karyawan memiliki dampak yang sigifikan 

terhadap kepuasan kerjanya (Ismail, 2012) Pekerjaan yang baik adalah 

pekerjaan yang menarik, memberikan kesempatan belajar bagi karyawan, 

dan kesempatan untuk memikul tanggung jawab. Karakteristik ini 

membuat kerja seseorang secara mental tertantang Pekerjaan yang kurang 

menantang akan menciptakan kejenuhan, sebaliknya jika terlalu banyak 

pekerjaan yang menantang akan membebani karyawan. Pada kondisi 

tantangan yang sedang, karyawan akan merasakan kesenangan dan 

kepuasan dalam bekerja. 

2. Gaji/Imbalan 

Gaji adalah jumlah kompensasi finansial yang diterima oleh karyawan. 

Karyawan mengharapkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan. Bagi karyawan, uang tidak hanya membantu untuk memenuhi 

kebutuhannya, tetapi juga memberikan kepuasan. Seiringkali karyawan 

menganggap gaji adalah bentuk dari pandangan manajemen terhadap 

kontribusi karyawan di organisasi.  
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3. Promosi 

Promosi adalah kesempatan berkembang bagi karyawan. Kesempatan 

promosi memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap kepuasan kerja. 

Hal ini terjadi karena promosi bervariasi dan memiliki imbalan yang 

berbeda-beda. Contohnya karyawan yang dipromosikan atas dasar 

senioritas merasakan tingkat kepuasan yang berbeda dibandingkan dengan 

karyawan yang dipromosikan berdasarkan kinerja. Di dalam organisasi 

modern yang semakin ramping, promosi melalui hierarki perusahaan 

menjadi semakin sulit.  

4. Supervisi 

Kualitas hubungan antara karyawan dengan atasannya berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja. Ada dua faktor supervisi yang mempengaruhi 

kepuasan kerja. Faktor  pertama adalah perhatian kepada karyawan 

umumnya terlihat dari perhatian atasn terhadap pekerjaan karyawan, 

memberikan saran, dan komunikasi. Faktor kedua adalah partisipasi. 

Karyawan diajak untuk berpartisipasi terhadap keputusan yang berdampak 

kepada pekerjaannya memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi.   

5. Rekan Kerja 

Kualitas hubungan dengan rekan kerja menentukan kepuasan kerja 

seorang karyawan. Rekan kerja yang ramah dan kooperatif memberikan 

kepuasan kerja kepada karyawan. Kepuasan kerja umumnya di dalam 

kelompok kerja yang kecil. Kelompok  kerja yang kecil mampu 

memberikan dukungan, saran, dan bantauan kepada masing-masing 

anggotanya. Karyawan yang berada di dalam kelompok yang saling 

bergantung satu sama lain memiliki kepuasan kerja yang tinggi.  
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2.1.3.2 Pentingnya Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja penting kareana sikap dan keyakinan seorang karyawan 

dapat mempengaruhi perilakunya di tempat kerja. Sikap dan keyakinan karyawan 

dapat meningkatkan bahkan menurunkan semangat kerjanya. Kepuasan kerja juga 

dapat berdampak terhadap kesejahteraan karyawan secara umum dan alasannya 

berada di tempat kerja. Sebaliknya ketidakpuasan karyawan di tempat kerja dapat 

menyebabkan ketidakpuasan di tempat lainnya (Redmond & Bell, n.d.). Berikut 

adalah aspek-aspek yang dipengaruhi oleh kepuasan kerja : 

1. Kinerja 

Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pertama kali diteliti pada 

Hawthorne studies (Naidu, 2005). Sejak peneltian tersebut, diperoleh 

bahwa karyawan yang puas dengan pekerjaannya adalah karyawan 

yang produktif. Meski begitu pengaruh ini tidak begitu kuat 

(Iaffaldano & Muchinsky, 1985).  Pengaruh ini disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti struktur pekerjaan atau kondisi ekonomi. . 

Umumnya karyawan yang puas terhadap pekerjaannya akan 

menghasilkan kinerja yang lebih baik dari karyawan yang tidak puas. 

2. Ketidakhadiran 

Penelitian telah menunjukkan bahwa ketidakhadiran dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kepuasan kerja (Josias, 

2005).  

3. Perpindahan karyawan 

Perpindahan karyawan dan kepuasan kerja memiliki pengaruh 

negative yang kuat (Salleh, Nair, & Harun, 2012). Karyawan yang 
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puas terhadap pekerjaannya cenderung untuk tetap tinggal di 

organisasi. 

 

2.1.4    Karakteristik Pekerjaan 

Teori tentang karakteristik pekerjaan pertama kali dikembangkan oleh 

Hackman dan Oldham (1975). Secara umum teori ini digunakan sebagai dasar 

untuk  mempelajari bagaimana pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap hasil 

kerja. Menurut teori ini organisasi dapat mendorong sikap kerja positif dan 

meningkatkan kualitas kerja dengan memperkuat pekerjaan melalui lima dimensi; 

variasi, identitas, makna, kewenangan, dan masukan (Bacha, 2014). Organisasi 

wajib untuk memperkuat kelima dimensi tersebut. Jika kelima dimensi tersebut 

kuat, karyawan akan merasa bahwa pekerjaan mereka adalah penting.  

 

Gambar 2. 1 : Model Karakteristik Pekerjaan  (Hackman & Oldham, 

1975) 
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2.1.4.1 Dimensi  Inti 

Model karakteristik pekerjaan yang dikembangkan oleh Hackam dan 

Oldham (Hackman & Oldham, 1975) memberikan indicator dari kelima dimensi 

inti sebagai berikut :  

1. Variasi keterampilan. 

Tingkat dimana sebuah pekerjaan memerlukan variasi dalam melakukan 

dan menyelesaikannya. Variasi ini menuntut karyawan menggunakan 

berbagai keterampilan dan bakat yang dimilikinnya.  

2. Identitas tugas 

Tingkat dimana sebuah pekerjaan harus dilakukan dari awal dengan 

dampak yang langsung terlihat.  

3. Makna tugas  

Suatu pekerjaan harus memiliki dampak yang signifikan baik pada 

pekerjaan dan kehidupan karyawan maupun orang lain di dalam organisasi 

dan di lingkungan di luar organisasi.  

4. Kewenangan  

Pekerjaan harus mampu memberikan kebebasan bagi kayawan untuk 

menyusun jadwal kerja dan menentukan cara yang akan dilakukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan.  

5. Masukan 

Masukan diperlukan untuk memperoleh informasi yang langsung dan jelas 

dari pekerjaan. Informasi ini berguna untuk mengetahui seberapa efektif 

kinerja seorang karyawan.  
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Selain kelima dimensi yang sudah disebutkan, ada dua dimensi pelengkap 

yang membantu memahami pekerjaan dan reaksi karyawan terhadap pekerjaan. 

Pertama, masukan dari agen (manajer/atasan) diperlukan untuk memberikan 

informasi yang jelas mengenai kinerja karyawan. Informasi ini dapat diperoleh 

dari atasan langsung dan rekan kerja. Dimensi kedua adalah perilaku kerja 

karyawan dengan orang lain (rekan kerja dan atasan langsung).   

 

2.1.4.2 Kondisi Psikologis 

Model karakteristik pekerjaan membantu dalam pengukuran dari ketiga 

kondisi psikologis yang ditunjukkan pada gambar 1, dan menghubungkan 

dimensi-dimensi inti dengan hasil kerja. Ukuran-ukuran adalah sebagai berikut : 

1. Merasakan kebermaknaan dalam bekerja. 

Kondisi dimana karyawan merasa bahwa pekerjaanya adalah 

berarti,bernilai,dan layak untuk dipertahankan.  

2. Mengutamakan tanggungjawab terhadap hasil pekerjaan 

Kondisi dimana karyawan merasa bertanggungjawab secara penuh 

terhadap hasil dari pekerjaannya.  

3. Pemahaman terhadap hasil kerja 

Kondisi dimana karyawan mengetahui dan memahami secara benar 

tentang efektivitasnya dalam melaksanakan pekerjaan.  

 

2.1.4.3 Hasil Kerja  

Gabungan dari kelima dimensi inti dengan kondisi psikologis karyawan 

mempengaruhi hasil-hasil dari pekerjaan sebagai berikut :  

1. Kepuasan kerja 

2. Ketidakhadiran  

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



27 

 

 

3. Motivasi kerja  

Tujuan utama dari penyusunan model karakteristik pekerjaan adalah sebagai 

acuan dalam merancang suatu pekerjaan yang karakteristik utamanya melengkapi 

kondisi psikologis karyawan dan menghasilkan hasil kerja yang positif. Kelima 

dimensi inti pekerjaan dapat dikombinasikan untuk membentuk indeks yang 

nantinya dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh pekerjaan terhadap sikap 

karyawan.  

Model karakteristik pekerjaan telah menunjukkan hubungan yang positif 

dengan variabel hasil kerja. Terlebih, lima dimensi inti pekerjaan telah 

memunculkan tiga kondisi psikologis yaitu  : keberagaman tugas, identitas tugas, 

dan kebermaknaan tugas yang berdampak terhadap peningkatan makna terhadap 

pekerjaan. Kewenangan berfungsi sebagai sumber dari rasa tanggung jawab 

karyawan terhadap pekerjaannya. Masukan memberikan pemahaman terhadap 

pekerjaan. Variabel ini akan melipatgandakan manfaat untuk karyawan dan 

organisasi dimana dia bekerja. Dengan menggabungkan kelima dimensi inti 

pekerjaan, karyawan akan merasa motifasi dan meningkatkan kualitas kerjanya, 

merasa puas dengan pekerjaannya, dan menurunkan niatnya untuk keluar dari 

pekerjaannya (Djastuti, 2010). 

 

2.1.5   Motivasi 

Manusia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya, namun agar keinginan dan kebutuhannya dapat terpenuhi tidaklah 

mudah tanpa didasari dengan usaha yang maksimal. Mengingat kebutuhan orang 

yang berbeda-beda tentunya cara untuk memperolehnya berbeda pula. Dalam 
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memenuhi kebutuhannya seseorang akan berperilaku sesuai dengan dorongan 

yang dimiliki dan apa yang mendasari perilakunya, untuk itu dapat dikatakan 

bahwa dalam diri seseorang ada kekuatan yang mengarah kepada tindakannya (H. 

Teman Koesmono, 2005) . Motivasi mengacu kepada proses untuk memfokuskan 

energy dan usaha seseorang untuk mencapai suatu tujuan (Robins & Coulter, 

2012).  Dalam perspektif organisasi, motivasi berarti keseluruhan proses 

pemberian dorongan atau rangsangan kepada karyawan sehingga mereka bekerja 

dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil me;aksanakan program-

programnya bila orang-orang yang berada di dalam organisasi mampu 

melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawab 

masing-masing (Kadarisman, 2013).   

 

2.1.5.1 Proses Motivasi 

Dalam proses motivasi sebenarnya terkandung makna bahwa setiap individu 

harus diperlakukan dengan segala kelebihan, keterbatasan, dan kekurangannya. 

Dalam melakukan pekerjaan, seseorang berbuat atau tidak berbuat bukanlah 

semata-mata didorong oleh faktor-faktor rasio (pikiran), tetapi juga dipengaruhi 

oleh faktor emosi.Oleh karena itu, faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian 

dalam pemberian motivasi, supaya motivasi tersebut betul-betul menjadi tepat 

sasaran.  

Luthans (Luthans, 2012) mengemukakan bahwa motivasi sebagai pendorong 

atau penggerak perilaku ke arah pencapaian tujuan merupakan suatu siklus yang 
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terdiri dari tiga elemen, yaitu adanya kebutuhan (needs), dorongan untuk berbuat 

dan bertindak (drives), dan tujuan yang ingin dicapai (goals).  

1. Kebutuhan (Needs) 

Kebutuhan muncul akibat adanya kekurangan (defisiensi) di dalam kondisi 

fisiologis maupun psikologis seseorang.  

