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ABSTRAK 

Indonesia sebagai penghasil kopi terbesar di dunia, tetapi warga Indonesia 
lebih suka mengkonsumsi kopi dari negara lain ketimbang kopi Indonesia. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perceive organizational 
support and core self evaluation to job performance melalui  job engagement and 
organizational citizenship behavior. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian survei dengan metode 
analisis deskriptif dengan mengambil sampel dan menggunakan kuesioner sebagai 
data utama. Sampel dalam penelitian ini adalah 142 karyawan dari 250 karyawan 
dari PT. Anomali Coffee Indonesia. Responden dipilih dengan menggunakan teknik 
non probability sampling dan convenience sampling.  

Hasil analisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan 
hasilnya akan dirangkum sebagai berikut:1). Perceive Organizational berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Job Engagement 2). Core Self Evaluation 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Job Engagement 3). Job Engagement 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organanizational Citizenship Behavior 
4). Organizational Citizenship Behavior berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Job performance 

 

Keywords: Perceive Organizational, Core Self Evaluation, Job Engagement, 

Organizational Citizenship Behavior, Job Performance 
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ABSTRACT 

Indonesia as the largest coffee producer in world, but Indonesia citizens 
prefer to consume coffee from another countries rather then Indonesia coffee. The 
purpose of this study is to know influence of perceive organizational support and 
core self evaluation to job performance through job engagement and 
organizational citizenship behavior. 

This research is categorized as survey research with descriptive analysis 
method by taking sample and using questionnaire as the main data. The sample has 
been collect 142 employees from 250 employees of PT. Anomali Coffee Indonesia. 
The respondents are chosen by using non probability sampling and convenience 
sampling techniques.  

The results of analysis using Structural Equation Modeling (SEM) and its 
result would be summarized as below: 1). Perceive Organizational has positive and 
significant Job Engagement 2). Core Self Evaluation has positive and significant to 
Job Engagement 3). Job Engagement has positive and significant to Organizational 
Citizenship Behavior 4). Organizational Citizenship Behavior has positive and 
significant to Job Performance. 

 
Keywords: Perceive Organizational, Core Self Evaluation, Job Engagement, 

Organizational Citizenship Behavior, Job Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

 Kopi menjadi salah satu komoditas unggulan di Indonesia sejak 

pemerintahan hindia belanda pada awal tahun 1900an. Kopi yang memiliki kualitas 

terbaik yang hasilkan  perkebunan pemerintah hindia Belanda hampir semuanya 

diekspor. Sedangkan yang berkualitas rendah dan tidak laku diekspor akan dijual 

atau diberikan kepada rakyat dan buruh kebun untuk dijadikan minuman.  

Seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan pengetahuan rakyat Indonesia 

terhadap kualitas kopi, mendorong adanya perubahan dalam pola konsumsi kopi, 

yang sebelumnya hanya mengkonsumsi kopi yang berkualitas rendah sekarang 

dapat mengkonsumsi kopi berkualitas tinggi serta pengolahan kopi menjadi lebih 

inovatif seperti membuat kopi instan, kopi three in one, minuman kopi berbagai 

rasa seperti vanilla, cocoa, dan membuat expresso dan lain-lain.  

Banyaknya varian atau inovasi yang dilakukan dalam pengolahan kopi saat 

ini memberikan kemudahan dan banyaknya pilihan untuk masyarakat Indonesia 

untuk mengkonsumsi kopi. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir peningkatan 

industri kopi yang berdampak pada konsumsi kopi yang terus meningkat setiap 

tahunnya.  
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Tabel 1. 1 Konsumsi Kopi Indonesia 

No Tahun Jumlah 
Penduduk (jiwa) 

Kebutuhan Kopi 
(Kilogram) 

Konsumsi kopi 
(kg/kapita/Tahun) 

1 2010 237,000,000 190,000,000 0.80 

2 2011 241,000,000 210,000,000 0.87 

3 2012 245,000,000 230,000,000 0,94 
4 2013** 249,000,000 250,000,000 1.00 
5 2014** 253,000,000 260,000,000 1.03 
6 2015** 257,000,000 280,000,000 1.09 
7 2016** 260,000,000 300,000,000 1.15 

Sumber : (http://www.aeki-aice.org diakses pada28 Desember 2017) 

Keterangan : 

* Angka sementara 

** Estimasi  

 Pada Tabel 1.1 menujukkan bahwa meningkatnya konsumsi kopi di 

Indonesia, berjalan lurus dengan perubahan gaya hidup masyarakat khususnya anak 

muda yang suka menikmati kopi yang telah diolah menjadi latte dan  expresso yang 

biasanya di jual di cafe (kedai kopi).  

 Kondisi tersebut mendorong tumbuhnya kedai kopi (coffee shop) di 

Indonesia, serta fenomena masyarakat di kota-kota besar di Indonesia cenderung 

suka membelanjakan uangnya untuk membeli segelas kopi serta duduk santai di 

coffee shop. Melihat peluang pasar yang besar banyak coffee shop dari luar negeri 

berlomba-lomba untuk membuka cabang di Indonesia seperti starbuck, excelso dan 

lain-lain, ini berdampak pada berkembangnya coffee shop yang berasal dari luar 

negeri. Tahun 2007 Irvan Helmi dan Muhamad Abgari termotivasi untuk 
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mengenalkan kopi indonesia yang memiliki kualitas kopi yang tidak kalah dengan 

kopi dari luar negeri, oleh karena itu mereka mendirikan PT. Anomali Coffee yang 

mengusung kedai kopi (coffee shop) yang menggunakan 100% kopi asli dari 

Indonesia (https://swa.co.id diakses tahun 2017).  

 PT. Anomali Coffee berdiri sejak tahun 2007, saat ini perusahaan memiliki 

7 outlet  di Jakarta, 2 outlet di Bali dan 1 outlet di Makassar. PT, Anomali Coffee 

memiliki jumlah total karyawan sebanyak 142 orang yang tersebar di area Jakarta 

terdapat 25 orang karyawan di outlet senopati, 10 karyawan di outlet kemang, 10 

karyawan di outlet pakubuwono, 10 karyawan di outlet pondok indah, 10-15 

karyawan di outlet menteng, 15-20 karyawan di outlet setiabudi dan 10 karyawan 

di outlet pantai indah kapuk, sedangkan untuk area Bali terdapat 10 karyawan di 

outlet Jl. Dewi sri dan 15 karyawan di outlet ubud dan 15-20 karyawan di area 

Makassar. Tujuan didirikannya PT, Anomali Coffee tidak hanya untuk mencari 

keuntungan tetapi PT. Anomali Coffee ingin mempromosikan kopi asli Indonesia 

yang memiliki kualitas yang bagus, Perkembangan PT. Anomali Coffee cukup 

pesat terlihat dari konsumsi pelanggan di setiap outlet anomali sebesar 200-600 

gelas per hari, jika diakumulasi keseluruhan konsumsi pelanggan diseluruh outlet 

anomali sebesar 2000-6000 gelas per hari.  Tidak hanya itu PT. Anomali Coffee 

juga menjual roasted coffee bean yang penjualannya mencapai tiga ton perbulan 

yang sebelumnya hanya 10 kilogram-15 kilogram per bulan. Sehingga PT. Anomali 

Coffee menjadi pemasok biji kopi panggang untuk coffee shop lain. Biji kopi yang 

dimiliki PT. Anomali Coffee memiliki  beberapa keunggulan, khususnya biji kopi 

arabika yang diambil dari perkebunan-perkebunan kopi di Indonesia seperti 
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Sumatra Utara, Aceh, Cibeber (Jawa Barat), Luwak (Jawa Tengah), Flores dan 

Papua. Tidak hanya menjual dan menjadi pemasok biji kopi, PT. Anomali Coffee 

juga mengedukasi masyarakat yang datang ke store anomali untuk melihat proses 

roasting kopi dan pengolahan kopi serta konsumen dapat mencicipi secara langsung 

kopi yang baru saja diroasting secara cuma-cuma (gratis). 

PT. Anomali Coffee sangat memperhatikan sumber daya manusia 

merupakan modal penting dalam suatu organisasi, karena kinerja karyawan sangat 

berpengaruh terhadap pencapain tujuan perusahaan dan kualitas dari output (kopi) 

yang akan disajikan untuk konsumen. PT. Anomali Coffee melakukan motivasi 

terhadap karyawannya dengan memberikan training, reward, bonus, dan 

punishment bagi karyawan untuk kemajuan perusahaan.  

PT.Anomali Coffee menyediakan fasilitas pelatihan kopi (perceived 

organizational support) untuk melatih para karyawannya. Pelatihan tersebut 

bernama ICA (Indonesian coffee academy). ICA terdiri dari training coffee 

knowledge, coffee roasting dan service knowledge. Training tersebut dilakukan 

untuk karyawan baru dan masyarakat selain calon karyawan anomali, untuk 

karyawan yang berprestasi akan dibiayai oleh PT.Anomali Coffee untuk mengikuti 

kompetisi barista nasional maupun internasional sedangkan untuk masyarakat yang 

mengikuti program ICA mendapatkan sertifikat ICA. Karyawan yang telah 

dinyatakan sebagai karyawan tetap akan diberikan program development, kemudian 

karyawan yang telah mengikuti program development akan memberikan training 

kepada karyawan lainnya (core self evaluation), sehingga hal tersebut membuat 

karyawan merasa memiliki keterikatan terhadap pekerjaan (job engagement). 
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Mengukur job engagement karyawan menggunakan sistem KPI yang digunakan 

untuk pengembangan karir karyawan. 

Karyawan yang telah merasa terikat bukan karena mereka bekerja di PT. 

Anomali Coffee tetapi mereka merasa harus mengembangkan perusahaan lebih 

baik lagi kedepannya (organizational citizenship behavior), seperti business 

research untuk melihat prospek industri kopi yang harus dikembangkan dan 

mengedukasi petani kopi untuk kualitas kopi lebih baik agar supply ke PT. Anomali 

Coffee lebih baik lagi. Karyawan melakukan (organizational citizenship behavior) 

secara tidak langsung karyawan dapat meningkatkan kinerja (job performance) dan 

hasil yang lebih baik lagi untuk PT. Anomali Coffee Indonesia. 

Hal yang paling menarik dari penelitian ini adalah perusahaan memberikan 

pengetahuan mengenai kopi untuk semua customer yang datang pada saat roasting 

coffee analysis untuk memcicipi per setiap gelas nya dari keseluruhan produk yang 

di buat oleh PT. Anomali Coffee yang tidak dilakukan oleh coffee shop lainnya, 

sehingga customer akan mendapatkan pengetahuan baru tentang kualitas kopi yang 

baik. Penulis ingin melakukan penelitian mengenai perceived organization support, 

core self evaluation terhadap job engagement, job engagement yang berdampak 

pada organizational citizenship behavior yang berpengaruh terhadap  job 

performance. 

1.2   Ruang Lingkup Penelitian 

 Keterlibatan kerja karyawan merupakan permasalahan yang sering 

dibicarakan oleh perusahaan pada beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan 
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keterlibatan kerja  karyawan merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai 

pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan keuntungan bisnis bagi perusahaan 

(Robertson-smith & Markwick, 2009).  Karyawan yang terikat dengan perusahaan 

mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan penjualan, meningkatkan 

keuntungan perusahaan dan cenderung menetap diperusahaan (Roberts & 

Davenport, 2002).  

Penelitian ini berfokus pada perceive organizational support, core self 

evaluation sebagai variabel eksogen. Job engagement, organizational citizenship 

behaviour dan job performance sebagai variabel endogen. 

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Anomali Coffee di seluruh Indonesia 

dengan sample 142 karyawan. Penulis memilih PT Anomali Coffee Indonesia 

karena, Indonesia menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia dan industri 

kopi di Indonesia berkembang sangat pesat. PT Anomali Coffee Indonesia 

membantu menumbuhkan perekonomian Indonesia serta memberikan edukasi 

tentang kopi kepada seluruh petani. PT Anomali Coffee Indonesia coffee shop yang 

hanya menggunakan biji kopi Indonesia dan memiliki ICA (Indonesian Coffee 

Academy) yang tidak dimiliki coffee shop lain dan turut mengedukasi costumer 

yang datang ke Anomali Coffee. 
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1.3  Rumusan Permasalahan 

Pada  penelitian ini penulis akan menggali peran perceive organizational 

support dan core self evaluations terhadap job engagement terhadap organizational 

citizenship behavior serta implikasinya terhadap job performance. Sesuai dengan 

latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menentukan 

masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Apakah perceive organizational support memiliki pengaruh positif 

terhadap job engagement? 

2. Apakah core self evaluations memiliki pengaruh positif terhadap job 

engagement? 

3. Apakah job engagement memiliki pengaruh positif terhadap 

organizational citizenship behavior ?   

4. Apakah organizational citizenship behavior memiliki pengaruh positif 

terhadap job performance ? 
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1.4  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh variabel perceive organizational 

support terhadap variable  job engagement. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh variabel core self evaluations 

terhadap variable job engagement. 

