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ABSTRACT
Job involvement, supervisor's support, role stressor and performance in a company is an important
part of the employee's job satisfaction. The role of stress in the company can be affect to job
satisfaction in each individual in the company. This study aims to determine the effect of work,
supervisor support, the role of stress and performance and its implications on employee job
satisfaction.
Data net technique using online questionnaire with sample of 190 respondents who are residing
and working in Jabodetabek food and beverages industry also belong to Gen Y class. Data analysis
using Structural Equation Modeling (SEM) method.
The conclusions of this study are:Job involvement proved negative against role conflict.Job
involvement proved positively to role ambiguity.Job involvement proved to have no effect on job
satisfaction. Encouragement of superiors proved to have a positive influence on role conflict.
Encouragement is proven to have a positive influence on role ambiguity. Drivers boss proved to
have no effect on job satisfaction. Role conflict proved to have no effect on performance. Role
conflict proved to have no effect on performance satisfaction. The role of ambiguity is shown to have
a positive effect on performance. Role ambiguity proved to have no effect on job satisfaction. The
role of overload proved to have a negative effect on job satisfaction. Open performance has no effect
on job satisfaction.
Keywords : Job involvement, supervisor's support, role stressor, performance, job
satisfaction

1.PENDAHULUAN
Industri makanan dan minuman nasional terus menunjukkan kinerja positif dengan tumbuh
mencapai 9,82 persen atau sebesar Rp192,69 triliun pada triwulan III 2016. Pertumbuhan industri
ini terutama didorong kecenderungan masyarakat khususnya kelas menengah ke atas yang
mengutamakan konsumsi produk-produk makanan dan minuman yang higienis dan alami. Industri
yang berperan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ini dituntut untuk menerapkan cara
pengolahan dan sistem manajemen keamanan pangan yang baik mulai dari pemilihan bahan baku,
pengolahan, pengemasan, serta distribusi dan perdagangannya (kemenperin.co.id).
Gen Y yang sedang bekerja di perusahaan maupun yang membuat usaha sendiri. Howe & Nadler
(2012) menjelaskan bahwa Millennials adalah orang yang berfikir jauh kedepan dari generasigenerasi lainnya. Gen Y atau yang dikenal sebagai Milenials mempunyai sifat yang lebih terbuka
dengan hal baru dan berani mencoba juga ingin berkontribusi pada masyarakat tetapi tidak banyak
yang berpendapat bahwa Generasi Y tidak setia pada pekerjaannya. Oleh karena itu kajian ini
meneliti tentang keberadaan Gen Y dalam dunia kerja.
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Sumber : http://sp2010.bps.go.id/
Gambar 1.1: Jumlah penduduk Indonesia pada sensus penduduk 2010
Pada gambar 1.1 di atas dapat dilihat banyaknya penduduk Indonesia berdasarkan umur dan jenis
kelamin. Diketahui lebih dari 35% penduduk Indonesia adalah golongan Gen Y atau Millennials,
yang mana pada dunia kerja sebuah perusahaan memiliki lebih banyak Gen Y dari pada generasigenerasi lainnya.

