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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Job Satisfaction, 
Organizational Justice, dan Employee Empowerment terhadap Organizational 
Commitment pada karyawan tetap divisi Operation PT Trinusa Travelindo. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan menggunakan 20 
Indikator pernyataan dengan menggunakan skala likert 1-6. Sampel yang dipakai 
dalam penelitian ini  sebanyak 100 responden karyawan tetap PT Trinusa Travelindo 
yang telah bekerja lebih dari 1 tahun dan telah memenuhi kriteria yang dipakai 
penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation 
Modelling (SEM) dengan software AMOS 21. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Job 
Satisfaction terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 
Commitment 2) Organizational Justice terbukti berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Organizational Commitment 3) Employee Empowerment terbukti 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Commitment. 

Kata Kunci : Job Satisfaction, Organizational Justice, Employee Empowerment, 

Organizational Commitment 
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ABSTRACT  

 

This study aims to determine the influence, job satisfaction, Organizational 
Justice and Employee Empowerment on Organizational Commitment at PT Trinusa 
Travelindo. 

Technique of making data using questioner and using 20 statement indicator 
by using likert scale 1-6. The sample used in this study amounted to 100 respondents 
remained PT Trinusa Travelindo which has worked for more than 1 years and has 
used the policy used by the research. Data analysis in this study using Structural 
Equation Modeling (SEM) with AMOS 21 software. 

Based on the research results can be described as follows: 1) Job Satisfaction 
proved positive and significant to Organizational Commitment 2) Organizational 
Justice proved positive and significant to Organizational Commitment 3) Employee 
Empowerment proved positive and significant to Organizational Commitment. 

 

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Justice, Employee Empowerment, 

Organizational Commitment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting dalam 

menunjang berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Menghadapi persaingan berhasil 

atau tidaknya perusahaan akan sangat tergantung terhadap skill sumber daya 

manusianya dalam  menjalankan  tugas serta kewajiban yang diberikan perusahaan. 

Setiap perusahaan akan berusaha memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 

skill¸ pengetahuan, dan sikap yang baik terhadap pekerjaannya masing-masing. Untuk 

itu perusahaan akan mengambil langkah-langkah untuk bisa meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki agar tujuan 

perusahaan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pemimpin perusahaan yang baik 

akan selalu berusaha memajukan perusahaan yang dipimpinnya dalam hal ini, 

karyawan merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin 

akan berusaha melakukan yang terbaik untuk setiap karyawannya agar menumbuhkan 

rasa semangat kerja. Aspek utama dari manajemen sumber daya manusia adalah link 

dengan organisasi (Poole, 1990). Perusahaan memiliki keuntungan yang signifikan 

jika memiliki tenaga kerja yang sepenuhnya dikembangkan, sangat termotivasi dan 

dihargai untuk kreativitas dan inovasi secara luas dipahami. 
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Menurut Northcraft and Neale (1996) menyelidiki bahwa komitmen yang 

termasuk dalam organizational commitment adalah sikap yang mencerminkan 

kesetiaan karyawan terhadap organisasi, dan proses yang terus berlanjut dimana 

anggota organisasi mengungkapkan kepedulian mereka terhadap organisasi dan 

kesuksesan serta kesejahteraannya (Lee, Lee, Olson, 2010). 

Menurut George dan Jones (2008) job satisfaction (Kepuasan Kerja) adalah 

kumpulan perasaan dan kepercayaan yang dimiliki orang tentang pekerjaan mereka 

saat ini. Tingkat kepuasan kerja orang bisa berkisar dari kepuasan ekstrim sampai 

ketidakpuasan ekstrim  (Mohammed & Eleswed, 2013). Yang lain menurut Robbins 

dan Judge (2009) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif tentang 

pekerjaan akibat evaluasi karakteristiknya (Mohammed & Eleswed, 2013). Menurut 

Nelson dan Quick (2009) mendefinisikannya sebagai keadaan emosional yang 

menyenangkan atau positif yang diakibatkan oleh penilaian pekerjaan atau 

pengalaman kerja seseorang (Mohammed dan Eleswed, 2013). 

Menurut  Parker dan Kohlmeyer (2005) menjelaskan organizational justice 

meliputi persepsi anggota organisasi tentang kondisi keadilan yang mereka alami 

dalam organisasi, secara khusus tentang rasa keadilan yang terkait dengan alokasi 

penghargaan organisasi, seperti gaji dan promosi (Hall, 1994). 

Blanchard (1996) employee empowerment tidak hanya memiliki kebebasan 

untuk bertindak, tetapi juga memiliki tingkat tanggung jawab dan akuntabilitas yang 

lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen  harus memberdayakan 
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karyawannya sehingga bisa termotivasi, berkomitmen, senang hati dalam membantu 

organisasi mencapai tujuannya (Miller, Konopaske, & Byrne, 2012).  

PT Trinusa Travelindo berkeyakinan bahwa berkembangnya teknologi yang 

semakin canggih dengan berkembangnya teknologi didukungnya layanan E-

Commerce dan salah satu layanan yang sering dilakukan masyarakat atau konsumen 

ialah digital economy melalui travel online yang dapat mengakses pemesanan tiket 

pesawat, kereta, kamar hotel hingga pembelian pulsa secara online juga yang dapat 

dilakukan dalam  satu aplikasi yaitu PT Trinusa Travelindo atau Traveloka.com dan 

pada akhirnya pemerintah memberi dukungan dengan semakin maraknya untuk 

mengembangkan layanan tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 

pertumbuhan penerbangan domestik dari tahun 2011 hingga 2016 mencapai 56%, 

sedangkan pertumbuhan pemesanan hotel dari periode yang sama mencapai 64% 

(Sumber: thepresidentpostindonesia.com, 30 agustus 2017).  Bahwa Bisnis tiket 

online juga kebagian kue dari masyarakat urban milenial ini. Alvara research center 

memprediksi bisnis tiket online akan terus berkembang di tahun 2018. Contohnya 

saja, Traveloka hingga pertengahan tahun 2017, aplikasi tersebut sudah didownload 

lebih dari 15 juta pengguna. Traveloka juga mendapat suntikan dana sebesar US 500 

juta dollar dari Expedia, JD.com, East Ventures, Hillhouse Capital Group dan 

Sequoia Capital (GATRAnews, 27 desember 2017). Perkembangan digital economy 

yang terjadi pada jaman sekarang semakin menguat dan membuat perusahaan 

berkomitmen dengan para karyawan yang terbagi dalam dua bidang yaitu office dan 

operation , Traveloka dikenal memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Hal ini 
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bisa dilihat dari ketersediaan sarapan dan makan siang untuk karyawan. Traveloka 

juga memberikan asuransi dan jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS). Mereka bahkan mendapatkan coverage untuk kacamata, dimana fasilitas ini 

tidak disediakan oleh kebanyakan perusahaan di Indonesia. (sumber: 

https://www.aturduit.com). Lalu, keadilan organisasi dimana karyawan dapat 

merasakan keadilan dalam berkomunikasi, memberi masukan, ataupun mendapatkan 

penilaian yang sesuai dalam bidang kerjanya dan pemberdayaan karyawan dengan 

membebaskan karyawan untuk berkomunikasi satu sama lain, tanpa adanya batasan 

agar karyawan tetap nyaman dan menghasilkan pelayanan yang memuaskan untuk 

para konsumen Traveloka.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti memilih PT Trinusa 

Travelindo sebagai objek penelitian dan peneliti mengambil judul “Pengaruh Job 

Satisfaction, Organizational Justice, Employee Empowerment terhadap 

Organizational Commitment.” 

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif, pengambilan data dilakukan melalui 

kuesioner. Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah job satisfaction, 

organizational justice dan employee empowerment. Ketiga variabel independen 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen organizational 
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commitment. Job satisfaction adalah sejauh mana seseorang puas dengan 

pekerjaannya. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada tenaga kerjanya 

(ahmad usman, fatima bushra, 2015). Menurut Saari dan Judge (2004) Karyawan 

yang lebih puas dan bahagia akan lebih produktif dan menguntungkan bagi organisasi 

(ahmad usman, fatima bushra, 2015).  

Menurut L. J. Williams and Podsakoff (1989) menyatakan bahwa  job 

satisfaction atau kepuasan kerja mengacu pada keadaan emosi karyawan dan 

tanggapan afektif terhadap aspek pekerjaan tertentu (Back, Lee, & Abbott, 2011). 

Menurut George dan Jones (2008) job satisfaction (Kepuasan Kerja) adalah 

kumpulan perasaan dan kepercayaan yang dimiliki orang tentang pekerjaan mereka 

saat ini (Mohammed & Eleswed, 2013). Menurut Baldwin (2006) organizational 

justice (Keadilan Organisasi) adalah jenis keadilan di mana staf memandang 

hubungan kerja, interaksi, dan hasil kerja menjadi adil, termasuk prosedur, hasil, dan 

interaksi interpersonal dalam sebuah organisasi(Javed & Tariq, 2015). Menurut 

Bowen and Lawler (1992) pemberdayaan telah didefinisikan dengan berbagai cara, 

namun sebagian besar penulis sepakat bahwa empowerment melibatkan karyawan 

untuk dapat leluasa dalam berkomunikasi mengenai kegiatan terkait tugas tertentu, 

karena dengan komunikasi yang terjalin dengan baik akan menghasilkan 

pemberdayaan yang tidak sulit (Ayupp & Chung, 2010). Variabel Menurut Northcraft 

and Neale (1996) menyelidiki bahwa komitmen yang termasuk dalam organizational 

commitment adalah sikap yang mencerminkan kesetiaan karyawan terhadap 

organisasi, dan proses yang terus berlanjut dimana anggota organisasi 
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mengungkapkan kepedulian mereka terhadap organisasi dan kesuksesan serta 

kesejahteraannya (Lee et al, 2010). 

a) Objek penelitian yang akan dibahas adalah karyawan bidang operation PT 

Trinusa Travelindo peneliti melakukan penelitian pada karyawan bidang 

operation PT Trinusa Travelindo karena PT Trinusa Travelindo yakin bahwa 

karyawan yang bekerja disana merupakan asset yang berharga sehingga PT 

Trinusa Travelindo memberikan gaji karyawan yang bersaing dan 

memberikan tunjangan atas loyalitas karyawan. Karyawan lebih terlibat dan 

termotivasi, PT Trinusa Travelindo menawarkan berbagai tunjangan dan 

asuransi kesehatan. Selain tunjangan, PT Trinusa Travelindo juga 

memperhatikan kenyamanan dari karyawan PT Trinusa Travelindo dengan 

memberikan tunjangan kesehatan, tunjangan harian seperti uang makan dan 

untuk karyawan bidang operation pun mendapatkan perlakuan istimewa 

karena keloyalitasan karyawan yang dapat bekerja dengan shift jam kerja yang 

tidak menentu untuk menunjang keberhasilan dari PT Trinusa Travelindo. 