3. Menguji dan menganalisis  pengaruh variable job engagement terhadap 

variable organizational citizenship behavior. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh variable organizational citizenship 

behavior terhadap variable job performance 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharap dapat memberi manfaat untuk akademik dan 

manajerial sebagai berikut:  

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Kontribusi Akademis  

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai pemberi informasi 

khususnya bidang sumber daya manusia dalam kaitannya dengan 

perceive organizational support, core self evaluations, job engagement, 

organizational citizenship behavior dan job performance, serta 
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menambah pengetahuan bagi pihak lain yang ingin melakukan 

penelitian dengan tema yang sama. 

2. Kontribusi Praktis  

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi PT. 

Anomali Coffee dalam mengatasi keterlibatan kerja karyawan, 

dukungan perusahaan untuk karyawan dan peningkatan kinerja kerja 

karyawan dimasa yang akan datang.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

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

ini, pengembangan rerangka pemikiran, hubungan antar variabel penelitian 

dan  hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, 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 pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil 

dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan 

dengam teori yang berlaku. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian serta 

saran bagi peneliti sejenis berikutnya dan implikasi penelitian terhadap 

praktik yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sonny Sumarsono (2003), sumber daya manusia atau human recources 

yaitu usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi dan manusia 

yang bekerja untuk memberikan jasa atau usaha. Kemudian menurut  (Bohlarander 

dan Snell, 2010:4) human resources management adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, 

kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, 

mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan 

dan memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dan bekerja 

Michael Armstrong (2002), manajemen sumber daya manusia didefinisikan 

sebagai pendekatan strategis terhadap aset organisasi yang paling berharga yaitu 

orang-orang yang bekerja disana secara individu dan kolektif berkontribusi 

terhadap pencapaian tujuannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh A’rabi 

& Ziyae (2016), sumber daya manusia sebagai asset paling berharga dari sebuah 

perusahaan, yaitu karyawan yang bekerja sama secara individu dan membantu 

perusahaan dalam mencapainya tujuan. Sumber daya manusia dapat dikaitkan 

dengan aktivitas yang mempengaruhi perilaku orang dan merangsang mereka untuk 

merancang dan menerapkan kebutuhan strategis (Ivan A. Setiawan, 2012).  
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2.1.2 Perceive Organizational Support (Persepsi/Merasakan Dukungan 

Organisasi) (POS) 

Menurut Eisenberger (1986) (Rich et al., 2010) perceived organizational 

support (POS) merupakan persepsi karyawan terhadap bagaimana organisasi 

menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Hal ini 

menunjukkan bahwa komitmen dari organisasi kepada karyawannya dapat sangat 

bermanfaat. Menurut Robbins & Coulter (2009), tingginya tingkat perceive 

organizational support mengarah kepada tingginya job satisfaction dan 

menurunkan turnover.  

Jainet al., 2013 menyatakan bahwa perceive organizational support pada 

dasarnya berarti pengakuan oleh organisasi terhadap kebutuhan, usaha, komitmen 

dan kesetiaan. Menurut Eisenberger et al.,1986 (Rich et al., 2010) Teori pendukung 

organisasi  mengusulkan agar karyawan mengembangkan kepercayaan global 

mengenai sejauh mana sebuah organisasi menghargai kontribusi dan kepedulian 

mereka terhadap kesejahteraan mereka. Organisasi yang bangga dengan karyawan 

mereka, memberikan kompensasi yang cukup, dan menjaga kebutuhan mereka. 

Dalam keadaan seperti ini, karyawan akan menginvestasi waktu mereka dalam 

bekerja sehingga dapat melampaui harapan organisasi dengan menunjukkan 

perilaku inovatif dan spontan dalam memperbaiki diri untuk meningkatkan fungsi 

organisasi.  
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Indikator dalam variabel  perceive organizational support menurut Saks 

(2006) sebagai berikut : 

1. Perusahaan tempat saya bekerja benar-benar peduli tentang 

kesejahteraan. 

2. Perusahaan tempat saya bekerja sangat menghargai tujuan dan hasil 

kerja. 

3. Perusahaan tempat saya bekerja menunjukkan perhatian.  

4. Perusahaan tempat saya bekerja peduli tentang pendapat. 

5. Perusahaan sanggup membantu saya jika saya membutuhkan bantuan 

khusus. 

6. Perusahaan bersedia membantu jika saya membutuhkan bantuan.  

7. Perusahaan memaafkan ketika saya melakukan kesalahan. 

8. Jika diberikan kesempatan perusahaan akan mengambil keuntungan dari 

saya.  

 

2.1.3 Core Self Evaluations (Evaluasi Diri) 

Menurut Judge (2003), evaluasi diri merupakan landasan yang paling 

mendasar dari individu terhadap diri. Menurut Hakim et al., (2003), berpendapat 

bahwa evaluasi diri adalah sifat tersembunyi yang merupakan sumber dari empat 

sifat spesifik seperti tingkat harga diri yang tinggi, self efficacy, stabilitas 

emosional, dan penghormatan diri yang luas, umum dan positif. 

Menurut Judge et al, (2003), evaluasi diri inti sebagai kesimpulan dasar atau 

evaluasi yang dilakukan oleh individu tehadap diri sendiri.  
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Indikator dalam variabel core self evaluations menurut Judge et al., (2003) 

sebagai berikut : 

1. Saya yakin mendapatkan keberhasilan dalam hidup saya. 

2. Ketika saya mencoba, biasanya berhasil. 

3. Terkadang saya menyelesaikan perkerjaan dengan sukses. 

4. Secara umum saya puas dengan diri sendiri. 

5. Saya menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup. 

6. Saya mampu mengatasi sebagian besar masalah. 

 

2.1.4 Job Engagement 

Mengukur work engagement dan pengukuran job engagement memiliki cara 

yang berbeda-beda menurut (Kular et al., 2008). Job engagement mengacu pada 

hubungan antara karyawan dengan pekerjaannya, sedangkan employee engagement 

terkait hubungan antara karyawan dengan organisasi (Schaufeli & Bakker, 2010). 

Organisasi membutuhkan karyawan yang enerjik, percaya diri, serta antusias dan 

minat dalam bekerja (bakker & schaufeli, 2008). Intinya organisasi modern 

membutuhkan tenaga kerja yang engaged (chungtai & buckley, 2011). Secara 

konseptual, kebutuhan ini di kenal dengan konsep job engagement.  

Menurut Kahn dalam (Ivan A. Setiawan, 2012), job engagement sebagai 

“stimultaenous employement and expression of a person’s preferred self in task 

behaviors that promote connections to work and to others, personel presence 

(physical, cognitive and emotional) and active, full performances”  
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Penulis menguraikan bahwa job engagement terkait dengan kebersamaan 

karyawan dalam melakukan pekerjaan secara bersama dan ekspresi setiap orang 

tetapi lebih mengutamakan diri dan melakukan tugas bersama dengan karyawan 

lain. 

Indikator dalam variabel  job engagement  menurut (Saks, 2006) sebagai berikut: 

1. Saya menaruh diri penuh di dalam di pekerjaan. 

2. Saya mengerjakan pekerjaan, terkadang lupa waktu. 

3. Semua pekerjaan dikerjakan dan saya benar-benar ada didalamnya. 

4. Saya fokus dalam bekerja karena tidak memikirkan hal lain. 

5. Saya sangat terlibat dalam pekerjaan ini. 

 

2.1.5 Organizational Citizenship Behavior 

Menurut Altoibi (2003) (Ivan A. setiawan 2012). perilaku organisasi  

organizational citizenship behavior adalah perilaku karyawan yang dilakukannya 

secara sukarela, tidak berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan sistem 

penghargaan dan secara keseluruhan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi 

organisasi. Menurut Luthans (2005), dasar kepribadian untuk organizational 

citizenship behavior tersebut merefleksikan ciri karyawan yang kooperatif, suka 

menolong, perhatian dan bersungguh-sungguh. organizational citizenship behavior 

juga didefinisikan sebagai perilaku individu yang sifatnya functional, pro social, 

extra-role yang diarahkan atau ditujukan kepada individu, kelompok atau 

organisasi Schnake (dalam Alotaibi,2003). 
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Organizational citizenship behavior  didefinisikan sebagai perilaku 

karyawan yang disengaja yang bersifat discretionary dan biasanya tidak dikenali 

atau dihargai namun tetap memperbaiki fungsi organisasi (Dalal, 2005). 

Menurut (Al-mahasneh, 2015), masing-masing, mendefinisikan OCB 

sebagai individu dan perilaku sukarela yang berada di balik peran fungsional utama 

dan sepenuhnya tergantung pada aspek kooperatif individu dalam organisasi tanpa 

imbalan atau insentif untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

Indikator dalam variabel organizational citizenship behavior menurut 

Hsiuju Rebecca Yen (2004) sebagai berikut: 

1. Membantu rekan kerja di pekerjaan. ( prilaku menolong) 

2. Mengingatkan rekan kerja tentang perubahan di perusahaan yang dapat 

mempengaruhi pekerjaan. (kesopanan) 

3. Melaksanakan  tugas melampaui persyaratan minimum. (ketelitian) 

4. Menahan diri untuk mengeluh dari hal sepele. (sikap sportif) 

5. Berpartisipasi dalam tata kelola perusahaan. (moral karyawan) 

 

2.1.6    Job Performance (Kinerja Kerja) 

Menurut Nugroho (2006) sejauh mana kesuksesan karyawan dalam 

mencapai tujuan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan  disebut dengan 

kinerja kerja. Menurut Nugroho (2006), Ukuran kesuksesan yang dicapai oleh 

karyawan tidak bisa digeneralisasikan dengan karyawan yang lain, karena harus 

disesuaikan dengan ukuran yang berlaku dan jenis pekerjaan yang dilakukannya. 
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Job performance adalah catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan pada 

sebuah fungsi kerja atau kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu (Nugroho, 

2006). Job performance seorang individu merupakan gabungan dari kemampuan, 

usaha dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkan, oleh karena 

itu job performance bukan menyangkut karakteristik pribadi yang ditunjukkan oleh 

seseorang melainkan hasil kerja yang telah dan akan dilakukan oleh seseorang. 

Menurut  Setyani (2006)  job performance sebagai pelaksanaan tugas yang 

diukur. Job performance merupakan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan (Setyani, 2006). Job performance merefleksikan seberapa baik individu 

memenuhi permintaan dalam bekerja. Job performance (kinerja) diartikan sebagai 

tingkatan dari pekerjaan aktual yang dilaksanakan oleh para individu. Menurut 

Setyani (2006), dengan demikian, kinerja dapat diartikan sebagai catatan 

keberhasilan dari suatu pekerjaan/tugas yang telah dicapai seseorang melalui 

evaluasi/menilai kerja karyawan yang dilakukan organisasi dalam kurun waktu 

tertentu (Setyani, 2006). 

Indikator dalam variabel job performance menurut Steven dan Gathan 

(1983) (Setyani, 2006) sebagai berikut:  

1. Kualitas kinerja yang diberikan pekerja sesuai dengan standar. 

2. Karyawan sudah memberikan produktivitas kerja yang baik.  

3. Hasil kerja lebih baik bila dibandingkan dengan rekan kerja. 

4. Hasil kerja lebih baik jika dibandingkan dengan pekerjaan yang mempunyai 

bobot setingkat. 
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2. 2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini 

dilakukan  oleh Rich, Lepine, & Crawford (2010) , Ivan A. Setiawan (2012), 

(Setyani, 2006), (Al-mahasneh, 2015), Turnley william (2003), (Shanock & 

Eisenberger, 2006), (Judge, Timothy AErez, 2003), Berikut ini adalah ringkasan 

penelitian terdahulu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rich et al., (2010), memiliki variabel value 

congruence, perceive organizational support, core self evaluations, sebagai 

variable independen, job engagement, job involvement, job satisfaction, motivation 

intrinsik sebagai variable intervening, dan task performance, dan organizational 

citizenship behavior sebagai variabel dependent. Penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan dari kinerja kerja terhadap karyawan (Rich et al., 2010). 

Penelitian ini menggunakan sample yang terdiri dari 245 orang supervisor 

pemadam kebakaran di florida/USA. Hasil variabel penelitian semua memiliki 

tingkat keandalan konsistensi internal diterima. Penelitian mengatakan bahwa 

karyawan lebih terlibat dalam pekerjaan mereka ketika mereka juga melaporkan 

tingkat nilai kesesuaian yang lebih tinggi, dukungan organisasi yang dirasakan, dan 

evaluasi diri inti. Karyawan yang mengatakan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi 

cenderung dilakukan oleh karyawan yang memiliki kinerja bagus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ivan A. Setiawan (2012), memiliki variabel 

perceive organizational support sebagai variabel independen, task performance 

dan job engagement sebagai variabel intervening, dan organizational citizenship 

behavior sebagai variabel dependen. Bertujuan untuk memberikan pemahaman job 
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engagement yang berkaitan dengan aspek sikap pegawai. Penelitian ini 

menggunakan sample 66 karyawan level staf, dan hasil studi menunjukan bahwa 

perceive organizational support berpengaruh positif bagi job engagement dan job 

performance, serta job engagement berpengaruh positif terhadap job performance, 

dan organizational citizenship behavior. Studi ini juga menemukan mediator 

berpengaruh signifikan antara hubungan perceive organizational support dengan 

job performance dan organizational citizenship behavior.  