Sumber : Jobstreet.com
Gambar 1.3 : Survey yang di lakukan jobstreet.com
Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 73 persen responden merasa tidak bahagia dengan
pekerjaan mereka sekarang. Sejumlah responden yang tidak berbahagia tersebut, 26 persen di
antaranya merasa sangat tidak bahagia lantaran gaji, fasilitas dan bonus yang diberikan
perusahaan tidak sesuai dengan beban kerja. Tidak hanya itu, hasil survei menyebutkan, pekerja
tidak bahagia karena jenjang karier yang lambat, minimnya program pengembangan karyawan,
dan tidak puas dengan sistem dan proses kerja yang dianut oleh perusahaan.
Faktor kepuasan dan kenyamanan, faktor lain yang berpengaruh adalah hubungan baik yang
terjalin dengan para rekan dan atasan mereka. Untuk diketahui, survei ini diikuti oleh 2.324
responden di Indonesia dengan bidang pekerjaan dan level karier yang beragam. Survei serupa
juga dilaksanakan di beberapa negara seperti Hong Kong, Singapura dan Thailand dengan jumlah
total koresponden sebesar 7.278 orang
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2.LANDASAN TEORI
Karyawan yang menganggap pekerja lain sebagai melakukan pekerjaan yang tidak memadai atau
loyo mungkin menafsirkan ini sebagai ancaman karena bisnis kesejahteraan, dan demikian dengan
mereka sendiri, tergantung pada kualitas layanan yang mereka berikan. Hubungan antara persepsi
keterlibatan kerja dan stres peran diharapkan. Sebuah motivasi intrinsik contohnya tenaga kerja
menunjukkan pengetahuan pekerjaan tinggi baik sehubungan dengan ekspektasi kinerja dan
perilaku (Weitz, Sujan, & Sujan, 1986) ,yang mengarah ke pengurangan role conflict. Seorang
karyawan memahami rekan kerja sebagai kurang motivasi yang memadai. Juga, sebuah lingkungan
di mana karyawan memahami harapan, dan tanggung jawab.
Ho1 : Persepsi karyawan tentang keterlibatan kerja tidak berpengaruh negatif terhadap role conflict
Ha1 : Persepsi karyawan tentang keterlibatan kerja berpengaruh negatif terhadap role conflict
Role ambiguity mengacu pada harapan yang tidak jelas dan tidak jelas yang ditetapkan untuk
karyawan, sehingga karyawan tidak yakin akan apa yang diharapkan mereka (Turner, 1995).
Menurut Weitz et al., 1986, tiap karyawan dapat menunjukkan pengetahuan terhadap pekerjaan
yang ia terima yang akan mengurai role ambiguity dan tujuan berkurangnya ambiguitas dari suatu
di mana pekerja tidak memiliki motivasi untuk memperoleh atau bertindak.
Ho2 : Persepsi karyawan tentang keterlibatan kerja tidak berpengaruh negatif terhadap role
ambiguity
Ha2 : Persepsi karyawan tentang keterlibatan kerja berpengaruh negatif terhadap role ambiguity
Penelitian di bidang non-marketing, seperti pegawai pemerintah dan pekerja pabrik, juga
menunjukkan hubungan positif langsung antara komponen mendukung lingkungan kerja dan
kepuasan kerja (Kirmeyer & Lin, 1987). Bahkan di antara pekerjaan sederhana seperti pembuatan
kain pel, tenaga kerja yang berdedikasi yang berkonsentrasi pada bekerja untuk yang terbaik dari
kemampuan mereka menunjukkan kepuasan kerja yang tinggi dibandingkan dengan yang tidak
bekerja yang terlibat dalam pekerjaan yang sama (Csikszentmihalyi, 2014)
Ho3 : Persepsi karyawan tentang keterlibatan kerja tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan
kerja
Ha3 : Persepsi karyawan tentang keterlibatan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja
Dukungan atasan adalah sejauh mana karyawan merasa bahwa supervisor menawarkan dukungan
karyawan, dorongan dan perhatian (Burke, Borucki, & Hurley, 1992) . Suatu tingkat dukungan atasan
dapat mempengaruhi kinerja karyawan, namun, efeknya mungkin dimediasi oleh stres peran.
Misalnya, cara yang penting di mana pengawas memfasilitasi kinerja karyawan adalah dengan
memberikan sumber kunci (misalnya, peralatan dan pelatihan). Tenaga kerja yang dianggap kurang
fasilitasi dengan cara ini adalah indikasi umumnya tinggi role conflict (Rizzo, House, & Lirtzman,
1970)
Ho4 : Persepsi karwayan tentang dorongan atasan tidak berpengaruh negatif terhadap role conflict
Ha4 : Persepsi karwayan tentang dorongan atasan berpengaruh negatif terhadap role conflict
Menurut Gilboa,Di antara tiga faktor penyebab stres, ambiguitas peran paling mungkin terjadi dan
dipandang sebagai penghalang murni, dengan komponen tantangan yang kecil (Eatough, Chang,
Miloslavic, & Johnson, 2011). Jika seorang karyawan memahami informasi penting mengenai kinerja
harapan, metode untuk memenuhi harapan ini, dan kejadian sehari-hari lainnya yang berkaitan
dengan kinerja (perubahan menu, spesial, dll) tidak didistribusikan secara luas, maka role
ambiguitas berkemungkinan (Rizzo et al., 1970).
Ho5 : Persepsi karwayan tentang dorongan atasan tidak berpengaruh negatif terhadap role
ambiguity
Ha5 : Persepsi karwayan tentang dorongan atasan berpengaruh negatif terhadap role ambiguity
Persepsi dari tim manajemen yang mendukung, seperti persepsi rekan kerja yang terlibat, juga
cenderung mempengaruhi kepuasan kerja langsung (Kirmeyer & Lin, 1987). Jika seorang karyawan