Dengan karyawan memberikan pelayanan berkualitas terhadap konsumen, 

maka semakin banyak konsumen mengkonsumsi layanan Traveloka.com yang 

dimiliki PT Trinusa Travelindo. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat oleh peneiliti adalah sebagai berikut: 
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a) Apakah job satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap 

organizational commitment pada PT Trinusa Travelindo. 

b) Apakah organizational justice berpengaruh positif signifikan organizational 

commitment pada PT Trinusa Travelindo. 

c) Apakah employee empowerment berpengaruh positif signifikan organizational 

commitment pada PT Trinusa Travelindo. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

dan membuktikan secara teoritis, praktis, empiris mengenai: 

a) Menganalisis pengaruh job satisfaction terhadap organizational commitment 

pada PT Trinusa Travelindo. 

b) Menganalisis pengaruh organizational justice terhadap organizational 

commitment pada  PT Trinusa Travelindo. 

c) Menganalisis pengaruh employee empowerment terhadap organizational 

commitment pada PT Trinusa Travelindo. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan refrensi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik pengaruh job satisfaction, 
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organizational justice, dan employee empowerment terhadap organizational 

commitment. 

a) Bagi Praktisi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan refrensi bagi 

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti berkenan dengan topik 

Pengaruh Job Satisfaction, Organizational Justice, dan Employee 

Empowerment terhadap Organizational Commitment. 

b) Bagi Pembaca 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang 

manajemen khususnya komponen job satisfaction, organizational justice, dan 

employee empowerment terhadap organizational commitment. 

c) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat membantu untuk lebih memahami dan mengerti 

mengenai job satisfaction, organizational justice, dan employee empowerment 

terhadap organizational commitment. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang 

lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
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penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat 

landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian kuesioner, teknik 

pengujian data, dan teknik hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah penutup yang berisikan suatu kesimpulan penelitian yang 

berasal dari hasil analisis data yang didapat dan kesimpulan tersebut menjawab 

rumusan permasalahan dan juga memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi 

akademik dan penelitian yang terkait bagi perusahaan untuk kedepannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Michael Amstrong (2006) dalam bukunya menjelaskan bahwa 

manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai pendekatan strategis dan 

koheren untuk pengelolaan asset paling berharga diorganisasi, orang-orang yang 

bekerja disana yang secara individu dan kolektif berkontribusi pada pencapaian 

tujuannya. Manajemen sumber daya manusia dapat dianggap sebagai serangkaian 

kebijakan terkait dengan fondasi ideologis dan filosofis. aspek yang merupakan versi 

bermakna  manajemen sumber daya manusia: 

1. Konstelasi tertentu keyakinan dan asumsi 

2. Dorong strategis menginformasikan keputusan tentang manajemen orang 

3. Keterlibatan pusat manajer lini 

4. Ketergantungan pada satu set “pengungkit” untuk membentuk hubungan kerja 

Manajemen sumber daya manusia mencakup orang-orang yang mengelola 

kegiatan, kebijakan dan praktik bahwa perusahaan dapat menggunakan untuk 

bersaing secara efektif sekarang dan banyak kekuatan berubah (misalnya pesaing 

baru,teknologi baru, restrukturisasi bisnis, hukum, dan kepedulian sosial) bahwa 
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organisasi perlu memahami dan menanggapi dalam rangka untuk memastikan mereka 

diposisikan untuk bersain secara efektif dalam jangka panjang. 

2.1.2 Organizational commitment 

Organizational commitment mencerminkan hubungan unik antara individu 

dan organisasi dan hubungan ini sangat penting untuk menggambarkan perilaku 

individu dalam organisasi (Alijanpour, Dousti, & Khodayari, 2013). 

Organizational commitment didefinisikan sebagai perilaku yang 

menghubungkan karyawan dengan organisasi (Mohammed & Eleswed, 2013).  

Organizational commitment adalah loyalitas karyawan terhadap organisasi 

(Mohammed & Eleswed, 2013). 

Sheldon (1997) organizational commitment dengan demikian didefinisikan 

adalah pandangan atau orientasi terhadap organisasi yang menghubungkan identitas 

seseorang dengan organisasi (Hakkak, Gashti, & Nawaser, 2014). 

Northcraft and Neale (1996) menyelidiki bahwa komitmen yang termasuk 

dalam organizational commitment adalah sikap yang mencerminkan kesetiaan 

karyawan terhadap organisasi, dan proses yang terus berlanjut dimana anggota 

organisasi mengungkapkan kepedulian mereka terhadap organisasi dan kesuksesan 

serta kesejahteraannya (Lee et al., 2010). 

Valentine et al (2002) karyawan yang berkomitmen terhadap organisasi 

mereka dapat dengan mudah menerima dan mematuhi tujuan dan sasaran organisasi 

(Malik, Nawab, & Naeem, 2010). 
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2.1.2.1 Dimensions of organizational commitment 

Terdapat tiga dimensi, yaitu: 

1. Affective commitment adalah Komitmen afektif mengacu pada keterikatan 

emosional karyawan terhadap identifikasi dan keterlibatan dalam 

organisasi. 

2. Continuous commitment adalah Komitmen terus menerus yang mengacu 

pada komitmen, berdasarkan biaya yang dikeluarkan karyawan terkait 

dengan meninggalkan organisasi. 

3. Normative commitmen adalah Komitmen normatif mengacu pada persepsi 

karyawan atas tugas dan janji mereka terhadap organisasi atau perasaan 

berkewajiban untuk tetap berada di dalam organisasi (Mohammed & 

Eleswed, 2013). 

2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi organizational commitment 

 Komitmen organisasi didefinisikan dalam kaitannya dengan kekuatan 

identifikasi individu dan keterlibatan dalam organisasi tertentu.  Porter  (1974) 

menyatakan  ada 3, yaitu: 

1. Penerimaan tujuan dan nilai organisasi 

2. Kesediaan untuk bekerja atas nama organisasi 

3. Motivasi yang kuat tetap dalam organisasi. (Malik et al., 2010). 

Indikator organizational commitment:  
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1. Saya bangga mengatakan kepada orang lain bahwa saya adalah bagian dari 

organisasi ini 

2. Saya merasa terikat secara emosional dengan organisasi ini 

3. Saya akan merasa bersalah jika saya meninggalkan organisasi saya sekarang 

4. Organisasi ini layak mendapatkan kesetiaan saya 

5. Dalam pekerjaan saya, saya merasa bahwa saya melakukan usaha yang 

signifikan, bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi juga untuk organisasi 

(Ismail, Mohamed, Sulaiman, Mohamad, & Yusuf, 2011) 

 

2.1.3 Job satisfaction  

 George dan Jones (2008) job satisfaction (Kepuasan Kerja) adalah kumpulan 

perasaan dan kepercayaan yang dimiliki orang tentang pekerjaan mereka saat ini. 

Tingkat kepuasan kerja orang bisa berkisar dari kepuasan ekstrim sampai 

ketidakpuasan ekstrim (Mohammed & Eleswed, 2013).  

Robbins dan Judge (2009) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan 

positif tentang pekerjaan akibat evaluasi karakteristiknya (Mohammed dan Eleswed, 

2013). Menurut Nelson dan Quick (2009) mendefinisikannya sebagai keadaan 

emosional yang menyenangkan atau positif yang diakibatkan oleh penilaian pekerjaan 

atau pengalaman kerja seseorang (Mohammed dan Eleswed, 2013). 
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Job satisfaction adalah sejauh mana seseorang puas dengan pekerjaannya. 

Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada tenaga kerjanya (ahmad usman, 

fatima bushra, 2015). 

Saari dan Judge (2004)  Karyawan yang lebih puas dan bahagia akan lebih 

produktif dan menguntungkan bagi organisasi (ahmad usman, fatima bushra, 2015) . 

Job satisfaction adalah masalah penting bagi semua organisasi baik di 

organisasi publik maupun swasta atau bekerja di negara maju atau terbelakang 

(Getahun, Tefera, & Burichew, 2016).  

Menurut Robbins dan Coulter (2005) Salah satu tujuan untuk tingkat 

ketertarikan ini adalah bahwa personil yang puas dilaporkan sebagai pekerja 

berkomitmen dan komitmen adalah indikasi untuk output organisasi dan operasi yang 

efektif (Getahun et al, 2016). 

Job satisfaction sebagai keadaan emosional yang menyenangkan atau positif 

akibat penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang (Azeem, 2010). 

L. J. Williams and Podsakoff (1989) menyatakan  bahwa  job satisfaction atau 

kepuasan kerja mengacu pada keadaan emosi karyawan dan tanggapan afektif 

terhadap aspek pekerjaan tertentu (Back et al., 2011). 

Indikator dalam  variabel  job satisfaction adalah sebagai berikut: 

1. Saya merasa bangga dengan pekerjaannya 

2. Saya merasa puas terhadap kesempatan untuk kenaikan jabatan 

3. Saya merasa nyaman dengan rekan kerja dikantor 
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4. Ketika Saya melakukan pekerjaan dengan baik, akan mendapat pujian dari 

atasan atau organisasi 

5. Saya merasa pekerjannya menyenangkan  

(Hakkak et al., 2014). 

  

2.1.4 Organizational justice 

 Baldwin (2006) organizational justice (Keadilan Organisasi) adalah jenis 

keadilan di mana staf memandang hubungan kerja, interaksi, dan hasil kerja menjadi 

adil, termasuk prosedur, hasil, dan interaksi interpersonal dalam sebuah organisasi 

(Javed & Tariq, 2015). 

 Parker dan Kohlmeyer (2005)  menjelaskan organizational justice meliputi 

persepsi anggota organisasi tentang kondisi keadilan yang mereka alami dalam 

organisasi, secara khusus tentang rasa keadilan yang terkait dengan alokasi 

penghargaan organisasi, seperti gaji dan promosi (Hall, 1994). 

Greenberg (2009) organizational justice menunjukkan keadilan dalam 

parameter organisasi dan muncul melalui kerja di bidang psikologi sosial yang 

berfokus pada wawasan tentang aspek keadilan dalam interaksi sosial (Karim & 

Rehman, 2012). 

2.1.4.1 Dimensions of organizational justice 

Terdapat tiga dimensi dari Organizational Justice: 

1) Distributive justice 
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Distributive justice  (Keadilan distributif) mengacu pada persepsi 

karyawan tentang keadilan dengan penghargaan dan hasil berharga lainnya 

yang didistribusikan dalam organisasi. Persepsi keadilan distributif 

mempengaruhi kepuasan individu dengan berbagai hasil pekerjaan terkait 

seperti upah, tugas kerja, pengakuan, dan kesempatan untuk kemajuan. 

2) Procedural justice 

Procedural justice (Keadilan prosedural) adalah persepsi individu 

tentang keadilan yang digunakan untuk menentukan hasilnya. Misalnya, 

kinerja karyawan dievaluasi oleh seseorang yang sangat akrab dengan 

pekerjaan yang sedang dilakukan. Bila pekerja menganggap keadilan 

prosedural tinggi, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan mengikuti peraturan, dan menganggap hasil yang berhubungan  adil. 

Tetapi jika pekerja menemukan ketidakadilan prosedural, mereka cenderung 

menarik diri dari kesempatan untuk berpartisipasi, karena kurangnya perhatian 

pada peraturan dan kebijakan, dan menganggap hasil yang relevan tidak adil. 

3) Interactional justice 

Interactional justice (Keadilan Interaksi) Menurut Moorman (1991) 

adalah interaksi antara sumber alokasi dan orang-orang yang akan terpengaruh 

oleh keputusan alokasi atau metode menceritakan bagaimana melakukan dan 

apa yang harus dilakukan kepada orang-orang dalam proses pengambilan 

keputusan. Individu memperhatikan perlakuan terhadap mereka dan 
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penjelasan yang dibuat selama praktik prosedur daripada prosedur itu sendiri  

(Javed & Tariq, 2015). 

Organizational justice mengartikan norma mengenai perlakuan 

individu (karyawan) dan kelompok individu dalam organisasi. Selain 

kekhawatiran tentang bagaimana karyawan diperlakukan, CSR (dengan 

beberapa pengecualian) memerlukan norma mengenai perlakuan individu, 

kelompok individu, dan lingkungan yang harus dilakukan terhadap organisasi. 

Fokus diskusi kami saat ini adalah apakah karyawan menunjukkan 

keprihatinan yang sama untuk perlakuan terhadap pihak luar seperti yang telah 

ditunjukkan untuk ditunjukkan pada perlakuan terhadap pihak-pihak yang 

intemal (Rupp, Ganapathi, Aguilera, & Williams, 2006). 

Seperti yang didefinisikan di sini, organizational justice adalah 

evaluasi pribadi tentang sikap etis dan moral dari perilaku manajerial. 

Berdasarkan pendekatan ini, menghasilkan keadilan menuntut manajemen 

untuk mengambil perspektif dari seorang karyawan. Artinya, mereka perlu 

memahami jenis peristiwa yang menimbulkan perasaan keadilan 

organisasional subjektif ini (Fatimah, Amiraa, & Halim, 2011). 

Similarl et al (1999)  juga berpendapat bahwa konsep organizational 

justice sangat penting untuk memahami berbagai macam sikap dan perilaku 

manusia dalam organisasi. Premis yang mendasari adalah bahwa persepsi 

keadilan terhadap karyawan mempengaruhi sikap kerja dan hasil 

organisasional mereka (Ponnu & Chuah, 2010). 
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Indikator organizational justice menurut Moorman (1991): 

1. Perusahaan menghasilkan standar sehingga keputusan bisa dibuat 

dengan konsistensi. 

2. Perusahaan memberi kesempatan untuk mengajukan banding atau 

menantang keputusan tersebut. 

3. Perusahaan memperlakukan Anda dengan baik dan penuh perhatian. 

4. Perusahaan mampu menekan pertimbangan bias(prasangka) pribadi. 

5. Perusahaan mempertimbangkan sudut pandang Anda  

(Miller et al., 2012). 