 Penelitian yang dilakukan oleh (Al-mahasneh, 2015) memiliki variabel 

organization citizenship behavior sebagai variabel independen dan variabel job 

performance sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 200 sample 

yang berada di the greater amman municipality (jordan). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh OCB, selanjutnya OCB terhadap kinerja kerja di 

amman greater municipality Jordan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 

bahwa organizationl citizenship behavior berdampak positif terhadap job 

performance dari Amman Greater Municipality. Faktor organizational citizenship 

behavior  berdampak pada job performance . Ini berarti bahwa persepsi karyawan 

terhadap organizational citizenship behavior memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap job performance.  Faktor organizational citizenship behavior 

berdampak pada volume pekerjaan, pada kualitas kerja, hubungan karyawan-rekan 

sebagai tanggungan variabel dan hubungan tingkat karyawan yang lebih tinggi.. 
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Penelitian yang dilakukan oleh William H. Turnley, & Mark C. Bolino 

(2003), terdapat variabel performance in role sebagai variabel independen dan 

variabel organizational citizenship behaviors sebagai variabel dependen. Penelitian 

ini bertujuan untuk menyelidiki apakah kontribusi karyawan mengenai alasan 

pelanggaran kontrak kerja akan berdampak pada job performance. Penelitian ini 

menggunakan 134 sample dengan usia bawah rata – rata  32 tahun 44% adalah pria, 

usia rata rata supervisor adalah 41 tahun, supervisor sample 55% adalah pria. Hasil 

penelitian ini mengatakan alasan pelanggaran kontrak yang berdampak pada job 

performance mereka. Namun, data menunjukkan bahwa karyawan akan 

mengurangi upaya dalam bekerja ketika melihat bahwa organisasi dengan sengaja 

tidak memenuhi komitmennya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setyani (2006), pada karyawan PT. Wahana 

lentera gresik. Memiliki variabel job involvement sebagai variabel independen dan 

variabel OCB dan job performance sebagai variabel dependen. Penelitian ini 

bertujuan unuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara job 

involvement terhadap OCB dan job performance dengan menjadikan karyawan PT. 

Wahana Lentera Raya Gresik sebagai objek. Penelitian ini menggunakan 150 

sample pada tingkat karyawan PT. Wahana Lentera Raya Gresik. Kuesioner yang 

disebarkan sebanyak 250 pada tingkat karyawan di PT. Wahana Lentera Raya. Dan 

data yang diteliti sebanyak 150 kuesioner. kebanyakan karyawan PT. Wahana 

Lentera Raya Gresik berjenis kelamin laki-laki. Selain itu karyawan PT. Wahana 

Lentera Raya Gresik kebanyakan berusia antara 26 sampai 35 tahun, serta lama 

bekerja di karyawan PT. Wahana Lentera Raya Gresik kebanyakan adalah antara 1 
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sampai 3 tahun. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa job engagement  memiliki 

dampak positif dan signifikan terhadap job performance, job performance memiliki 

dampak positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior dan 

perilaku warga organisasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap job 

performance. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shanock & Eisenberger (2006), terdapat 

variabel job engagement, Organizational citizenship behavior,sebagai variable in 

dependent dan Counterproductive work behavior dan  sebagai variable dependent 

Penulis mengelola skala job engagement, sebanyak  507 karyawan , skala 

Organizational citizenship behavior , dan skala Counterproductive work behavior 

pada industri jasa di daerah Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan hubungan positif 

yang signifikan antara job engagement,  dan organizational citizenship behavior 

dan hubungan negatif yang signifikan antara job engagement, dan 

counterproductive work behavior antara organizational citizenship behavior dan 

counterproductive work behavior. Hasil ini juga menunjukkan tidak ada perbedaan 

antara job engagement karyawan perempuan dan laki-laki. Hasil ini menunjukkan 

bahwa ada perbedaan hasil organizational citizenship behavior dan 

counterproductive work behavior antara pria dan wanita. Job engagement telah 

ditemukan berhubungan positif dengan job performance. Studi telah menemukan 

hubungan positif antara job engagement dan hasil kinerja organisasi terhadap 

retensi karyawan, produktivitas, dan profitabilitas. Job engagement, menjadi 

prediktor untuk komitmen organisasi. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Judge & Timothy AErez (2003), 

terdapat variabel core self evaluation sebagai variabel independen dan variabel job 

satisfaction, job performance and life satisfaction sebagai variabel dependen.  

Penelitian ini bertujuan untuk melaporkan hasil serangkaian penelitian yang 

dikembangkan dan menguji validitas core self evaluations scale (CSES), ukuran 

bersifat langsung dan relatif singkat, sehingga sehingga yang dijadikan objek 

penelitian adalah sales farmasi di Eastern United States (USA). Penelitian ini 

menggunakan 280 sample yang di sebarkan kepada 365 karyawan dan mayoritas 

adalah pria yaitu sebanyak 68% dengan usia rata rata adalah 41-42 tahun, dengan 

latar belakang pendidikan sarjana dari 2 universitas di Midwestern United State 

(USA). Penelitian ini menggunakan 205 sample yang di sebarkan kepada 256 

sarjana yang berusia rata- rata adalah 14-40 tahun dan Sebanyak 54% perempuan, 

46 % pria, dan 86% adalah Kaukasia. Hasil dari peneitian ini adalah core self 

evaluation memiliki pengaruh positif signifikan terhadap job performance dan job 

satisfaction. 
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2.3. Kerangka Konseptual 

2.3.1    Pengaruh Perceive Organizational Support terhadap Job Engagement 

Menurut Ivan A. Setiawan (2012) persepsi dukungan organisasi, sebuah 

konsep yang mencerminkan jenis dukungan dan berkembang melalui interaksi 

bawahan dengan atasan dalam organisasi seperti supervisor. Persepsi dukungan 

dapat tercemin dari keyakinan karyawan terhadap perusahaan untuk menghargai 

kontribusi mereka dan perduli terhadap kesejahteraan mereka (Ivan A. Setiawan, 

2012). Ketika karyawan merasakan dukungan yang tinggi dukungan dari organisasi 

maka karyawan merasa aman terhadap status pekerjaan mereka, selama mereka 

tidak melakukan kesalahan (Ivan A. Setiawan, 2012). 

Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa perceive organizational 

support memiliki hubungan positif dengan job engagement, namun hubungan 

perceive organizational dengan task performance tidak signifikan. Adanya 

dukungan organisasional (perceive organizational support) memberikan efek 

positif bagi karyawan untuk semakin mengikatkan diri dengan organisasi. Hal ini 

merupakan modal dasar bagi organisasi untuk mengembangkan kemampuan 

bersaing menurut perspektif  sikap karyawan (Ivan A. Setiawan, 2012). 

Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa perceive organizational 

suppport (POS) memiliki pengaruh yang positif dengan job engagement, POS 

mengacu pada kepercayaan umum karyawan mengenai sejauh mana organisasi 

menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka Ivan A. 
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Setiawan, (2012). Menurut Saks (2006),  teori pertukaran sosial adalah manfaat, 

jaminan, dan sumber daya yang lebih diinginkan diterima dari konteks dan 

organisasi kerja mereka, semakin tinggi POS mereka, dan semakin termotivasi dan 

berkewajiban mereka untuk mundur dengan lebih terlibat dalam kinerja (Saks, 

2006). Karyawan yang melihat tingkat POS lebih tinggi lebih terlibat dalam peran 

pekerjaan mereka (Zhong, Wayne, & Liden, 2015) 

H01 :  Perceived Organizational Support tidak memiliki pengaruh positif  

 signifikan terhadap Job Engagement  

Ha1:  Perceived Organizational Support memiliki pengaruh positif  

 signifikan terhadap Job Engagement 

 

2.3.2    Pengaruh Core Self Evaluations terhadap Job Engagement 

Orang yang memiliki evaluasi diri yang tinggi memiliki sikap yang baik, 

positif, percaya diri, dan mereka akan percaya diri akan hasil pekerjaan mereka 

(Hakim, Erez, Bono, & Thoresen, 2003). Individu dengan evaluasi diri yang tinggi 

menuntut apresiasi yang lebih positif, memiliki kemampuan lebih besar untuk 

mengatasi tuntutan ini secara efektif, dan dengan demikian, memiliki lebih banyak 

sumber daya yang tersedia untuk diinvestasikan dalam kinerja peran pekerjaan 

mereka (Judge & Hurst, 2007). 

Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa core self evaluations 

memiliki hubungan yang positif dengan job engagement, core self evaluations yang 

tinggi pada intinya kurang memiliki persepsi negatif tentang pekerjaan, keterlibatan 
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kerja terwujud dengan lebih mudah, yang menyebabkan peningkatan usaha yang 

diterjemahkan ke dalam kinerja tugas pegawai yang lebih tinggi (Joseph, Brian, & 

Shawn, 2017).  

Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa individu dengan evaluasi 

diri inti tinggi cenderung merasa lebih mampu menangani tuntutan pekerjaan. 

Mereka sangat bersedia untuk menginvestasikan diri mereka ke dalam pekerjaan 

mereka, dengan demikian, evaluasi diri harus dikaitkan secara positif dengan 

keterlibatan kerja. Meskipun evaluasi diri telah dikaitkan dengan konsep motivasi 

seperti penetapan tujuan dan keseluruhan motivasi kerja (Erez & Judge, 2001) 

Ho2 : Core self evaluations tidak memiliki pengaruh positif terhadap  job engagement 

Ha2 : Core self-evaluations memiliki pengaruh positif signifikan terhadap job 

engagement. 

 

2.3.3 Pengaruh Job Engagement terhadapOrganizational Citizenship 

Behavior 

Organisasi berkontribusi untuk mengembangkan lingkungan sosial dan 

psikologis yang kondusif untuk menunjang prestasi pekerja dalam organisasi (Rich 

et al., 2010). Karyawan berinvestasi untuk diri mereka lebih baik saat bekerja 

daripada mereka yang kurang terlibat, mereka harus bersedia untuk melangkah di 

luar batas-batas pekerjaan mereka, itu adalah definisi dari OCB (organizational 

citizenship behavior) (Rich et al., 2010). 
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Hasil penelitian terdahulu posisinya sebagai mediator hubungan antara job 

engagement dengan organizational citizenship behavior, task performance 

memenuhi dua kondisi pertama, yaitu memiliki hubungan signifikan dengan job 

engagement (anteseden) dan organizational citizenship behavior (konsekuensi). 

Kondisi selanjutnya menunjukkan bahwa hubungan antara task performance 

dengan organizational citizenship behavior memiliki probabilitas lebih tinggi 

daripada hubungan antara job engagement dengan organizational citizenship 

behavior. Posisi task performance sebagai mediator hubungan antara job 

engagement dengan organizational citizenship behavior adalah signifikan.(Ivan A. 

Setiawan, 2012).  

Hasil penelitian terdahulu mendukung penelitian dari Bolger dan Somech 

(2004), Chu et al. (2005), Retenberry dan Moberg, dan Setyani (2006) ( Chughtai, 

2008) yang mengungkapkan hubungan positif antara job engagement dan 

organizational citizenship support. Sehubungan dengan fakta bahwa 

organizational citizenship behavior lebih dipengaruhi oleh apa yang individu 

pikirkan dan rasakan tentang pekerjaan mereka dan bahwa job engagement 

merefleksikan sikap positif pada pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa orang–orang 

yang menunjukkan job engagement yang tinggi akan menunjukkan perilaku pada 

ekstensi yang lebih besar daripada individu yang kurang terlibat. Review dari 

beberapa studi yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa job engagement secara 

langsung mempengaruhi organizational citizenship behavior (Setyani, 2006). 
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Ho3: Job engagement tidak memiliki pengaruh positif  terhadap organizational 

citizenship behavior. 

Ha3 : Job engagement memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior. 

2.3.4 Pengaruh Organizational Citizenship Behavior terhadap Job 

Performance 

Organizational citizenship behavior dapat dikatakan sebagai perilaku-

perilaku yang menyumbang pada pemeliharaan dan perbaikan baik secara sosial 

maupun psikologikal untuk mendukung job performance (Setyani, 2006). Temuan 

tersebut memiliki implikasi bahwa organizational citizenship behavior berperan 

penting bagi upaya meningkatkan kinerja organisasi karena Organizational 

citizenship behavior dapat (1) mengurangi kebutuhan akan sumber daya yang 

langka/mahal serta untuk perawatan/perbaikan dalam organisasi, (2) memberi 

keleluasaan bagi karyawan untuk lebih produktif, (3) meningkatkan produktifitas 

hubungan kerja atau manajerial, (4) memfasilitasi terjadinya hubungan koordinasi 

yang efektif antara anggota tim dan antar kelompok kerja meningkatkan 

kemampuan organisasi untuk menarik minat dan mempertahankan orang-orang 

terbaiknya untuk bekerja di perusahaan, dengan menciptakan suasana kerja yang 

menyenangkan (Setyani, 2006). 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dampak organizational 

citizenship behavior berpengaruh terhadap kinerja. Hasil tersebut menunjukkan 
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bahwa organizational citizenship behavior memberi karyawan kesempatan untuk 

mengembangkan kreativitas sehingga meningkatkan motivitas dan meningkatkan 

kinerja. Ini berarti persepsi karyawan terhadap organizational citizenship behavior 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap job performance (Al-mahasneh, 

2015). 

Ho4: Organizational citizenship behaviort tidak memiliki pengaruh positif  

terhadap job performance.  