merasakan bahwa pengawas menunjukkan kepedulian bagi pekerja dan memberikan dukungan
sosioemosional pada umumnya, ini akan menyebabkan penilaian yang positif dari lingkungan dan
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meningkatkan kepuasan kerja langsung (Kopelman, Brief, & Guzzo, 1990). Pengawas yang
dianggap umumnya mendukung tenaga kerja bantuan kepuasan peningkatan kerja antara
karyawan.
Ho6 : Persepsi karyawan tentang dukungan atasan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan
kerja
Ha6 : Persepsi karyawan tentang dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja
Menurut Flutz, dalam pelayanan ritel menyediakan jalan keluar 'escape' dari pelanggan yang
mungkin berkontribusi terhadap role conflict . Role conflict dapat diatasi dengan tampil konsisten
dengan permintaan pelanggan dari pada beberapa permintaan yang saling bertentangan. Perilaku
seperti itu akan terjadi konsisten dengan literatur bantuan yang menunjukkan bahwa
ketidakmampuan untuk melarikan diri meningkat Membantu perilaku dibandingkan dengan situasi
di mana jalan keluar tersebut mudah, meski membantu tidak konsisten dengan beberapa
kepercayaan atau permintaan sebelumnya (Babin & Boles, 1996). Kecenderungan untuk berpihak
pada pelanggan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik seperti yang ditunjukkan dengan
mekanisme seperti komisi penjualan, tip, dan evaluasi pelanggan.
Ho7 : Role conflict tidak berpengaruh positif terhadap kinerja
Ha7 : Role conflict berpengaruh positif terhadap kinerja
Konflik peran mengacu pada simultan ekspektasi kontradiktif dari rekan kerja yang ikut campur satu
sama lain dan menyulitkan menyelesaikan tugas pekerjaan (Turner, 1995). Banyak temuan
penelitian menunjukkan bahwa ada faktor penyebab stres efek merugikan pada sikap karyawan dan
meningkatkan respons ketegangan (Fried, Shirom, Gilboa, & Cooper, 2008). Konflik peran
cenderung memiliki komponen tantangan yang sedikit lebih tinggi, sebagai karyawan mungkin
mencoba menawar dengan berbagai sumber karya kontradiktif harapan untuk memenuhi semua
tuntutan mereka.
Ho8 : Role conflict tidak berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja
Ha8 : Role conflict berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja
Faktor penyebab stres adalah hal yang paling banyak diteliti dalam stress kerja (Fried et al., 2008).
Banyak temuan penelitian menunjukkan bahwa ada role ambiguity mempunyai efek merugikan pada
sikap karyawan dan meningkatkan respons ketegangan (Eisenberger, Stinglhamber,
Vandenberghe, Sucharski, & Rhoades, 2002). ambiguitas mengurangi keinginan upaya demikian
pula dengan pengurangan kinerja (Vande Walle, Brown, Cron, & Slocum, 1999)
Ho9 : Role ambiguity tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja
Ha9 : Role ambiguity berpengaruh negatif terhadap kinerja
Penelitian telah sering disimpulkan itu dari tiga faktor penyebab, ambiguitas dan konflik peran
hubungan yang lebih kuat dengan berbagai reaksi karyawan, seperti pekerjaan kepuasan, komitmen
organisasi, kelelahan emosional, dan ketegangan dan kecemasan, daripada overload peran
(Eatough et al., 2011). Karyawan mengevaluasi masing-masing stressor pada dua dimensi dasar.
Dimensi pertama, rintangan,mengacu padasejauh mana stressor dianggap mengancamdan
menghambat prestasi kerja individu. Kedua dimensi, tantangan, mengacu pada sejauh mana
seorang pemicu stres dipandang sebagai peluang belajar dan berprestasi potensial (Fried et al.,
2008)
Ho10 : Role ambiguity tidak berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja
Ha10 : Role ambiguity berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja
Overload peran memiliki komponen rintangan dan tantangan yang kuat. Meski peran overload bisa
dianggap sebagai ancaman karena Ini merupakan permintaan yang luar biasa pada karyawan yang
melebihi Kemampuan mereka atau sumber daya coping, itu juga berasal dari karyawan mengambil
lebih banyak tanggung jawab atau tugas menantang agar berkembang atau tumbuh (Fried et al.,
2008).
Menurut rizzo , overload peran menggambarkan situasi di mana Karyawan merasa bahwa ada
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terlalu banyak tanggung jawab atau kegiatan diharapkan mereka diberi waktu yang tersedia,
kemampuan mereka, dan lainnya kendala (Eatough et al., 2011).
Ho11 : Role overload tidak berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja
Ha11 : Role overload berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja
Kebahagiaan adalah susunan awam. Penelitian ilmiah tentu menuntut ketepatan tambahan untuk
mengoperasionalkan kebahagiaan di tempat kerja secara memadai,(Cropanzano, Cropanzano,
Wright, & Wright, 2001). Setidaknya ada 3 penyebab hubungan antara kepuasan kerja dengan
kinerja : (a) kepuasan kerja menyebabkan kinerja, (b) kinerja menyebabkan kepuasan kerja, (c)
kedua kepuasan kerja dan kinerja disebabkan oleh factor ketiga (Judge, Thoresen, Bono, & Patton,
2001)
Ho12 : Kinerja tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja
Ha12: Kinerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja

3. METODOLOGI PENELITIAN
Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada individu-individu yang masuk dalam kategori generasi Y. Menurut Yoris
Sebastian dr OMG Consulting, Generasi Millenials adalah generasi terbesar di Indonesia yang mana
persentasenya mencapai 50 sampai 60 persen. Individu yang akan di teliti juga di pilih dengan
ketentuan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat keterlibatan kerja, dorongan atau
dukungan atasan dan peran stres yang mempengaruhi karyawannya. Oleh Karena itu akan di teliti
karyawan yang telah bekerja minimal 1 tahun di industri makanan dan minuman juga bekerja di
wilayah Jabodetabek. Peneliti memilih wilayah Jakarta karena Jakarta adalah kota Metropolitan
bukan hanya aktivitas ekonominya yang besar, tingkat stres dan kompetitifnya juga besar.
Desain Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif karena penelitian pada
taraf mendiskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan
variabel lainnya.Sedangkan jika penelitian dilakukan bukan sekadar mendiskripsikan variabel
penelitian tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya dengan variabel-variabel lainnya disebut
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penelitian analitik (Kuntjojo, 2009).Di dalam penelitian ini peneliti memilih desain penelitian dengan
metode cross sectional yang mana peneliti akan melakukan penelitian segaligus pengamatan pada
satu kali dan pada satu waktu, tidak ada follow up.
Operasionalisasi variabel
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
Variabel
Keterlibatan
Kerja (KK)