2. Dorongan (Drives) 

Dorongan adalah usaha yang diarahkan oleh kebutuhan. Dorongan 

membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.  

3. Tujuan (Goals) 

Tujuan adalah hasil yang diinginkan seseorang. Pencapaian tujuan 

diharapkan dapat mengurangi defisiensi psikologis maupun fisiologis yang 

dialami seseorang.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diimpulkan bahwa proses motivasi dimulai 

dari adanya kebutuhan, kemudian diikuti dengan adanya dorongan, dan adanya 

tujuan yang ingin dicapai. Proses motivasi dimulai dari adanya kebutuhan yang 

belum atau tidak terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi menyebabkan 

karyawan mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Baik dengan bergabung 

ke suatu organisasi pemerintah atau organisasi swasta. Di dalam organisasi  

muncullah perilaku karyawan yang diarahkan kepada perilaku untuk pencapaian 

tujuan (Kadarisman, 2013).  

 

2.1.5.2 Teori Motivasi 

Teori motivasi yang paling popular adalah teori hierarki kebutuhan Abraham 

Maslow. Dalam teorinya Maslow mengemukakan bahwa setiap individu memiliki 
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lima jenjang (hierarki) kebutuhan yang harus dipenuhi  (Robins & Coulter, 2012). 

Lima kebutuhan tersebut antara lain  : 

1. Kebutuhan fisiologis 

Kebutuhan seseorang terhadap makanan, minuman, tempat tinggal, 

dan kebutuhan lainnya yang bersifat fisik. 

2. Kebutuhan akan rasa aman 

Kebutuhan seseorang terhadap keamanan dan perindungan dari 

bahaya fisik dan emosional yang mungkin mengancam. 

3. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan seseorang terhadap kasih saying, rasa memiliki, 

penerimaan, dan pertemanan.  

4. Kebutuhan penghargaan 

Kebutuhan seseorang akan faktor-faktor penghargaan internal, 

sepertiharga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor-faktor 

penghargaan eksternal, seperti status, pengakuan, dan pengertian.  

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan seseorang terhadap pengembangan diri untuk mencapai 

hasil yang terbaik.  

Dalam teorinya, Maslow mengemukakan bahwa satu kebutuhan harus 

dipenuhi terlebih dahulu dari kebutuhan lainnya. Teori lainnya yang tidak kalah 

penting adalah teori yang dikemukakan Frederick Herzberg. Teori dua faktor 

(motivation-hygiene theory) mengemukakan bahwa faktor-faktor intrinsic di 

dalam pekerjaan berhubungan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor-faktor 
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ekstrinsik berkaitan dengan ketidakpuasan kerja.  Faktor-faktor tersebut antara 

lain : 

1. Faktor-faktor instrinsik (motivator) 

Faktor-faktor yang meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi, antara lain: 

a. Prestasi 

b. Pengakuan  

c. Pekerjaan itu sendiri 

d. Tanggung jawab  

e. Kemajuan  

f. Pertumbuhan 

2. Faktor-faktor ekstrinsik (hygiene) 

Faktor-faktor yang meminimisasi ketidakpuasan kerja karyawan di tempat 

kerja tetapi tidak memotivasi, antara lain: 

a. Pengawasan 

b. Kebijakan perusahaan 

c. Hubungan dengan penyelia 

d. Kondisi kerja  

e. Gaji 

f. Hubungan dengan rekan kerja 

g. Kehidupan pribadi 

h. Hubungan dengan bawahan 

i. Status  

j. Keamanan 

Herzberg mengemukakan bahwa ketika karyawan merasa puas dengan 

pekerjaannya, mereka cenderung menrujuk kepada faktor-faktor intrinsik yang 

ada di dalam pekerjaan itu sendiri. Sedangkan perasaan tidak puas dikaitkan 

dengan faktor-faktor yang ada di dalam konteks pekerjaan. Faktor-faktor 

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



32 

 

 

ekstrinsik yang menyebabkan ketidakpuasan kerja disebut hygiene factors. Meski 

begitu, faktor-faktor ini tetap diperlukan. Untuk memotivasi karyawan, Herzberg 

menyarankan agar menguatkan faktor-faktor intrinsic yang ada di dalam pekerjaan 

itu sendiri  (motivators) (Robins & Coulter, 2012). 

 

2.2 PenelitianTerdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa acuan jurnal. 

Penjabaran penelitian-penelitian terdahuhu dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama Penulis & 

tahun 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 
Zafar-Uz-Zaman 

Anjum, ( 2014) 

Job 

characteristics 

Model and job 

Satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

Model 

karakteristik 

pekerjaan, 

faktor intrinsic 

dan ekstrinsik, 

kepuasan kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian 

membuktikan 

bahwa 

karakteristik 

pekerjaan dapat 

membantu 

meningkatkan 

kepuasan kerja. 

Karyawan yang 

memaknai 

karakteristik 

pekerjaannya 

akan lebih 

mencintai 

pekerjaannya. 

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



33 

 

 

No. 
Nama Penulis & 

tahun 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

2 

Dwi Agung 

Nugroho Arianto, 

(2008) 

Pengaruh 

Motivasi, 

Budaya 

Organisasi, dan 

Kepuasan kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan PT 

Nyonya 

Meneer 

Semarang 

 

Motivasi, 

Budaya 

organisasi, 

Kepuasan 

kerja, dan 

Kinerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa motivasi 

berpengaruh 

positf dan 

signifikan 

terhadap variabel 

kepuasan kerja 

dan kinerja 

karyawan. 

Variabel budaya 

organisasi juga 

terbukti memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

kepuasan kerja 

dan kinerja 

karyawan.   
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No. 
Nama Penulis & 

tahun 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

3 
Shalini Srivastava, 

(2013) 

Job Satisfaction 

and 

Organizational 

Commitment 

Relationship: 

Effect of 

Personality 

Variabels 

Kepuasan 

kerja, 

komitmen 

organisasional, 

kendali 

internal, 

kepercayaan 

tehadap 

organisasi 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa manajer  

dengan kendali 

internal  merasa 

lebih puas 

terhadap 

pekerjaannya 

dan lebih 

berkomitmen 

trhadap 

organisasi. 

Manajer yang 

mampu 

mengendalikan 

pekerjaannya 

mampu 

mengahadpi 

stress dengan 

lebih efektif dan 

efisien.  

Kepercayaan 

manajer yang 

kuat terhadap 

organisasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepuasan kerja 

dan komitmen 

organisasional. 

Kepercayaan 

terhadap 

organisasi juga 

membuat 

manajer merasa 

puas dan lebih 

berkomitmen 
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terhadap  

organisasi.   

No. 
Nama Penulis & 

tahun 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

4 

Wong Siew Lee, ( 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the 

Relationship 

Between Job 

Characteristics 

and Job 

Satisfaction 

Toward 

Affective 

Commitment : 

the Case of 

Engineers in 

Sepakat Setia 

Perunding Sdn 

Bhd 

 

Karakteristik 

pekerjaan, 

Kepuasan 

kerja, dan 

komitmen 

afektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis 

menunjukkan 

karakteristik  

pekerjaan dan 

kepuasan kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

komitmen 

afektif. Para 

engineer yang 

memahami 

karakteristik 

pekerjaannya 

dan puas 

terhadap 

pekerjaannya 

memiliki ikatan 

emosional yang 

kuat dengan 

organisasi.   
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No. 
Nama Penulis & 

tahun 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

5 
Carly Marie 

Leblanc,( 2013) 

The 

Relationships 

Between Job 

Characteristics 

and Job 

Satisfaction 

Among Call 

Center 

Workers. 

Motivating 

Potential 

Score, 

Turnover, 

Karakteristik 

pekerjaan, 

Kepuasan 

kerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

Motivating 

Potential Score 

dan kepuasan 

kerja memiliki 

pengaruh positif 

yang kuat. 

Kondisi 

psikologis,keber

maknaan, dan 

pemahaman 

terhadap hasil 

pekerjaan juga 

memiliki 

hubungan yang 

kuat terhadap 

kepuasan kerja. 

Dari lima 

karakteristik 

pekerjaan, 

masukan 

memiliki 

pengaruh terkuat 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan. 
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6 
H.Teman 

Koesmono,(2005) 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi 

Terhadap 

Motivasi Dan 

Kepuasan 

Kerja Serta 

Kinerja 

Karyawan Pada 

Sub Sektor 

Industri 

Pengolahan 

Kayu Skala 

Menengah Di 

Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaya 

Organisasi, 

Motivasi, 

Kepuasan 

Kerja, Kinerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa budaya 

organisasi 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

motivasi, kinerja,  

dan kepusan 

kerja karyawan. 

Motivasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifkan 

terhadap kinerja. 

Serta kepusan 

kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

karyawan. 
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No. 
Nama Penulis & 

tahun 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

7 

Awang Mada 

Kurnia, Bambang 

Swasto Sunuharyo 

Hamidah Nayati 

Utami, ( 2013) 

Pengaruh 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja dan 

Prestasi Kerja 

Karyawan  

(Studi Pada 

Karyawan PT. 

ASKES 

(Persero), 

Cabang 

Boyolali) 

Motivasi, 

Kepuasan 

Kerja, Prestasi 

Kerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa motivasi 

kerja memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap variabel 

kepuasan dan 

prestasi kerja. 

Hasil penelitian 

juga 

menunjukkan 

bahwa karyawan 

yang pusa 

terhadap 

pekerjaannya 

cenderung untuk 

berprestasi.  

8 
Syed Mohammad 

Azeem, (2010) 

Job Satisfaction 

and 

Organizational 

Commitment 

among 

Employees in 

the Sultanate of 

Oman 

Kepuasan 

kerja dan 

Komitmen 

Organisasional 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa umur dan 

lama bekerja 

karyawan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

komitmen 

organisasional.  

Kepuasan kerja 

beserta 

komponen-

komponennya 

juga berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

komtmen 

organisasional.  
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No. 
Nama Penulis & 

tahun 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

9 

Abeer Imam, 

Aiman Raza, 

Faisal Tehseen 

Shah dan Hasnain 

Raza, (2013) 

Impact of Job 

Satisfaction on 

Facet of 

Organizational 

Commitment 

(Affective, 

Continuance 

and Normative 

Commitment): 

A Study of 

Banking Sector 

Employees of 

Pakistan 

Kepuasan 

kerja, 

Komitmen 

afektif, 

Komitmen 

normative, dan 

Komitmen 

Kontinuan 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa kepuasan 

kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

ketiga komponen 

komitmen 

organisasonal.  

10 

K. Nath Gangai 

dan  R. Agrawal, 

(Gangai & 

Agrawal, 2015) 

 

Job Satisfaction 

and 

Organizational 

Commitment: 

Is It important 

for Employee 

Performance 

Kepuasan 

kerja, Gender,  

dan Komitmen 

organisasional 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa komitmen 

organisasional 

berpengaruh kuat 

terhadap gender 

karyawan. Akan 

tetapi kepuasan 

kerja hanya 

berpengaruh 

positif terhadap 

komitmen 

norrmatif dan 

kontinuan.   

 

2.3  Rerangka Konseptual 

 

2.3.1 Karakteristik Pekerjaan Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan 

Kerja 

Karakteristik pekerjaan adalah faktor afektif yang memmpengaruhi motivasi 

internal karyawan dengan kondisi psikologis tertentu Karakteristik pekerjaan telah 

dikaji dalam beberapa penelitian sebagai salah satu pendorong kepuasan kerja. 
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Hackman and Oldham juga mengemukakan bahwa hasil kerja yang positif dapat 

terwujud jika suatu pekerjaan telah memenuhi dimensi inti; yaitu variasi 

keterampilan, identitas tugas, kebermaknaan tugas, kewenangan, dan masukan. 