 

2.1.5. Employee empowerment  

Lee dan Koh (2001) pemberdayaan terdiri dari dua aspek: “perilaku atasan" 

yang juga dikenal sebagai pemberdayaan perilaku, yaitu supervisor yang 

memberdayakan bawahannya dan "keadaan psikologis seorang bawahan" yang juga 

dikenal sebagai pemberdayaan psikologis, itu sebagai hasil dari penguatan atasannya 

(Ismail et al., 2011). 

(Bowen and Lawler, 1992; Conger and Kanungo, 1988) Pemberdayaan telah 

didefinisikan dengan berbagai cara, namun sebagian besar penulis sepakat bahwa 

melibatkan karyawan untuk dapat leluasa dalam berkomunikasi mengenai kegiatan 

terkait tugas tertentu, karena dengan komunikasi yang terjalin dengan baik akan 

menghasilkan pemberdayaan yang tidak sulit (Ayupp & Chung, 2010).  
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Randolph (1997)  menyatakan bahwa berbagi informasi dan komunikasi sangat 

penting, karena tanpa itu karyawan tidak dapat bersikap bertanggung jawab, dan ini 

dapat terjadinya ketidakpercayaan antara karyawan dan pengusaha (Karim & 

Rehman, 2012). 

Langbein (2000) employee empowerment  mengacu pada pendelegasian 

wewenang dan tanggung jawab dari tingkat yang lebih tinggi dalam hirarki organisasi 

kepada karyawan tingkat rendah, terutama wewenang untuk membuat sebuah 

keputusan (Baird & Wang, 2010). 

Blanchard et al (1996) employee empowerment tidak hanya memiliki 

kebebasan untuk bertindak, tetapi juga memiliki tingkat tanggung jawab dan 

akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen harus 

memberdayakan karyawannya sehingga bisa termotivasi, berkomitmen, senang hati 

dalam membantu organisasi mencapai tujuannya (Meyerson & Dewettinck, 2012). 

Pemberdayaan sebagai sebuah konsep dibahas secara pemberdayaan struktural dan 

pemberdayaan psikologis (Kang, 2012). Pemberdayaan struktural yang tinggi berarti 

karyawan memiliki akses lebih besar untuk mendukung sumber daya, informasi dan 

kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pemberdayaan psikologis adalah perasaan 

subyektif pekerja sosial tentang peran kerja spesifiknya, dan tidak dapat 

menggeneralisasi berbagai situasi (Kang, 2012).  
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2.1.5.1. Dimensions of employee empowerment 

Menurut Peter et al (2002) terdapat tujuh dimensi employee empowerment, 

yaitu: 

1) Power (kekuatan) 

2) Decision-making (pengambilan keputusan) 

3) Information (Informasi)  

4) Autonomy (Otonomi) 

5) Initiative and creativity (Inisiatif dan Kreativitas) 

6) Knowledge and skills (Pengetahuan dan Keterampilan) 

7) Responsibility (Tanggung Jawab) 

Indikator employee empowerment: 

1. Saya yakin dengan kemampuan saya dalam melakukan pekerjaan saya 

2. Pekerjaan yang saya lakukan itu penting bagi saya 

3. Pekerjaan saya baik dalam lingkup kemampuan saya 

4. Saya memiliki banyak kesempatan untuk kebebasan bagaimana saya 

melakukan pekerjaan  

5. Aktivitas pekerjaan saya secara pribadi berarti bagi saya  

(Ismail et al., 2011). 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

Faisal karim & 

Omar Rehan 
(2012) 

Impact of Job 
Satisfaction, 
Perceived 
Organizational 
Justice and 
Employee 
Empowerment on 
Organizational 
Commitment in 
SemiGovernment 
Organizations of 
Pakistan 

Terdapat 148 
kuesioner terbaca 
dari total 
diterima dan 
digunakan oleh 
penelitian kami 
sehingga 
menghasilkan 
angka yang dapat 
digunakan sekitar 
54% secara 
keseluruhan. 
hasil penelitian 
dapat 
digeneralisasi 
dengan melihat 
ukuran sampel 
yang lebih besar 
dan beragam 
industri. 

Job Satisfaction, 
Organizational 
Justice dan 
Employee 
Empowerment 
berpengaruh secara 
signifikan 

Teferi Getahun, 
Bekalu Ferede 
Tefera & Abebe 
Hunde 
Burichew(2012) 

Teacher’s Job 
Satisfaction And Its 
Relationship With 
Organizational 
Commitment In 
Ethiopian Primary 
Schools: Focus On 
Primary Schools 
Of Bonga Town. 

Terdapat 118 
(58,1%) guru 
dipilih dari enam 
sekolah dasar 
dengan teknik 
simple random 
sampling dan 
berpartisipasi 
dalam penelitian 
ini. Para peneliti 
menganalisis 
data dengan 
menggunakan 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa ada bukti 
korelasi positif 
antara kepuasan 
kerja guru dan 
komitmen 
organisasinya di 
sekolah sampel. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  
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Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

mean, standar 
deviasi, analisis 
korelasi dan uji-t 

Maruly Abraham 
Syah (2002)  

Pengaruh 
Organizational 
Justice terhadap 
Organizational 
Commitment 

Poplasi pegawai 
Kategori IV di 
kantor Pusat 
Perum BULOG 
ialah 65 orang 
yang tersebar di 
berbagai Divisi. 
Penelitian ini 
menggunakan 
teknik statistik 
deskriptif dan 
korelasi serta 
analisis regresi 
untuk melakukan 
olah data. 

Berdasarkan hasil 
penelitian 
diperoleh hasil 
bahwa 5 (lima) 
dari 9 (sembilan) 
hipotesis yang 
diajukan terbukti 
memiliki pengaruh 
yang cukup 
signifikan, yaitu 
Procedural Justice 
terbukti 
berpengaruh 
terhadap Affective, 
Normative maupun 
Continuance 
Commitment dan 
juga Interactional 
Justice terbukti 
signifikan 
memiliki pengaruh 
terhadap 
pembentukan 
Affective dan 
Normative 
Commmitment. 

C. H. Ponnu* & 

C.C. Chuah  
(2010) 

Organizational 
Commitment, 
Organizational 
Justice, and 
Employee turnover 
in Malaysia. 

Penelitian ini 
berhasil 
mendapatkan 200 
responden dari 
berbagai latar 
belakang 
industri, dan dari 

Hasilnya 
menunjukkan 
bahwa ada 
hubungan yang 
signifikan, kuat 
dan positif antara 
Organizational 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

200, hanya 172 
tanggapan yang 
dapat digunakan. 

Justice terhadap 
Organizational 
Commitment. 

Saimir Suma, PhD 
& Jonida Lesha, 
PhD (2013) 

Job satisfaction 
and 
Organizational 
Commitment: the 
case of Shkodra 
Municipality. 

Sekitar 160 
survei 

Kuesioner 
dibagikan pada 
bulan Agustus 
2012 dengan 
menggunakan 
beragam mode 
dan 
menghasilkan 56 
kuesioner yang 
dapat digunakan 
secara statistik 
deskriptif dan 
inferensial yang 
digunakan untuk 
menjawab 
pertanyaan 
penelitian. 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
Organizational 
Commitment 
secara signifikan 
berkorelasi positif 
dengan Job 
Satisfaction dan 
aspek kepuasan 
kerja dari 
supervisi, 
pekerjaan dan 
rekan kerja (p 
<0,01). 

Azman Ismail et 
al (2011) 

An empirical study 
of the relationship 
between 
Transformational 
Leadership, 
Empowerment and 
Organizatioanl 
Commitment 

menggunakan 
sampel 118 
kuesioner yang 
dapat digunakan 
dari karyawan 
yang telah 
bekerja di salah 
satu perusahaan 
subsidiari AS di 
Malaysia Timur, 
Malaysia. 
Penelitian ini 
secara 

Hasil analisis 
Regresi Stepwise 
menunjukkan 
bahwa hubungan 
antara 
Empowerment dan 
Transformational 
Leadership 
berkorelasi positif 
dan signifikan 
dengan 
Organizational 
Commitment.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

memuaskan 
memenuhi 
standar analisis 
validitas dan 
reliabilitas. 

Jong-Soo Kang 
(2012) 

Psychologycal 
Empowerment to 
the Organizational 
Commitment and 
Turnover Intention 
of Social Worker. 

Penelitian ini 
menganalisis 342 
pekerja sosial 
menurut survei 

Hasil penelitian ini 
diringkas sebagai 
berikut: Pekerja 
Sosial memiliki 
korelasi positif 
secara signifikan 
antara 
Empowerment 
terhadap 
Organizational 
Commitment. 

Fatema 
Mohammed, 
MBA & Muath 
Eleswed, Ph.D. 
(2013) 

Job Satisfaction 
and 
Organizational 
Commitment: A 
Correlational 
Study in Bahrain. 

Menghasilkan 
156 responden 
yang 
berpartisipasi 
dalam penelitian 
ini. 

Hasil menunjukkan 
adanya hubungan 
positif antara 
kepuasan kerja dan 
komitmen 
organisasional. 
Selain itu, 
terungkap bahwa 
usia merupakan 
satu-satunya 
variabel kunci 
demografis yang 
mempengaruhi 
komitmen 
organisasi. 
Berdasarkan hasil, 
implikasi dan 
arahan untuk 
penelitian lebih 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

lanjut dilakukan. 

Muhammad Ehsan 
Malik et al (2010) 

Job Satisfaction 
and 
Organizational 
Commitment of 
University 
Teachers in Public 
Sector of Pakistan 

Terdapat 650 
kuisioner 
disebarkan dan 
hanya dapat 
dipakai sekitar 
331 kuisioner 
terpakai. 

Temuan penelitian 
menunjukkan 
bahwa Job 
Satisfaction, 
kualitas supervisi 
dan kepuasan gaji 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
Organizational 
Commitment 
terhadap anggota 
fakultas.  

  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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2.3 Kerangka Penelitian 

 Rerangka konseptual dan kerangka berpikir merupakan gambaran tentang 

hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori 

yang telah di deskripsikan (Sugiyono, 2008). 

Organizational commitment mencerminkan hubungan unik antara individu 

dan organisasi dan hubungan ini sangat penting untuk menggambarkan perilaku 

individu dalam organisasi (Alijanpour et al., 2013). 

Organizational commitment didefinisikan sebagai perilaku yang 

menghubungkan karyawan dengan organisasi. George dan Jones (2008) job 

satisfaction (Kepuasan Kerja) adalah kumpulan perasaan dan kepercayaan yang 

dimiliki orang tentang pekerjaan mereka saat ini. Tingkat kepuasan kerja orang bisa 

berkisar dari kepuasan ekstrim sampai ketidakpuasan ekstrim. Menurut Robbins dan 

Judge (2009)  mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif tentang 

pekerjaan akibat evaluasi karakteristiknya. Menurut Nelson dan Quick (2009) 

mendefinisikannya sebagai keadaan emosional yang menyenangkan atau positif yang 

diakibatkan oleh penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang (Mohammed 

dan Eleswed, 2013). 

 Baldwin (2006) organizational justice (Keadilan Organisasi) adalah jenis 

keadilan di mana staf memandang hubungan kerja, interaksi, dan hasil kerja menjadi 

adil, termasuk prosedur, hasil, dan interaksi interpersonal dalam sebuah organisasi 

(Javed dan Tariq, 2015).  
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Parker dan Kohlmeyer (2005) menjelaskan organizational justice meliputi 

persepsi anggota organisasi tentang kondisi keadilan yang mereka alami dalam 

organisasi, secara khusus tentang rasa keadilan yang terkait dengan alokasi 

penghargaan organisasi, seperti gaji dan promosi (Hall, 1994). Pemberdayaan telah 

didefinisikan dengan berbagai cara, namun sebagian besar penulis sepakat bahwa 

empowerment melibatkan karyawan untuk dapat leluasa dalam berkomunikasi 

mengenai kegiatan terkait tugas tertentu, karena dengan komunikasi yang terjalin 

dengan baik akan menghasilkan pemberdayaan yang tidak sulit (Ayupp & Chung, 

2010). Employee empowerment  mengacu pada pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab dari tingkat yang lebih tinggi dalam hirarki organisasi kepada 

karyawan tingkat rendah, terutama wewenang untuk membuat sebuah keputusan 

(Baird & Wang, 2010). 
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2.3.1 Pengaruh job satisfaction terhadap organizational commitment 

 Job satisfaction adalah masalah penting bagi semua organisasi baik di 

organisasi publik maupun swasta atau bekerja di negara maju atau terbelakang 

(Getahun  et al, 2016). Menurut Robbins dan Coulter (2005)  Salah satu tujuan untuk 

tingkat ketertarikan ini adalah bahwa personil yang puas dilaporkan sebagai pekerja 

berkomitmen dan komitmen adalah indikasi untuk output organisasi dan operasi yang 

efektif (Getahun et al, 2016). 