Definisi
Internalisasi nilai-nilai tentang
kebaikan pekerjaan atau pentingnya
pekerjaan bagi keberhargaan
seseorang. Keterlibatan kerja
sebagai tingkat sampai sejauh mana
performansi kerja seseorang mempengaruhi harga dirinya dan tingkat
sampai sejauh mana seseorang
secara psikologis
mengidentifikasikan diri terhadap
pekerjaannya atau pentingnya
pekerjaan dalam gambaran diri
totalnya. Individu yang memiliki
keterlibatan yang tinggi lebih meng identifikasikan dirinya pada
pekerjaannya dan menganggap
pekerjaan sebagai hal yang sangat
penting dalam kehidupannya

Measuremen
KK1 Saya bangga dengan
organisasi
KK2 Individu cukup
berusaha dengan apa yang
dilakukan
KK3 Sedikit orang yang
disini hanya untuk
menghabiskan waktu
KK4 Sangat mudah untuk
membuat orang melakukan
pekerjaan lebih
KK5 Banyak orang yang
bekerja sukarelawan

(Lodahl & Kejner, 1965)

(Billings & Moos, 1982)

Dorongan
Dorongan atasan beranggapan
Atasan (DA) bahwa untuk memenuhi kebutuhan
sosioemosional dan untuk
menentukan kesiapan organisasi
untuk menghargai upaya
peningkatan kerja, karyawan
mengembangkan keyakinan global
yang menyangkut sejauh mana
organisasi menghargai kontribusi
mereka dan peduli tentang
kesejahteraan mereka

(Shanock & Eisenberger, 2006)

Instrumen
Likert Scale
1-6

DAI Atasan saya cenderung Likert Scale
berbicara kepada karyawan 1-6
DA2 Atasan saya biasanya
memperhatikan ide yang
diberikan oleh karyawan
DA3 Atasan saya sering
memberikan kritikan pada
masalah kecil
DA4 Atasan saya berharap
terlalu
banyak
pada
karyawan
DA5 Atasan saya membela
karyawannya
(Billings & Moos, 1982;
Kirmeyer & Lin, 1987)

Pengaruh Keterlibatan Kerja..., Ratu Aisyah Ratih Primaputri, Ma.-IBS, 2017

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)
Variabel
Role
Ambiguity
(RA)

Role
Conflict
(RC)

Role
Overload
(RO)

Kinerja
Pekerjaan
(KP)

Definisi
Ketidakpastian tentang
tindakan apa yang harus
dilakukan untuk
menyelesaikan suatu peran

(Peterson et al., 1995)
Ketidaksesuaian dalam
harapan-harapan yang di
komunikasikan yang
berdampak pada kinerja
peran yang dijalankan

(Rizzo et al., 1970)
Banyaknya jumlah tuntutan
yang ada dalam peran
seseorang

(Schaubroeck et al., 1989)
Kinerja merupakan suatu fungsi
dari motivasi dan kemampuan
untuk menyelesaikan tugas atau
pekerjaan seseorang harus
memiliki derajat kesediaan dan
tingkat kemampuan tertentu.
Kesediaan dan ketrampilan
seseorang tidaklah cukup efektif
untuk mengerjakan sesuatu
tanpa pemahaman yang jelas
tentang apa yang akan
dikerjakan dan bagaimana
mengerjakannya
(Hersey & Blanchard, 2012)