 Variasi keterampilan adalah  aspek di dalam suatu pekerjaan yang mampu 

menantang karyawan untuk mengembangkan keterampilannya. Identitas tugas 

adalah kondisi di mana suatu pekerjaan harus diselesaikan dan menghasilkan 

sesuatu yang bermakna. Kebermaknaan tugas adalah ukuran terhadap dampak 

yang dihasilkan oleh suatu pekerjaan terhadap organisasi.  Kewenangan adalah 

aspek yang yang menjelaskan sejauh mana karyawan memiliki kewenangan di 

dalam pekerjaannya. Masukan adalah aspek yang berfungsi untuk memberikan 

informasi kepada karyawan tentang kinerja dan efektivitasnya (Hackman dan 

Oldham (1975) dalam Lee (2010)). Oleh karena itu, kurangnya beberapa dimensi 

inti dari pekerjaan akan mengurangi kepuasan kerja dan motivasi internal.  

Khususnya ketika karyawan memerlukan pengembangan  (Anjum, 2014). Para 

penulis meyakini bahwa untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, manajer 

harus mengurangi kesenjangan antara nilai kemungkinan dan pentingnya 

karakteristik pekerjaan yang mengharuskan karyawan untuk memperoleh 

keterampilan baru (Lee, 2010).  Penelitian-penelitian yang sudah disebutkan di 

atas menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja. Maka dari itu penulis mengajukan hipotesis tentang adanya 

hubungan positif antara karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja pada 

programmer PT X.  
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Ho1: Karakteristik Pekerjaan  Tidak Berpengaruh Positif  Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Ha1: Karakteristik Pekerjaan Berpengaruh Positif Terhadap  Kepuasan 

Kerja 

 

2.3.2 Motivasi Berpengaruh Positif terhadap Kepuasan Kerja 

 Motivasi merupakan dorongan yang menggerakkan seseorang untuk 

melakukan perilaku tertentu , yang dapat timbul dari dalam maupun dari luar 

individu, dorongan tersebut dapat muncul dari keinginan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam suatu organisasi, masing-masing karyawan memiliki tujuan yang 

berbeda-beda. Oleh sebab itu manajer perlu menyelaraskan  motivasi kerja 

karyawan dengan organisasi dan selanjutnya mengambil langkah-langkah sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang ada. 

.Frederick Herzberg dengan teori 2 faktor-nya mengemukakan adanya 2 

faktor yang mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan, yaitu motivator dan 

faktor hygiene. Motivator adalah faktor-faktor intrinsic yang mampu 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Sedangkan faktor hygiene adalah faktor 

ekstrinsik yang berfungsi mengurangi etidakpuasan karyawan di tempat kerja. 

Herzberg menekankan bahwa peningkatan faktor hygiene tidak serta merta 

mengingkatkan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan dapat 

ditingkatkan lewat faktor motivator (Yusoff, Tan, & Idris, 2013). Faktor motivator 

memiliki peran penting di dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

Karyawan yang puas dapat membantu mengembangkan organisasi menjadi lebih 
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baik. Kurangnya faktor motivator akan meneybabkan ketidakpuasn kerja pada 

karyawan (Ahmed et al., 2010).  Apabila pemberian motivasi kurang diperhatikan, 

maka tidak akan ada semangat dan gairah bekerja. Sehingga hal ini akan 

berpengaruh pula pada prestasi kerja karyawan. Dari segi psikologis kenyatannya 

menunjukkan bahwa bergairah atau bersemangat dan sebaliknya tidak bergairah 

atau bersemangat seorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaanya, sangat 

dipengaruhi oleh motivasi kerja yang mendorongnya (Kurnia et al., 2013) . Oleh 

karena itu penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

Ho2 : Motivasi Tidak  Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Kerja 

Ha2: Motivasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Kerja 

 

2.3.3 Kepuasan Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Komitmen 

Organisasional 

 Komitmen organisasional adalah sikap tentang sejauh mana karyawan 

merasa sejalan dengan suatu organisasi, serta keinginan untuk mempertahankan 

keanggotaannya di organisasi tersebut. Komitmen organisasional berfungsi untuk 

menurunkan ketidakhadiran dan perpindahan karyawan. Hal ini terjadi karena 

komitmen organisasional merupakan respon karyawan terhadap organisasi 

daripada sekedar kepuasan terhadap suatu pekerjaan tertentu (Robins & Coulter, 

2012). Oleh karena itu komitmen organisasional merupakan salah satu penentu 

keberhasilan suatu organisasi. 

Komitmen organisasional dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kepuasan 

kerja, keterlibatan karyawan, dan komitmen kerja. Salah satu faktor yang 
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memiliki pengaruh kuat terhadap komitmen organisasional adalah kepuasan kerja 

(Meyer et al., 2002). Azeem mengemukakan di dalam penelitian bahwa kepuasan 

kerja merupakan faktor penentu yang signifikan terhadap komitmen 

organisasional (Azeem, 2010) . Kepuasan kerja adalah salah satu sikap karyawan  

yang mempengaruhi perilakunya di tempat kerja. Pada penelitian yang dilakukan 

Imam (Imam et al., 2013) pada karyawan sector perbankan di Pakistan 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 

komitmen organisasional beserta komponen-komponennya (afektif,normative, 

dan kontinuan). Hasil analisis menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki 

pengaruh terkuat kepada komitmen afektif, kemudian normative dan kontinuan.  

Oleh karena itu komitmen organisasional memiliki perbedaan dibandingkan 

kepuasan kerja. Komitmen organisasional bersifat lebih umum dan mencerminkan 

respon afektif karyawan terhadap organisasi disbanding kepuasan kerja, yang 

hanya berfokus kepada lingkungan pekerjaan. Bagi organisasi, membangun 

komitmen memerlukan lebih banyak waktu dan usaha daripada membangun 

kepuasan kerja. Karena sifatnya yang umum, komitmen organisasional lebih stabil 

dalam jangka panjang disbanding kepuasan kerja (Ozturk et al., 2014). Komitmen 

organisasional dibentuk oleh berbagai sikap karyawan. Pada penelitian ini penulis 

memfokuskan pengaruh sikap kepuasan kerja karyawan terhadap komitmen 

organisasional.  Oleh karena itu, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

Ho3 : Kepuasan Kerja  Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Komitmen 

Organisasional 
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Ha3: Kepuasan Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Komitmen  

Organisasional 

 

2.4 Model Penelitian  

 

 (H1+) 

 (H3+) 

  

    (H2+) 

    

 

Gambar 2.2 : Model Penelitian  

Sumber : (Anjum, 2014), (Arianto, 2008), (Srivastava, 2013) 

Keterangan :  

Ho1: Karakteristik Pekerjaan  Tidak Berpengaruh Positif  Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Ha1: Karakteristik Pekerjaan Berpengaruh Positif Terhadap  Kepuasan   

Kerja 

Ho2 : Motivasi Tidak  Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Kerja 

Ha2: Motivasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Kerja 

Ho3 : Kepuasan Kerja  Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Komitmen    

Organisasional 

Karakteristik  

Pekerjaan 

Motivasi 

Kepuasan 

Kerja 

Komitmen 

Organisasional 
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Ha3: Kepuasan Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Komitmen   

Organisasional 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh hubungan motivasi dan karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 

dan pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. Penelitian ini 

dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat pengaruh 

dari variabel-variabel di atas terhadap kepuasan kerja, dan pengaruh kepuasan 

kerja terhadap komitmen organisasional. Objek yang dieliti adalah karyawan tetap 

PTX yang berposisi sebagai programmer di Graha Adicipta, yang beralamat di 

Jalan Kebon Jeruk Raya no. 80, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.  

 

3.2 Desain penelitian 

Desain penelitian merupakan serangkaian pilihan pengambilan keputusan 

rasional. Untuk mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan keputusan mengenai 

tujuan studi penelitian (Sekaran & Bougie, 2009). Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian descriptive, yaitu penelitian yang dirancang untuk membantu 

keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, serta memilih alternatif terbaik 

dalam memecahkan masalah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan peneltian 

deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode (cross sectional 

design). Cross sectional design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari 

pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya 

satu kali (Malhotra, 2010).
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik survey kuisioner kepada 

responden yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan 

jawaban yang muda dipahami. Hasil dari survey kuisioner tersebut lalu diolah 

oleh penulis dengan mengunakan metode AMOS 20. 

 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2010) sumber data penelitian dapat diperoleh 

dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut data primer dan 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada 

pengumpul data. Data ini merupakan informasi yang dikumpulkan penulis 

langsung dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien jika penulis tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang tidak bias diharapkan dari responden. Kuesioner sebagai teknik 

pengumpulan data sangat cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. 

Penelitian ini menggunakan Likert scale. Likert scale digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dengan Likert scale, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa petanyaan atau pernyataan. 
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Penentuan jawaban responden adalah 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 6 (Sangat 

Setuju) (Sugiyono, 2010). 

2.  Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

ke pengumpul data. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, 

jurnal, dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis melakukan 

kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan mengenai penelitian ini dengan 

membaca sumber- sumber tersebut, khususnya yang mengenai dalam penelitian 

ini.  

3.4  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2010), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah programmer tetap di PT X yang berjumlah 130 orang.  

2. Sampel Penelitian 

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2010) adalah bagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Langkah 

pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan populasi yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah pada programmer di PT 

X. Langkah kedua merupakan prosedur sampling atau yang biasa 

disebut dengan metode sampling. Penulis menggunakan metode 

sampel non-probability sampling dengan teknik purposive sampling 
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,yaitu penulis hanya mengambil sampel penelitian dengan kriteria 

tertentu (Palys,T ,2008). Dalam penelitian ini kriteria sampel 

penelitian adalah karyawan tetap  PT X yang berposisi sebagai 

programmer sebanyak 100 orang.  

 

Terakhir untuk mengetahui besarnya jumlah sampel yang ditetapkan. Untuk 

metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 

100-200 (Hair et al., 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 400 maka 

metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran 

goodness of fit yang baik.  Dalam penelitian ini, sampel yang terdiri dari para 

programmer di PT X yang digunakan adalah 100 (dibulatkan) orang yang 

ditentukan berdasarkan rumus slovin sebagai berikut (Sugiyono, 2010) : 

 

 

Keterangan :      

n: Jumlah sampel 

N: Jumlah populasi 

℮: Batas toleransi kesalahan (error tolerance) (5%) 

n =      130        = 98.11 => 100 

                                    (1+(130(0.05
2 
)) 
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3.5 Operasionalisasi Variabel 

Variabel-variabel penelitian yang digunakan didefinisikan secara mendetail 

sehingga indikator dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat 

diidentifikasikan dengan jelas. Penulis menggunakan bantuan definisi operasional 

ini untuk membantu memodifikasi kuesioner, sehingga hal tersebut 

mempermudah responden dalam melakukan pengisian kuesioner yang diberikan 

sebagai data primer dalam penelitian. Berikut ini adalah definisi dan variabel-

variabel yang digunakan oleh penulis: 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 

Komitmen 

Organisasional 

(KOR) 

 

Komitmen 

organisasional 

adalah sikap 

karyawan terhadap 

organisasi. Sikap 

ini berupa 

keinginan untuk 

tetap berada di 

organisasi, 

kepercayaan 

terhadap nilai dan 

tujuan organisasi, 

serta kesediaan 

untuk berbuat lebih 

untuk memajukan 

organisasi. 

 (Luthans, 2012) 

 

 

 

 

 

KOR1: Saya bangga 

menjadi bagian dari 

organisasi ini.  

KOR2: Nilai 

organisasi sejalan 

dengan nilai pribadi 

saya. 

KOR3: Saya bersedia 

bekerja melebihi 

ekspektasi demi 

membantu organisasi. 

KOR4: Saya bersedia 

menerima penugasan 

apapun dari 

organisasi. 

KOR5: Saya senang 

berada di organisasi 

ini daripada organisasi 

lainnya. 

KOR6: Saya 

menperoleh banyak 

manfaat dari 

organisasi.  