Ha4: Organizational citizenship behavior memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap job performance.  

 

2.4 Model Penelitian 

     

 H1     

     

 H2     

 

Gambar 2. 1 Model penelitian 

Sumber: Model dimodifikasi (Rich et al., 2010), (Ivan A. Setiawan, 2012), 

(Setyani, 2006)  

 

Perceive  
Organizational  

Support 

Core 
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Organizational 
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Behavior 

Job Performance Job 
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H3 H4 
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Keterangan: 

H1:  Perceive Organizational Support berpengaruh positif signifikan terhadap Job 

engagement. 

H2: Core Self Evaluations berpengaruh  positif  signifikan terhadap Job 

engagement 

H3:  Job Engagement berpengaruh positif  signifikan terhadap  Organizational 

Citizenship Behavior. 

H4:  Organizational citizenship behavior berpengaruh positif signifikan terhadap 

job performance. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah PT. Anomali Coffee Indonesia. Didirikan 

pada tahun 2007, Anomali Coffee adalah perusahaan coffee roaster  yang 

menyediakan kopi spesial yang kualitas premium kopi yangdisetiap cangkirnya. 

Anomali Coffee menawarkan aneka biji kopi dari seluruh Indonesia, masing-

masing daerah memiliki kopi asli sendiri. 

Sejak saat itu, Anomali Coffee telah memantapkan dirinya sebagai produsen 

kopi terkemuka yang mengkhususkan diri pada kopi yang baru dipanggang, dengan 

standar tinggi yang dibuat oleh home roasting coffee kami, yang berfokus untuk  

membuat olahan dari biji kopi menjadi kopi ke cangkir yang siap di sajikan. 

Sebagai perusahaan roasting coffee, Anomali Coffee menghadirkan 

berbagai varian rasa kopi dari Indonesia dengan cita rasa dan aroma otentik yang 

unik. Kopi yang kami dibuat menggunakan bahan baku berkualitas terbaik. 

Anomali Coffee turut mempromosikan kopi dari Indonesia melalui cangkir kopi 

yang dibuat, memberikan edukasi ketika kepada costumer jika sedang meroasting 

coffee kepada costumer serta mengenalkannya sebagai salah satu warisan budaya 

bangsa Indonesia. 
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3.2  Jenis dan Desain Penelitian 

Menurut Sekaran & Bougie (2013), mendefinisikan desain penelitian yaitu 

rancangan berupa pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan penelitian. Pernyataan 

tersebut didukung Malhotra (2005), desain penelitian merupakan rancangan yang 

disusun untuk melakukan sebuah riset dengan memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam memecahkan masalah didalam riset. 

Menurut Sekaran & Bougie (2013), penelitian ini menggunakan desain 

penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan 

menentukan hubungan antar variabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif, yaitu tipe dari desain penelitian deskriptif dengan tujuan mengumpulkan 

data antar variabel untuk mendeskripsikan populasi, peristiwa, atau situasi. Metode 

penelitian yang di gunakan yaitu cross-sectional study yang datanya dikumpulkan 

dalam satu periode untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran & Bougie, 

2013). 

3.3  Metode Penghimpunan Data 

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan dalam sebuah 

penelitian yang berisi serangkaian prosedur yang diperlukan dalam memperoleh 

informasi yang terstruktur untuk menjawab pemasalahan penelitian (Hair et al., 

2010). Data untuk penyelesaian penelitian bersumber dari data primer dan 

sekunder. Menurut Malhotra (2010), pengertian data primer dan data sekunder 

adalah sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan 

masalah penelitian (Malhotra, 2010). Data primer diperoleh dari 

responden secara langsung di lokasi penelitian. Data primer yang 

diperoleh dari objek penelitian melalui observasi langsung dan tidak 

langsung, serta pengisian kuesioner dengan responden yang terdiri dari 

karyawan PT. Anomali Coffee Indonesia. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung 

penyelesaian penelitian (Malhotra, 2010). Pada data sekunder berisikan 

informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian 

yang dilakukan. Data sekunder tersebut diperoleh dari buku, jurnal, 

majalah, internet, dan sumber lain guna mendukung penelitian ini. 

3.4  Populasi dan Sample 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek 

yang merupakan sifat-sifat umum. Menurut Arikunto (2010), menjelaskan bahwa 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2012), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, maka dari penjelasan para 

ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini. 
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Terakhir untuk mengetahui dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. 

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

100-200 (Hair et al. 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 500 maka 

metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran 

goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah 

indikator kali 5 sampai 10 (Hair et al. 2010).  

Dalam penelitian ini jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah Sample = Indikator (5 – 10) 

Jumlah Sample = 28 x 5 = 140 sampel  

3.5 Sample dan teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Arikunto (2010), Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian 

atau mewakili populasi yang diteliti). Sedangkan menurut Sugiyono (2012), 

mengartikan bahwa: Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Dari kedua ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu 

yang akan diteliti, karena tidak semua data dan informasi akan diproses, dan tidak 

semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan 

sampel yang akan mewakilinya. 

Penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive 

sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan di dasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu. Begitu pula 

menurut Sugiyono (2010:85), sampling purposive adalah teknik penentuan sampel 
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dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi di 

pilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. 

 

3.6 Operasionalisasi Variabel 

 Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel endogen dan eksogen. 

Variabel  laten eksogen setara dengan variabel independen dan variabel eksogen 

setara dengan variabel dependen (Malhotra, 2010). Dengan memiliki rentang (1) 

untuk sangat tidak setuju sampai (6) untuk sangat setuju. Peneliti menggunakan 

variabel endogen dan eksogen yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 3. 1 Operasional variabel 

VARIABLE DEFINISI ORIGINAL 
MEASUREMENT ADOPTED MEASUREMENT 

Perceived 

organizational 

support 

(POS) 

Persepsi karyawan 
terhadap bagaimana 
organisasi menghargai 
kontribusi mereka dan 
peduli terhadap 
kesejahteraan mereka.  
 
(Eisenberger & Rich et al., 

2010) 

POS 1 : My organization 
really cares about my well-
being. 
POS 2: My organization 
strongly considers my goals 
and values. 
POS 3: My organization 
shows little concern for 
me.(R) 
POS 4: My organization 
cares about my opinions. 
POS 5: My organization is 
willing to help me if I need a 
special favor 
POS 6: Help is available 
from any organization when 
I have a problem 
POS 7: My organization 
would forgive is honest 
mistake on my part 
POS 8: If given the 
opportunity, my organization 
would take advantage of me 

POS 1: Perusahaan tempat saya 
bekerja peduli dengan  
kesejahteraan  
POS 2: Perusahaan tempat saya 
bekerja  sangat menghargai 
tujuan dan nilai-nilai  
POS 3: Perusahaan tempat saya 
bekerja menunjukan  perhatian   
POS 4: Perusahaan tempat saya 
bekerja  peduli terhadap 
pendapat  
POS 5: Perusahaan bersedia 
membantu saya, jika saya 
membutuhkan bantuan khusus. 
POS 6:  bantuan dari perusahaan 
tersedia ketika saya menmpunyai  
masalah. 
POS 7: Perusahaan memaafkan 
kan  ketika saya melakukan 
kesalahan. 
POS 8: Jika diberikan 
kesempatan memperbaiki 
kinerja, perusahaan akan 
mengambil keuntungan dari 
saya.  
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Tabel 3.1 Operasional variabel (lanjutan) 

VARIABLE DEFINISI ORIGINAL 
MEASUREMENT ADOPTED MEASUREMENT 

Core  

Self evaluations  

(CSE) 

Evaluasi seseorang 
terhadap kemampuan atau 
kompetensinya untuk 
melakukan sebuah tugas, 
mencapai tujuan atau 
mengatasi hambatan. 
 

(Judge, Timothy AErez, 
2003) 

CSE1: I am confident I get 
the success I deserve in life. 
CSE2: When I try, I 
generally succeed. 
CSE3:  I complete task 
successfully 
CSE4: Overall, I am 
satisfaction with myself 
CSE5:  I determine what will 
happen in my life  
CSE6: I am capable of 
coping with most of my 
problems 
 

CSE1: Saya yakin  mendapatkan 
keberhasilan dalam hidup. 
CSE2: Ketika saya mencoba, 
biasanya berhasil. 
CSE3: Secara umum saya puas 
dengan diri sendiri.  
CSE4: terkadang saya 
menyelesaikan pekerjaan dengan 
sukses 
 
CSE5: Saya menentukan apa 
yang akan terjadi dalam hidup. 
CSE6: Saya mampu mengatasi 
sebagian besar masalah.  

Job 

Engagement 

( JE) 

Rasa keterikatan secara 
emosional dengan 
pekerjaan dan organisasi, 
termotivasi dan mampu 
memberikan 
kemampuan terbaik 
mereka untuk membantu 
sukses dari serangkaian 
manfaat nyata bagi 
organisasi dan individu,  
 

(McLeod, 2009). 

JE1: I really “throw” myself 
into my job. 
JE2 : Sometimes I am so into 
my job that I lose track of 
time. 
JE3 : This job is all 
consuming; I am totally into 
it.  
JE4: My mind often wanders 
and I think of other things 
when doing my job 
JE5 : I am highly engaged in 
this job 

JE1: Saya menaruh diri  penuh 
untuk pekerjaan. 
JE2: Ketika saya mengerjakan 
pekerjaan terkadang lupa waktu. 
JE3 : Semua pekerjaan 
dikerjakan dan saya benar-benar 
ada didalamnya. 
JE4: saya fokus dalam bekerja 
karena tidak memikirkan hal 
lain. 
 JE5: Saya sangat terlibat dalam 
pekerjaan ini 

Organizational 

Citizenship 

Behavior 

 (OCB) 

Perilaku yang 
"diskresioner, tidak secara 
langsung 
atau secara eksplisit diakui 
oleh sistem penghargaan 
resmi, dan secara agregat 
mempromosikan fungsi 
yang efektif dari organisasi 
” 
 

Organ (1988) (Hsiujin 
Rebecca Yen & Brian P.  

Niehoff 2004) 

OCB1: (Altruism) 
the helping of an individual 
coworker on a task. 
OCB2:  (Courtesy) 
alerting others in the 
organization about changes 
that may affect their work. 
OCB3:  (Conscientiousness) 
carrying out one’s duties 
beyond the minimum 
requirements 
OCB4: (Sportsmanship) 

refraining from complaining 
about trivial matters. 
OCB5:  (Civic virtue) 

participating in the 
governance of the 
organization. 
 

OCB1: (prilaku menolong) 
 membantu rekan kerja di 
pekerjaan  
OCB2: (kesopanan) 
Mengingatkan rekan kerja 
tentang perubahan di perusahaan 
yang dapat mempengaruhi 
pekerjaan. 
OCB3: (ketelitian) 
melaksanakan tugas melampaui 
persyaratan minimum. 
OCB4: (sikap sportif) 
menahan diri untuk mengeluh 
dari hal  sepele. 
OCB5: (moral karyawan) 
berpartisipasi dalam tata kelola 
perusahaan. 
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Tabel 3.1 Operasional variabel (lanjutan) 

VARIABLE DEFINISI ORIGINAL 
MEASUREMENT ADOPTED MEASUREMENT 

Job 

Performance 

(JP) 

 

Job performance (JP) 
adalah catatan mengenai 
akibat-akibat yang 
dihasilkan pada sebuah 
fungsi kerja atau kegiatan 
tertentu dalam suatu jangka 
waktu tertentu  

(Bernardin dan 
Russel,1998) ( Nugroho, 

2006). 

Jp1:The quality of worker's 
performance is in 
accordance with the 
standard. 

Jp2:Workers have provided 
good work productivity. 

JP3: The work is better when 
compared to the same 
colleagues. 

Jp4: The work is better when 
compared with work that has 
the same weight. 

Jp1: Kualitas kinerja yang 
diberikan pekerja telah sesuai 
dengan standar. 

Jp2: Karyawan  telah 
memberikan produktivitas kerja 
yang baik.  

Jp3:  Hasil kerja lebih baik bila 
dibandingkan dengan rekan 
kerja. 

Jp4: Hasil kerja lebih baik jika 
dibandingkan dengan pekerjaan 
yang mempunyai bobot yang 
sama. 
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3.7 Metode Analisis Data 

Penelitian, setelah peneliti selesai mengumpulan data-data yang diperlukan 

maka langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Proses analisis data 

melewati tahap pengolahan data terlebih dahulu. Data yang diperoleh, baik itu data 

perlu dikelompokkan dalam tahap pengolahan data. Pada dasarnya penelitian 

merupakan proses transformasi data ke dalam proses pemahaman lebih lanjut 

melalui beragam teknik analisis data. Analisis data merupakan tahapan penting 

dimana data yang telah dikumpulkan bertransformasi, dari tulisan-tulisan, baik 

berupa transkrip wawancara atau catatan-catatan pengamatan, menjadi data yang 

mengandung interpretasi dan pemahaman peneliti serta keterkaitan dengan teori 

dan substansi topik penelitian.  

Teknik menganalisis data yang dapat digunakan peneliti ini bergantung 

pada data yang diperolehnya, jika data-data yang diperoleh merupakan data yang 

berupa angka maka digunakanlah analisis kuantitatif namun jika data yang 

diperoleh berupa kata-kata maka digunakanlah analisis kualitatif. Dalam 

menganalisis data ini peneliti haruslah cermat dalam memilah-milah data sehingga 

nantinya kesimpulan yang dibuat akan valid dan sesuai dengan data yang telah 

diperoleh. 