Measuremen
RAl Ada rencana dan tujuan yang
jelas pada pekerjaan saya
RA2 Saya tahu tanggung jawab
saya
RA3 Saya tahu apa yang di
harapkan pada saya
RA4 Ada Penjelasan yang jelas
tentang apa yang harus di lakukan
(Rizzo et al., 1970)
RC1 Terkadang saya harus
melanggar peraturan untuk
menjalankan tugas saya
RC2 Terkadang saya harus
menerima perintah yang tidak
sesuai dari dua orang atau lebih.
RC3 Terkadang saya melakukan
hal yang dapat di terima oleh satu
orang tetapi tidak dapat di terima
oleh orang lain
RC4 Saya menerima tugas dengan
bahan yang kurang
(Rizzo et al., 1970)
RO1 Saya harus melakukan halhal yang sebenarnya tidak saya
punya waktu dan energi.
RO2 Ada kalanya saya tidak dapat
memenuhi harapan semua orang
RO3 Sepertinya saya tidak pernah
punya waktu untuk diri sendiri.
RO4 Saya membutuhkan lebih
banyak waktu untuk melakukan
semua hal yang diharapkan dari
diri saya.
(Thiagarajan, 2006)
KP1 Penjualan saya lebih banyak dari
karyawan lain
KP 2 Saya termasuk karyawan terbaik
disini
KP3 Saya mengatur waktu bekerja
dengan baik
KP4 Saya mengerti lebih banyak
tentang product disini
KP5 Saya atau apa yang diinginkan
pelanggan
KP6 Saya ahli dalam pekerjaan saya
KP7 Saya mendapat tips yang lebih
banyak dari yang lainnya
(Michaels, Day, & Joachimsthaler,
1987)
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Instrumen
Likert Scale
1-6

Likert Scale
1-6

Likert Scale
1-6

Likert Scale
1-6

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)
Variabel
Kepuasan
Kerja
(KEP)

Definisi
kepuasan kerja sebagai
perasaan positive tentang
pekerjaan sebagai hasil
evaluasi karakter-karakter
pekerjaan tersebut

Measuremen
KEP1 Saya nyaman dengan
pekerjaan saya
KEP2 Saya merasa senang
dengan pekerjaan saya
KEP3 Saya cukup puas dengan
pekerjaan saya sekarang
KEP4 Banyak waktu yang saya
habiskan untuk bekerja
KEP5 Saya benar-benar suka
dengan pekerjaan saya
KEP6 Hampir setiap hari saya
antusias menjalani pekerjaan saya
KEP7 Pekerjaan saya cukup
menyenangkan
KEP8 Saya menemukan
kenikmatan dalam pekerjaan saya
KEP9 Saya puas karena memilih
pekerjaan ini
(Judge et al., 2001)
(Brayfield & Rothe, 1951)
Sumber : Data Sekunder (Diolah):Ms.Word2016

Instrumen
Likert Scale
1-6

Metode Pengolahan dan Analisis Data
Pada penelitian ini digunakan metode SEM (Structural Equation Modeling). Menurut Hoyle, SEM
memiliki karakteristik yang terdiri dari 2 model yaitu model variabel laten dan model pengukuran.
Diagram lintasan dapat menggambarkan atau menspesifikasi model SEM denggan lebih jelas dan
mudah terutama dibandingkan dengan menggunakan model matematik. Jika diagram lintasan sebuah
model digambar secara benar dan mengikuti aturan yang telah di tetapkan, maka akan dapat di
turunkan model matematik dari model tersebut (Wijanto, 2008) , dalam proses menjalankannya SEM di
dukung dengan software AMOS 22. Dalam pengolahan data,SEM memiliki tahapan- tahapan dan
prosedur analisisnya (Bollen & Pearl, 2013). Tenik Pengolahan menggunakan purposive sample.

4.ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Data yang di olah sebanyak 190 kuesioner yang telah di saring dengan pertanyaan saringan. model
penelitian terdiri dari 7 variabel,12 hipotesis dan di analisis menggunakan aplikasi AMOS
22Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditunjukkan hasil analisa Degree of Freedom pada tabel
4.1 sebagai berikut:
Tabel 4.1 Computation of Degrees of Freedom
Number of distinct sample moments
Number of distinct parameters to be estimated
Degrees of Freedom
Sumber: AMOSver22
Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai dari degrees of freedom adalah
masuk ke dalam kategori over-identified dan positif.

324
84
240
240, artinya data tersebut
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Pengujian Goodness of Fit memiliki tujuan untuk melihat spesfikasi model dengan data sampel yang
ada. Dari pengujian ini dapat ditentukan seberapa baik spesifikasi model penelitian dengan data sampel
atau teramati. Pada table 4.2 menunjukkan nilai dari GOF.
Tabel 4.2 Hasil Penelitian Goodness of Fit
Fit Measure
Good Fit
Hasil Penelitian
Kesimpulan
CMIN/DF
<5
2.9076
Good Fit
CFI
> 0.9
0.737
Poor Fit
RMSEA
< 0.8
0.1
Poor Fit
Sumber : AMOSver22,Ms.Excel 2016
Pada hasil pengujian hipotesis dapat di ketahui nilai p merupakan signifikan atau tidaknya hubungan
antar variabel tersebut. Pada tabel 4.3 menunjukkan hasil dari olah data dengan aplikasi AMOS versi
22 dan di dirapihkan dengan menggunakan Ms.Excel 2016.
Tabel 4.3 Output Regression
Estimate
C.R.
P
Kesimpulan
0.554
5.939
***
H2 didukung oleh data
-0.223
-2.814
0.005
H1 didukung oleh data
0.222
3.829
***
H5 didukung oleh data
0.239
3.109
0.002
H4 didukung oleh data
0.947
5.702
***
H9 didukung oleh data
0.151
1.789
0.074
H7 tidak di dukung oleh data
0.407
2.236
0.025
H3 tidak di dukung oleh data
0.136
1.54
0.124
H6 tidak di dukung oleh data
-0.131
-3.318
***
H11 di dukung oleh data
0.227
0.926
0.355
H12 tidak di dukung oleh data
0.421
0.986
0.324
H10 tidak di dukung oleh data
0.13
1.302
0.193
H8 tidak di dukung oleh data
Sumber:AMOSver22,Ms Excel 2016

