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ABSTRACT 

 Employee loyalty can be defined as employees being committed to the success of the 

organization and believing that working for this organization is their best option. The aim of 

the study was to find the impact of job satisfaction and organizational commitment on 

employee loyalty.This study also find the relationship between work rewards and job 

satisfaction. 

 A structural equation modeling used  to identify the variables that significantly affect 

employee loyalty. Using Amos21, data collected from 109 employees of PT Astra Honda Motor 

by using questionnaire as the main data.  

 The results revealed that intrinsic and extrinsic reward has a significant and positive 

effects on job satisfaction, and job satisfaction and organizational commitment has a 

significant and positive effects on employee loyalty. 

Keywords: Employee Loyalty, Organizational Commitment, Job Satisfaction, Extrinsic 

Reward, Intrinsic Reward. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakikatnya faktor yang sangat esensial dalam mewujudkan tujuan 

perusahaan adalah kehadiran para karyawan dalam suatu perusahaan karena 

ketersediaan modal maupun teknologi mutakhir tidak akan bermanfaat bagi suatu 

perusahaan tanpa kehadiran para karyawannya. Dengan kata lain karyawan 

merupakan aset penting untuk mencapai tujuan organisasi. Perusahaan harus 

memandangnya bukan semata sebagai 'sumber daya manusia' yang lebih 

menekankan pada 'sumber daya' yang bisa disejajarkan dengan sumber daya modal, 

tetapi lebih melihat karyawan sebagai manusia yang ingin dihargai kodratnya dan 

jika perlu para karyawan tersebut diperlakukan seperti keluarga sendiri. Perusahaan 

atau organisasi yang mampu bertahan dan menang dalam persaingan adalah 

perusahaan yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki, karena itu 

perusahaan atau organisasi harus dapat memusatkan perhatiannya pada sumber 

dayanya, khususnya sumber daya manusia. Organisasi melihat bahwa sumber daya 

manusia memiliki peran yang penting dan menentukan bagi keberhasilannya. 

Meskipun sumber daya non manusia, termasuk alam dan teknologi mutakhir, 

memainkan peranan penting, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang 

berkualitas semuanya akan sia-sia. Kualitas yang ada dalam sumber daya manusia 

berpengaruh terhadap upaya organisasi untuk mencapaitujuannya. Sumber daya 

manusia yang terdidik, cakap, berdisiplin, mau bekerja keras, memiliki loyalitas 
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yang tinggi terhadap organisasi, setia pada cita-cita dan tujuan organisasi akan 

sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan dan kemajuan organisasi. 

Kesadaran tentang makin pentingnya sumber daya manusia membuat organisasi 

makin menghargai karyawan yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Loyalitas 

dapat diartikan sebagai kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan organisasi 

Setiap perusahaan menginginkan karyawannya memiliki loyalitas yang tinggi 

dalam bekerja. Meningkatkan loyalitas tidaklah mudah, dimana loyalitas timbul 

dari diri karyawan itu sendiri, hal tersebut berasal dari kesadaran bahwa antara 

karyawan dengan perusahaan merupakan dua pihak yang saling membutuhkan, 

karyawan membutuhkan perusahaan sebagai tempat mencari sumber penghidupan 

dan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya, disisi lain perusahaan juga mempunyai 

kepentingan pada karyawan, karena dengan adanya karyawan itulah perusahaan 

akan dapat melakukan berbagai aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas karyawan 

diantaranya adanya fasilitas-fasilitas kerja, tunjangan kesejahteraan, suasana kerja, 

upah yang diterima, karakteristik pribadi individu atau karyawan, karakteristik 

pekerjaan, karakteristik desain perusahaan dan pengalaman yang diperoleh selama 

karyawan menekuni pekerjaan itu (Gamal, 2007) 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan 

tidak hanya tergantung pada apa yang dihasilkan dan apa yang ditawarkan bagi 

pelanggan, tetapi tergantung juga pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh perusahaan. Tersedianya SDM atau karyawan yang berkualitas merupakan 

kekayaan (asset) yang tidak ternilai bagi perusahaan. Seorang karyawan dalam 
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melakukan pekerjaannya di suatu perusahaan atau organisasi mempunyai masalah 

yang sangat mendasar yaitu tingkat komitmen yang berbeda antara karyawan yang 

satu dan lainnya. Komitmen organisasi sedemikian penting untuk dipahami dan 

diciptakan. Terjadinya komitmen personil atau individu dalam setiap jajaran dan 

tingkatan organisasi berkaitan dengan sikap keberpihakan personil untuk menyatu 

dengan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan nilai organisasi. Dengan demikian 

setiap pengelola organisasi apapun sangat berkepentingan untuk melakukan 

berbagai upaya strategis dalam menciptakan dan melestarikan serta meningkatkan 

derajat komitmen sumber daya manusia sebagai jembatan untuk mencapai 

efektifitas perilaku, kinerja individu, kelompok, organisasi, serta meningkatkan 

loyalitas karyawannya (Robbins, 2007). Komitmen pada organisasi yang tinggi 

berarti pemihakan pada organisasi yang memperkerjakannya. Komitmen 

organisasional dibagi dalam tiga komponen, yaitu komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan dan komitmen normatif (Meyer & Allen, 1997).   