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis SEM (structural 

equation model). SEM adalah suatu teknik modeling yang bersifat sangat cross 

sectional, linear dan umum. Termasuk dalam SEM ini adalah analisis faktor (factor 

analysis) dan analisis jalur (path analysis). 
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Menurut Sarwono (2007),  tahapan dalam SEM adalah sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Model (Model Spesification). 

2. Identifikasi Model (Model Identification). 

3. Estimasi Model (Estimation). 

4. Pengujian Kecocokan Model (Testing fit). 

 

3.7.1 Spesifikasi Model (Model Spesification) 

Menurut Sarwono (2007), spesifikasi model merupakan latihan secara 

formal menyatakan suatu  model. Tahap ini merupaka langkah dimana parameter- 

parameter ditentukan untuk bersifat tetap (fixed) atau bebas (free). Parameter- 

parameter tetap (fixed parameters) tidak diestimasi dari data dan biasanya tetap 

pada besaran 0 yang mempunyai arti tidak ada hubungan antar variabel yang 

diobservasi. Jalur-jalur parameter-parameter tetap diberi label secara  numerik; 

terkecuali diberi nilai 0 dengan sendirinya tidak ada jalur yang akan dibuat dalam 

diagram SEM. Parameter-parameter bebas (free parameters) diestimasikan dari 

data yang diobservasi dan dipercaya oleh peneliti bukan 0. Tanda asteris dalam 

diagram SEM menandai jalur-jalur parameter-parameter bebas. Penentuan 

parameter-parameter mana merupakan parameter-parameter yang tetap dan yang 

bebas dalam SEM sangat penting karena hal itu akan menentukan parameter-

parameter mana yang akan digunakan untuk  membandingkan diagram yang 

dihipotesiskan dengan varian populasi yang diambil (the sample population 

variance) serta matriks kovarian dalam pengujian model pada tahap berikutnya. 
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Pemilihan parameter-parameter mana yang dianggap bebas dan tetap dalam suatu 

model sepenuhnya terserah peneliti. Pemilihan ini mewakili hipotesis penelitian 

mengenai jalur-jalur mana (pathways) dalam suatu sistem menjadi penting dalam 

memunculkan struktur relasional sistem yang diobservasi, misalnya varian sampel 

yang diobservasi dan matriks kovarian. 

Penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen yaitu., Perceive 

Organizational Support, Core Self-Evaluations dan Job engagement merupakan 

variabel eksogen (X) sedangkan untuk dan Organizational Citizenship Behavior 

dan Job performance sebagai variabel endogen (Y). 

Selanjutnya variabel yang diamati atau variabel diukur adalah variabel yang 

dapat diamati atau disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati merupakan 

indikator atau ukuran dari variabel eksogen maupun variabel endogen. Pada metode 

survei menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan mewakili varibel, pada penelitian 

ini terdapat 5 variabel teramati dikarenakan terdapat 28 indikator pertanyaan 
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Gambar 3.7. 1 Path Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Identifikasi (Identification) 

Menyangkut apakah nilai unik untuk masing-masing dan setiap parameter 

bebas dapat diperoleh dari data yang diobservasi. Semua itu tergantung pada pilihan 

model serta spesifikasi parameter-parameter tetap dan dibatasi serta parameter-

parameter bebas. Suatu parameter dibatasi ketika parameter tersebut dibuat sama 

dengan parameter lain. 

 Model-model harus di identifikasi secara menyeluruh (overidentified) 

supaya dapat diestimasi serta untuk melakukan pengujian hipotesis menyangkut 

hubungan antar variabel. Kondisi yang diwajibkan untuk melakukan over 

identification adalah bahwa poin-poindata  (jumlah  varian dan kovarian) kurang 

dari jumlah variabel yang diobservasi dalam model. 
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Menurut Wijanto (2008), Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan yaitu: 

1. Under-identified model 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari 

jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan covariance 

dari variabel-variabel teramati). Model under-identified model dikategorikan 

jika degree of freedom negatif (-). Jika identifikasi sudah menunjukkan under-

identified maka tidak perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. 

2. Just-identified model 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan data 

yang diketahui. Just-identified model dikategorikan memiliki degree of freedom 

nol. Model sudah teridentifikasi maka tidak perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. 

3. Over-identifiedmodel 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari 

jumlah data yang diketahui. Model yang over-identified mempunyai degree of 

freedom positif (+), sehingga diperlukan estimasi dan penilaian model (Wijanto, 

2008). 
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3.7.3 Estimasi (estimation) 

SEM menggunakan matriks varian/kovarian sebagai input data untuk 

estimasi yang dilakukannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara SEM 

dengan teknik–teknik multivariat lainnya. Data individual tentu saja digunakan 

dalam program ini, tetapi data itu akan segera dikonversi ke dalam bentuk matriks 

varian/kovarian sebelum estimasi dilakukan. 

 Hal ini karena fokus SEM bukanlah pada data individual tetapi pada pola 

hubungan antar responden. Matriks varian/kovarian digunakan karena memiliki 

keunggulan dalam menyajikan perbandingan yang valid antara populasi yang 

berbeda atau sampel yang berbeda. Matriks kovarian umumnya lebih banyak 

digunakan dalam penelitian mengenai hubungan, sebab bila menggunakan matriks 

korelasi sebagai input, standar error yang dilaporkan dari berbagai penelitian 

umumnya menunjukkan angka yang kurang akurat. Menurut Hair et., al (2006), 

peneliti disarankan menggunakan matriks varian/kovarian pada saat pengujian teori 

untuk memvalidasi hubungan–hubungan kausalitas karena lebih memenuhi 

asumsi–asumsi metodologi penelitian. 
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3.7.4    Pengujian Kecocokan Model (Testing Fit) 

Pada tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data dengan model, 

validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien dari model 

struktural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan 

dengan beberapa tahap, yaitu (Wijanto, 2008): 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

3.7.4.1 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 atau indikator) secara terpisah melalui (Wijanto, 2008): 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Tahap pertama dari uji kecocokan model ditujukan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau goodness of fit antara data dengan model. 

SEM tidak memiliki satu uji statistik terbaik yang dapat dapat menjelaskan 

kekuatan prediksi model. 

Uji kesesuaian model (model fit) dan uji statistik yang dalam SEM tidak ada 

alat uji statistik tunggal untuk mengukur ataupun menguji hipotesis model yang 

dibuat, diantaranya: 
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1. Pengujian model dilakukan dengan menggunakan Chi Square dengan 

ketentuan semakin kecil nilai Chi Square, maka semakin baik model yang 

dibuat.  

2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) jika nilai RMSEA 

sebesar 0.08 maka menunjukan good fit ,jika menunjuksan 0,5 maka nilai 

tersebut menunjukkan indeks untuk dapat diterimanya model yang dibuat 

(close fit).  

3. Nilai indeks keselarasan (goodness of fit index) yang besarnya berkisar dari 

0 – 1. Jika nilai besarnya mendekati 0 maka model mempunyai kecocokan 

yang rendah sedang nilai mendekati 1 maka model mempunyai kecocokan 

yang baik. 

4. Nilai indeks keselarasan yang disesuaikan (Adjusted Goodness of Fit Index 

(AGFI)) dengan ketentuan nilai AGFI sama dengan atau lebih besar dari 

0,9. Jika nilai lebih besar dari 0,9 maka model mempunyai kesesuaian 

model keseluruhan yang baik. 

5. Fungsi perbedaan sampel minimum (The minimum sample discrepancy 

function (CMNF) yang merupakan nilai statistik Chi Square dibagi dengan 

nilai derajat kebebasan (degree of freedom (df)) disebut juga Chi Square 

relatif dengan besaran nilai kurang dari 0,2 dengan toleransi dibawah 0,3 

yang merupakan indikator diterimanya suatu kecocokan model dan data.  

6. Indeks Kecocokan Komparatif (Comparative Fit Index (CFI)) dengan nilai 

antara 0- 1 dengan ketentuan jika nilai mendekati angka 1 maka model yand 
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dibuat mempunyai kecocokan yang sangat tinggi sedang jika nilai 

mendekati 0, maka model tidak mempunyai kecocokan yang baik (sarwono, 

2007). 

 

3.7.5 Uji Validitas & Reliabilitas 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat 

ukur. 

3.7.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen dalam 

mengukur sesuatu yang hendak diukur (Hair et al., 2010). Dalam penelitian ini, 

instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel job insecurity, job 

satisfaction, job burnout, dan turnover intention. 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling 

Adequancy. Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading 

of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.7 Ukuran Validitas 

Sumber: (J. J. F. Hair et al., 2010) 

 

 

 

Ukuran Validitas Nilai di isyaratkan 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequency. KMO MSA adalah statistik 

yang mengindikasikan prporsi variasi dalam 

variabel yang merupakan variasi umum 

(common varriance), yakni variansi dalam 

penelitian 

Nilai KMO diatas 0,5 

menunjukan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

Barlett’s Test of Sphericity mengindikasikan 

bahwa matriks kolerasi adalah matriks 

indentitas, yang mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor bersifat 

related atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil 

uji. Nilai yang kurang dari 0,05 

menunjukan hubungan yang 

signifikan antar variabel, 

merupakan nilai yang 

diharapkan 

Anti-image Matrices Setiap nilai pada 

kolom diagonal matriks kolerasi anti-image 

menunjukan Measure of Sampling 

Adequancy dari masing-masing indicator 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix diatas 0,5 

menunjukkan variabel cocok 

atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya didalam faktor 

tersebut. 

Component Matrix Nilai Factor Loading 

dari variabel komponen faktor 

Nilai Factor Loading lebih 

besar atau sama dengan 0,5 
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3.7.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 

jika pengukuran tersebut diulang (J. J. F. Hair et al., 2010). Ada beberapa metode 

pengujian realibilitas diantaranya menggunakan Cronbach’s Alpha memiliki nilai 

0.6 sampai 0.7 atau diatas nilai tersebut, dan setelah di uji validitasnya maka item-

item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukan ke dalam uji 

reliabilitas. 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 (J. J. F. Hair et al., 2010). 

3.8 Uji Hipotesis 

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 (Ha diterima). Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negative dan nilai 

p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak dukung oleh data (Ha 

tidak diterima). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Anomali Coffee Indonesia. Didirikan 

pada tahun 2007, Anomali Coffee adalah perusahaan coffee roaster  yang 

menyediakan kopi spesial yang menandakan kualitas premium kopi yang 

ditentukan di cangkir Anda. Anomali Coffee menawarkan aneka biji kopi dari 

seluruh Indonesia, masing-masing daerah memiliki kopi asli sendiri. 

Sejak saat itu, Anomali Coffee telah memantapkan dirinya sebagai produsen 

kopi terkemuka yang mengkhususkan diri pada kopi yang baru dipanggang, dengan 

standar tertinggi yang dibuat oleh home roasting kami , yang berfokus untuk 

membantu semua kopi analisis  dalam perjalanan ini dari biji kopi ke cangkir. 

Sebagai perusahaan coffee roaster , Anomali Coffee menghadirkan varian 

rasa Kopi Spesial Indonesia dengan cita rasa dan aroma otentik yang unik. Produk 

dibuat menggunakan bahan-bahan berkualitas terbaik. Anomali Coffee 

mempromosikan Kopi Spesial Indonesia melalui pengalaman dan pendidikan, 

mengenalkannya sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. 

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari HRD PT anomali Coffee 

Indonesia memiliki cabang sebanyak 10 cabang yang terdiri dari Jakarta sebanyak 

7 cabang, Bali sebanyak 2 cabang, dan Makasar sebanyak 1 cabang. Dengan jumlah 

karyawan keseluruhan sebanyak ±250 karyawan, namun peneliti  
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mengambil sample sebanyak 142 responden berdasarkan kenyamanan peneliti 

(Convenience Sampling).  

4.2  Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan usia 

responden, status pernikahan, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4.2.1 menunjukkan bahwa dari 142 orang responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini, 63,4% responden diantaranya berjenis kelamin 

pria (90 orang) dan 36.6% responden berjenis kelamin wanita (52 orang). Hal 

tersebut menunjukkan responden didominasi oleh pria. 

Responden yang peneliti pilih masuk pada kategori generasi Y, hal ini 

membuat responden perempuan memiliki kepuasan kerja yang lebih rendah 

dibanding responden laki-laki. Seperti dituliskan Miller et al (2014).penyebabnya 

karena perempuan pada generasi Y cenderung akan setia pada perusahaan tempat 

mereka bekerja jika espektasi kerja mereka terpenuhi. 
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4.2.2 Usia Responden 

 

Gambar 4.2.2 menunjukkan bahwa 7%  responden berusia 15-19  tahun 

dengan jumlah sebanyak 100 orang, lalu 70,5% berusia 20-24 tahun dengan jumlah 

sebanyak 100 orang, 16,1% berusia 25-29 tahun dengan jumlah sebanyak 23 orang, 

2.8% berusia 30-34 tahun berjumlah 4 orang. 2.8% berusia 35-39 tahun dengan 

jumlah sebanyak 4 orang dan 0.7% berusia 40-44 tahun dengan jumlah sebanyak  1 

orang. 