Karyawan yang puas cenderung lebih loyal terhadap organisasinya dan 

mempertahankan sikap positif terhadap pekerjaan mereka, oleh karena itu, mereka 

tidak mungkin mengubah pekerjaan mereka dan menganggap pekerjaan mereka 

sekarang lebih baik daripada pekerjaan mereka yang lain. Pengawas dan manajer 

organisasi harus memastikan bahwa karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang 

tinggi agar menghasilkan komitmen organisasi yang tinggi (Karim & Rehman, 2012). 

Menurut Cote dan Heslin (2003) Karyawan yang puas cenderung tetap setia 

terhadap organisasinya. Secara umum, ketika orang merasa puas dengan pekerjaan 

mereka, mereka cenderung merasakan sikap positif terkait pekerjaan mereka. Pikiran 

mereka meyakini bahwa, pekerjaan lain tidak akan terbukti lebih baik dari yang sudah 

ada. Tidak mungkin mereka akan mengganti pekerjaan mereka. Karyawan ingin 

tinggal dengan perusahaan mereka dan berusaha keras dalam pekerjaan mereka. 

Selanjutnya, untuk mempertahankan pekerjaan mereka yang sudah ada, karyawan 

akan lebih banyak bekerja secara efektif, dan itu sangat berharga bagi perusahaan.  

Meningkatkan tingkat komitmen karyawan, para manajer dapat mencoba 
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meningkatkan melalui tingkat kepuasan kerja karyawan mereka (Karim & Rehman, 

2012). 

Organizational commitment dan job satisfaction sangat berkorelasi. Ada dua 

pendapat yang terkait dengan hubungan antara organizational commitment dan job 

satisfaction. Pendapat pertama, job satisfaction merupakan prediktor signifikan dari 

organizational commitment dan opini kedua, organizational commitment merupakan 

prediktor signifikan terhadap job satisfaction (Susanty dan Miradipta, 2013). 

Atas uraian di atas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut: 

Ho1: Job satisfaction  tidak berpengaruh positif terhadap organizational commitment 

Ha1: Job satisfaction  berpengaruh positif terhadap organizational commitment 

 

2.3.2 Pengaruh organizational justice terhadap organizational commitment 

Menurut Masterson et al (2000)  menyatakan adanya hubungan yang positif 

antara organizational justice dengan organizational commitment. Organizational 

commitment dapat diartikan attitudinal commitment yaitu sebagai proses dimana 

orang berfikir mengenai hubungan mereka dengan organisasinya dan Behavioral 

Commitment diartikan sebagai proses dimana individu terikat pada organisasi dan 

bagaimana mereka menangani masalah dalam Leow & Khong (2009). Mayer dan 

Allen (1991) mendefinisikan organizational commitment ialah suatu kondisi atau 

konstruk psikologis dari seorang pegawai yang mewarnai hubungan dan menentukan 

kelanjutan keanggotan dengan organisasi nya berdasarkan tiga komponen yang paling 
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menonjol yaitu affective, continuance atau normative commitment dalam 

(Mohammed & Eleswed, 2013). 

Allen and Meyer (1990) definisikan komitmen organisasi sebagai perilaku 

yang mendukung keputusan karyawan menjadi anggota tetap organisasi. Perilaku itu 

dibentuk oleh hubungan karyawan dengan organisasi. Komitmen organisasi 

mengevaluasi dalam tiga dimensi komitmen emosional, komitmen terus menerus dan 

komitmen normatif. Mowday et al (1979) mengevaluasikan komitmen organisasi 

dalam dua dimensi yaitu, komitmen perilaku dan komitmen sikap. Pengaruh persepsi 

dari keadilan organisasi terhadap karyawan pada komitmen organisasinya sangat 

penting bagi organisasi. Karena tidak mungkin karyawan merasa berkomitmen atau 

mengadopsinya ke organisasi yang dianggap tidak adil (Karim & Rehman, 2012). 

Lavelle et al (2009) dalam artikelnya menyatakan bahwa ketika seorang 

pekerja mendapat perlakuan yang adil, maka pekerja akan memiliki perilaku yang 

menunjukkan komitmen terhadap organisasi. Beberapa peneliti terdahulu menyatakan 

bahwa keadilan di dalam organisasi mempengaruhi komitmen pekerja terhadap 

organisasi (Smith, Organ, & Near, 1983). 

Atas uraian di atas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut: 

Ho2: Organizational justice  tidak berpengaruh positif terhadap organizational 

commitment 

Ha2: Organizational justice berpengaruh positif terhadap organizational commitment 

Pengaruh Job Satisfaction, Organizational Justice..., Heradea Nuresa, Ma.-Ibs, 2018



2.3.3 Pengaruh employee empowerment terhadap organizational commitment 

 Empowerment didefinisikan dalam berbagai cara namun sebagian besar yang 

disepakati bahwa elemen dasar pemberdayaan mencakup pemberian wewenang dan 

jobdesk karyawan mengenai fungsi pekerjaan tertentu yang terkait. Randolph (1995) 

menjelaskan pemberdayaan karyawan dengan memberi kuasa dari atasan ke 

karyawan (Karim & Rehman, 2012).  

Blanchard (1996) berpendapat bahwa pemberdayaan tidak hanya 

memungkinkan kebebasan untuk bertindak tetapi juga meningkatkan tingkat 

tanggung jawab serta akuntabilitas. Hal ini menyoroti bahwa manajemen terikat 

untuk memberdayakan karyawannya untuk tujuan kepuasan, motivasi dan komitmen 

karyawan yang pada akhirnya membantu dalam mencapai tujuan organisasi. 

Pemberdayaan karyawan dilakukan dengan berbagi informasi, meningkatkan 

kapasitas intelektual dan otonomi sambil membuat keputusan (Karim & Rehman, 

2012). 

 Wellins (1991) mengantisipasi bahwa sebuah organisasi yang 

memberdayakan karyawannya dapat bertahan dalam ekonomi bebas yang berlaku. 

Wheatley (1992) Banyak profesional pengembangan organisasi juga menghubungkan 

pemberdayaan karyawan dengan peningkatan kreativitas (Karim & Rehman, 2012).  

Parker and Slaughter (1995) menganalisis pemberdayaan karyawan melalui 

strategi manajemen dengan stres yang memaksa orang seiring dengan sistem sampai 

titik putus, memaksa pekerja untuk meregangkan lebih banyak. Kurangnya 

pemberdayaan karyawan diyakini sebagai penyebab stres bagi individu dan anggota 
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tim. Pemberdayaan sebagai praktik manajemen harus dipraktekkan oleh para manajer 

untuk meningkatkan kinerja organisasi (Karim & Rehman, 2012). 

 Pemberdayaan karyawan sangat meningkatkan komitmen organisasi, 

kepuasan kerja, keterlibatan kerja dan kepuasan karir (Karim & Rehman, 2012).  

Ongori (2008) employee empowerment menyadari bahwa keberadaan mereka 

dihargai dalam organisasi mereka dan menciptakan peningkatan tingkat komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja.  

Gholamreza et al (2010) meningkatkan komitmen dan integrasi karyawan 

terhadap organisasinya, organisasi harus mendorong karyawannya untuk kreativitas, 

inovasi dan peningkatan pangkat mereka (Karim & Rehman, 2012). 

Atas uraian di atas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut: 

Ho3: Employee Empowerment tidak berpengaruh positif terhadap organizational 

commitment 

Ha3: Employee empowerment berpengaruh positif terhadap organizational 

commitment. 
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2.4 Model Penelitian 

 Penelitian bertujuan untuk menunjukkan bahwa adanya hubungan antara job 

satisfaction, organizational justice, employee empowerment mempengaruhi 

organizational commitment maka dalam penelitian ini dapat diambil satu jalur 

pemikiran yang diterjemahkan dalam kerangka pemikiran seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Peneltian 

Sumber: Karim F & Rehman O, 2012 

  

Job Satisfaction 
(X1) 

Organizational 
Justice  

(X2) 

Employee 
Empowerment 

(X3) 

Organizational 
Commitment 

(Y) 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1 Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah karyawan PT Trinusa Travelindo dari 

bagian operation. Peneliti memilih PT Trinusa Travelindo karena karyawan  

memiliki akses ke berbagai hak istimewa PT Trinusa Travelindo dalam berbagai tim 

yang terdapat ada lima bagian yaitu, payment team, refund team, non-GDS team, 

GDS Team dan hotel team. 

 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam jenis descriptive quantitative. Penelitian 

descriptive adalah salah satu jenis penelitian dengan tujuan utama untuk 

mendeskripsikan suatu karakteristik objek yang diteliti (Maholtra, 2010). Penelitian 

ini dibahas mengenai penelitian yang menghubungkan job satisfaction, 

organizational justice, dan employee empowerment terhadap organizational 

commitment.  
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3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis data 

yang diambil. Peneliti mengharapkan data yang didapat sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapai, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah dibentuk dan dapat 

menyelesaikan permasalahan penelitian. Terdapat dua sumber data yang digunakan 

dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan 

tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian. Data primer merupakan 

penelitian yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan metode 

kuisioner dalam pengumpulan data, baik secara online melalui media google 

drive atau langsung memberikan kepada orang (Malhotra, 2010). Teknik 

penghimpunan data, sebagai penelitian kuantitatif peneliti menggunakan 

observation method untuk mendapatkan data primer. Umumnya observation 

method berupa lembar pengisian, seperti kuisioner sehingga diperoleh data 

kuantitatif (berupa angka) kemudian angka itu akan diolah oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 

buku, media internet, jurnal – jurnal penelitian yang berhubungan dengan 

topic penelitian (Malhotra, 2010). Data sekunder diperoleh dari jurnal yang 

digunakan disesuaikan dengan pembahasan, beberapa teori yang dipakai 
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diperoleh dari buku – buku sumber daya manusia. Artikel sebagai bahan 

untuk mengangkat permasalahan yang sedang terjadi. 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau hal yang menarik perhatian 

peneliti untuk dijadikan sebagai objek (Sekaran & Bougie, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah orang yang bekerja di PT Trinusa Travelindo. Sampling adalah 

pengambilan suatu bagian dari populasi sebagian representasi (Malhotra, 2010). 

Peneliti menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik analisis data. 

Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 10 (Hair 

et al, 2010). Penelitian ini memiliki jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = indikator x 5 sampai 10 

Jumlah sampel = 20 x 5 = 100 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

 Penelitian ini membahas faktor – faktor yang mempengaruhi job satisfaction, 

organizational justice, employee empowerment terhadap organizational commitment 

para karyawan PT Trinusa Travelindo dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner 

diukur dengan skala Liker 6 poin mulai dari 1 sampai 6 sesuai dengan tingkat 

kesetujuan.  
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Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement Skala Penelitian 

Job Satisfaction 
(JS) 

Job satisfaction 
(kepuasan kerja) adalah 
sejauh mana seseorang 
puas dengan 
pekerjaannya. 
Keberhasilan organisasi 
sangat bergantung pada 
tenaga kerjanya (ahmad 
usman, fatima bushra, 
2015). 

JS1: Saya merasa 
bangga dengan 
pekerjaannya 
 
JS2: Saya merasa 
puas terhadap 
kesempatan untuk 
kenaikan jabatan 
 
JS3: Saya merasa 
nyaman dengan 
rekan kerja dikantor 
 
JS4: Ketika Saya 
melakukan 
pekerjaan dengan 
baik, akan 
mendapat pujian 
dari atasan atau 
organisasi 
 
JS5: Saya merasa 
pekerjannya 
menyenangkan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala Interval 
1 - 6 
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Variabel Definisi Measurement Skala Penelitian 

Organizational 
Justice (OJ) 

Organizational 
Justice (Keadilan 
Organisasi) Menurut 
Baldwin (2006) 
adalah jenis keadilan 
di mana staf 
memandang 
hubungan kerja, 
interaksi, dan hasil 
kerja menjadi adil, 
termasuk prosedur, 
hasil, dan interaksi 
interpersonal dalam 
sebuah organisasi 
(Javed & Tariq, 
2015). 
 

OJ1: Perusahaan 
menghasilkan 
standar sehingga 
keputusan bisa 
dibuat dengan 
konsistensi. 
 
OJ2: Perusahaan 
memberi kesempatan 
untuk mengajukan 
banding atau 
menantang 
keputusan tersebut. 
 