Hipotesis
RA <- KK
RC <- KK
RA <- DA
RC <- DA
KP <- RA
KP<- RC
KEP <- KK
KEP <- DA
KEP <-RO
KEP <- KP
KEP <- RA
KEP <-RC

Untuk memperjelas tabel output regression, maka peneliti menyediakan model hipotesis sebagai
berikut:
Keterlibatan
Kerja (KK)
H2,estimat
e 0.554
p-value
***

H4,estimate
0.239
p-value 0.002
Dorongan
Atasan
(DA)

H1,estimat
e
-0.223
p-value
0.005

H3,estimat
e 0.407
p-value
0.025

Kinerja
Pekerjaan
(KP)

Role
Conflict
(RC)
Role
Ambiguity
(RA)
Role
Overload
(RO)

H9,estimate
0.947
p-value ***
H8,estimate
0.13
p-value 0.193

H12,estimate 0.227
p-value 0.355

H10,estimate
0. 421
p-value 0.324
H11,estimate
-0.131
p-value ***

H6,estimate 0.136
p-value 0.124
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Kepuasan
Kerja
(KEP)

1.1 Pengaruh keterlibatan kerja terhadap role conflict
Berdasarkan uji output regression di dapatkan hasil keterlibatan kerja berpengaruh negatif terhadap
role conflict dengan nilai estimasi -0.223 dan p-value 0.005. Hal tersebut membuktikan bahwa para
karyawan atau staff yang bekerja pada industri makanan dan minuman dan termasuk dalam golongan
Gen Y merasakan bahwa semakin mereka terlibat dalam pekerjaannya maka role conflictnya semakin
berkurang. Hasil dari uji ini juga mendukung penelitian sebelumnya (Weitz et al., 1986) mengatakan
karyawan dengan pengetahuan yang yang tinggi mengenai pekerjaannya akan mengarahkan kepada
pengurangan role conflictPenelitian ini sejalan dengan yang sebelumnya, yang menyebutkan bahwa
keterlibatan kerja berpengaruh negatif terhadap role conflict (Babin & Boles, 1996).
1.2 Pengaruh keterlibatan kerja terhadap role ambiguity
Berdasarkan uji hipotesis di nyatakan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh positif dan dan didukung
oleh data hal tersebut bertentangan dengan penelitian sebelumnya dengan nilai estimasi 0.554 dan pvalue ***. Pada penelitian (Babin & Boles, 1996) menyatakan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh
negatif. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan berdasarkan karyawan PT.X, menyebutkan bahwa
semakin adanya keterlibatan kerja maka pekerjaan yang di jalankan semakin bias. Pekerjaan yang
semakin bias tersebut tidak menghalangi para karyawan untuk tetap bekerja, ada karyawan yang
memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil rewards yang lebih banyak.
1.3 Pengaruh Keterlibatan kerja terhadap Kepuasan kerja
Pada hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa berpengaruh positif tetapi tidak di dukung oleh data dengan
nilai estimasi 0.407 dan p-value 0.025. Pada penelitian sebelumnnya hal tersebut juga terjadi, oleh
karena itu hasil dari uji output regression ini mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan. Para karyawan
atau staff yang bekerja pada industri makanan dan minuman dengan golongan Gen Y merasa dengan
melibatkan diri pada pekerjaan, para karyawan tersebut merasakan kepuasan dalam bekerja.
1.4 Pengaruh Dorongan Atasan dan Role conflict
Berdasarkan output regression hal tersebut berpengaruh positif dan di dukung oleh data dengan nilai
estimasi 0.239 dan p-value 0.002. Artinya para karyawan merasa bahwa dengan adanya dorongan
atasan terhadap dirinya, membuat karyawan atau staff tersebut merasakan konflik peran. Hal tersebut
tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya (Babin & Boles, 1996) yang menyatakan semakin tingginya
tingkat dorongan dari atasan akan mengurangi konflik peran karyawan. Pada hasil kajian ini karyawan
merasakan dengan adanya dorongan dari atasan maka karyawan terserbut memiliki tekanan pada
peran yang ia jalan kan.
1.5 Pengaruh Dorongan atasan dan Role ambiguity
Di jelaskan bahwa berpengaruh positif dan di dukung oleh data dengan nilai estimasi 0.222 dan p-value
***. Seperti yang sebelumnya pada penelitian sebelumnya dalam hal ini terdapat perbedaan yang mana
karyawan merasakan jika ia di berikan perhatian lebih dari atasannya, ia akan merasakan tekanan yang
membuat nya tidak nyaman. Pada kajian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan
bahwa dorongan atasan mengurangi peran ambiguitas. Pada industry makanan dan minuman semakin
atasan memberikan dukungannya maka karyawan semakin merasakan adanya kebiasan dalam
pekerjaannya. Kebiasan dalam pekerjaan dalam hal ini adalah pekerjaan yang seharusnya bukan ia
kerjakan maka di kerjakan oleh dirinya.
1.6 Pengaruh Dorongan Atasan dan Kepuasan kerja
Pada pembahasan kali ini output regressionnya berpengaruh positif tetapi tidak di di dukung oleh data
atau dapat di sebut dengan tidak signifikan dengan nilai estimasi 0.136 dan p-value 0.124.Pada
penelitian sebelumnya di sebutkan bahwa kedua variabel saling berhubungan tetapi tidak signifikan.
Hal ini menunjukkan bila karyawan merasakan adanya dorongan atasan maka ia merasa ada kepuasan
dalam bekerja.
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1.7 Pengaruh Role conflict dengan kinerja
Pada output regression di atas di ketahui bahwa berpengaruh positif tetapi tidak di dukung oleh data
dengan nilai estimasi 0.151 dan p-value 0.074. Pada penelitian sebelumnya variabel ini memang ada
teori yang menyebutkan positif dan ada yang menyebutkan berhubungan negatif, tetapi dalam kajian
ini objek yang di ambil adalah karyawan dengan golongan staff dan pada industri makanan dan
minuman. Pada penelitian sebelumnnya juga memiliki hasil yang sama
1.8 Pengaruh Role conflict dengan Kepuasan kerja
Berdasarkan data hasil uji hipotesis dikatakan bahwa memiliki pegaruh positif tetapi tidak di dukung
oleh data dengan nilai estimasi 0.421 dan p-value 0.193. Berbeda dengan penelitian sebelumnnya yang
mengatakan bahwa semakin banyak konflik peran maka kepuasan karyawan semakin rendah (Babin &
Boles, 1996)
1.9 Pengaruh Role ambiguity dengan Kinerja
Pada pembahasan sama seperti yang sebelumnya apa yang peneliti sebelumnya (Eatough et al., 2011)
teliti, berbeda dengan hasil regresinya dengan nilai estimasi 0.947 dan p-value ***. Pada hasil yang
baru para staff merasa semakin banyak ambiguitas maka semakin meningkat kinerjanya. Hal tersebut
dapat di sebabkan karena pada industri makanan dan minuman para karyawan berlomba-lomba dalam
mencapai target dan rewards yang di janjikan. Sehingga adanya ke ambiguitasan dalam pekerjaan tidak
menghalangi karyawan Gen Y berkerja.
1.10

Pengaruh Role ambiguity dengan Kepuasan kerja

Hasil regresi berbeda dengan apa yang di teliti peneliti sebelumnya dengan nilai estimasi 0.421 dan pvalue 0.324. Berpengaruh positif dan tidak di dukung oleh data. Menurut Eatough et al., (2011) semakin
banyak ambiguitas maka kepuasan kerja karyawan menurun
1.11

Pengaruh Role overload dengan Kepuasan kerja

Hasil regresi dan hasil yang penelitian terdahulu lakukan berpengaruh negatif dan di dukung oleh data
dengan nilai estimasi -0.131 dan p-value ***. Oleh Karena itu para karyawan dengan golongan Gen Y
yang bekerja di industri makanan dan minuman cenderung tidak menginginkan adanya peran
berlebihan terhadap pekerjaannnya,yang mana akan membuat penurunan terhadap kepuasan kerja
karyawan (Eatough et al., 2011)
1.12

Pengaruh Kinerja dengan kepuasan kerja

Pada hasil di atas berpengaruh positif tetapi tidak di dukung oleh data dengan nilai estimasi 0.227 dan
p-value 0.355. Pada jurnal Babin & Boles (1996) juga terjadi hal yang sama, dimana kedua variabel
tersebut berhubungan tetapi tidak signifikan. Para karyawan merasa bahwa semakin tingginya kinerja
mereka, mereka pun semakin puas dengan hasilnya