(Mowday, Steers, & 

Porter, 1979) 

Skala Likert 

1-6 
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Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 

Kepuasan Kerja 

(KEP) 

Kepuasan kerja 

adalah sikap umum 

sorang karyawan 

terhadap 

pekerjaannya. 

Karyawan yang 

puas akan bersikap 

positif di dalam 

pekerjaannya, 

sedangkan 

karyawan yang 

tidak puas bersikap 

negatif terhadap 

pekerjaannya. 

(Robins & Coulter, 

2012) 

KEP1: Saya 

menyukai pekerjaan 

saya. 

KEP2: Saya merasa 

bangga terhadap 

pekerjaan saya. 

KEP3: Saya 

menerima gaji yang 

pantas dengan 

pekerjaan yang saya 

lakukan.  

KEP4: Saya memiliki 

kesempatan promosi 

yang sama dengan 

karyawan lainnya.  

KEP5: Supervisor 

saya kompeten dalam 

melakukan 

pekerjaannya.  

KEP6: Saya senang 

dengan rekan-rekan 

kerja saya.  

(Spector, 1994) 

Skala Likert  

1-6 

 

 

Motivasi (MOT) 

Motivasi adalah 

dorongan untuk 

mencapai dan 

memenuhi suatu 

kebutuhan. 

(Kadarisman, 

2013) 

MOT1: Saya bangga 

bekerja di organisasi 

ini karena prestasi 

saya dihargai.  

MOT2: Pekerjaan 

saya menantang dan 

menyenangkan.  

MOT3: Pekerjaan 

saya membantu 

mengembangkan 

keterampilan, 

pengalaman, dan 

kinerja saya.  

MOT4: Administrasi 

organisasi sangat 

akomodatif. 

MOT5: Gaji yang 

saya terima memacu 

saya untuk bekerja 

lebih baik.  

MOT6: Saya merasa 

nyaman dengan 

Skala Likert 

1-6 
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lingkungan kerja saya.  

(Hong Tan & 

Waheed, 2011) 

 

Karakteristik 

Pekerjaan (KAR) 

Karakteristik 

pekerjaan adalah 

aspek-aspek dari 

suatu pekerjaan. 

Aspek-aspek ini 

antara lain; ilmu, 

keterampilan, 

tuntutan mental 

dan fisik, dan 

kondisi kerja yang 

dapat dikenali, 

didefinisikan, dan 

dinilai. 

(Hackman & 

Oldham, 1975) 

KAR1: Saya 

berkesempatan untuk 

mengerjakan banyak 

hal.  

KAR2: Saya 

mengerjakan 

pekerjaan saya sampai 

selesai.  

KAR3:  Saya 

memahami dan 

melakukan pekerjaan 

saya dengan baik.  

KAR4: Saya bekerja 

secara independen. 

KAR5: Atasan dan 

rekan kerja saya 

memberikan masukan 

terhadap pekerjaan 

saya. 

KAR6: Saya 

mengendalikan ritme 

kerja saya. 

(Sims, Szilagyi, & 

Keller, 1976) 

Skala Likert 

1-6 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan 

atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis yang 

digunakan adalah SEM (Structural Equation Model). SEM adalah teknik statistik 

multivariat  yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi 

(korelasi) yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada 

sebuah model, baik itu antara indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan 

antar konstruk (Sinngih Santoso, 2012). Proses SEM dilakukan secara otomatis 

yaitu dengan bantuan software yang membantu menganalisis model SEM, 
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software tersebut adalah AMOS 20 for windows. Sebuah model SEM yang 

lengkap pada dasarnya terdiri dari Measurement Model dan Overall Model. 

Measurement Model ditujukan untuk mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor 

berdasarkan indikator-indikator empirisnya. Selanjutnya, overall model adalah 

model keseluruhan hubungan yang membentuk atau menjelaskan kualitas antara 

faktor. Menurut Wijanto (2008), ada beberapa tahapan utama yang dilalui dalam 

menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (Testing Fit) 

 

3.6.1 Spesifikasi model (Model Spesification ) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti adalah 

penting dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan 

endogen, yaitu Karakteristik Pekerjaan, Motivasi (variabel eksogen), serta 

Kepuasan Kerja dan Komitmen organisasional (variabel endogen). 
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Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang 

dapat diamati atau disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati 

merupakan indicator atau ukuran dari variabel eksogen maupun variabel endogen. 

Pada metode survey menggunakan kuisioner, setiap pertanyaan mewakili variabel, 

pada penelitian ini terdapat 24 variabel teramati dikarenakan terdapat 24 indikator 

pertanyaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat digambarkan melalui path 

diagram sebagai berikut:  

 

Gambar 3.1 Path Diagram model penelitian 
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3.6.2 Identifikasi (Identification) 

Pada tahap identifikasi kita perlu memeriksa identifikasi dari persamaan 

simultan tersebut. Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan 

simultan, yaitu: 

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang di 

estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati. Pada 

SEM, model dikatakan underidentified jika degree of freedom adalah 

negative. Jika terjadi underidentified maka estimasi dan penilaian model 

tidak perlu dilakukan.  

2. Just-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just 

identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminologi 

SEM dinamakan saturated. Pada model yang just identified, penilaian 

model tidak perlu dilakukan. 

3. Over-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model 

dikatakan over identified jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika 

terjadi over identified maka estimasi penilaian bisa dilakukan. 

3.6.3 Estimasi (Estimation) 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 
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berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang 

paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator 

(MLE). MLE ini secara iteratif akan meminimisasian fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai 

berikut:  

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 

dalam (Wijanto, 2008)). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X 

dan Y) dalam model.  

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut Hair (Hair et al., 2010) evaluasi terhdap 

tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)  

 

3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair et al., 2010) 
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Tabel 3.2 Ukuran Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

.

1 

Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy adalah statistik 

yang mengindikasikan proporsi 

variasi dalam variabel yang 

merupakan variasi umum (common 

variance), yakni variasi dalam 

penelitian  

Nilai KMO MSA > 0,5 menunjukkan 

bahwa faktor analisis dapat digunakan  

 

2

. 

Bartlett’s test of sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks 

korelasi adalah matriks identitas 

yang mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor 

bersifat related atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil uji, jika 

nilai hasil uji < 0,05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara 

variabel dan merupakan nilai yang 

diharapkan  

 

3

. 

Anti image matrices, setiap nilai 

pada kolom diagonal anti-image 

correlation matrix menunjukkan 

measure of sampling adequacy dari 

masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image correlation 

matrix > 0,5 menunjukkan variabel 

cocok atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam faktor tersebut  
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4

. 

Total variance explained,  

 nilai pada kolom “cummulative %” 

menunjukkan persentase variansi 

yang disebabkan oleh keseluruhan 

faktor  

Nilai “cumulative %” harus > 60%  

 

5

. 

Component matrix, nilai factor 

loading dari variabel-variabel 

komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  

 

 

 2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya. Untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan 

digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan 

variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et al., 2010). 

a.   Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara langsung 

hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error untuk setiap indikator 

atau variabel teramati . 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran 

ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut :  
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. Hair (Hair et al., 2010) mengemukakan bahwa sebuah konstruk 

emmpunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct 

reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50.  

3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan 

secara langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.  

1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan absolute, 

ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai 

berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut  

RMSEA  =  

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 

0,08 menunjukkan good fit.  

b. CMIN/DF  

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



60 

 

 

 CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan 

CMIN/DF adalah sebagai berikut:  

 

 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental  

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model atau 

independence model.  

a. Comparative Fit Index (CFI)  

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI = 1 −   

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan 

good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal fit.  

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan 

tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness of Fit) dapat 

diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

 

Root Mean Square 

Error of Approximation 

(RMSEA) 

 

 

Rata-rata perbedaan per degree of 

freedom yang diharapkan terjadi dalam 

populasi dan bukan sample. 

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang 

RMSEA < 0,05 adalah close fit 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit 

CFI 

CFI ≥ 0,90 (good fit)  

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)  

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT X adalah perusahaan pengembang software dan database yang didirikan 

tahun 2000, yang berkantor pusat di Jalan Kebon Jeruk Raya no. 80, Kebon Jeruk, 

Jakarta Barat. Dengan visi memberikan kasih sayang kepada masyarakat melalui 

teknologi informasi dan komunikasi, PT X berkomitmen untuk melayani 

pelanggan, karyawan, dan masyarakat. PT X memfokuskan layanan dan 

produknya kepada lembaga multifinance dan perbankan. Klien-klien yang sudah 

dilayani oleh PT X antara lain Bank BCA, Suzuki Finance Indonesia, Bank 

Syariah Mandiri, dan Bank Danamon. Di samping mengembangkan software dan 

database, PT X juga mengembangkan aplikasi ponsel untuk menunjang kegiatan 

operasional kilien, maupun memudahkan transaksi nasabah. Dalam operasinya, 

PT X memiliki beberapa unit bisnis dan anak perusahaan yang memiliki 

spesialisasinya masing-masing.  Unit bisnis dan anak perusahaan PT X antara lain 

: 

1. Unit Bisnis 

a) CONFINS (Consumer Finance and Leasing Solution) 

b) Mobile Apps Development (pengembangan aplikasi ponsel) 

c) Custom Apps Development (pengembangan aplikasi khusus)  
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2. Anak Perusahaan 

a) X Dinamika Inovasi (Multifinance Data Warehouse and Business 

Intelligent Solution) 

b) X Dokumen Indonesia (Document Solution) 

c) X Carsani Indonesia (HR Recruitment, Training, and Outsourcing) 

d) GDK (Credit Aggregator) 

 

4.2 Profil Responden 

Pada sub bab ini, penulis menjelaskan mengenai profil responden yaitu 

berupa gambaran demografis responden dalam penelitian ini. Gambaran 

demografis pada penelitian ini termasuk jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, 

dan lama bekerja programmer di PT X. Responden dalam penelitian ini adalah 

programmer tetap PT X yang berjumlah 100 orang.  Berikut ini adalah profil dari 

responden yang diteliti di dalam penelitian ini: 
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4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 
 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini, 61% responden berjenis kelamin laki-laki (61 

orang) dan 39% responden berjenis kelamin wanita (39 orang). Hal tersebut 

menunjukkan responden didominasi oleh pria. 
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4.2.2 Usia Responden 

 

 

 

  Gambar 4.2 Usia Responden 

 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa 59% responden berusia 18-25 tahun (59 

orang, 37% responden berusia 26-30 tahun (37 orang), dan 4% responden berusia 

di atas 30 tahun (4 orang). Dalam penelitian ini, penulis meneliti seluruh 

responden yang sudah berpartisipasi dalam penelitian ini. 
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4.2.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 
 

 

Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden 

adalah sarjana dengan jumlah 76% (76 orang), 4% responden dengan pendidikan 

terakhir diploma (4 orang), 13% responden memiliki pendidikan terakhir 

SMA/SMK (13 orang), dan 7% responden memiliki pendidikan  terakhir 

pascasarjana (7 orang). 
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4.2.4 Lama Bekerja Responden 

 

 Gambar 4.4 Lama Bekerja Responden 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa 28.46%  responden yang bekerja sebagai 

programmer di PT X dengan jangka waktu 6 bulan-1 tahun sebesar 25% (25 

orang), dan 75% responden yang bekerja dengan jangka waktu di atas 1 tahun (75 

orang). Penentuan kriteria lama bekerja responden didasarkan kepada karakteristik 

lama bekerjanya programmer. 
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4.3 Statistik Deskriptif Hasil Kuesioner 

Tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif dari hasil penyebaran kuesioner 

yang dilakukan penulis  pada karyawan programmer di PT X. Dengan asumsi titik 

nilai tengah dari skor jawaban 1 (sangat tidak setuju) sampai 6 (sangat setuju) 

adalah 5.  

Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuisioner 

No Indikator Pernyataan Hasil Jawaban 

Mean 

Komitmen Organisasional 1 2 3 4 5 6 

1 
Saya bangga menjadi bagian 

dari organisasi ini. 1 0 10 26 45 18 4.68 

4.5 

2 
Nilai organisasi sejalan dengan 

nilai pribadi saya. 
1 2 11 27 37 22 4.63 

3 

Saya bersedia bekerja melebihi 

ekspektasi demi membantu 

organisasi ini. 