OJ3: Perusahaan 
memperlakukan 
Anda dengan baik 
dan penuh perhatian. 
 
 OJ4: Perusahaan 
mampu menekan 
pertimbangan 
bias(prasangka) 
pribadi. 
 
OJ5: Perusahaan 
mempertimbangkan 
sudut pandang Anda. 
(Moorman, 1991) 
dalam (Miller et al., 
2012) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skala Interval 

1 - 6 

 

  

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Definisi Measurement Skala Penelitian 
Employee 
Empowerment 
(EE) 

Employee 
empowerment 
menurut Langbein 
(2000)   mengacu 
pada pendelegasian 
wewenang dan 
tanggung jawab dari 
tingkat yang lebih 
tinggi dalam hirarki 
organisasi kepada 
karyawan tingkat 
rendah, terutama 
wewenang untuk 
membuat sebuah 
keputusan (Baird & 
Wang, 2010). 
 

EE1: Saya yakin 
dengan kemampuan 
saya dalam 
melakukan pekerjaan 
saya. 

EE2: Pekerjaan yang 
saya lakukan itu 
penting bagi saya. 

EE3: Dampak saya 
terhadap kejadian di 
organisasi saya 
sangat besar. 

EE4: Saya dapat 
memutuskan sendiri 
bagaimana caranya 
mengerjakan 
pekerjaan saya. 

EE5: Aktivitas 
pekerjaan saya secara 
pribadi berarti bagi 
saya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala Interval 
1 - 6 

 

  

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Definisi Measurment Skala Penelitian 
Organizational 
Commitment (OC) 

Organizational 
Commitment 
didefinisikan sebagai 
perilaku yang 
menghubungkan 
karyawan dengan 
organisasi. 
Mowday et al dalam 
(Mohammed & 
Eleswed, 2013) 

OC1: Saya bangga 
mengatakan kepada 
orang lain bahwa 
saya adalah bagian 
dari organisasi ini. 
 
OC2: Saya merasa 
terikat secara 
emosional dengan 
organisasi ini. 
 
OC3: Saya akan 
merasa bersalah jika 
saya meninggalkan 
organisasi saat ini. 
 
OC4 Organisasi ini 
layak mendapatkan 
kesetiaan saya. 
 
OC5: Dalam 
pekerjaan saya, saya 
merasa bahwa saya 
melakukan usaha 
yang signifikan, 
bukan hanya untuk 
diri saya sendiri tapi 
juga untuk 
organisasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala Interval 
1 - 6 

 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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3.6 Metode Analisis Data 

 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan atau 

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis yang 

digunakan adalah SEM (Structural Equation Model). SEM adalah salah satu teknik 

statistik multivariate yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis 

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

pada sebuah model (Santoso, 2012). Metode statistik SEM, ukuran sampel yang 

sesuai adalah 100-200 untuk mendapatkan hasil yang valid  dan untuk pedoman 

ukuran sampel yang akan diteliti bergantung pada jumlah indicator, dikali 5 sampai 

10 (Hair et al, 2010).  

Proses perhitungan menggunakan SEM dilakukan secara otomatis oleh sebuah 

software yaitu AMOS 21. Terdapat dua bagian utama dalam model SEM yaitu 

measurement model dan structural model. Measurement model merupakan bagian 

dari model SEM yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan 

indikator – indikatornya. Sedangkan structural model menggambarkan hubungan 

antara variabel – variabel laten atau antar variabel eksogen dengan variabel endogen 

(Santoso, 2012). Penulis menggunakan SEM  karena variabel yang digunakan tidak 

dapat diukur secara langsung seperti variabel organizational commitment, 

organizational justice, dan employee empowerment peneliti harus menggunakan 

indikator dan kuisioner. SEM juga merupakan salah satu jenis analisis multivariate 

generasi kedua. Kenapa disebut generasi kedua dikarenakan kemajuan ilmu dan 
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teknologi memungkinkan perkembangan alat analisis statistika, khususnya statistik 

inferensial penelitian dengan analisis multivariate atau dapat disebut pengelolahan 

variabel dalam jumlah yang banyak. Tahapan pokok dalam menggunakan SEM 

didalam suatu penelitian, yaitu: 

1) Spesifikasi model pengukuran (Spesification Model) 

2) Identifikasi (Identification) 

3) Estimasi (Estimation) 

4) Uji kecocokan (Testing Fit)  
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3.6.1 Spesifikasi Model 

 SEM dimulai dengan melakukan spesifikasi model yang terestimasi. 

Spesifikasi model yang mencerminkan permasalahan pada penlitian merupakan hal 

yang penting dalam model SEM. Penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan 

endogen, yaitu job satisfaction, organizational justice, dan employee empowerment 

dapat mempengaruhi organizational commitment. (variabel endogen). 

Variabel terukur merupakan variabel yang dapat diamati atau disebut sebagai 

variabel indikator. Variabel teramati adalah indikator dari variabel eksogen maupun 

variabel endogen. Pada metode survey menggunakan kuisioner, setiap pertanyaan 

mewakili variabel. Pada penlitian ini  4 variabel teramati, dimana terdapat 24 

pertanyaan dari masing – masing variabel. Pada penjelasan antar variabel, dimana job 

satisfaction, organizational justice, dan employee empowerment dapat mempengaruhi 

organizational commitment. Berdasarkan penjelasan tersebut maka path diagram dari 

penelitian ini dapat dilampirkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1. Path Diagram 

Sumber: Amos 21 

Keterangan: 

JS: Job satisfaction 

OJ: Organizational justice 

EE: Employee empowerment 

OC: Organizational commitment 
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3.6.2 Identifikasi (Identification) 

 Pada tahap identifikasi, perlu diperiksa identitas dari persamaan simultan 

terkait. Secara garis besar ada 3 kategori dalam persamaan simultan, yaitu: 

1) Under-Identified model, merupakan model dengan jumlah parameter yang di 

estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan 

variance dan convenience dari variabel – variabel teramati). Pada SEM, 

model dikatakan under identified jika degree of freedom adalah negative. 

Terjadi under identified maka estimasi dan penilaian model tidak perlu 

dilakukan. 

2) Just-Identified model, merupakan model dengan jumlah parameter yang 

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

identified mempunyai degree of freedom (nol) dan dalam terminology SEM 

dinamakan saturated. Pada model yang just identified, penilaian model tidak 

perlu dilakukan. 

3) Over-Identified model, merupakan model dengan jumlah parameter yang di 

estimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. SEM, model dikatakan 

over identified jika degree of freedom adalah positif. Terjadi over identified 

apabila degree of freedom adalah positif. Jadi, jika terjadi over identified maka 

estimasi penilaian bisa dilakukan.  
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3.6.3 Estimasi (Estimation) 

 Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan nilai 

– nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang tersedia. 

Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan berdasarkan 

karakteristik dari variabel – variabel yang dianalisis. Estimator yang paling banyak 

digunakan dalam SEM adalah Maximum Likehood Estimator (MLE). MLE akan 

meminimalisir fungsi F(S,∑(Ɵ)) sebagai berikut: 

F ML (e)= log |∑| (e) + tr(S∑-1)(e)) – log |S| - (p+q) 

Diasumsikan ∑(Ɵ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah multinormal 

distribution dan mempunyai wishart distribution (Wijanto, 2008). Sedangkan p+q 

adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model. 

 

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran dan signifikansi keofisien – 

koefisien dari model structural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan 

model dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 

1) Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)  
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3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

 Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui: 

1) Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

2) Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran. 

3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan 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 ada teknik multivariate yang lain. 

1) Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks kolerasi dank ovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan 

absolut, ukuran – ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM 

adalah sebagai berikut: 

a) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

indeks merupakan salah satu indeks informative dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut: 

RMSEA = √𝐹𝑜

𝑑𝑓
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Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan marginal fit (model mendekati 

baik), sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan good fit (model 

baik). 

b) CMIN/DF 

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

CMIN/DF adalah sebagai berikut: 

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

c) Non-centrality parameter (NCP) 

NCP merupakan ukuran perbedaan antara ∑ dengan ∑(𝜃) yang bisa 

dihitung dengan rumus: 

NCP= 𝒳² - df 

Di mana df adalah degree of freedom.seperti 𝒳², NCP juga merupakan 

ukuran badness of fit dimana semakin besar perbedaan antara ∑ 

dengan ∑(𝜃) semakin besar nilai NCP. Jadi, kita perlu mencari NCP 

yang nilainya kecil atau rendah. 

 

2) Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

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

atau independence model. 
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a) Comparative Fit Index (CFI) 

Rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI=1 –
𝜄1

𝜄2
 

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

sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering disebut sebagai marginal fit (model mendekati 

baik). 

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas – batas nilai yang menunjukkan 

tingkat kecocokan baik (good fit) untuk setiap GOF (goodness of fit). 

b) Normed fit index (NFI) 

Selain NNFI, Bentler dan Bonnet (1980) juga mengusulkan ukuran 

GOF yang dikenal sebagai NFI. NFI ini mempunyai nilai yang 

berkisar dari 0 sampai 1. Nilai NFI ≥ 0.90 menunjukan good fit, 

sedangkan 0.80 ≤ NFI ≤ 0.90 sering disebut sebagai marginal fit. 

Untuk memperoleh nilai NFI dapat digunakan rumus berikut: 

NFI  = (𝒳𝘪2− 𝒳𝘩2)

𝒳𝘪²
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3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

 Sebelum instrument disebarkan kepada responden, maka akan diuji validitas 

dan reliabilitas dari instrument yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Jumlah sampel 

yang diperlukan untuk menguji instrument antara 15-30 respoenden (Malhotra, 2010) 

3.7.1 Uji Validitas (Pre-Test) 

 Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrument dalam 

mengukur sesuatu yang hendak diukur (Priyanto, 2008). Dalam penelitian ini, 

instrument penelitian diharapkan dapat mengukur variable Job Satisfaction, 

Organizational Justice, Employee Empowerment dan Organizational Commitment. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-test 

untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adeqacy. 

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

Matrix. Ketentuan dari tiap – tiap nilai tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Ukuran Validitas 

Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 
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 0,5 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 indikator. 

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. 

Sumber: Hair et al (2010) 
 

3.7.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair, Black, Babin, 2010) Untuk mengukur 

reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran 

reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010).  

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut:  
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = (∑𝑠𝑡𝑑.loading2)

(∑𝑠𝑡𝑑.loading2)+∑ 𝑒𝑗
 

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara 

langsung hasil perhitungan AMOS, dan e adalah measurement error 

untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010).  

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator- indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel 

laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut: (Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = ∑𝑠𝑡𝑑.loading2

𝑁
   

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari 

model pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, 

jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai 

ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran umum objek penelitian 

4.1.1. Profile Traveloka 

Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket 

pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia yang 

dibuat oleh PT Trinusa Travelindo. Traveloka memiliki basis operasional di Jakarta. 

Traveloka didirikan pada tahun 2012. Pada awal konsepnya Traveloka 

berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari 

berbagai situs lainnya. Pada bulan November 2012 perusahaan Traveloka 

mengumumkan investasi tahap awal oleh East Venture. Pada bulan September 

2013 perusahaan Traveloka mengumumkan investasi seri A oleh Global Founders 

Capital. Dana dari investasi digunakan untuk membangun layanan baru seperti 

pemesanan hotel dan paket wisata. Traveloka mendapatkan investasi sebesar US 500 

juta dollar atau sekitar 6 triliun dari Expedia, JD.com, East Ventures, Hillhouse 

Capital Group dan Sequoia Capital. 

Pada pertengahan tahun 2013 Traveloka kemudian berubah menjadi situs 

reservasi tiket pesawat di mana pengguna dapat melakukan pemesanan di situs 

resminya. Pada bulan Maret 2014, Ferry Unardi selaku salah satu CEO PT Trinusa 
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Travelindo menyatakan bahwa Traveloka akan segera masuk ke bisnis reservasi 

kamar hotel. Pada bulan Juli 2014, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs 

Traveloka.  

 

4.2. Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1. Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil 

pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

(KMO), Barlett’s test of spericity (signifikansi), Antiimage matrices (MSA) dan 

Factor loading of component matrix (factor loading). 

Perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Uji Validitas Data (Pre-test) 

Variabel 
Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥ 0.5 < 0.05 ≥ 0.5 ≥ 0.7 
 

Job 
Satisfaction 

JS1 

0,841 0,000 

0,735 0,979 Valid 

JS2 0,947 0,871 Valid 

JS3 0,847 0,891 Valid 

JS4 0,843 0,953 Valid 

JS5 0,850 0,898 Valid 
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Variabel 
Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥ 0.5 < 0.05 ≥ 0.5 ≥ 0.7  

Organizational 
Justice 

OJ1 

0,835 0,000 

0,906 0,855 Valid 

OJ2 0,889 0,882 Valid 

OJ3 0,842 0,897 Valid 

OJ4 0,784 0,918 Valid 

OJ5 0,782 0,903 Valid 

Employee 
Empowerment 

EE1 

0,892 0,000 

0,897 0,923 Valid 

EE2 0,881 0,939 Valid 

EE3 0,889 0,904 Valid 

EE4 0,896 0,916 Valid 

EE5 0,898 0,920 Valid 

Organizational 
Commitment 

OC1 

0,890 0,000 

0,879 0,931 Valid 

OC2 0,889 0,931 Valid 

OC3 0,886 0,942 Valid 

OC4 0,912 0,902 Valid 

OC5 0,886 0,960 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data (2018) 
Kesimpulan diatas bahwa item-item indikator (pernyataan) dalam kuesioner dari 

empat variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian 

ini. Pada tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator pernyataan dalam instrumen 

penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat disimpulkan 

bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. Tidak perlu ada item 

Tabel 4.2. Uji Validitas Data Pre-Test (Lanjutan) 
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indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam 

penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,7 maka, indikator pernyataan 

dalam kuisioner dinyatakan reliable, konsistendan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.3. Uji Realibilitas (Pre-Test) 

Variabel 
Cronbach's Alpha 

Kriteria 
≥ 0.7 

JS 0,953 Reliabel 

OJ 0,933 Reliabel 

EE 0,954 Reliabel 

OC 0,959 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data 2018 
 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, job satisfaction, organizational justice, dan employee empowerment 

terhadap organization commitment memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,7. Hasil ini 

menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke 

responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 
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4.3. Profil Responden 

Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden 

secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir 

serta pekerjaannya. 

4.3.1. Usia Responden  

 

Gambar 4.1. Usia Responden (2018) 

Gambar 4.1 Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 

kelompok, yaitu skala usia 24 – 30 tahun dengan jumlah 59 orang, 31 -40 tahun 

dengan jumlah 38 orang, dan diatas 40 tahun dengan jumlah 3 orang.  
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4.3.2. Jenis kelamin 

 

Gambar 4.2. Jenis Kelamin Responden (2018) 

 

 Gambar 4.2 menggambarkan bahwa responden yang berjumlah 100 orang, 

terdiri dari responden yang berjenis kelamin laki – laki sebesar 52% atau sama 

dengan 52 orang dan responden yang berjenis kelamin wanita memiliki persentase 

sebesar 48% atau sama dengan 48 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

responden laki – laki lebih besar daripada jumlah responden wanita. 
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4.3.3.  Lama bekerja 

 

Gambar 4.3. Lama Bekerja Responden (2018) 

 

Berdasarkan pada gambar 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas 

lama bekerja responden adalah 2 – 5 tahun dengan jumlah 66 orang, kemudian 

diikuti oleh responden dengan lama bekerja selama 5 – 10 tahun dengan jumlah 

34. total keseuruhan responden adalah 100 orang.  
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4.3.4. Pendidikan terakhir 

 

Gambar 4.4. Pendidikan Terakhir Responden (2018) 

Berdasarkan pada gambar 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas 

tingkat pendidikan responden adalah Strata 1 (S1) dengan jumlah 76 orang, 

kemudian diikuti oleh responden Diploma dengan jumlah 24 orang dan dari total 

keseuruhan responden adalah 100 orang. 

 

4.4. Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

kecocokan model dengan data yang ada. Kemudian, setelah diketahui semua hasil 

pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 
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berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2016 dan SPSS 23. 

4.4.1. Spesifikasi Model 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 

antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. 

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 

4.4.2. Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just- 

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif. 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran (measurement 

model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang diperoleh dari 

hasil degree of freedom sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 230 
Number of distinct parameters to be estimated 66 
Degrees od freedom (299-75) 164 

Sumber: Hasil pengolahan data 
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Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan 

model termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi 

dan penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas terlebih dahulu. 

4.4.3. Uji Pengukuran Model 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

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 all (2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Reliabilitas adalah konsisten suatu 

pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan 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 Measures, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik jika nilai construct reliability(CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (EV) ≥ 

0,50.  

Pengaruh Job Satisfaction, Organizational Justice..., Heradea Nuresa, Ma.-Ibs, 2018



TABEL 4.4 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Indikator 
Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading Kesimpulan AVE >0.5 CR >0.7 Kesimpulan 

JS1 0,956 Valid 

0,850 0,966 

Reliabel 
JS2 0,896 Valid Reliabel 
JS3 0,895 Valid Reliabel 
JS4 0,947 Valid Reliabel 
JS5 0,913 Valid Reliabel 
OJ1 0,885 Valid 

0,810 0,955 

Reliabel 
OJ2 0,906 Valid Reliabel 
OJ3 0,902 Valid Reliabel 
OJ4 0,907 Valid Reliabel 
OJ5 0,900 Valid Reliabel 
EE1 0,923 Valid 

0,815 0,956 

Reliabel 
EE2 0,867 Valid Reliabel 
EE3 0,877 Valid Reliabel 
EE4 0,919 Valid Reliabel 
EE5 0,925 Valid Reliabel 
OC1 0,928 Valid 

0,829 0,960 

Reliabel 
OC2 0,880 Valid Reliabel 
OC3 0,916 Valid Reliabel 
OC4 0,880 Valid Reliabel 
OC5 0,947 Valid Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data 2018 

 

Pada tabel 4.4. terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading 

yang berada ≥ 0.7 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.4 

juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 

memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang 
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dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

4.4.4. Estimasi 

Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk melakukan 

evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.4.4.1.Sample Size 

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada penelitian 

ini sebanyak 20 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari (Hair et al, 2010) jumlah 

indikator dikalikan 6, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 100 

data. Dengan demikian syarat jumlah data pada metode SEM telah terpenuhi. 

4.4.5. Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1.Goodness of Fit  

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 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 
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21. 

Tabel 4.5. Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan  Hasil 
Perhitungan  Kesimpulan 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit) 4,651 
Good Fit 

(model baik) 

RMSEA 
 

 
RMSEA ≤ 0,80 (good fit)  

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

 

0,192 Poor Fit 
(model jelek) 

CFI 
CFI ≥ 0,90 (good fit)  

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

0,803 

Marginal Fit 
(model 

mendekati 
baik) 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Tabel 4.5.memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/DF, RMSEA, dan CFI menunjukan satu ukuran dengan criteria good fit, lalu 

menunjukkan satu ukuran dengan kriteria poor fit,dan satu ukuran dengan kriteria 

marginal fit. Ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. 

Sehingga, model dalam penelitian ini dinyatakan fit (Hair et al, 2010). 

4.4.5.2. Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan 

variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-

koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh 

variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual 
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penelitian. Pada analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan 

cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater menunjukkan hasil positif dengan 

tingkat signifikansi p< 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. 

Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat 

signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil 

pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.  
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Tabel 4.6. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 
1 OC <--- JS 0,291 *** Didukung data 
2 OC <--- OJ 0,388 *** Didukung data 
3 OC <--- EE 0,473 *** Didukung data 

Sumber: Hasil pengolahan data 2018 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Job Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap organizational 

commitment. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diketahui nilai estimasi 

sebesar 0.291 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menyatakan, Job Satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap organizational commitment dan hipotesis dapat diterima. 

2. Organizational justice memiliki pengaruh positif terhadap organizational 

commitment. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar 0,388 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, 

Organizational justice memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

organizational commitment dan hipotesis dapat diterima.  

3. Employee empowerment memiliki pengaruh positif terhadap organizational 

commitment. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

0,473 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 
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positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai 

tersebut, Employee empowerment memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap organizational commitment dan hipotesis dapat diterima. 

4.5. Model Hasil Pembahasan 

 

Gambar 4.5. Model Hasil Penelitian   
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4.6. Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel 

telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran 

lainnya yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian hipotesis yang 

diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki hubungan yang 

signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian. 

4.6.1. Job satisfaction terhadap organizational commitment 

 Hasil penelitian job satisfaction memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

organizational commitment pada karyawan di Traveloka. Hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik job satisfaction karyawan Traveloka maka organizatinal 

commitment pada karyawan Traveloka juga akan semakin baik. Dalam hal penilaian 

job satisfaction dapat mampu untuk menilai kemampuan masing – masing individu 

dan menerima penilaian untuk dirinya dari orang lain. Maka, pentingnya job 

satisfaction pada karyawan dapat meningkatkan karyawan berkerja dengan percaya 

diri sesuai dengan penilaian pribadi dan orang lain sehingga apa yang dikerjakan oleh 

karyawan itu sendiri mendapatkan kepuasan untuk diri masing – masing individu dan 

mencerminkan kesetian karyawan terhadap perusahaan.  
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 Penelitian ini sejalan dengan Karim dan Rehman (2012), berdasarkan 

penelitiannya berdasarkan bahwa karyawan yang puas cenderung lebih loyal terhadap 

organisasinya dan mempertahankan sikap positif terhadap pekerjaan mereka, oleh 

karena itu, mereka tidak mungkin mengubah pekerjaan mereka dan menganggap 

pekerjaan mereka sekarang lebih baik daripada pekerjaan mereka yang lain. 

Pengawas dan manajer organisasi harus memastikan bahwa karyawan memiliki 

tingkat kepuasan kerja yang tinggi agar menghasilkan komitmen organisasi yang 

tinggi. Penilitian ini sejalan dengan Cote dan Heslin (2003) Karyawan yang puas 

cenderung tetap setia terhadap organisasinya. 

Peneliti menduga hasil tersebut dikarenakan profil responden yang didapat 

menunjukan bahwa karyawan Traveloka  di dominasi oleh karyawan berjenis kelamin 

pria dengan  tingkat 52 % yang berarti bahwa job satisfaction pada gender laki-laki 

memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan job satisfaction pada gender wanita yang 

sebesar 48%. Hasil profil responden yang menunjukan bahwa karyawan Traveloka di 

dominasi oleh usia 24 – 30 tahun dengan jumlah 59 karyawan. Profil responden yang 

terakhir adalah tingkat pendidikan pada karyawan yang di dominasi oleh tingkat 

Sarjana dengan tingkat 76% oleh karyawan Traveloka. 

4.6.2. Organizational justice terhadap organizational commitment 

Hasil penelitian organizational justice memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap organizational commitment pada karyawan di Traveloka. Hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik organizational justice karyawan Traveloka maka 
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organizational commitment pada karyawan Traveloka juga akan semakin baik. Dalam 

hal penilaian organizational justice, jenis keadilan di mana karyawan memandang 

hubungan kerja, interaksi, dan hasil kerja menjadi adil, termasuk prosedur, hasil, dan 

interaksi interpersonal dalam sebuah organisasi 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Allen and Meyer 

(1990) berdasarkan penelitiannya bahwa keberadaan organizational commitment 

definisikan sebagai perilaku yang mendukung keputusan karyawan menjadi anggota 

tetap organisasi. Perilaku itu dibentuk oleh hubungan karyawan dengan organisasi. 

Penelitian ini didukung oleh Lavelle et al (2009) dalam artikelnya menyatakan bahwa 

ketika seorang pekerja mendapat perlakuan yang adil, maka pekerja akan memiliki 

perilaku yang menunjukkan komitmen terhadap organisasi. 