Pada kategori ini, menunjukkan bahwasanya gen Y yang berada pada 

kisaran umur 20-24 adalah responden yang sedang berada di masa pertumbuhan. 

Seperti dituliskan oleh Lita Mucharom, Human Capital Management Coach dari 

Langkah Mitra Selaras.  bahwa gen Y adalah pribadi yang bekerja untuk dapat 

menerapkan kreativitasnya, serta mencari lingkungan kerja yang santai sehingga 

mereka bisa bekerja dengan suasana yang menyenangkan. Gen Y adalah pribadi 

yang bekerja untuk dapat menerapkan kreativitasnya, serta mencari lingkungan 

kerja yang santai penuh hura-hura. 
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4.2.3 Status Pernikahan 

 

Pada gambar 4.2.3.di atas menunjukkan bahwa 89.4% responden berstatus 

lajang/belum menikah (127 Orang) dan 10,6% responden berstatus menikah (15 

orang).  

4.2.4 Pendidikan Terakhir 

 

Gambar 4.2.4 di atas menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir 

responden adalah SMA/Sederajat dengan jumlah 81% (115 orang), 10,6% 

responden yang memiliki pendidikan terakhir D3/Sederajat (15 orang), 8,5% 

responden yang memiliki pendidikan terakhir S1/Sederajat (12 orang). 
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Melihat hasil penelitian, membuktikan bahwa gen Y Bagi laki-laki generasi 

Y cenderung tidak puas dengan tingkat pendidikan mereka dan menginginkan 

pendidikan yang lebih tinggi . Kemudian bagi Perempuan pada generasi Y dari segi 

tingkat pendidikan nya cenderung memiliki kepuasan yang rendah  Oktariani et al 

(2016). 

4.2.5 Lama Bekerja 

 

Gambar 4.2.5 di atas menunjukkan bahwa 95,5% responden karyawan 

anomali coffee yang bekerja selama 1-3 tahun berjumlah 136 orang, lalu sebesar 

4,2% karyawan anomali coffee bekerja selama 4-6 tahun berjumlah 5 orang dan 

0,7% karyawan anomali coffee bekerja selama 7-9 tahun berjumlah 1 orang. 

Generasi Y memiliki kecendrungan yang rendah  terhadap komitmen dan 

loyalitas mereka dalam  bekerja, karena sifat mereka yang kurang serius dan 

menyepelekan pekerjaan mereka individualisme yang sangat tinggi, dan gampang 

bosan. Dwi Oktariani, et al (2016)  

Fakta Gen-Y bukan saja dari segi etos kerja mereka, namun juga pada 

kenyataan bahwa mereka hobi gonta-ganti perusahaan dimana waktu rata-rata 

mereka stay di satu perusahaan adalah 2–3 tahun. Apabila perusahaan mampu 
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menerima fakta tersebut, maka bisa dibuat strategi seperti apa yang akan membuat 

operasi perusahaan tetap berjalan dengan baik meskipun gonta-ganti karyawan. 

Gen Y dianggap tidak  memiliki komitmen tinggi dan loyalitas, dalam bekerja 

senang dengan suasana lingkungan kerja yang tidak terikat atau bebas. Seperti yang 

dituliskan oleh  Lita Mucharom, Human Capital Management Coach dari Langkah 

Mitra Selaras.  

 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

4.3.1  Uji Validitas (Pre-test) 

Pengukuran validitas dilakukan kepada 40 responden dengan cara melakukan 

analisis faktor untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure as sampling 

adequacy, barllet’s test of sphericity, anti-image matrices, total variance explained, 

dan factir loading of component matrix.  
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Tabel 4.3 1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test (40 Responden) 

Variabel 
Laten 

Indikat
or 

KM
O > 
0.5 

SIG 
< 

0.05 

MSA 
> 0.5 

Factor 
Loadi
ng ≥ 
0.5 

Kriter
ia 

Perceive 

Organizational 

Support 

POS 1 

0,860 0,000 

0.914 0.863 Valid 
POS2 0.847 0,855 Valid 
POS3 0.832 0,911 Valid 
POS4 0,908 0,840 Valid 
POS5 0.815 0.693 Valid 
POS6 0.860 0.746 Valid 
POS7 0.835 0.699 Valid 
POS8 0.853 0.645 Valid 

Core Self 

Evaluation 

CSE1 

0,781 0,000 

0.733 0.806 Valid 
CSE2 0,754 0.862   Valid 
CSE3 0,896 0.715 Valid 
CSE4 0,770 0.727 Valid 
CSE5 0.756 0.598 Valid 
CSE6 0.814 0.799 Valid 

Job Engagement 

JE1 

0,723 0,000 

0.834 0.825 Valid 
JE2 0.710 0.781 Valid 
JE3 0.857 0.757 Valid 
JE4 0.617 0.768 Valid 
JE5 0.674 0.879 Valid 

Organizational 

Citizenship 

Behavior 

OCB1 

0.792 0,000 

0,772 0.861 Valid 
OCB2 0,747 0.830 Valid 
OCB3 0,777 0.739 Valid 
OCB4 0,845 0.886 Valid 
OCB5 0.813 0.868 Valid 

Job 

Performance 

JP1 

0,765 0,000 

0,831 0,651 Valid 
JP2 0,737 0,847 Valid 
JP3 0,738 0,816 Valid 
JP4 0,793 0,810 Valid 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.1 menggunakan Software SPSS 21 

menunjukkan bahwa hampir semua indikator pada instrumen penelitian dinyatakan 

valid, namun terkecuali CSE2 dengan nilai factor loading dibawah kriteria yaitu 

0.383 < 0.5  dinyatakan tidak valid. Akan tetapi peneliti tetap menggunakan 

indicator tersebut untuk penyebaran responden keseluruhan 142 
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sampel, karena masih dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya pada 

SEM (Amos). 

4.3.2 Uji Reliabilitas (pre-test) 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur pada 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, artinya jika alat ukur tersebut 

dilakukan pengukuran ulang kembali maka akan tetap mendapatkan pengukuran 

yang konsisten. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dengan 

menggunakan item yang sama untuk dilakukan pengujian. Untuk menentukan 

reliabel atau tidaknya instrumen yaitu dengan penentuan batasan cornbach’s alpha 

≥ 0.60 (Malhotra, 2010). Berikut hasil analisa uji reliabilitas alat ukur penelitian, 

 

  Tabel 4.2  Hasil Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Variable Cornbach’s 
Alpha 

Kriteria 

Perceive Organizational 
Support 

0,902 Reliable  

Core Self Evaluation  0,841 Reliable  
Job Engagement 0,859 Reliable  
Organizational 

Citizenship Behavior  
0,893 Reliable  

Job Performance  0,783 Reliable  
   Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 21 
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Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil uji 

reliabilitas data pre-test pada semua variable penelitian yaitu Perceive 

Organizational Support, Organizational Citizenship Behavior, Job Engagement, 

Core Self Evaluation, Job Performance.  melebihi Cornbach’s Alpha ≥ 0.60. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa indikator pertanyaan yang telah disebarkan kepada 

responden yang sama ataupun berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan 

konsisten. 

4.4 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 peneliti 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. 

4.4.1 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 5 variabel, 4 hipotesis, dan 20  
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indikator untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel 

yang dihipotesiskan. 

4.4.2 Identifikasi 

Di dalam analisis SEM menurut Wijanto (2008) 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. Hasil analisis degree 

of freedom adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Computation of Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 153 

Number of distinct parameters to be estimated 38 

Degrees of freedom  115 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh peneliti dengan Amos 20 

 

Berdasarkan hasil data tabel 4.3 diatas peneliti mengambil kesimpulan yaitu 

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

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

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

reliabilitas). 

4.4.3 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 
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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 4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas (Sebelum penghapusan) 

Variabel Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
≥ 0.5 

Kesimpulan AVE 
≥ 0.5 

CR 
≥ 0.7 Kesimpulan 

Perceive 

Organizational 

Support 

POS1 0.887 Valid 

0.529 0.89 Reliabel 

POS2 0.874 Valid 
POS3 0.949 Valid 
POS4 0.683 Valid 
POS5 0.560 Valid 
POS6 0.620 Valid 
POS7 0.570 Valid 
POS8 0.538 Valid 

Core Self 

Evaluation 

CSE1 0.818 Valid 

0.490 0.848 Kurang 
Reliabel 

CSE2 0.826 Valid 
CSE3 0.641 Valid 
CSE4 0.674 Valid 
CSE5 0.457 Tidak Valid 
CSE6 0.719 Valid 

Job 

Engagement 

JE1 0.698 Valid 

0.552 0.857 Reliabel 
JE2 0.637 Valid 
JE3 0.588 Valid 
JE4 0.814 Valid 
JE5 0.926 Valid 

Organizational 

Citizenship 

Behavior 

OCB1 0.813 Valid 

0.637 0.897 Reliabel 
OCB2 0.785 Valid 
OCB3 0.671 Valid 
OCB4 0.859 Valid 
OCB5 0.849 Valid 

Job 

Performance 

JP1 0.654 Valid 

0.492 0.794 Kurang 
Reliabel 

JP2 0.779 Valid 
JP3 0.660 Valid 
JP4 0.706 Valid 

Pengaruh Perceive Organizational Support..., Priska Chairunisah Hatta, Ma.-Ibs, 2018



60 
 

 Indonesia Banking School 

 

Sumber: Data diolah oleh penulis pada AMOS 20 

Berdasarkan Tabel 4.4 tidak semua indikator dinyatakan valid dan hanya 

ada dua  variabel yang dinyatakan kurang reliabel. Pertama pada variabel Core Self 

Evaluation jika indikator CSE5 yang memiliki nilai 0,457 ≤ factor loading 0,5 

dimasukan dapat membuat nilai AVE menjadi rendah yaitu 0,490 dan menjadikan 

variabel tersebut kurang reliabel. Kemudian, kedua pada variabel Job Performance 

terlihat semua indikator valid namun masih ada nilai AVE dibawah kriteria yaitu 

0.492 sehingga. Sehingga peneliti melakukan penghapusan pada CSE5 dan JP1 

agar membuat seluruh variabel valid dan reliabel. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

peneliti akan melakukan analisis ulang dengan penghapusan beberapa indikator 

untuk membuat variabel-variabel diatas menjadi reliabel. Berikut analisis setelah 

penghapusan. 
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Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas (Setelah penghapusan) 

Sumber: Data diolah oleh penulis pada AMOS 20 

Berdasarkan hasil analisis ulang uji validitas dan uji reliabilitas, peneliti 

melakukan penghapusan pada beberapa indikator yaitu CSE5 dan JP1 dengan 

membuang nilai yang terendah dan kriteria semua variabel menjadi reliabel. 

Sehingga peneliti melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu uji hipotesis. 

Variabel Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 
Factor 

Loading 
≥ 0.5 

Kesimpulan AVE 
≥ 0.5 

CR 
≥ 0.7 Kesimpulan 

Perceive 

Organizational 

Support 

POS1 0.887 Valid 

0.563 0.907 reliabel 

POS2 0.875 Valid 
POS3 0.949 Valid 
POS4 0.862 Valid 
POS5 0.558 Valid 
POS6 0.618 Valid 
POS7 0.569 Valid 
POS8 0.537 Valid 

Core Self 

Evaluation 

CSE1 0.840 Valid 

0.542 0.854 Reliabel 
CSE2 0.803 Valid 
CSE3 0.639 Valid 
CSE4 0.688 Valid 
CSE6 0.691 Valid 

Job 

Engagement 

JE1 0.694 Valid 

0.551 0.856 Reliabel 
JE2 0.639 Valid 
JE3 0.586 Valid 
JE4 0.814 Valid 
JE5 0.927 Valid 

Organizational 

Citizenship 

Behavior 

OCB1 0.803 Valid 

0.634 0.896 Reliabel 
OCB2 0.787 Valid 
OCB3 0.670 Valid 
OCB4 0.863 Valid 
OCB5 0.845 Valid 

Job 

Performance 

JP2 0.831 Valid 
0.579 0.804 Reliabel JP3 0.726 Valid 

JP4 0.721 Valid 

Pengaruh Perceive Organizational Support..., Priska Chairunisah Hatta, Ma.-Ibs, 2018



62 
 

 Indonesia Banking School 

4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.4.1 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 peneliti 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 4.6 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

Sumber: data diolah oleh penulis dengan AMOS 20 

 

Berdasarkan  Tabel 4.6 diatas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran GOF, 

yaitu CMIN/DF yang memiliki kecocokan yang baik (good fit), CFI menunjukkan 

kecocokan yang sedikit (marginal fit ), dan RMSEA yang memiliki kecocokan yang 

GOF Cut of Value Hasil 
Analisis 

Evaluasi 
Model 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,0 (good fit) 2.991 Good fit 

CFI 
CFI ≥ 0,90 (good fit)  

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)  
CFI ≤ 0,80 (poor fit)  

0.884 Marginal fit 

RMSEA 
RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 
RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0.119 Poor fit  
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kurang (poor fit). Dengan demikian, model keseluruhan mengindikasikan bahwa 

secara keseluruhan data cukup fit dengan model SEM. 

4.4.5 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 kerangka 

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 (Ha Didukung Data). Apabila nilai estimasi 

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

signifikan dan tidak dukung oleh data (Ha tidak Didukung Data). Berikut hasil 

analisis data dari model keseluruhan. 