0 6 15 28 35 16 4.4 

4 

Saya bersedia menerima 

penugasan apapun dari 

organisasi. 

1 7 21 27 31 13 4.19 

5 

Saya senang berada di 

organisasi ini daripada 

organisasi lainnya.  

2 5 10 38 28 17 4.36 

6 
Saya memperoleh banyak 

manfaat dari organisasi. 1 3 5 26 42 23 4.74 

Kepuasan Kerja 1 2 3 4 5 6 Mean 

7 
Saya menyukai pekerjaan saya. 

1 2 9 25 45 18 4.65 

4.55 

8 
Saya merasa bangga terhadap 

pekerjaan saya. 1 2 13 24 40 20 4.6 

9 

Saya menerima gaji yang 

pantas dengan pekerjaan yang 

saya kerjakan.  

4 8 26 26 25 11 3.93 

10 

Saya memiliki kesempatan 

promosi yang sama dengan 

karyawan lainnya.  

3 4 20 22 34 17 4.31 

11 

Supervisor saya kompeten 

dalam melakukan 

pekerjaannya.  

1 2 8 20 41 28 4.82 
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12 
Saya senang dengan rekan-

rekan kerja saya.  1 1 4 17 45 32 5 

 

Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuisioner (lanjutan) 

No Indikator Pernyataan Hasil Jawaban 

Mean 

Karakteristik Pekerjaan 1 2 3 4 5 6 

13 
Saya berkesempatan untuk 

mengerjakan banyak hal. 2 2 10 25 43 18 4.59 

4.64 

14 
Saya mengerjakan pekerjaan saya 

sampai selesai.  0 2 4 18 52 24 4.92 

15 
Saya memahami dan melakukan 

pekerjaan saya dengan baik. 0 2 5 23 53 17 4.78 

16 
Saya bekerja secara independen. 

3 7 12 21 39 18 4.4 

17 

Atan dan rekan kerja saya 

memberikan masukan terhadap 

pekerjaan saya.  

0 2 6 34 39 18 4.67 

18 
Saya mengenndalikan ritme kerja 

saya. 2 3 5 38 41 11 4.46 

Motivasi 1 2 3 4 5 6 Mean 

19 
Saya bangga bekerja di organisasi 

ini karena prestasi saya dihargai. 2 3 18 27 33 17 4.37 

4.37 

20 
Pekerjaan saya menantang dan 

menyenangkan. 3 6 13 27 27 24 4.41 

21 

Pekerjaan saya membantu 

mengembangkan 

keterampilan,pengalaman, dan 

kinerja saya.  

4 1 10 22 48 15 4.54 

22 
Administrasi organisasi sangat 

akomodatif. 1 7 16 26 41 9 4.26 

23 
Gaji yang saya terima memacu 

saya untuk bekerja lebih baik.  8 9 22 24 26 11 3.84 

24 
Saya merasa nyaman dengan 

lingkungan kerja saya. 2 0 13 20 34 31 4.77 

 

 

Berdasarkan hasil dari uji statistik deskriptif kuisioner penelitian yang telah 

disebar ke 100 orang responden di PT X, variabel komitmen organisasional 

memiliki rata-rata tertinggi pada pernyataan “Saya memperoleh banyak manfaat 
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dari organisasi” (nomor 6), yaitu 4.74. Nilai ini memunjukkan bahwa para 

responden merasa bangga memperoleh banyak manfaat seperti dukungan dan 

pengembangan  dari organisasi PT X. Di variabel yang sama, nilai terendah ada 

pada pernyataan “Saya bersedia menerima penugasan apapun dari organisasi”, 

yaitu 4.36. Dari total 100 responden, 29 responden tidak setuju dengan pernyataan 

ini. Kemudian pada variabel kepuasan kerja, pernyataan “Supervisor saya 

kompeten dalam melakukan pekerjaannya” memiliki nilai tertinggi , yaitu 4.82. 

Supervisor yang kompeten di dalam pekerjaannya dapat menciptakan hubungan 

yang baik dengan karyawan. Hubungan yang baik dengan dapat  meningkatkan 

kepuasan kerja (Luthans, 2012). Sedangkan rata-rata terrendah ada pada 

pernyataan “ Saya menerima gaji yang pantas dengan pekerjaan yang saya 

lakukan”, yaitu 3.93. Sebanyak 38 responden merasa bahwa gaji yang diterima  

tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.  

Pada variabel karakteristik pekerjaan, rata-rata teringgi ada pada pernyataan 

“Saya mengerjakan pekerjaan saya sampai selesai” dengan nilai 4.92. Hal ini 

berarti 94 orang  responden merasa selalu mengerjakan pekerjaannya sampai 

selesai. Nilai terrendah ada pada pernyataan “Saya bejerja secara independen” 

yaitu 4.4. Sebanyak 22 responden merasa tidak memiliki kewenangan yang cukup 

terhadap pekerjaannya. Pada variabel motivasi, nilai rata-rata tertinggi ada pada 

pernyataan “ Saya merasa nyaman dengan lingkungan kerja saya” yaitu 4.77. Hal 

ini menunjukkan sebagian besar responden merasa nyaman dengan lingkungan 

kerja di PT X. Nilai terrendah ada pada pernyataan “Gaji yang saya terima 

memacu saya untuk bekerja leih baik” yaitu 3.84. Pada pernyataan ini, 39 orang 
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responden tidak setuju dengan pernyataan ini. Hal ini dapat berarti bahwa masih 

ada karyawan yang  merasa bahwa gaji yang diterima memacu mereka untuk 

bekerja lebih baik. 

 

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

4.4.1 Uji Validitas (pre-test) 

Hair et al mengemukakan bahwa uji validitas dilakukan untuk mengukur 

seberapa baik konsep yang ditentukan oleh setiap indikator (Hair et al., 2010). Uji 

validitas menggunakan data pre-test sebanyak 30 responden. Perangkat lunak 

yang digunakan adalah SPSS 21. Hasil uji validitas dapat dilihat dari nilai kaiser 

meyer-olkin, measure of sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-

image matrices, total variance explained, dan faktor loading of component matrix 

. 

Tabel 4.2  Hasil Uji Validitas (pre-test) 

Variabel 

Laten 
Indikator 

KMO 

> 0.5 

SIG 

< 0.05 

MSA 

> 0.5 

Faktor 

Loading 

≥ 0.5 

Kriteria 

Komitmen 

Organisasional 

KOR1 

0.817 0.000 

0.853 0.84 Valid 

KOR2 0.86 0.91 Valid 

KOR3 0.819 0.861 Valid 

KOR4 0.724 0.722 Valid 

KOR5 0.835 0.786 Valid 

KOR6 0.789 0.774 Valid 

Kepuasan Kerja 

KEP1 

0.831 0.000 

0.802 0.873 Valid 

KEP2 0.863 0.813 Valid 

KEP3 0.866 0.702 Valid 

KEP4 0.801 0.838 Valid 

KEP5 0.891 0.728 Valid 

KEP6 0.774 0.561 Valid 

Karakteristik 

Pekerjaan 

KAR1 

0.85 0.000 

0.889 0.8 Valid 

KAR2 0.823 0.775 Valid 

KAR3 0.794 0.863 Valid 

KAR4 0.782 0.609 Valid 

KAR5 0.905 0.723 Valid 

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



72 

 

Indonesia Banking School 

KAR6 0.831 0.837 Valid 

Motivasi 

MOT1 

0.807 0.000 

0.773 0.862 Valid 

MOT2 0.864 0.93 Valid 

MOT3 0.75 0.837 Valid 

MOT4 0.766 0.75 Valid 

MOT5 0.851 0.853 Valid 

MOT6 0.835 0.885 Valid 

 

Berdasarkan hasil Uji Validitas dari data pre-test di atas, semua indicator 

telah memenuhi seluruh parameter yang ditentukan. Oleh karena itu penulis 

memutuskan untuk melanjutkan pengujian ke tahap berikutnya.  

 

4.4.1  Uji Reliabilitas (pre-test) 

Penulis melakukan uji reliabilitas pada pre-test yaitu untuk mengukur sejauh 

mana setiap variabel konsisten atau reliabel. Menurut Hair et al., (Hair et al., 

2010) jika Cronbach‟s alpha memiliki nilai 0.6 sampai 0.7 atau diatas nilai 

tersebut, maka variabel tersebut dapat dikatakan reliabel. Di bawah ini, 

merupakan tabel hasil uji reliabilitas terhadap varibel yang sudah diteliti penulis. 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas (pre-test) 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Komitmen Organisasional 0.891 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0.849 Reliabel 

Karakteristik Pekerjaan 0.855 Reliabel 

Motivasi 0.928 Reliabel 

       

         4.5 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Modeling dengan software AMOS 20 sebagai upaya pengujian hipotesis. Aplikasi 
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AMOS 20 akan memudahkan penulis dalam pengolahan data. Hasil analisis data 

SEM dapat dilihat melalui model struktural dan model pengukuran untuk menguji 

kecocokan model dengan data. Setelah mengetahui hasil dari analisis data, 

selanjutnya akan diinterpretasikan dan diambil kesimpulan 

 

4.5.1 Spesifikasi Model 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini 

melakukan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Spesifikasi 

model dan path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada Bab III di 

gambar 3.1, dimana model penelitian terdiri dari 4 variabel, 3 hipotesis, dan 24 

indikator untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang 

dihipotesiskan. 

4.5.2 Identifikasi 

Di dalam analisis SEM menurut Santoso, untuk menentukan sebuah model 

layak di uji atau tidak yaitu dengan melihat degree of freedom. Jika DF > 0 atau 

positif, maka di kategorikan model over-identified (Singgih Santoso, 2012). Hasil 

analisis degree of freedom adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4.4 Hasil perhitungan Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 
231 

Number of distinct parameters to be 

estimated 

44 

Degrees of freedom (231-44) 
187 
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Berdasarkan hasil data tabel diatas peneulis mengambil kesimpulan bahwa 

kategori model tersebut adalah over-identified karena memiliki nilai degree of 

freedom sebesar 187 (positif). Model over-identified maka penulis dapat 

melanjutkan ke tahap selanjutnya yaiitu uji model pengukuran (uji validitas dan 

reliabilitas). 

 

4.5.3 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model) 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70.  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 

akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted measure, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability 

(CR) ≥ 0,70 dan average variance extracted (AVE) ≥ 0,50. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading ≥ 

0.5 

Kesimpulan 
AVE 

≥ 0.5 

CR ≥ 

0.7 

Kesimpula

n 

Komitmen 

Organisasio

nal 

KOR1           0.869 VALID 

0.522 0.865 Reliabel 

KOR2 0.768 VALID 

KOR3 0.567 VALID 

KOR4 0.580 VALID 

KOR5 0.785 VALID 

KOR6 0.718 VALID 

Kepuasan 

Kerja 

KEP1 0.814 VALID 

0.514 0.862 Reliabel 

KEP2 0.801 VALID 

KEP3 0.707 VALID 

KEP4 0.706 VALID 

KEP5 0.711 VALID 

KEP6 0.523 VALID 

Karakteristi

k Pekerjaan 

KAR1 0.507 VALID 

0.398 0.793 
Kurang 

Reliabel 

KAR2 0.731 VALID 

KAR3 0.778 VALID 

KAR4 0.488 INVALID 

KAR5 0.518 VALID 

KAR6 
0.695 

VALID 

Motivasi 

MOT1 
0.805 

VALID 

0.607 0.902 Reliabel 

MOT2 
0.853 

VALID 

MOT3 
0.799 

VALID 

MOT4 
0.707 

VALID 

MOT5 
0.776 

VALID 
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MOT6 
0.724 

VALID 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 semua indikator dinyatakan valid dan hanya ada satu 

variabel yang dinyatakan kurang reliabel. Pertama pada variabel komitmen 

organisasional, seluruh indikator adalah valid. Nilai AVE dan CR juga lebih besar 

dari 0.5 dan 0.7, sehingga variabel komitmen organisasional adalah reliabel. 