Peneliti menduga hasil tersebut dikarenakan profil responden yang didapat 

menunjukan bahwa karyawan Traveloka  di dominasi oleh karyawan berjenis kelamin 

pria dengan  tingkat 52 % yang berarti bahwa organizational justice pada gender laki-

laki memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan organizational justice pada gender 

wanita yang sebesar 48%. Hasil profil responden yang menunjukan bahwa karyawan 

Traveloka di dominasi oleh usia 24 – 30 tahun dengan jumlah 59 karyawan. Profil 

responden yang terakhir adalah tingkat pendidikan pada karyawan yang di dominasi 

oleh tingkat Sarjana dengan tingkat 76% oleh karyawan Traveloka. 
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4.6.3. Employee empowerment terhadap organizational commitment 

Hasil penelitian employee empowerment memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap organizational commitment pada karyawan di Traveloka. Hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik employee empowerment karyawan Traveloka maka 

organizational commitment pada karyawan traveloka juga akan semakin baik. Dalam 

hal penelitian employee empowerment, bahwa melibatkan karyawan untuk dapat 

leluasa dalam berkomunikasi mengenai kegiatan terkait tugas tertentu, karena dengan 

komunikasi yang terjalin dengan baik akan menghasilkan pemberdayaan yang tidak 

sulit. Hal ini menyoroti bahwa perusahaan terikat untuk memberdayakan 

karyawannya untuk tujuan kepuasan, motivasi dan komitmen karyawan yang pada 

akhirnya membantu dalam mencapai tujuan organisasi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim dan 

Rehman (2012) berdasarkan penelitiannya bahwa keberadaan pemberdayaan 

karyawan sangat meningkatkan komitmen organisasi, kepuasan kerja, keterlibatan 

kerja dan kepuasan karir. Penelitian ini didukung oleh Ongori (2008) employee 

empowerment menyadari bahwa keberadaan mereka dihargai dalam organisasi 

mereka dan menciptakan peningkatan tingkat komitmen organisasi dan kepuasan 

kerja.  
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Tabel 4.7 Hasil Penyebaran Kuesioner  

 

4.7. Implikasi Manajerial 
  

No Indikator Pernyataan Hasil Jawaban Mean 
Indikator Mean 

EE 1 2 3 4 5 6 

1 

Saya yakin dengan 
kemampuan saya dalam 
melakukan pekerjaan 
saya. 

2 33 8 12 28 17 3,82 

3,89 

2 
Pekerjaan yang saya 
lakukan itu penting bagi 
saya 

11 1 29 21 21 17 3,91 

3 
Dampak saya terhadap 
kejadian di organisasi 
saya sangat besar. 

0 22 27 10 23 18 3,88 

4 

Saya dapat memutuskan 
sendiri bagaimana 
caranya mengerjakan 
pekerjaan saya. 

14 12 13 21 29 11 3,72 

5 
Aktivitas pekerjaan saya 
secara pribadi berarti 
bagi saya. 

1 16 22 18 18 25 4,11 

 OJ 1 2 3 4 5 6   

6 

Perusahaan 
menghasilkan standar 
sehingga keputusan bisa 
dibuat dengan 
konsistensi. 

8 11 26 9 22 24 3,98 

3,94 

7 

Perusahaan memberi 
kesempatan untuk 
mengajukan banding 
atau menantang 
keputusan tersebut. 

7 9 21 21 23 19 4,01 

8 

Perusahaan 
memperlakukan Anda 
dengan baik dan penuh 
perhatian 

1 13 28 11 31 16 4,06 

9 
Perusahaan mampu 
menekan pertimbangan 
bias(prasangka) pribadi. 

2 30 8 16 21 23 3,93 

10 
Perusahaan 
mempertimbangkan 
sudut pandang anda 

23 9 8 17 18 25 3,73 
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No Indikator Pernyataan Hasil Jawaban Mean 

Indikator Mean 
JS 1 2 3 4 5 6 

11 Saya merasa bangga dengan 
pekerjaannya 

15 19 3 15 19 29 3,91 

3,88 

12 
Saya merasa puas terhadap 
kesempatan untuk kenaikan 
jabatan 

5 11 26 16 28 14 3,93 

13 Saya merasa nyaman dengan 
rekan kerja dikantor 3 17 22 14 21 23 4,02 

14 

Ketika Saya melakukan 
pekerjaan dengan baik, akan 
mendapat pujian dari atasan 
atau organisasi 

11 24 3 15 26 21 3,84 

15 Saya merasa pekerjannya saya 
menyenangkan 14 17 10 19 24 16 3,70 

 OC 1 2 3 4 5 6   

16 

Saya bangga mengatakan 
kepada orang lain bahwa saya 
adalah bagian dari organisasi 
ini. 

15 19 11 10 20 25 3,76 

3,92 

17 
Saya merasa terikat secara 
emosional dengan organisasi 
ini 

8 10 28 11 27 16 3,87 

18 
Saya akan merasa bersalah jika 
saya meninggalkan organisasi 
saat ini 

12 18 3 21 19 27 3,98 

19 Organisasi ini layak 
mendapatkan kesetiaan saya 1 12 31 14 20 22 4,06 

20 

Dalam pekerjaan saya, saya 
merasa bahwa saya melakukan 
usaha yang signifikan, bukan 
hanya untuk diri saya sendiri 
tapi juga untuk organisasi 

8 24 5 19 16 28 3,95 

Sumber : Hasil pengolahan data 2018 

 

4.7.1 Implikasi Manajerial untuk Traveloka 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak Traveloka selaku pihak yang menyediakan fasilitas. Beberapa implikasi 

Tabel 4.7 Hasil Penyebaran Kuesioner (Lanjutan) 
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yang dapat diberikan kepada pihak manajemen Traveloka adalah sebagai berikut: 

1. Variabel pertama dalam penelitian ini adalah employee empowerment. Pada 

penelitian terhadap Traveloka ini peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa 

variabel employee empowerment memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap organizational commitment. Variabel employee empowerment dari 

rata – rata responden maka dapat disusun implikasi manajerial dilihat dari 

indikator yang memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai rata – rata 

variabel yaitu 3,89 dan harus ditingkatkan. Nilai terendah adalah EE4 

dengan nilai 3.72 yaitu “Saya dapat memutuskan sendiri bagaimana caranya 

mengerjakan pekerjaan saya”, lalu EE1 dengan nilai rata – rata 3,82 yaitu 

”Saya yakin dengan kemampuan saya dalam melakukan pekerjaan saya“, 

dan terakhir EE3 dengan nilai 3,88 yaitu “Dampak saya terhadap kejadian di 

organisasi saya sangat besar”. Dalam hal ini beberapa responden yang 

merupakan karyawan Traveloka merasa sulit untuk memutuskan bagaimana 

mereka mengerjakan pekerjaan karena terdapatnya prosedur tata cara 

mengerjakan pekerjaan dari manajemen, beberapa karyawan juga merasa 

kurang yakin dengan kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan karena beberapa dari mereka merasa harus banyak pengarahan 

yang diberikan manajemen, dan beberapa dari karyawan merasa dampak hal 

negatif atau positif yang terjadi di perusahaan dapat berpengaruh untuk 

kinerja mereka contonya seperti adanya pengurangan karyawan atau 
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pengurangan biaya insentif dari perusahaan untuk karyawan. Hal ini menjadi 

tugas manajemen Traveloka untuk memberikan arahan untuk karyawan agar 

dapat memecahkan masalah dan dapat lebih aware atau peduli lagi terhadap 

karyawan mau terhadap karyawan lama atau karawan baru agar mereka tetap 

merasa pemberdayaan yang jelas. Sedangkan untuk nilai rata – rata tertinggi 

adalah EE5 dengan nilai rata – rata 4,11 dalam pernyataan “Aktivitas 

pekerjaan saya secara pribadi berarti bagi saya”. Berdasarkan hasil tersebut 

responden yang merupakan karyawan Traveloka merasa dapat memahami 

pekerjaannya dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini bagus 

untuk manajemen dalam melihat pemberdayaan karyawannya karena 

karyawan sudah terbiasa melakukan pekerjaan yang ada dan karyawan 

terlihat komitmen terhadap perusahaan karena memiliki pekerjaan yang 

harus diselesaikan. 

2. Variabel kedua yang dibahas dalam penelitian ini yaitu organizational 

justice. Pada penelitian terhadap Traveloka ini peneliti mendapatkan hasil 

analisis bahwa variabel organizational justice memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap organizational commitment. Variabel organizational 

justice dari rata – rata responden maka dapat disusun implikasi manajerial 

dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai 

rata – rata variabel yaitu 3,94 dan harus ditingkatkan. Nilai terendah adalah 

OJ5 dengan nilai rata-rata 3,73 yaitu ”Perusahaan mempertimbangkan sudut 

pandang anda” dan OJ4 dengan nilai rata – rata 3,93 yaitu “Perusahaan 
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mampu menekan pertimbangan bias(prasangka) pribadi.”. Dalam hal ini 

responden yang merupakan karyawan Traveloka merasa permasalahan yang 

terjadi, karyawan mengalami kesulitan saat tidak dapat mempertimbangkan 

prasangka buruk yang sedang dialami karyawan contohnya seperti saat 

karyawan merasa perusahaan sedang dalam keadaan tidak stabil, seharusnya 

manajemen dapat mengatasi karyawan agar tetap dapat berfikir positif dan 

tetap dapat mengerjakan pekerjaannya tanpa berfikir buruk atau negatif 

terhadap perusahaan dan beberapa karyawan merasa manajemen tidak dapat 

mempertimbangkan sudut pandang karyawan. Hal ini menjadi tugas 

manajemen Traveloka untuk memberikan keadilan dengan cara terus 

mengontrol kegiatan karyawan setiap harinya agar karyawan tetap dapat 

berkomitmen terhadap perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaannya, 

dalam keadaan stabil ataupun mengalami keterpurukan dan karyawan tetap 

merasakan keadilan yang diberikan manajemen terhadap karyawan. 

Sedangkan untuk nilai rata – rata tertinggi adalah OJ3 dengan nilai rata – 

rata 4,06 dalam pernyataan “Perusahaan memperlakukan Anda dengan baik 

dan penuh perhatian”. Berdasarkan hasil tersebut responden yang merupakan 

karyawan Traveloka merasa dapat keadilan oleh perusahaan dan karyawan 

dapat setia terhadap perusahaan. 

3. Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah job satisfaction. Pada penelitian 

terhadap Traveloka ini peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa variabel 
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job satisfaction memiliki pengaruh positif signifikan terhadap organizational 

commitment. Variabel job satisfaction dari rata – rata responden maka dapat 

disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang 

lebih rendah daripada nilai rata-rata variabel yaitu 3,88 dan harus 

ditingkatkan. Nilai terendah adalah JS5 dengan nilai rata-rata 3.70 yaitu 

“Saya merasa pekerjannya saya menyenangkan” dan JS4 dengan nilai rata-

rata 3,84 yaitu “Ketika Saya melakukan pekerjaan dengan baik, akan 

mendapat pujian dari atasan atau organisasi”. Dalam hal ini responden yang 

merupakan karyawan Traveloka beberapa dari mereka merasa kurang 

merasakan pekerjaan yang mereka kerjakan menyenangkan atau sesuai 

dengan yang mereka harapkan dalam saat melaksanakan tugas mereka dan 

beberapa dari karyawan kurang merasakan pujian dari manajemen atas 

pekerjaan yang sudah mereka lakukan dengan baik karena beberapa merasa 

sekedar pujian atau ucapan terimakasih dapat meningkatkan rasa kepuasaan 

karyawan saat menyelesaikan pekerjaan. Hal ini menjadi tugas manajemen 

Traveloka untuk memberikan apresiasi untuk karyawan berbentuk dalam 

bentuk pujian atau penghargaan agar karyawan merasakan kepuasaan 

terhadap pekerjaannya pada perusahaan. Sedangkan untuk nilai rata – rata 

tertinggi adalah JS3 dengan nilai rata – rata 4,02 dalam pernyataan “ Saya 

merasa nyaman dengan rekan kerja dikantor ”. Berdasarkan hasil tersebut 

responden yang merupakan karyawan Traveloka merasa nyaman dengan 

lingkungan kerja yang didukung oleh rekan kerja . Hal ini bagus untuk 
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manajemen dalam melihat kepuasaan kerja karyawan karena karyawan dapat 

menilai seberapa puas karyawan dalam melakukan pekerjaannya untuk 

perusahaan. 

4. Variabel terakhir yang dibahas dalam penelitian ini yaitu organizational 

commitment. Variabel organizational commitment dari rata-rata responden 

maka dapat disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki 

nilai yang lebih rendah daripada nilai rata-rata variabel yaitu 3,92 dan harus 

di tingkatkan. Nilai terendah adalah OC1  dengan nilai rata-rata 3,76 yaitu 

“Saya bangga mengatakan kepada orang lain bahwa saya adalah bagian dari 

organisasi ini” dan OC2 dengan nilai rata-rata 3,87 ýaitu “Saya merasa 

terikat secara emosional dengan organisasi ini”. Mengindikasikan bahwa 

karyawan merasa kurang bangga sebagai karyawan Traveloka, usaha yang 

dikerjakan karyawan tidak sepenuhnya didedikasikan terhadap perusahaan 

dan karyawan juga tidak sepenuhnya melakukan pekerjaan dengan sepenuh 

hati. Dalam hal ini manajemen harus segera melakukan perbaikan dalam 

sikap – sikap karyawannya. Sedangkan untuk nilai rata- rata tertinggi adalah 

OC4 dengan nilai rata-rata 4,06 dalam pernyataan “Organisasi ini layak 

mendapatkan kesetiaan saya”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dalam 

hal ini karyawan merasa bahwa perusahaan juga layak mendapatkan 

kesetiaan karyawan yang sudah berkomitmen terhadap perusahaan dengan 

menyelesaikan pekerjaan dan keloyalan karyawan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh job satisfaction, 

organizational justice, employee empowerment terhadap organizational 

commitment  pada perusahaan Traveloka. Hasil analisis data yang dilakukan 

dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa seluruh hipotesis 

memiliki pengaruh positif. Dengan menggunakan studi job satisfaction, 

organizational justice, employee empowerment terhadap organizational 

commitment  pada perusahaan Traveloka, dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Job satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap 

organizational commitment. 