Tabel 4.7 Hasil Output Regression Weight 

Hipotesis Estimasi p-value Kesimpulan 

POS  JE 0.227 0.005 H1 di dukung data  

CSE  JE 0.782 *** H2 di dukung data  

JE  OCB 0.769 *** H3 di dukung data  

OCB  JP 0.688 *** H4 di dukung data 

Keterangan : *** (0,000 sangat signifikan nilai p-value ≤ 0.05) 
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Untuk menjelaskan lebih lengkap, peneliti menguraikan hasil analisis data dari 

tabel diatas dengan menyediakan model hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. 

 

     

      

     

     

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  

1. Perceive Organizational Support  berpengaruh positif signifikan terhadap Job 

Engagement. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,227 

dengan nilai p = 0.005 (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif  dengan nilai probabilitas 0.005 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, 

Perceive Organizational Support memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Job Engagement. Maka kesimpulan nya adalah H1 di dukung data. 

2. Core Self Evaluation  berpengaruh positive dan signifikan  terhadap Job 

Engagement   

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,782 

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

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

Perceive  
Organizational 

Support 

Core 

Self-
Evaluations 

Organizatio
nal 

Citizenship 

Behavior 

Job 
Performance 

Job 
Engagement 

H3, Estimasi 
0.769 
p-value *** 

H1, Estimasi 
0.227 
p-value 0.005 

H2, Estimasi 
0.782 
p-value *** 

H4, Estimasi 
0.688 
p-value *** 
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Core Self Evaluation  memiliki pengaruh positive  dan signifikan  terhadap Job 

Engagement  dan H2 tidak di dukung data. 

3. Job Engagement  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior.   

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.769 

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

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

Engagement  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior.  dan H3 di dukung data. 

 

4. Organizational Citizenship Support  berpengaruh positif signifikan terhadap Job 

Performance.   

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi positif sebesar 0,688 

dengan niilai p = ***, berarti nilai p < 0,05. Maka dari hasil tersebut hipotesis 

Organizational Citizenship Support terbukti memiliki pengaruh positif dan 

signifikan, dengan demikian H4 di dukung data.  

 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh konstruk 

atau alat ukur dari setiap variabel valid dan reliabel. Struktur model keseluruhan 

menunjukkan seluruh 4 hipotesis terbukti berpengaruh positif dan signifikan. 

Berikut pembahasan dari hasil pengujian hipotesis yang akan peneliti bahas pada 

sub-bab di bawah ini. 
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4.5.1 Pengaruh Perceive Organizational Support  terhadap Job Engagement 

Hasil penelitian diatas sejalan dengan pendapat Ivan A. Setiawan (2012) 

yaitu persepsi dukungan organisasi dapat tercermin dari keyakinan karyawan 

terhadap perusahaan untuk menghargai kontribusi mereka dan perduli terhadap 

kesejahteraan mereka. Dukungan yang tinggi dari perusahaan akan membuat 

karyawan merasa aman terhadap status pekerjaan mereka, selama mereka tidak 

melakukan kesalahan. Peneliti lain juga menyatakan bahwa semakin tinggi POS 

(Perceive Organizational Support), dan semakin termotivasi dan berkewajiban 

mereka untuk mundur dengan lebih terlibat dalam kinerja (Saks, 2006). Karyawan 

yang melihat tingkat POS lebih tinggi lebih terlibat dalam peran pekerjaan mereka 

(Zhong et al., 2015). Maka penulis menyimpulkan bahwa hasil hipotesis antara 

perceive organizational support dengan job engagement berpengaruh positif 

signifikan, bahwa karyawan PT Anomali Coffee sudah mendapat dukungan penuh 

dari organisasi sehingga karyawan merasa terlibat dalam peran pekerjaan mereka 

dan mampu memberikan kontribusi dan keperdulian mereka terhadap perusahaan. 

H1: Perceive Organizational Support memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap job engagement 
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4.5.2 Pengaruh Core Self Evaluation terhadap Job Engagement 

Orang yang memiliki evaluasi diri yang tinggi memiliki sikap yang baik, 

positif, percaya diri, dan mereka akan percaya diri akan hasil pekerjaan mereka 

(Hakim, Erez, Bono, & Thoresen, 2003). Individu dengan evaluasi diri yang tinggi 

menuntut apresiasi yang lebih positif, memiliki kemampuan lebih besar untuk 

mengatasi tuntutan ini secara efektif, dan dengan demikian, memiliki lebih banyak 

sumber daya yang tersedia untuk diinvestasikan dalam kinerja peran pekerjaan 

mereka (Judge & Hurst, 2007). 

Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa core self evaluations 

memiliki pengaruh yang positif dengan job engagement, core self evaluations yang 

tinggi pada intinya kurang memiliki persepsi negatif tentang pekerjaan, keterlibatan 

kerja terwujud dengan lebih mudah, yang menyebabkan peningkatan usaha yang 

diterjemahkan ke dalam kinerja tugas pegawai yang lebih tinggi (Joseph, Brian, & 

Shawn, 2017). Maka penulis menyimpulkan bahwa Core Self Evaluation memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap job engagement pada PT Anomali Coffee. 

H2: Core Self Evaluation memiliki pengaruh positif signifikan terhadap job 

engagement 
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4.5.3 Pengaruh Job Engagement terhadap Organizational Citizenship 

Behavior 

Hasil penelitian hipotesa diatas sejalan dengan penelitian terdahulu Rich et 

al, (2010) organisasi berkontribusi untuk mengembangkan lingkungan sosial dan 

psikologis yang kondusif untuk menunjang prestasi pekerja dalam organisasi. 

Karyawan berinvestasi untuk diri mereka lebih baik saat bekerja daripada mereka 

yang kurang terlibat, mereka harus bersedia untuk melangkah di luar batas-batas 

pekerjaan mereka, itu adalah definisi dari OCB (organizational citizenship 

behavior) (Rich et al., 2010). 

Peneliti lain dari Bolger dan Somech (2004), Chu et al. (2005), Retenberry 

dan Moberg, dan Setyani (2006) (dalam Chughtai, 2008)  juga mendukung hasil 

hipotesa diatas bahwa fakta organizational citizenship behavior lebih dipengaruhi 

oleh apa yang individu pikirkan dan rasakan tentang pekerjaan mereka, sehinga 

merefleksikan sikap positif pada pekerjaan. Ini menunjukan orang-orang yang 

menunjukkan job engagement yang tinggi akan menunjukkan perilaku ekstensi 

yang lebih besar daripada individu yang kurang terlibat. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian (setyani, 2006) yang menunjukkan bahwa job engagement secara 

langsung mempengaruhi OCB (organizational citizenship behavior). Penulis 

menyimpulkan bahwa karyawan PT. Anomali Coffee sudah memilik rasa 

keterlibatan yang besar maka karyawan selalu ingin bekerja dan mau untuk bekerja 

lembur tanpa merasa terbebani. Hasil penelitian diatas sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yaitu job engagement memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap organizational citizenship behavior. 
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H3: Job engagement memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

organizationalcitizenship behavior 

 

4.5.4 Pengaruh Organizational Citizenship Behavior terhadap Job 

Performance 

Organizational citizenship behavior dapat dikatakan sebagai perilaku-

perilaku yang menyumbang pada pemeliharaan dan perbaikan baik secara sosial 

maupun psikologikal untuk mendukung job performance (Setyani, 2006). 

Organizational citizenship behavior berperan penting bagi upaya meningkatkan 

kinerja organisasi karena Organizational citizenship behavior dapat (1) mengurangi 

kebutuhan akan sumber daya yang langka/mahal serta untuk perawatan/perbaikan 

dalam organisasi, (2) memberi keleluasaan bagi karyawan untuk lebih produktif, 

(3) meningkatkan produktifitas hubungan kerja atau manajerial, (4) memfasilitasi 

terjadinya hubungan koordinasi yang efektif antara anggota tim dan antar kelompok 

kerja meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik minat dan 

mempertahankan orang-orang terbaiknya untuk bekerja di perusahaan, dengan 

menciptakan suasana kerja yang menyenangkan (Setyani, 2006). 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan karyawan yang merasa dihargai 

hasil kerjanya oleh perusahaan (organizational citizenship behavior) dapat 

meningkatkan motivitas dan meningkatkan kinerja. Ini berarti persepsi karyawan 

terhadap organizational citizenship behavior memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap job performance (Al-mahasneh, 2015). Penulis menyimpulkan 
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bahwa karyawan PT Anomali Coffee memiliki menghargai  hasil kerja karyawan 

sehingga kinerja karyawan bagus bahkan  cenderung meningkat. Organizational 

Citizenship Behavior memiliki pengaruh positif dan signfikan terhadap job 

performance. 

H4:Organizational citizenship behavior memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap job performance. 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat 

diberikan masukan kepada pihak penerbangan sebagai perusahaan yang 

dijadikan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan 

implikasi manajerial untuk perusahaan PT. Anomali Coffee Indonesia sebagai 

berikut. 

1. Variabel yang akan dibahas adalah variabel Perceive Organizational 

Support dikarenakan memiliki pengaruh yang positif dapat dilihat dari 

rata rata indikator pertanyaan Perceive Organizational Support pada 

tabel 4.7.1 dibawah ini. 
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Tabel 4.8  indikator pertanyaan Perceive Organizational Support 

No Indikator Pernyataan Mean 
Indikator 

POS1 Perusahaan tempat saya bekerja 
peduli dengan  kesejahteraan  

5.13 

POS2 
Perusahaan tempat saya bekerja  
sangat menghargai tujuan dan 
nilai-nilai 

5.19 

POS3 Perusahaan tempat saya bekerja 
menunjukkan  perhatian 

5.03 

POS4 
Perusahaan tempat saya bekerja  
peduli terhadap pendapat 4.98 

POS5 
Perusahaan bersedia membantu 
saya, jika saya membutuhkan 
bantuan khusus. 

5.06 

POS6 
bantuan dari perusahaan tersedia 
ketika saya menmpunyai  
masalah. 

4.97 

POS7 Perusahaan memaafkan  ketika 
saya melakukan kesalahan. 

5.0 

POS8 

Jika diberikan kesempatan 
memperbaiki kinerja, perusahaan 
akan mengambil keuntungan dari 
saya.  

4.76 

Rata rata variable POS 5.015 

Sumber: Hasil Pengolahan Data melalui Ms. Excel 

Berdasarkan indikator diatas, POS8 menunjukkan nilai lebih kecil dari 

indikator lainnya. Pada indikator ini penulis melihat, karyawan tidak mampu 

menyerap nilai tambah yang sudah diberikan perusahaan kepada karyawan. 

Karyawan menilai masih kurangnya apresiasi perusahaan dalam memberikan 

kesejahteraan kepada karyawan. Sebaiknya supervisor menyampaikan nilai-nilai 

terhadap karyawan lain dengan baik agar semua apresiasi karyawan ditampung 

dengan baik dan  disampaikan kepada perusahaan. 
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2. Variabel yang akan dibahas adalah variabel Core Self Evaluation dapat dilihat 

dari rata rata indikator pertanyaan Core Self Evaluation pada tabel 4.7.2 dibawah 

ini. 

Tabel 4 9  indikator pertanyaan Core Self Evaluation 

No Indikator Pernyataan Mean 
Indikator 

CSE1 Saya yakin  mendapatkan 
keberhasilan dalam hidup. 

5.13 

CSE2 Ketika saya mencoba, biasanya 
berhasil. 

4.80 

CSE3 Secara umum saya puas dengan 
diri sendiri. 

4.83 

CSE4 
terkadang saya menyelesaikan 
pekerjaan dengan sukses 4.71 

CSE5 Saya menentukan apa yang akan 
terjadi dalam hidup. 

4.71 

CSE6 
Saya mampu mengatasi sebagian 
besar masalah.  4.57 

Rata rata variable CSE 4.8 

Sumber: Hasil pengolahan data melalui MS.Excel 

 

Dilihat dari indikator CSE6 memiliki angka paling kecil dibanding indikator 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan masih belum mampu menghadapi 

masalah yang datang pada kemudian hari. Penulis melihat karyawan tidak mampu 

melakukan improvisasi pada penanganan masalah yang sedang dihadapi, karyawan 

cenderung menyelesaikan masalah berdasarkan atas apa yang pernah mereka 

dapatkan pada saat pelatihan sebelumnya. Sebaiknya disetiap permasalahan dalam 

perusahaan dijadikan pembelajaran kedepannya untuk semua karyawan sehingga 
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dapat meminimalisir ketidakmampuan karyawan dalam hal menangani masalah 

baik besar maupun kecil. 

 

3. Variabel yang akan dibahas kali ini adalah variabel Job Engagement. Hal 

tersebut dapat dillihat pada tabel 4.7.3 dibawah ini. 

Tabel 5.0 indikator pertanyaan Job Engagement 

No Indikator Pernyataan Mean 
Indikator 

JE1 Saya menaruh diri  penuh untuk 
pekerjaan. 

4.77 

JE2 Ketika saya mengerjakan 
pekerjaan terkadang lupa waktu. 

4.73 

JE3 Semua pekerjaan dikerjakan dan 
saya benar-benar ada didalamnya. 