Kemudian, pada variabel kepuasan kerja seluruh indikatornya memiliki faktor 

loading lebih besar dari 0.5,sehingga seluruh indicator pada variabel kepuasan 

kerja adalah valid. AVE dan CR pada variabel kepuasan kerja memiliki nilai 

sebesar 0.514 dan 0.862, sehingga variabel kepuasan kerja dinyatakan reliabel. 

Yang ketiga yaitu variabel karakteristik pekerjaan yang sluruh indikatornya adalh 

valid. Namun nilai AVE karakteristik pekerjaan bernilai 0.398, kurang dari nilai 

0.5 yang dipersyaratkan. Nilai AVE yang kurang dari 0,5 ini menyebabkan 

variabel karakteristik pekerjaan menjadi kurang reliabel. Keempat yaitu variabel 

motivasi seluruh indikatornya adalah valid. Nilai AVE dan CR sebesar 0.607 dan 

0.902 telah memenuhi kriteria reliabilitas model pengukuran.. Berdasarkan hasil 

table dengan satu variabel yang kurang reliabel, penulis  akan melakukan analisis 

ulang dengan penghapusan beberapa indikator untuk membuat variabel-variabel 

diatas menjadi reliabel. Berikut analisis setelah penghapusan. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (setelah penghapusan) 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Faktor 

Loading ≥ 

0.5 

Kesimpula

n 

AVE 

≥ 0.5 

CR ≥ 

0.7 
Kesimpulan 

Komitmen 

Organisasion

al 

KOR1 0.573 VALID 

0.573 0.888 Reliabel 

KOR2 0.767 VALID 

KOR3 0.565 VALID 

KOR4 0.577 VALID 

KOR5 0.784 VALID 

KOR6 0.720 VALID 

Kepuasan 

Kerja 

KEP1 0.811 VALID 

0.514 0.862 Reliabel 

KEP2 0.801 VALID 

KEP3 0.708 VALID 

KEP4 0.708 VALID 

KEP5 0.711 VALID 

KEP6 0.524 VALID 

Karakteristik 

Pekerjaan 

KAR2 0.82 VALID 

0.604 0.818 Reliabel 
KAR3 0.867 VALID 

KAR6 
0.623 

VALID 

Motivasi 

MOT1 
0.884 

VALID 

0.629 0.91 Reliabel 

MOT2 
0.852 

VALID 

MOT3 
0.8 

VALID 

MOT4 
0.708 

VALID 

MOT5 
0.777 

VALID 

MOT6 
0.724 

VALID 
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Berdasarkan hasil analisis ulang uji validitas dan uji reliabilitas, penulis 

melakukan penghapusan pada indikator KAR1, KAR4, dan KAR5 dengan 

membuang nilai yang terendah dan kriteria semua variabel menjadi reliabel.  

 

4.5.4 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.5.4.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji 

statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai 

gantinya, para penulis telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat 

digunakan secara bersama-sama atau kombinasi. Tabel 4.6 di bawah ini 

menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan model keseluruhan berdasarkan 

perhitungan SEM dengan menggunakan AMOS 20.  

 

Tabel 4.7 Hasil penghitungan Goodness of Fit 

GOF Cut of Value 
Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,0 (good fit) 2.305 Good Fit 

CFI 

CFI ≥ 0,90 (good fit)  

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)  

CFI ≤ 0,80 (poor fit)  

0.834 Marginal Fit 
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RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal 

fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0.115 Poor Fit 

 

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukan satu ukuran dengan kriteria good fit, 

satu ukuran dengan kriteria marginal fit, dan satu ukuran dengan kriteria poor fit. 

Jika ada satu atau lebih parameter yang telah memenuhi syarat fit, maka model 

tersebut dinyatakan fit (Hair et al., 2010). CMIN/df merupakan nilai stastistik Chi 

Square dibagi dengan degree of freedom (df) . CMIN/df juga disebut sebagai Chi 

Square relative. Pada tabel di atas, nilai CMIN/df telah memenuhi kriteria good fit 

dengan nilai dibawah 3, yaitu 2.305. Kemudian indikator CFI adalah peningkatan 

fit index dari NFI. Indeks CFI menjelaskan perbandingan model yang diajukan 

dalam penelitian dengan model dasar. Pada tabel di atas, nilai CFI memiliki 

kriteria marginal fit dengan nilai sedikit di atas 0.8, yaitu 0.834. Kriteria marginal  

fit menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kecocokan yang cukup dengan 

model dasar. Indikator terakhir adalah RMSEA. RMSEA digunakan untuk 

mengetahui tingkat kelayakan populasi dengan model penelitian. Pada tabel di 

atas, RMSEA memiliki nilai di atas 0.1, yaitu 0.115. RMSEA dengan nilai di atas 

0.1 menunjukkan bahwa model dan populasi memiliki tingkat kecocokan yang 

rendah. Walaupun model yang digunakan di dalam penelitian ini memiliki 

RMSEA dengan kriteria poor fit, Hair et al (2010) mengemukakan bahwa jika 

sudah ada satu atau lebih parameter yang sudah fit maka model dapat dikatakan 

layak sebagai Structural Equation Model (SEM). 
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4.5.5 Hasil Pengujian Hipotesis  

 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) antara variabel laten endogen dengan 

variabel eksogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-

koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau 

pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka 

konseptual penelitian. Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu cara 

mengetahui signifikansi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang 

ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis 

menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 dalam hasil analisis maka hipotesis 

terbukti signifikan dan didukung oleh data (HO ditolak). Apabila nilai estimasi 

menunjukkan hasil negatif dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti 

signifikan dan tidak dukung oleh data (HO diterima). Berikut hasil analisis data 

dari model keseluruhan. 

 

Tabel 4.8 Hasil Output Regression Weight 

Hipotesis Estimasi p-value Kesimpulan 

Kepuasan Kerja  

Komitmen Organisasional 
1.634 **** 

Didukung 

data 

Motivasi  Kepuasan Kerja 0.426 **** 

Didukung 

data 

Karakteristik Pekerjaan 

Kepuasan Kerja 
0.276 0.001 

Didukung 

data 
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Untuk menjelaskan lebih lengkap, penulis menguraikan hasil analisis data 

dari tabel diatas dengan menyediakan model hasil pengujian hipotesis sebagai 

berikut. 

 

    H1 Estimasi 0.276 

    p-value 0.001 

 

 

 

            

                  

                                      H3 Estimasi 1.634 

                   p-value **** 

    H2 Estimasi 0.426 

   p-value **** 

 

 

Gambar 4.5 Model Hasil Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.5 di atas, hipotesis dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Komitmen Organisasional  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 1.634 

dengan nilai p = ****.  Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kepuasan kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional dan 

Ho3 ditolak. 

2. Motivasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.426 

dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

Karakteristik 

Pekerjaan 

Motivasi 

Kepuasan 

Kerja 

Komitmen  

Organisasional 

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



82 

 

Indonesia Banking School 

positif dengan nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, 

motivasi  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan 

Ho2 ditolak. 

3. Karakteristik Pekerjaan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.276 

dengan nilai p = 0.001 (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

yang positif dengan nilai probabilitas 0.001 lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian, karakteristik pekerjaan  memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja dan Ho1 ditolak..Meski begitu, karakteristik pekerjaan 

memiliki pengaruh yang lemah terhadap kepuasan kerja.  

 

4.6 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh konstruk 

atau alat ukur dari setiap variabel valid, dengan  model pengukuran yang sesuai 

dengan metode Structural Equation Modelling (SEM). Struktur model 

keseluruhan menunjukkan dari 3 hipotesis, ketiganya terbukti berpengaruh dan 

signifikan. Berikut pembahasan dari hasil pengujian hipotesis yang akan penulis 

bahas pada sub-bab di bawah ini. 

 

4.6.1  Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional   

Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel komitmen 

organisasional. Dalam penelitian ini, hubungan antara kepuasan kerja dan dan 
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komiitmen organisasional adalah yang terkuat.  Komitmen organisasional adalah 

sikap tentang sejauh mana karyawan merasa dirinya sejalan dengan suatu 

organisasi, serta keinginan untuk tetap menjadi anggota suatu organisasi. 

Komitmen organisasional juga  merupakan respon karyawan terhadap organisasi 

yang sudah terbentuk selama waktu tertentu (Robins & Coulter, 2012). Meyer 

dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepuasan kerja memiliki pengatuh 

kuat terhadap komitmen organisasional (Meyer et al., 2002).  

 

4.6.2 Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja   

Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. 

Motivasi sendiri berarti proses untuk memfokuskan energy dan usaha seseorang 

untuk mencapai suatu tujuan (Robins & Coulter, 2012). Proses dari motivasi 

dimulai dari adanya kebutuhan, kemudian diikuti dengan adanya dorongan, dan 

adanya tujuan yang ingin dicapai (Luthans, 2012). Penelitian oleh Dwi Agung 

Nugroho Arianto yang dijadikan acuan pada penelitian ini sudah membuktikan 

bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja (Arianto, 2008). 

Dalam teori Herzberg, motivasi mempengaruhi kepuasan kerja karyawan melalui 

faktor motivator. Faktor motivator itu sendiri adalah faktor-faktor intrinsic yang 

ada di dalam pekerjaan itu sendiri, seperti prestasi, pengakuan, dan pertumbuhan.  
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4.6.3 Pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel karakteristik pekerjaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Dalam penelitan ini 

meskipun karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, 

pengaruhnya adalah lemah. Karakteristik pekerjaan adalah aspek-aspek yang 

melekat pada suatu pekerjaan, yang dapat dikenali, didefinisikan, dan dinilai 

(Hackman & Oldham, 1975). Sedangkan kepusan kerja adalah  sikap umum 

seorang karyawan terhadap pekerjaannya (Robins & Coulter, 2012). Hasil uji 

hipotesis pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hackman dan Oldham 

yang mengemukakan bahwa dimensi inti dari karakteritik pekerjaan adalah 

penting untuk kepuasan kerja. Jika dimensi karakteristik pekerjaan tidak lengkap, 

kepuasan kerja dan motivasi internal karyawan akan menurun. Karakteristik 

pekerjaan penting karena setiap karyawan memerlukan pengembangan (Anjum, 

2014).   

 

4.7 Implikasi Manajerial 

         Penelitian ini betujuan untuk menguji dan menganalisis mengenai sejauh 

mana tingkat komitmen organisasional yang dimiliki oleh programmer di PT X, 

yang dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji 

dan menganalisis tingkat kepuasan kerja programmer di PT X, yang dpengaruhi 

oleh variabel karakteristik pekerjaan dan motivasi. Hasil analisis data dan uji 

hipotesis menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan dan motivasi memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Kemudian 
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kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

komitmen organisasional. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat 

diberikan implikasi manajerial untuk programmer di PT X, yaitu sebagai berikut. 

1. Variabel pertama yang penulis bahas adalah komitmen organisasional.  Pada 

variabel ini nilai rata-rata tertinggi ada  pada pernyataan “Saya memperoleh 

banyak manfaat dari organisasi”, yaitu 4.74. Nilai ini memunjukkan bahwa para 

responden merasa memperoleh banyak manfaat dari organisasi yang membuat 

mereka betah bekerja di PT X. Pernyataan tersebut mengacu kepada komitmen 

kontinuan. Komitmen afektif adalah keputusan seorang anggota organisasi untuk 

tetap menjadi anggota organisasi (Luthans, 2012). Dari hasil penelitian yang 

sudah dilakukan di PT X, menunjukkan bahwa hubungan antara programmer dan 

PT X adalah baik. Para programmer merasakan bahwa PT X mampu memenuhi 

kebutuhan seperti dukungan dan pengembangan. Yang pada akhirmya 

menciptakan kondisi psikologis yang menyebabkan para programmer untuk 

menetap dan membantu PT X sebagai anggotanya.  

