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ABSTRACT 

This research is aimed to describe 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 

1. Pendahuluan 

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 (Kadarisman, 2013). Dalam 

organisasi, karyawan adalah penggerak utama kegiatan operasional organisasi. 

Organisasi selalu berusaha untuk menjaga karyawan-karyawan terbaiknya dan 

memperlakukannya sebagai asset dan investasi (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 (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. 

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. 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. Sejak bulan 

Agustus 2016 sampai dengan  bulan Januari 2017, platform daring JobPlanet 
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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. 

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. 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). 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 kepuasan kerja 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.  

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). 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). 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 
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sesuatu. Dalam kaitannya dengan kepuasan kerja, karyawan yang termotivasi 

cenderung puas terhadap pekerjaannya (Arianto, 2008).  

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. . 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 para programmer di PT X. Penelitian ini bertujuan untuk menguji fenomena 

perpindahan karyawan dan komitmen karyawan modern dari sisi kepuasan kerja 

dan komitmen organisasional. 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” . 

 

2. Landasan Teori 

a. Karakteristik Pekerjaan Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan 

Kerja 

Karakteristik pekerjaan adalah faktor afektif yang mempengaruhi motivasi 

internal karyawan dengan kondisi psikologis tertentu Karakteristik pekerjaan telah 

dikaji dalam beberapa penelitian sebagai salah satu pendorong kepuasan kerja. 

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 
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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.  

Ho1: Karakteristik Pekerjaan  Tidak Berpengaruh Positif  Terhadap Kepuasan 

Kerja 

Ha1: Karakteristik Pekerjaan Berpengaruh Positif Terhadap  Kepuasan Kerja 

 

b. 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 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, Sunuharyo, & Utami, 2013) . Oleh karena itu penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

 

Ho2 : Motivasi Tidak  Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Kerja 

Ha2: Motivasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Kerja 

 

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



5 

Indonesia Banking School 

c.  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 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, Raza, Tehseen Shah, & Raza, 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 dibanding 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 

Ha3: Kepuasan Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Komitmen  

Organisasional 

Berdasarkan hipotesis yang sudah disebutkan di atas, penulis mengajukan 

model penelitian sebagai berikut  
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Gambar 2.1 : 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 

Ha3: Kepuasan Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Komitmen   

Organisasional 

 

3. Metode Penelitian 

a.  Objek dan Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, dengan tujuan untuk 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. mengetahui pengaruh hubungan motivasi dan 

karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja dan pengaruh kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasional programmer di PT X 

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 

Karakteristik  

Pekerjaan 

Motivasi 

Kepuasan 

Kerja 

Komitmen 

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

pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya 

satukali. 
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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.   

 

b. 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 (S. Santoso, 2012). Proses SEM dilakukan secara otomatis yaitu 

dengan bantuan software yang membantu menganalisis model SEM, 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 factor.  

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).  

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:  
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Gambar 3.1 Path Diagram model penelitian 

 

4. Analisis dan Pembahasan 

a. Profil 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 
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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 klien, 

maupun memudahkan transaksi nasabah. Dalam operasinya, PT X memiliki 

beberapa unit bisnis dan anak perusahaan yang memiliki spesialisasinya masing-

masing. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 100 orang karyawan 

PT X yang berposisi sebagai programmer.  

 

b. 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 

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.  

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 4.1 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 

 

Berdasarkan hasil data tabel diatas penulis 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). 
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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. 

 

 

 

Tabel 4.2 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 
MOT6 0.724 VALID 
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Berdasarkan Tabel 4.2 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. 

 

Tabel 4.3 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. 

c. Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. 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 4.4 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 

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).  

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 
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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 4.5 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 

 

Berdasarkan tabel 4.5di 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 

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 
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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. 

5. Kesimpulan dan Saran 

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.  

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: 

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 
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selanjutnya sebaiknya tidak 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.  
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