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ABSTRAK 
 

 

This study aims to determine the influence, job satisfaction, organizational justice, and 
employee empowerment on organizational commitment at PT Trinusa Travelindo . 
 

Data collection 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 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

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). 

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 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).  

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. 
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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 karyawannya sehingga bisa termotivasi, 
berkomitmen, senang hati dalam membantu organisasi mencapai tujuannya (Miller, Konopaske, & 
Byrne, 2012). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah job satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap organizational commitment 
pada PT Trinusa Travelindo. 

2. Apakah organizational justice berpengaruh positif signifikan organizational commitment 
pada PT Trinusa Travelindo. 

3. Apakah employee empowerment berpengaruh positif signifikan organizational commitment 
pada PT Trinusa Travelindo. 

 
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 

 

2.1.2 Organizational Commitment 
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). 
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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). 

 
2.1.3. Job Satisfaction 

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) . 
 
 

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). 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). 
 

2.1.5 Employee Empowerment 

(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). 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). 
 
 
2.2 Kerangka Penelitian 
 

2.3.1 Pengaruh Job Satisfaction terhadap Organizational Commitment 
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 
meningkatkan melalui tingkat kepuasan kerja karyawan mereka (Karim & Rehman, 2012). 
 
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 
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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 menonjol yaitu 
affective, continuance atau normative commitment dalam (Mohammed & Eleswed, 2013). 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 
 
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). 
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. 
 

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. 

 
 

2.3 Model Penelitian 
 

 
 

Gambar 2.1. Model Peneltian 
Sumber: Karim F & Rehman O, 2012 
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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. 
 
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. 
 
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 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

 

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 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
 

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 

 
 

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). Tahapan pokok dalam menggunakan SEM 
didalam suatu penelitian, yaitu: 
 

1. Spesifikasi Model (Specification Model)  
2. Identifikasi (Identification)  
3. Estimasi (estimation)  
4. Uji Kecocokan (Testing Fit) 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
4.1.1 Profil 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 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 Profil Responden  
4.2.1 Jenis Kelamin 

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. 
 

4.2.2 Usia Responden 

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. 
 

4.2.3 Lama Bekerja 

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 dan total keseuruhan responden adalah 100 orang. 
 

4.2.4 Pendidikan 

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 Uji Pengukuran Model 
 

4.3.1 Uji Validitas dan Reabilitas 
 

Construct Validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan 
kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang diukurnya. 
Menurut (Hair et al, 2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika 
muatan faktor standarnya (standarized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Reliabilitas 
adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas adalah tinggi menunjukan bahwa indikator-
indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). 
Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure dan variance 
extracted measures, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability 
(CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (EV) ≥ 0,50. 
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Tabel 4.1 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 menggunakan AMOS 21 (2018) 
 

Pada Tabel 4.1 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 dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 
 
 

4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 
4.4.1 Goodness of Fit (GOF) 
 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum derajat 
kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM 
secara menyeluruh tidah dapat dilakukan secara langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. 
SEM tidak mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. 
 

Tabel 4.2 di bawah ini menunjukan beberapa fit index untuk kecocokan model keseluruhan 
berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 21. 
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Tabel 4.2 
 

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 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menjelaskan 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. 
 

4.4.2 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 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 4.3 dibawah ini. 
 

Tabel 4.3 Hasil Output Regression Weight 
 

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 4.3 di atas kesimpulan dari analisis setiap hipotesis adalah  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. 
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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 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 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. 

 
 
4.5.1 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. 
 

4.5.2 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 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. 
 

4.5.3 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 
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4.6 Implikasi Manajerial 
 

Tabel 4.7 Hasil Penyebaran Kuesioner 
 

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) 
 
4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk PT Trinusa Travelindo 

 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan implikasi manajerial untuk PT Trinusa 
Travelindo 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  
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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 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 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 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 variabeljob 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.  
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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 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. 

 

 

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. 

 

5.2 Saran  
5.2.1 Saran untuk PT Trinusa Travelindo 

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 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. 

3. Manajemen kepada karyawan Traveloka untuk memberikan apresiasi untuk karyawan 
berbentuk dalam bentuk pujian atau penghargaan agar karyawan merasakan kepuasaan 
terhadap pekerjaannya pada perusahaan.. 
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4. Manajemen harus segera melakukan perbaikan dalam sikap – sikap karyawannya, agar 

karyawan yang sudah berkomitmen dapat tetap setia terhadap perusahaan  
5.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya  

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.  

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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