2.  Variabel yang penulis bahas berikutnya  yaitu kepuasan kerja. Pada variabel ini 

nilai rata-rata tertinggi ada pada pernyataan “saya senang dengan rekan-rekan 

kerja saya”, dengan nilai sebesar 5. Hal ini berarti para programmer di PT X 

menganggap hubungan dengan rekan kerja sebagai faktor terpenting yang 

mempengaruhi kepuasan kerjanya. Hal ini juga sesuai dengan pola kelompok 

kecil yang diterapkan kepada profesi programmer. Sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Luthans (2012), kelompok kerja yang kecil mampu memberikan 

dukungan, saran, dan bantuan kepada masing-masing anggotanya. 
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Ketergantungan di antara para anggota kelompok yang kecil ini terbukti 

meningkatkan kepuasan kerja programmer di PT X.   

3. Variabel yang penulis bahas disini adalah motivasi. Pernyataan “saya merasa 

nyaman dengan lingkungan kerja saya “ memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan 

nilai sebesar 4.85. Nilai tersebut mendekati kearah skor “setuju” berarti mayoritas 

para programmer yang bekerja di PT X merasa nyaman dengan lingkungan 

kerjanya. Hal ini menunjukkan hasil dari keseriusan PT X untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif, sehingga mampu meningkatkan motivasi para 

programmer yang bekerja di sana. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah 

menjga kondisi lingkungan kerja agar para programmer tetap termotivasi di dalam 

pekerjaannya.  

4. Dan yang terakhir adalah  variabel karakteristik pekerjaan. Pada penelitian ini, 

penulis menyarankan bahwa variabel karakteristik pekerjaan  harus dipertahankan 

oleh PT X. Karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

kepusan kerja karyawan, yang pada akhirnya mempengaruhi komitmen 

organisasional karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan model yang sudah 

penulis  paparkan pada bab sebelumnya, yaitu karakteristik pekerjaan  menjadi 

variabel eksogen. Pengaruh dari karakteristik pekerjaan dapat dilihat dari nilai 

rata-rata pada jawaban responden yaitu sebesar 4.85 pada pernyataan “saya 

menyelesaikan pekerjaan saya sampai selesai”. Hai ini berarti para programmer di 

PT X malakukan pekerjaannya hingga selesai sehingga para programmer 

memahami identitas tugas yang dikerjakannya (Hackman & Oldham, 1975). 

Pekerjaan yang dipahami secara utuh  oleh para programmer di PT X memiliki 
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dampak yang signifikan baik terhadap pekerjaan dan kehidupan programmer di 

dalam dan di luar organisasi PT X.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional pada programmer yang bekerja 

di PT X.  Hasil analisis dengan menggunakan metode SEM menunjukkan 3 

hipotesis yang diajukan penulis .Berdasarkan hasil output dari pengolahan data 

yang telah dilakukan oleh penulis  pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel karakteristik pekerjaan terbukti memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja programmer di PT X.  

2. Variabel motivasi terbukti memiliki pengaruh positf dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja programmer di PT X.   

3. Variabel kepuasan kerja terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen organisasional programmer di PT X.  

 

5.2 Saran 

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran untuk kedepan 

khususnya bagi PT X agar dijadikan bahan evaluasi dalam menjaga dan 

meningkatkan kepuasan kerja serta komitmen organisasional  Adapun saran yang 

dapat diberikan kepada kontribusi praktis PT X dan untuk penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 
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a. Bagi kontribusi praktis PT X 

Berdasarkan penelitian ini, PT X sudah berhasil menunjukkan 

bahwa karyawannya memiliki kepuasan dalam bekerja dan 

berkomitmen terhadap organisasi. PT X diharapkan mampu untuk 

mempertahankan kepuasan dan komitmen karyawannya.  Dalam 

menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, PT X 

diharapkan mampu untuk terus meningkatkan kompetensi 

karyawannya.  

b. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas lebih dalam 

tentang kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Untuk 

bahasan kepuasan kerja diharapkan untuk membahas faktor-faktor 

lain yang mempengaruhinya selain karakteristik pekerjaan dan 

motivasi. Hal ini untuk memberikan pemahaman yang lebih luas 

tentang kepuasan kerja itu sendiri. Berdasarkan fenomena yang 

sudah dijelaskan pada Bab 1, penelitian selanjutnya juga 

diharapkan untuk membahas ukuran kesetiaan karyawan yang lain, 

misalnya keterikatan karyawan (employee engagement). Perbedaan 

antara keterikatan karyawan dan komitmen organisasional adalah 

keterikatan karyawan mencakup aspek-aspek yang lebih dalam. 

Aspek-aspek tersebut dianggap lebih mewakili sikap karyawan di 

suatu organisasi dibanding komitmen organisasional (Abraham, 

2002).  Cakupan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak 
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hanya pada satu organisasi, namun lebih fokus kepada SDM di 

suatu industri atau berdasarkan demografi tertentu yang dapat 

digeneralisasi,  agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas 

terhadap permasalahan SDM yang akan diteliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



91 

 

Indonesia Banking School 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abraham, S. (2002). Job Satisfaction as an Antecedent to Employee Engagement. 

Ahmed, I., Nawaz, M. ., Iqbal, N., Ali, I., Shaukat, Z., & Usman,  a. (2010). 

Effects of Motivational Factors on Employees Job Satisfaction a Case Study 

of University of the Punjab , Pakistan. International Journal of Business and 

Management, 5(3), 70–80. 

Ajala, E. M. (2013). Quality of Work Life and Workers Wellbeing : The Industrial 

Social Workers Approach, 21(September), 46–57. 

Allen, D. G., Bryant, P. C., & Vardamant, J. M. (2010). Retaining Talent: 

Replacing Misconceptions With Evidence-Based Strategies. Academy of 

Management Perspectives, 24(2), 48–64. 

http://doi.org/10.5465/AMP.2010.51827775 

Anjum, Z.-U. Z. (2014). Job characteristics Model and job Satisfaction. 

International Journal of Education and Research, 2(11). 

Arianto, D. A. N. (2008). KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PT NYONYA MENEER SEMARANG. JURNAL 

DINAMIKA EKONOMI & BISNIS, 5(2), 159–174. 

Arjanti, R. (2017). Tingkat Kesetiaan Karyawan dari Berbagai Generasi di Dunia 

Kerja. Retrieved April 20, 2017, from http://blog.id.jobplanet.com/tingkat-

kesetiaan-karyawan-dari-berbagai-generasi-di-dunia-kerja/ 

Azeem, S. M. (2010). Job Satisfaction and Organizational Commitment among 

Employees in the Sultanate of Oman. Psychology, 1(October), 295–299. 

http://doi.org/10.4236/psych.2010.14038 

Bacha, E. (2014). The relationship between transformational leadership , task 

performance and job characteristics. Journal of Management Development. 

http://doi.org/10.1108/JMD-02-2013-0025 

Bangun, W. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Erlangga. 

Djastuti, I. (2010). THE INFLUENCE OF JOB CHARACTERISTICS, 3(2), 145–

166. 

Eslami, J., & Gharakhani, D. (2013). Organizational commitment and job 

satisfaction. Scientific Bulletin, 18(1), 52–56. 

Filiana, G. S., Suhail, S. B., Stacy Philips, Delucia, C., Tan, S. K., Yusoff, W. F. 

W. F. W., … Oishi, S. (2015). Work values of Generation Y preservice 

teachers in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31(4), 704–

710. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.530 

Gangai, K. N., & Agrawal, R. (2015). Job satisfaction and organizational 

commitment: Is it important for employee performance. International 

Journal of Management and Business Research, 5(4), 269–278. Retrieved 

from 

http://www.ijmbr.org/article_7957_00f359f786fbf60d13a40db3cc4b4497.pd

f 

Griffin, M., Babin, B. J., Carr, J. C., & Fuller-jacobsen, B. (2012). Business 

Research Method. Cengage Learning. 

H. Teman Koesmono. (2005). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi 

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



92 

 

Indonesia Banking School 

Dan Kepuasan Kerja Serta Kinerja Karyawan Pada Sub Sektor Industri 

Pengolahan Kayu Skala Menengah Di Jawa Timur. Jurnal Manajemen Dan 

Kewirausahaan, 7, pp.171-188. http://doi.org/10.9744/jmk.7.2.pp. 171-188 

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the Job Diagnostic 

Survey. Journal of Applied Psychology, 60(2), 159–170. 

http://doi.org/10.1037/h0076546 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate 

Data Analysis. 

Handaru, A. W., Utomo, T., & Sudiarditha, I. K. R. (2013). Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Kompensasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepasan Kerja 

Karyawan di RS “X.” Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI), 

4(1), 116–135. 

HayGroup. (2014). Worker Turnover Rate Rising, Says Hay Study. Retrieved 

from http://www.haygroup.com/sg/press/details.aspx?id=38222 

Hong Tan, T., & Waheed, A. (2011). M P RA Herzberg‟s motivation-hygiene 

theory and job satisfaction in the malaysian retail sector: the mediating effect 

of love of money HERZBERG‟S MOTIVATION-HYGIENE AND JOB 

SATISFACTION IN THE MALAYSIAN RETAIL SECTOR: MEDIATING 

EFFECT OF LOVE OF MONEY. Asian Academy of Management Journal, 

16(1), 73–94. http://doi.org/10.5897/JAERD12.088 

Iaffaldano, M. ., & Muchinsky, P. . (1985). Job Satisfaction :A meta-analysis. 

Psychological Bulletin, (97), 251–273. 

Imam, A., Raza, A., Tehseen Shah, F., & Raza, H. (2013). Impact of job 

satisfaction on facet of organizational commitment (affective, continuance 

and normative commitment):A study of banking sector employees of 

Pakistan. World Applied Sciences Journal, 28(2), 271–277. 

http://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.28.02.12468 

Ismail, N. (2012). Organizational Commitment And Job Satisfaction Among Staff 

Of Higher Learning Education Institutions In Kelantan. Master Thesis, 1–75. 

John P. Meyer, N. J. A. (1991). A Three-Component Model Conceptualization of 

Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 

61–89. http://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z 

Josias, B. A. (2005). The relationship between job satisfaction and absenteeism, 

(November), 1–162. 

Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). The Job 

Satisfaction-Job Performance Relationship : A Qualitative and Quantitative 

Review, 127(3), 376–407. 

Kadarisman, M. (2013). MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA (2nd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Kurnia, A. M., Sunuharyo, B. S., & Utami, H. N. (2013). PENGARUH 

MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN PRESTASI 

KERJA KARYAWAN (Studi Pada Karyawan PT. ASKES (Persero), 

Cabang Boyolali), 62(19), 1–8. http://doi.org/10.7498/aps.62.197303 

LeBlanc, C. M. (2013). The Relationships Between Job Characteristics and Job 

Satisfaction Among Call Center Workers. Education Doctoral, Paper 199. 

Retrieved from 

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



93 

 

Indonesia Banking School 

http://xs6th8dt4r.search.serialssolutions.com.library.gcu.edu:2048/?ctx_ver=

Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-

8&rfr_id=info:sid/ProQuest+Dissertations+&+Theses+Full+Text:+The+Hu

manities+and+Social+Sciences+Collection&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:ke 

Lee, W. S. (2010). the Relationship Between Job Characteristics and Job 

Satisfaction Toward Affective Commitment : the Case of Engineers in 

Sepakat Setia Perunding Sdn Bhd ., (April). 

Luthans, F. (2012). Personality, Perception, and Employee Attitudes. 

Organizational Behavior: An edivence-Based Approach (12th ed.). McGraw-

Hill. 

Malayu, H., & SP Hasibuan. (2007). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

(9th ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Malhotra, N. K. (2010). Marketing Research (6TH ed.). New Jersey: PEARSON. 