4.71 

JE4 
saya fokus dalam bekerja karena 
tidak memikirkan hal lain 4.57 

JE5 
Saya sangat terlibat dalam 
pekerjaan ini 4.90 

Rata rata variable JE 4.74 

Sumber: Hasil pengolahan data melalui MS.Excel 

 

Berdasarkan data diatas, indikator terkecil adalah JE4. Pada indikator 

tersebut menunjukkan bahwa karyawan terkadang tidak fokus dalam melakukan 

pekerjaan. Ketika mereka sedang bekerja, mereka masih memikirkan hal-hal lain 

diluar tanggung jawab mereka di pekerjaannya. Perusahaan sebaiknya memberikan 

perhatian dan motivasi sehingga karyawan merasa suka dengan pekerjaan mereka 

sehingga mereka berusaha untuk meningkatkan perusahaan lebih baik kedepannya. 
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4. Variabel yang akan dibahas kali ini adalah variabel Organizational Citizenship 

Behavior. Hal tersebut dapat dillihat pada tabel 4.7.4 dibawah ini 

Tabel 5.1 indikator pertanyaan Organizational Citizenship Behavior 

No Indikator Pernyataan Mean 
Indikator 

OCB1 membantu rekan kerja di 
pekerjaan  

5.20 

OCB2 melaksanakan tugas melampaui 
persyaratan minimum. 

5.10 

OCB3 menahan diri untuk mengeluh 
dari hal  sepele. 

4.90 

OCB4 berpartisipasi dalam tata kelola 
perusahaan. 

5.18 

OCB5 

Mengingatkan rekan kerja 
tentang perubahan di perusahaan 
yang dapat mempengaruhi 
pekerjaan. 

4.98 

Rata rata variable OCB 5.1 

Sumber: Hasil pengolahan data melalui MS.Excel 

OCB3 menjadi indikator yang memiliki nilai paling kecil dibanding 

indikator lainnya. Indikator ini menerangkan bahwa karyawan seringkali mengeluh 

dengan hal-hal sepele yang membuatnya tidak nyaman. Pentingnya saran dari 

karyawan didengar dengan baik oleh atasan, meminimalisir adanya keluhan-

keluhan yang bersifat sepele. Dengan adanya waktu yang dikhususkan untuk 

mendengarkan keluh kesah dari seorang karyawan, juga membantu peningkatan 

mutu karyawan itu sendiri. 
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4.  Variabel yang akan dibahas kali ini adalah variabel Job Performance. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7.5 di bawah ini 

Tabel 5.2 indikator pertanyaan Job Performance. 

No Indikator Pernyataan Mean 
Indikator 

JP1 
 Kualitas kinerja yang diberikan 
pekerja telah sesuai dengan 
standar. 

4.93 

JP2 Karyawan  telah memberikan 
produktivitas kerja yang baik.  

5.18 

JP3 
Hasil kerja lebih baik bila 
dibandingkan dengan rekan kerja. 4.63 

JP4 

Hasil kerja lebih baik jika 
dibandingkan dengan pekerjaan 
yang mempunyai bobot yang 
sama 

4.83 

Rata rata variable JP     4.9 

Sumber: Hasil pengolahan data melalui MS.Excel 

Pada variabel ini, indikator JP3 menunjukkan bahwa karyawan memiliki 

perasaan tidak puas atas hasil kerja yang mereka lakukan. Kurangnya support moril 

dari atasan kepada karyawan sehingga karyawan tidak termotivasi untuk 

memberikan yang terbaik.  Dari indikator tersebut, penulis melihat sebaiknya 

perusahaan lebih melihat hasil kerja berdasarkan apa yang karyawan kerjakan, 

bukan hanya sebatas pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan perusahaan 

semata. Penilaian yang benar-benar dilakukan berdasarkan apa yang karyawan 

lakukan dan memberikan feedback yang semestinya akan meminimalisir 
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munculnya rasa tidak puas pada karyawan, serta dapat membuat suasana persaingan 

yang mengarah kepada hasil yang positif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1 Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan variabel Perceive 

Organizational Support, dan Core Self evaluation terhadap Job Performance 

melalui Job Engagement dan Organizational Citizenship Behavior. Analisis data 

yang dilakukan menggunakan SEM memberikan hasil bahwa Perceive 

Organizational Support memiliki pengaruh positif signifikan, Core Self Evaluation 

memiliki pengaruh positif tidak signifikan, sedangkan Job Engagement memiliki 

pengaruh positif signifikan dan Organizational Citizenship Behavior memiliki 

pengaruh positif signifikan. Studi penelitian ini ditujukkan untuk PT. Anomali 

Coffee Indonesia sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:   

1. Perceive Organizational Support memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Job Engagement. 

2. Core Self Evaluation memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Job 

Engagement 

3. Job Engagement memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Organizational. 

4. Organizational Citizenship Behavior memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Job Performance. 
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5. 2 Saran 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya: 

1. Untuk perusahaan 

Sebaiknya supervisor menyampaikan nilai-nilai terhadap karyawan lain 

dengan baik agar semua apresiasi karyawan ditampung dengan baik dan  

disampaikan kepada perusahaan. Kemudian, disetiap permasalahan dalam 

perusahaan dijadikan pembelajaran kedepannya untuk semua karyawan sehingga 

dapat meminimalisir ketidakmampuan karyawan dalam hal menangani masalah 

baik besar maupun kecil. Sebaiknya perusahaan memberikan perhatian dan 

motivasi sehingga karyawan merasa suka dengan pekerjaan mereka sehingga 

mereka berusaha untuk meningkatkan perusahaan lebih baik kedepannya. 

Dengan adanya waktu yang dikhususkan untuk mendengarkan keluh kesah dari 

seorang karyawan, juga membantu peningkatan mutu karyawan itu sendiri. 

Selanjutnya, perusahaan lebih melihat hasil kerja berdasarkan apa yang karyawan 

kerjakan, bukan hanya sebatas pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan 

perusahaan semata. Penilaian yang benar-benar dilakukan berdasarkan apa yang 

karyawan lakukan dan memberikan feedback yang semestinya akan 

meminimalisir munculnya rasa tidak puas pada karyawan, serta dapat membuat 

suasana persaingan yang mengarah kepada hasil yang positif. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya 

Penulis mengharapkan kepada penelitian selanjutnya adalah memilih 

objek pada sektor industri yang berbeda, karena permasalahan pada setiap 

perusahaan jelas berbeda. Perusahaan yang masih berada pada lingkup sektor 

industri yang sama saja berbeda, maka dari itu penulis menyarankan untuk 

memilih objek dengan latar belakang sektor industri yang berbeda dengan ruang 

lingkup yang lebih luas serta jumlah karyawan yang  besar. Dan tidak menutup 

kemungkinan jika penulis selanjutnya memberikan tambahan atau mengganti 

variabel yang ada dengan menyesuaikan kepada permasalahan objek tersebut. 
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Kuesioner Penelitian 

Responden Yth. 

 

Perkenalkan, nama saya Priska C Hatta, mahasiswi S1ManajemenSTIE 

Indonesia Banking School, Kemang. Saat ini saya sedang melakukan penelitian 

tugas akhir yang berjudul “PENGARUH PERCEIVE ORGANIZATIONAL 

SUPPORT DAN CORE SELF EVALUATION TERHADAP JOB 

PERFORMANCE MELALUI JOB ENGAGEMENT DAN 

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR”. Tujuan penyebaran 

kuesioner ini untuk mengukur seberapa besar keterlibatan kerja karyawan di PT. 

Anomali Coffee Indonesia. Oleh karena itu, saya memohon dengan hormat bantuan 

dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuisioner ini dengan jawaban yang 

sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Pernyataan dan data dari 

setiap responden hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata dan 

diolah secara keseluruhan sehingga skor individu tidak terlihat.Peneliti juga akan 

sangat menjaga kerahasiaandari data yang didapat 

Atas waktu dan partisipasi Anda, saya ucapkan banyak terimakasih. 
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KUISIONER PENELITIAN 

 

Apakah Anda adalah karyawan tetap di PT. Anomali Coffee Indonesia? 

a. Ya (lanjut)    b. Tidak* (stop) 

 

Profil Responden 

 

1. Jenis Kelamin: a. Pria b. Wanita  

2. Usia: ......................Tahun 

3. Status Pernikahan: a. Lajang b. Menikah 

4. Pendidikan Terakhir : a. SMA/Sederajat    c. S1/ Sederajat     e. S3/Sederajat 

b. D3/Sederajat      d. S2/Sederajat 

5. Lama Bekerja: .......................Tahun 

 

Petunjuk: Berikut terdapat serangkaian pernyataan. Berikan tanda (√)pada kolom 

pilihan yang paling sesuai dengan perasaan dan pemahaman Anda. Penilaian yang 

semakin ke kanan menandakan sangat setuju (SS) sedangkan penilaian yang 

semakin ke kiri menandakan sangat tidak setuju (STS).  

1 = Sangat Tidak Setuju   4 = Cukup Setuju 

2 = Tidak Setuju    5 = Setuju 

3 = Kurang Setuju    6 = Sangat Setuju 
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No Indikator Pernyataan STS  SS 

1 
Perusahaan tempat saya bekerja 

benar-benar peduli tentang 
kesejahteraan. 

1 2 3 4 5 6 

2 

 
Perusahaan tempat saya bekerja 
sangat menperhatikan tujuan dan 

nilai  kerja. 
1 2 3 4 5 6 

3 Perusahaan tempat saya bekerja 
menunjukkan perhatian. 1 2 3 4 5 6 

4 
Perusahaan tempat saya bekerja 
peduli tentang pendapat saya. 1 2 3 4 5 6 

5 
Perusahaan bersedia  membantu saya 

jika saya membutuhkan bantuan 
khusus. 

1 2 3 4 5 6 

6 
Bantuan dari perusahaan tersedia 
ketika saya mempunyai masalah. 1 2 3 4 5 6 

7 
Perusahaan memaafkan ketika saya 

melakukan kesalahan. 1 2 3 4 5 6 

8 

Jika diberikan kesempatan 
memperbaiki kinerja, perusahaan 
akan mengambil keuntungan dari 

saya.  

1 2 3 4 5 6 

9 
Saya yakin mendapatkan 

keberhasilan dalam hidup. 1 2 3 4 5 6 

10 
Ketika saya mencoba, biasanya 

berhasil. 1 2 3 4 5 6 

11 
Terkadang saya menyelesaikan 

perkerjaan dengan sukses. 1 2 3 4 5 6 

12 
Secara umum saya puas dengan diri 

saya sendiri. 1 2 3 4 5 6 
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No Indikator Pernyataan STS  SS 

13 
Saya menentukan apa yang akan 

terjadi dalam hidup. 1 2 3 4 5 6 

 14 
Saya mampu mengatasi sebagian 

besar masalah 1 2 3 4 5 6 

15 Saya menaruh diri penuh untuk  
pekerjaan 1 2 3 4 5 6 

16 
Ketika saya mengerjakan pekerjaan, 

terkadang lupa waktu 1 2 3 4 5 6 

17 
 

Semua pekerjaan dikerjakan dan 
saya benar-benar ada didalamnya 

1 2 3 4 5 6 

18  Saya fokus dalam bekerja karena 
tidak memikirkan hal lain.  1 2 3 4 5 6 

19 Saya sangat terlibat dalam pekerjaan 
ini 1 2 3 4 5 6 

20 
Membantu rekan kerja di pekerjaan  1 2 3 4 5 6 

21 Mengingatkan rekan kerja tentang 
perubahan di perusahaan yang dapat 

mempengaruhi pekerjaan.  
1 2 3 4 5 6 

22 Melaksanakan tugas melampaui 
persyarataan minimum. 1 2 3 4 5 6 

23 Menahan diri untuk mengeluh dari 
hal yang sepele. 1 2 3 4 5 6 

24 Berpartisipasi dalam tata kelola 
perusahaan. 1 2 3 4 5 6 

25 Kualitas kinerja yang diberikan 
pekerja sesuai dengan standar. 1 2 3 4 5 6 

26 Karyawan  sudah  memberikan 
produktivitas kerja yang baik. 1 2 3 4 5 6 

27 Hasil kerja lebih baik bila 
dibandingkan dengan rekan kerja. 1 2 3 4 5 6 

28 Hasil kerja lebih baik jika 
dibandingkan dengan pekerjaan yang 

mempunyai bobot setingkat. 
1 2 3 4 5 6 

Pengaruh Perceive Organizational Support..., Priska Chairunisah Hatta, Ma.-Ibs, 2018



86 
 

 Indonesia Banking School 

Lampiran 

1. Uji Validitas (Pre Test) 

1.1 Perceive Organizational Support 

 

 

1.2 Core Self Evaluation 
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1.3 Job Engagement 
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1.4 Organizational Citizenship Behavior 
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1.5 Job Performance 
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2. Uji Reliabilitas (Pre Test) 

2.1 Perceive Organizational Support 

 
 

2.2 Core Self-Evaluation 
 

 
2.3 Organizational Citizenship Behavior 
 

 
2.4. Job Engagement 
 

 
 

2.5 Job Performance 
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3. Measurement Model Sebelum Penghapusan 
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4. Measurement Model Setelah Penghapusan 
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5. Structural Model Setelah Penghapusan 
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6. Goodness of Fit 
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