11
Pengaruh Keterlibatan Kerja..., Ratu Aisyah Ratih Primaputri, Ma.-IBS, 2017

Tabel 4.4 Rata-rata Derajat Persetujuan Responden
Variabel

Indikator
Mean
KK1
4.9105
KK2
4.7789
Keterlibatan Kerja
KK3
4.4052
KK5
4.2421
DA1
4.6947
Dorongan Atasan
DA3
4.6052
DA5
4.6526
RA1
4.8526
Role Ambiguity
RA2
5.0315
RA3
5.0052
RC1
4.1894
Role Conflict
RC3
4.3052
RC4
4.2315
RO1
4.1842
Role Overload
RO2
4.4947
RO3
4.1947
KP1
4.5052
Kinerja Pekerjaan
KP3
4.7894
KP6
4.5726
KEP2
4.9368
KEP4
4.7052
Kepuasan Kerja
KEP6
4.8157
KEP8
4.8947
KEP9
4.8
Sumber : Ms.Excel 2016
1. Role overload berpengaruh negatif dan di dukung oleh data terhadap kepuasan kinerja dengan
nilai estimasi -0.131 dan p-value ***. Rata-rata derajat persetujuan responden di ketahui bahwa
RO1 “Saya harus melakukan hal-hal yang sebenarnya saya tidak punya waktu dan energi”
dengan mean 4.1842 dan RO3 “sepertinya saya tidak pernah waktu untuk sendiri” dengan mean
4.1947 . Pada indikator tersebut dapat di kurangi dengan manajemen waktu, yang mana
perusahaan
melakukan analisis pekerjaan sehingga pada setiap karyawan dapat
melaksanakan tugasnya yang sesuai dan tidak berkeberatan melaksanakan tugasnya. Pada
setiap individu juga dapat melakukan manajemen waktu yang baik.,bila sudah melakukan
manajemen waktu dan analisis pekerjaan dan masih ada karyawan yang kekurangan waktu
untuk bisa sendiri maka perlunya rekrutmen dilakukaan.
2. Role overload berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan indikator RO2 “Ada kalanya saya
tidak dapat memenuhi harapan semua orang” dengan mean 4.947. Pada indikator tersebut
dapat melakukan analisis pekerjaan dan job desk. Sehingga setiap karyawan tidak harus
memenuhi kepuasan semua orang. Adanya maka pekerjaan lebih terarah dan sesuai
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5.KESIMPULAN DAN SARAN
Pada kajian ini dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisi dan pebahasan pada bab sebelumnya.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan-hubungan antar variabel keterlibatan kerja,
dorongan atasan, role stressor, dan kinerja terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan hasil analisis yang
telah dijelaskan, pada penelitian ini menunjukkan 6 hipotesis terbukti berpengaruh signifikan dan 6
hipotesis terbukti tidak memilki pengaruh.Dalam hasil pengujian dapat di simpulkan bahwa :
Keterlibatan kerja terbukti berpengaruh negatif terhadap Role conflict, Keterlibatan kerja terbukti
berpengaruh positif terhadap role ambiguity, Keterlibatan kerja terbukti tidak memiliki pengaruh
terhadap kepuasan kerja, Dorongan atasan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap role conflict,
Dorongan atan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap role ambiguity, Dorongan atasan terbukti
tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja, Role conflict terbukti tidak memiliki pengaruh
terhadap kinerja, Role conflict terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kinerja, Role
ambiguity terbukti mmemiliki pengaruh positif terhadap kinerja, Role ambiguity terbukti tidak me
miliki pengaruh terhadap kepuasan kerja, Role overload terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap
kepuasan kerja, Kinerja terbuktitidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja pada penelitian ini
Berikut saran yang dapat di berikan bagi perusahaan atau industri makanan dan minuman ;
Berdasarkan implikasi manajerial dapat di saran kan bahwa perlunya perusahaan melakukan analisis
pekerjaan agar setiap karyawan tidak hanya merasa terlalu banyak beban peran dan pekerjaan tetapi
pekerjaan tebih terarah,bila analisis pekerjaan telah di lakukan dan masih ada karyawan yang merasa
pekerjaannya masih lebih banyak maka perlunya rekrutmen perusahaan, Pentingnya job desk yang
sesuai agar peran kerja bagi setiap karyawan agar karyawan tidak merasa harus memenuhi semua
kepentingan.
Saran bagi karyawan Gen Y dan saran bagi peneliti selanjutnya : Kelebihan yang di miliki Gen Y dengan
rasa ingin tahu yang tinggi dan ignorant dapat menjadi peluang ataupun ancaman bagi Gen Y itu sendiri.
Dalam penelitian ini di buktikan bahwa Gen Y tidak keberatan dengan adanya peran stress di
perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kemampuan Gen Y yang mampu beradaptasi
dengan baik, tetapi lebih baik agar fokus dengan satu pekerjaan agar dari pada bekerja multifungsi.
Role overload menjadi salah satu faktor yang menjadikan penurunan tingkat kepuasan karyawan
sehingga peneliti menyarankan pada karyawan Gen Y lebih baik berkoordinasi sebagai tim. variabelvariabel yang ada dapat di ambil dengan objek yang lain agar semakin banyak variasi pada industri
lainnya
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