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, 

continuance, and normative commitment to the organization: A meta-

analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational 

Behavior, 61(1), 20–52. http://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1842 

Michael Page. (2015). 2015 Employee Intentions Report Indonesia, 24. Retrieved 

from 

http://www.michaelpage.com.sg/sites/michaelpage.com.sg/files/2015_SGMP

_EMPLOYEE_INTENTIONS_FINAL_0.pdf 

Mondy, R. wayne, & Mondy, J. B. (2012). Human Resource Management. (E. 

Svendsen & S. Yagan, Eds.) (12th ed.). Essex CM20 JE: PEARSON. 

Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The Measurement of 

Organizational Commitment. The Journal of Social Psychology, 14, 224–

247. http://doi.org/10.1080/00224545.1996.9714004 

Naidu, S. . (2005). Public Administration : Concept and Theories. Hyderabad, 

India: New Age Interational, Ltd. Publishers. Retrieved from 

https://scholar.google.co.id/scholar?q=Naidu,+S.+P.+(1996).+Public+admini

stration:+Concepts+and+theories.+Hyderabad,+India:+New+Age+Internatio

nal,+Ltd.+Publishers.&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved

=0ahUKEwjTpN3_wJ3NAhUMuo8KHZf6AhoQgQMIGDAA 

Olusegun, S. O. (2013). Influence of Job Satisfaction on Turnover Intentions of 

Library Personnel in Selected Univerisities in South West Nigeria. Library 

Philosophy and Practice (E-Journal). 

Ozturk, A. B., Hancer, M., & Im, J. Y. (2014). Job Characteristics, Job 

Satisfaction, and Organizational Commitment for Hotel Workers in Turkey. 

Journal of Hospitality Marketing & Management, 23(3), 294–313. 

http://doi.org/10.1080/19368623.2013.796866 

Palys, T. (2008). Purposive sampling. In L. M. Given (Ed.). (2008), 2. 

Purnomo, H., & Cholil, M. (2010). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja berdasarkan motivasi kerja pada karyawan administratif di 

universitas sebelas maret surakarta, 27–35. 

Purvanova, R. K., & Bono, J. E. (2009). Transformational Leadership , Job 

Characteristics , and Organizational Citizenship Performance, (October 

2014), 37–41. http://doi.org/10.1207/s15327043hup1901 

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



94 

 

Indonesia Banking School 

Pushpakumari, M. D. (2008). The Impact of Job Satisfaction on Job Performance : 

An Empirical Analysis. City Forum, 9(1), 89–105. Retrieved from 

http://202.11.2.113/SEBM/ronso/no9_1/08_PUSHPAKUMARI.pdf 

Ready, D. A., Hill, L. A., & Conger, J. A. (2008). Winning the Race For Talents 

in Emerging Markets. Retrieved from https://hbr.org/2008/11/winning-the-

race-for-talent-in-emerging-markets 

Redmond, B. F., & Bell, A. C. (n.d.). 11. Job Satisfaction. Retrieved June 10, 

2016, from 

https://wikispaces.psu.edu/display/PSYCH484/11.+Job+Satisfaction#id-

11.JobSatisfaction-TheImportanceofJobSatisfaction 

Robins, S. P., & Coulter, M. (2012). Management. Angewandte Chemie 

International Edition (Vol. 40). http://doi.org/10.1002/1521-

3773(20010316)40:6<9823::AID-ANIE9823>3.3.CO;2-C 

Salleh, R., Nair, M. S., & Harun, H. (2012). Job satisfaction, organizational 

commitment, and turnover intention: A case study on employees of a retail 

company in Malaysia. World Academy of Science, Engineering and 

Technology, 72(12), 316–323. 

Santoso, S. (2012). Analaisis SEM menggunakan AMOS (1st ed.). Jakarta: PT. 

Elex Media komputindo. 

Santoso, S. (2012). Analisis SEM Menggunakan AMOS. Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo. 

Sekaran, U., & Bougie, R. (2009). Research Methods for Business : A Skill 

Building Approach (5th ed.). Wiley and Sons,Ltd,Publication. 

Sims, H. P., Szilagyi, A. D., & Keller, R. T. (1976). The Measurement of Job 

Characteristics. Academy of Management Journal, 19(2), 195–212. 

http://doi.org/10.2307/255772 

Spector, P. E. (1994). JOB SATISFACTION SURVEY. 

Srivastava, S. (2013). Job Satisfaction and Organizational Commitment 

Relationship: Effect of Personality Variables. Vision: The Journal of 

Business Perspective , 17(2), 159–167. 

http://doi.org/10.1177/0972262912483529 

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

ALFABETA, cv. 

Wijanto, S. H. (2008). Structural Equation Modeling dengan lisrel 8.8 Konsep 

dan Tutorial. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Yang, J., Liu, Y., Chen, Y., & Pan, X. (2014). The effect of structural 

empowerment and organizational commitment on Chinese nurses â€
TM

 job 

satisfaction. Applied Nursing Research. 

http://doi.org/10.1016/j.apnr.2013.12.001 

Yücel, İ. (2012). Examining the Relationships among Job Satisfaction , 

Organizational Commitment , and Turnover Intention : An Empirical Study, 

7(20), 44–58. http://doi.org/10.5539/ijbm.v7n20p44 

Yusoff, W. F. W., Tan, S. K., & Idris, M. T. M. (2013). Herzberg‟s two-factor 

theory on work motivation: Does it works for todays environment? Global 

Journal of Commerce & Management Perspective, 2(5), 18–22. Retrieved 

from 

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Radheksa Bintang Akbar, Ma.-IBS, 2017



95 

 

Indonesia Banking School 

http://www.academia.edu/5154446/HERZBERGS_TWO_FACTORS_THE

ORY_ON_WORK_MOTIVATION_DOES_ITS_WORK_FOR_TODAYS_

ENVIRONMENT 
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LAMPIRAN 

 

 

1. Kuisioner Penelitian 
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2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

a) Komitmen Organisasional 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .817 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 103.774 

df 15 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 KOR1 KOR2 KOR3 KOR4 KOR5 KOR6 

Anti-image Covariance 

KOR1 .372 -.052 .025 -.075 -.110 -.172 

KOR2 -.052 .261 -.058 -.092 -.140 -.083 

KOR3 .025 -.058 .304 -.191 -.065 -.105 

KOR4 -.075 -.092 -.191 .406 .086 .122 

KOR5 -.110 -.140 -.065 .086 .433 .036 

KOR6 -.172 -.083 -.105 .122 .036 .418 

Anti-image Correlation 

KOR1 .853a -.167 .076 -.193 -.275 -.438 

KOR2 -.167 .860a -.206 -.281 -.417 -.251 

KOR3 .076 -.206 .819a -.544 -.178 -.294 

KOR4 -.193 -.281 -.544 .724a .206 .295 

KOR5 -.275 -.417 -.178 .206 .835a .086 

KOR6 -.438 -.251 -.294 .295 .086 .789a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

KOR1 .840 

KOR2 .910 

KOR3 .861 

KOR4 .722 

KOR5 .786 

KOR6 .774 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 
Scale: Komitmen Organisasional 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.891 6 

 

 

b) Kepuasan Kerja 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .831 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 71.810 

df 15 

Sig. .000 
   
 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 KEP1 KEP2 KEP3 KEP4 KEP5 KEP6 
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Anti-image Covariance 

KEP1 .328 -.089 -.088 -.174 -.018 -.139 

KEP2 -.089 .474 -.023 -.050 -.170 -.145 

KEP3 -.088 -.023 .575 -.141 -.048 .089 

KEP4 -.174 -.050 -.141 .363 -.065 .061 

KEP5 -.018 -.170 -.048 -.065 .613 -.063 

KEP6 -.139 -.145 .089 .061 -.063 .694 

Anti-image Correlation 

KEP1 .802a -.227 -.202 -.504 -.040 -.292 

KEP2 -.227 .863a -.044 -.120 -.315 -.253 

KEP3 -.202 -.044 .866a -.308 -.081 .140 

KEP4 -.504 -.120 -.308 .801a -.137 .121 

KEP5 -.040 -.315 -.081 -.137 .891a -.097 

KEP6 -.292 -.253 .140 .121 -.097 .774a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

KEP1 .878 

KEP2 .813 

KEP3 .702 

KEP4 .838 

KEP5 .728 

KEP6 .561 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

 

 
Scale: Kepuasan Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 
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.849 6 

 

c) Karakteristik Pekerjaan 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .835 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 75.534 

df 15 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 KAR1 KAR2 KAR3 KAR4 KAR5 KAR6 

Anti-image Covariance 

KAR1 .496 -.075 -.131 -.083 -.089 -.011 

KAR2 -.075 .440 -.177 .084 -.078 -.035 

KAR3 -.131 -.177 .320 .009 .000 -.131 

KAR4 -.083 .084 .009 .641 -.111 -.199 

KAR5 -.089 -.078 .000 -.111 .622 -.103 

KAR6 -.011 -.035 -.131 -.199 -.103 .407 

Anti-image Correlation 

KAR1 .889a -.160 -.330 -.147 -.160 -.023 

KAR2 -.160 .823a -.471 .159 -.148 -.083 

KAR3 -.330 -.471 .794a .019 -.001 -.364 

KAR4 -.147 .159 .019 .782a -.176 -.389 

KAR5 -.160 -.148 -.001 -.176 .905a -.204 

KAR6 -.023 -.083 -.364 -.389 -.204 .831a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

KAR1 .800 

KAR2 .775 

KAR3 .863 

KAR4 .609 

KAR5 .723 
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KAR6 .837 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 
Scale: Karakteristik Pekerjaan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.855 6 

 

d) Motivasi 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .807 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 144.850 

df 15 

Sig. .000 

 

 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 MOT1 MOT2 MOT3 MOT4 MOT5 MOT6 

Anti-image Covariance 

MOT1 .235 -.026 -.111 -.172 -.015 .067 

MOT2 -.026 .164 -.077 -.002 -.098 -.035 

MOT3 -.111 -.077 .176 .089 .052 -.087 

MOT4 -.172 -.002 .089 .403 -.048 -.093 

MOT5 -.015 -.098 .052 -.048 .292 -.096 

MOT6 .067 -.035 -.087 -.093 -.096 .241 

Anti-image Correlation 
MOT1 .773a -.131 -.545 -.560 -.058 .281 

MOT2 -.131 .864a -.453 -.008 -.450 -.174 
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MOT3 -.545 -.453 .750a .336 .231 -.421 

MOT4 -.560 -.008 .336 .766a -.141 -.299 

MOT5 -.058 -.450 .231 -.141 .851a -.363 

MOT6 .281 -.174 -.421 -.299 -.363 .835a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

MOT1 .862 

MOT2 .930 

MOT3 .877 

MOT4 .750 

MOT5 .853 

MOT6 .885 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

 

 
Scale: Motivasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.928 6 
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3. Measurement Model Fit (Setelah Penghapusan) 
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4. Structural Model Fit (Setelah Penghapusan) 
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5. Measurement Model Standardized Regression Weight (setelah 

penghapusan) 

             Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

KOR6 <--- KOR .720 

KOR5 <--- KOR .784 

KOR4 <--- KOR .577 

KOR3 <--- KOR .565 

KOR2 <--- KOR .767 

KOR1 <--- KOR .871 

KEP6 <--- KEP .524 

KEP5 <--- KEP .711 

KEP4 <--- KEP .708 

KEP3 <--- KEP .708 

KEP2 <--- KEP .801 

KEP1 <--- KEP .811 

KAR6 <--- KAR .623 

KAR3 <--- KAR .867 

KAR2 <--- KAR .820 

MOT6 <--- MOT .724 

MOT5 <--- MOT .777 

MOT4 <--- MOT .708 

MOT3 <--- MOT .800 

MOT2 <--- MOT .852 

MOT1 <--- MOT .884 
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6. Overall Structural Model Fit  (setelah penghapusan) 
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7. Goodness of Fit 
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8. Hasil Statistik Deskriptif Kuisioner 
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