2. Organizational justice berpengaruh positif signifikan terhadap 

organizational commitment. 

3. Employee empowerment berpengaruh positif signifikan terhadap 

organizational commitment.  
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5.2 Saran 

 
Penelitian ini ingin memberikan saran yang membangun guna 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena 

itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk Traveloka dan 

untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. 

A.  Saran untuk Traveloka 

Bagi manajemen perusahaan, berdasarkan hasil penelitian, dapat 

dilihat bahwa pengaruh yang diberikan oleh ke empat variabel bebas 

yaitu job satisfaction, organizational justice, employee 

empowerment terhadap organizational commitment baik, namun ada 

beberapa item pada masing- masing variabel yang masih berada 

pada kategori dibawah rata – rata, sebagai berikut: 

1. Manajemen kepada karyawan Traveloka untuk memberikan 

arahan untuk karyawan agar dapat memecahkan masalah dan 

dapat lebih aware atau peduli lagi terhadap karyawan mau 

terhadap karyawan lama atau karawan baru agar mereka tetap 

merasa pemberdayaan yang jelas. 

2. Manajemen kepada karyawan untuk memberikan keadilan 

dengan cara terus mengontrol kegiatan karyawan setiap harinya 

agar karyawan tetap dapat berkomitmen terhadap perusahaan 
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dalam menyelesaikan pekerjaannya, dalam keadaan stabil 

ataupun sedang dalam mengalami keterpurukan dan karyawan 

tetap merasakan keadilan yang diberikan manajemen terhadap 

karyawan. 

3. Manajemen kepada karyawan Traveloka untuk memberikan 

apresiasi untuk karyawan berbentuk dalam bentuk pujian atau 

penghargaan agar karyawan merasakan kepuasaan terhadap 

pekerjaannya pada perusahaan. 

4. Manajemen harus segera melakukan perbaikan dalam sikap – 

sikap karyawannya, agar karyawan yang sudah berkomitmen 

dapat tetap setia terhadap perusahaan.  

B. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian 

serupa namun dengan objek yang berbeda misalnya perusahaan 

yang bekerja dalam bidang digital economy seperti pegi-pegi 

atau yang lainnya. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel 

lainnya yang memiliki pengaruh terhadap organizational 

commitment diantaranya seperti variabel transformational 

leadership, employee turnover, dan attitude toward works. 
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Peneliti selanjutnya diharap menambahkan sebuah variabel 

moderasi atau intervening misalnya transformational 

leadership, employee turnover, dan attitude toward works 

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap akan 

pengaruh ketiga variabel independen terhadap dependen secara 

tidak langsung.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian  

Survei Karyawan Traveloka 

Dear Bapak/Ibu/Saudara sekalian,  

Saya Heradhea Nuresa adalah mahasiswi Indonesia Banking School yang sedang 

melakukan penelitian tentang Traveloka sebagai bagian dari skripsi. Terkait dengan 

hal tersebut, Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk berpartisipasi 

dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam halaman ini.  

Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan banyak terima kasih 

* Required 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pre-test 

1. Job Satisfaction 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .841 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 167.726 

df 10 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 

Anti-image Covariance JS1 .047 -.015 -.052 -.047 -.057 

JS2 -.015 .350 -.049 -.022 -.018 

JS3 -.052 -.049 .240 .010 .059 

JS4 -.047 -.022 .010 .094 .014 

JS5 -.057 -.018 .059 .014 .197 

Anti-image Correlation JS1 .735a -.119 -.492 -.708 -.587 

JS2 -.119 .974a -.167 -.119 -.069 

JS3 -.492 -.167 .874a .065 .272 

JS4 -.708 -.119 .065 .843a .104 

JS5 -.587 -.069 .272 .104 .850a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

JS1 .979 

JS2 .871 

JS3 .891 

JS4 .953 

JS5 .898 
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Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

2. Organizational Justice  

KMO and Bartlett's Test 

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

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 120.402 

df 10 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 OJ1 OJ2 OJ3 OJ4 OJ5 

Anti-image Covariance OJ1 .369 -.077 -.122 -.012 -.019 

OJ2 -.077 .319 -.085 .014 -.089 

OJ3 -.122 -.085 .267 -.087 .031 

OJ4 -.012 .014 -.087 .171 -.126 

OJ5 -.019 -.089 .031 -.126 .190 

Anti-image Correlation OJ1 .906a -.224 -.388 -.048 -.071 

OJ2 -.224 .889a -.292 .060 -.362 

OJ3 -.388 -.292 .842a -.408 .139 

OJ4 -.048 .060 -.408 .784a -.697 

OJ5 -.071 -.362 .139 -.697 .782a 
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a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

OJ1 .855 

OJ2 .882 

OJ3 .897 

OJ4 .918 

OJ5 .903 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

3. Employee Empowerement 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .892 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 142.765 

df 10 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Anti-image Covariance EE1 .215 -.069 -.082 .000 -.048 

EE2 -.069 .173 -.018 -.047 -.082 

EE3 -.082 -.018 .250 -.102 .002 

EE4 .000 -.047 -.102 .231 -.057 

EE5 -.048 -.082 .002 -.057 .215 

Anti-image Correlation EE1 .897a -.356 -.354 .002 -.225 

EE2 -.356 .881a -.089 -.236 -.427 

EE3 -.354 -.089 .889a -.425 .007 

EE4 .002 -.236 -.425 .896a -.255 

EE5 -.225 -.427 .007 -.255 .898a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

EE1 .923 

EE2 .939 

EE3 .904 

EE4 .916 

EE5 .920 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Organizational Structure 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .890 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 165.210 

Df 10 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 

Anti-image Covariance OC1 .170 -.083 -.048 .026 -.036 

OC2 -.083 .182 .009 -.046 -.041 

OC3 -.048 .009 .157 -.064 -.058 

OC4 .026 -.046 -.064 .240 -.048 

OC5 -.036 -.041 -.058 -.048 .123 

Anti-image Correlation OC1 .879a -.473 -.292 .129 -.249 

OC2 -.473 .889a .055 -.222 -.271 

OC3 -.292 .055 .886a -.331 -.418 

OC4 .129 -.222 -.331 .912a -.279 

OC5 -.249 -.271 -.418 -.279 .886a 

  

Pengaruh Job Satisfaction, Organizational Justice..., Heradea Nuresa, Ma.-Ibs, 2018



a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

OC1 .931 

OC2 .931 

OC3 .942 

OC4 .905 

OC5 .960 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

Lampiran 3 : Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 

1. Job Satisfaction 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.953 5 
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2. Organizational Justice  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.933 5 

 
3. Employee Empowerement 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.954 5 

 
4. Organizational Structure 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.959 5 
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Lampiran 4 : Path Diagram Measurement Model 
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Lampiran 5 : Path Diagram Structural Model 
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Lampiran 6 : Model Fit Summary 

 

 

CMIN 

Model NP
AR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 63 776,76
5 167 0 4,651 

Saturated model 230 0 0 

 
  

Independence 
model 40 3278,7

87 190 0 17,257 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI RFI IFI TLI 

CFI 
Delta

1 
rho1 Delta2 rho2 

Default model 
0,76

3 
0,73 0,804 0,775 0,803 

Saturated model 1  1  1 

Independence 
model 

0 0 0 0 0 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model 0,879 0,671 0,705 

Saturated model 0 0 0 

Independence 
model 

1 0 0 

 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 609,765 526,875 700,184 

Saturated model 0 0 0 

Independence 
model 

3088,787 2906,759 3278,138 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 7,846 6,159 5,322 7,073 

Saturated model 0 0 0 0 

Independence 
model 

33,119 31,2 29,361 
33,11

3 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 
PCLOS

E 

Default model 0,192 0,179 0,206 0 

Independence 
model 

0,405 0,393 0,417 0 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 902,765 936,688 
 

  
Saturated model 460 583,846 

 
  

Independence 
model 

3358,78
7 

3380,32
5     

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 
MECV

I 

Default model 
9,11

9 
8,282 10,032 9,461 

Saturated model 
4,64

6 
4,646 4,646 5,897 

Independence model 
33,9

27 
32,088 35,84 

34,14
5 

HOELTER 

Model 
HOELTER HOELTER 

0,05 0,01 

Default model 26 28 

Independence 
model 

7 8 
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Lampiran 7 : Estimates – Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
OC <--- JS 0,291 0,037 7,816 ***  
OC <--- OJ 0,388 0,039 9,885 ***  
OC <--- EE 0,473 0,049 9,58 ***  
JS5 <--- JS 1  

  
 

JS4 <--- JS 1,078 0,064 16,868 ***  
JS3 <--- JS 0,882 0,062 14,201 ***  
JS2 <--- JS 0,816 0,058 14,016 ***  
JS1 <--- JS 1,186 0,063 18,686 ***  
OJ5 <--- OJ 1  

  
 

OJ4 <--- OJ 0,842 0,058 14,617 ***  
OJ3 <--- OJ 0,707 0,049 14,493 ***  
OJ2 <--- OJ 0,772 0,053 14,475 ***  
OJ1 <--- OJ 0,825 0,06 13,754 ***  
EE5 <--- EE 1  

  
 

EE4 <--- EE 1,096 0,072 15,158 ***  
EE3 <--- EE 0,975 0,068 14,277 ***  
EE2 <--- EE 0,989 0,072 13,785 ***  
EE1 <--- EE 1,1 0,071 15,458 ***  
OC1 <--- OC 1  

  
 

OC2 <--- OC 0,783 0,089 8,841 ***  
OC3 <--- OC 0,947 0,095 9,991 ***  
OC4 <--- OC 0,724 0,082 8,868 ***  
OC5 <--- OC 0,965 0,086 11,271 ***  
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Lampiran 8 : Estimates – Standardized Regression Weights 

   Estimate 
JS5 <--- JS .913 
JS4 <--- JS .947 
JS3 <--- JS .895 
JS2 <--- JS .896 
JS1 <--- JS .956 
OJ5 <--- OJ .9 
OJ4 <--- OJ .907 
OJ3 <--- OJ .902 
OJ2 <--- OJ .906 
OJ1 <--- OJ .885 
EE5 <--- EE .925 
EE4 <--- EE .919 
EE3 <--- EE .877 
EE2 <--- EE .867 
EE1 <--- EE .923 
OC1 <--- OC .928 
OC2 <--- OC .88 
OC3 <--- OC .916 
OC4 <--- OC .88 
OC5 <--- OC .947 
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of  Public Relation (2013)  

Student Exchange Program between Indonesia- Singapore (Twinning 

Programme Cakra Buana SHS – Juying Secondary School) (2012) 

Public Relation of Student Council Cakra Buana SHS  (2012 – 2013) 

Member of Student Council Cakra Buana SHS (2010 – 2012) 

Member of Student Council Cakra Buana JHS (2008 – 2010) 

C O N T A C T  

081931174317 

HERADHEAN@GMAIL.COM 

JL. Raya Muchtar Golf Unit II 
no.8, Sawangan - Depok 

E X P E R T I S E 

Research Tools: 
(Google Chrome,Intenet Explorer,  
and Mozilla Explorer 

MS OFFICE  
(Excel, Word, and Power Point) 

 

 

LinkedIn: Heradhea Nuresa 
Facebook: Heradhea Nuresa 
Instagram: @heradheanm 

S O C I A L  

W o r k  E x p e r i e n c e s  

Bank Indonesia Regional Office in Surabaya (Jan 2016 – Feb 2016) 

Bank Rakyat Indonesia Branch Office in Pal-Merah West Jakarta (Aug 

2016 – Sept 2016)  

Languages: 
(Indonesia and English) 

P R O F I L E  

Date of Birth: 27th February 1996 
Nationality   : Indonesia 
Occupation  : Fresh Graduate 
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