Selain komitmen organisasional, terdapat faktor lain yang mempengaruhi 

loyalitas seorang karyawan terhadap organisasinya, yaitu kepuasan kerja seorang 

karyawan (Pandey & Khare, 2012). Kepuasan kerja memperoleh perhatian dari 

berbagai kalangan karena berbagai alasan yang sangat berpengaruh terhadap 

efektivitas organisasi. Kepuasa kerja merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kepuasan hidup karena sebagian besar waktu manusia dihabiskan di 

tempat kerja. Logikanya, seorang karyawan yang dipahami, dilayani dan dipenuhi 

perasaan dan inspirasinya terutama yang berkaitan dengan pekerjaan akan memiliki 

loyalitas yang tinggi dan berpotensi memberikan kontribusi terbaik bagi 
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kepentingan keberhasilan tujuan organisasinya. Kepuasan kerja yang tinggi akan 

berdampak pada kondisi kerja yang positif dan dinamis, sehingga memberikan 

keuntungan yang nyata baik bagi organisasi maupun karyawan. Kondisi seperti 

inilah yang diharapkan setiap manajemen organisasi dan menjadi salah satu alasan 

para peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan loyalitas karyawan.  

Pemilihan objek penelitian dilakukan pada PT Astra Honda Motor (AHM), 

karena PT AHM merupakan salah satu perusahaan yang berusaha menjaga loyalitas 

sumber daya manusia dengan cara mengukuhkan sense of belonging para 

karyawannya, yang dimaksud sense of belonging adalah rasa memiliki suatu 

kelompok atau organisasi dalam diri anggotanya, salah satu kebutuhan paling dasar 

untuk manusia, begitu pula yang diharapkan PT AHM terhadap karyawannya. 

Tumbuhnya rasa memiliki tersebut tidak dapat berdiri sendiri, organisasi selalu 

memiliki sistemnya sendiri, sehingga ketika pertama kali masuk kesana, seseorang 

akan dipaksa untuk beradaptasi dan ketika proses adaptasi ini sudah berjalan rasa 

memiliki terhadap organisasi pun mulai tumbuh pada diri karyawan. Hal ini lah 

yang dilakukan oleh PT AHM terhadap karyawannya dengan manajemen yang baik 

yang akan memberikan rasa aman, nyaman dan tenang pada karyawannya juga 

memperhatikan kesejahteraannya dan memperlakukan para karyawan sebagai aset 

utama perusahaan. Selain itu, karyawan PT AHM juga di berikan reward atas 

kinerja mereka. Karena prinsip inilah PT AHM bisa bertahan dan tumbuh sampai 

sekarang. Perusahaan ini merupakan perusahaan pelopor industri sepeda motor 

pertama di Indonesia yang dari awal kedatangannya selalu memberikan yang 
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terbaik untuk para konsumen. Dalam hal ini peneliti ini mengetahui apakah tingkat 

loyalitas karyawan PT AHM ini berbanding lurus dengan prestasi yang didapat. PT 

Astra Honda Motor (AHM) meraih penghargaan Word of Mouth Marketing 

(WOMM) 2014. Pencapaian ini mencerminkan penerimaan positif masyarakat 

terhadap produk motor Honda. PT Astra Honda Motor (AHM) dinobatkan sebagai 

perusahaan sepeda motor yang mampu memberikan kepuasan pelanggan terbaik di 

Indonesia seiring dengan diterimanya penghargaan Indonesian Customer 

Satisfaction Award (ICSA) 2014. Penghargaan ini menjadi salah satu bukti 

kepercayaan besar masyarakat terhadap produk dan layanan Honda di seluruh 

Indonesia (Ikhwan, 2014).  

Menurut Mehta et al (2010) pelanggan yang puas memberikan kontribusi 

terhadap kepuasan karyawan, begitu pula sebaliknya. Rantai ini dimulai dengan 

produktivitas dan kualitas output dari karyawan yang dimiliki berkaitan dengan 

loyalitas karyawan. Loyalitas karyawan memiliki hubungan dengan kepuasan 

karyawan dan komitmen organisasi. Fenomena tersebut cukup menarik untuk di 

kaji melalui penelitian ilmiah untuk mengungkapkan pengaruh job satisfaction dan 

organizational commitment terhadap Employee Loyalty pada karyawan PT Astra 

Honda Motor (AHM). 

1.2 Ruang Lingkup 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data 

dilakukan melalui kuisioner. Karena itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup 

sebagai berikut: 
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1. (Pandey & Khare, 2012) berpendapat karyawan adalah sumber daya penting 

untuk hampir semua organisasi, terutama karena mereka mewakili investasi 

yang signifikan dalam hal locating, perekrutan, dan pelatihan membiarkan 

penghasilan sendiri, rencana kesehatan, bonus, dll Manajemen banyak 

organisasi mengembangkan program pelatihan, paket keuntungan mereka, 

penilaian kinerja dan sistem kerja berdasarkan kebijakan perusahaan 

mereka. Oleh karena itu selain karyawan PT. AHM tidak dimasukkan dalam 

syarat responden karena tidak mempunyai korelasi terhadap hal yang akan 

diteliti. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah intrinsic reward, extrinsic 

reward, job satisfaction dan organizational commitment. Variabel 

independen tersebut mempengaruhi Employee Loyalty. 

3. Objek penelitian yang akan dibahas adalah karyawan marketing division 

yang bekerja di PT. AHM. Pelopor industry sepeda motor di Indonesia dan 

perusahaan terbaik sepanjang tahun 2014 dalam penjualan motor matic 

dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. 

Peneliti memliih objek ini karena PT. AHM berhasil meraih penghargaan di 

ajang marketing award 2014 yang bertemakan “Innovation for becoming 

The Great Marketer Masa Depan”. 

1.3 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, ditemukan sejumlah penelitian 

terdahulu yang telah di lakukan oleh (Rafiq et al, 2012) dengan judul “Effect of 

Reward on Job Satisfaction Evidance from Pakistan” dan (Pandey & Khare, 2012) 
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dengan judul “Impact of Job Satisfaction and Organizational Commitment on 

Employee Loyalty”. Kedua penelitian tersebut membuktikan adanya pengaruh yang 

signifikan antara variabel intrinsic reward dan extrinsic reward terhadap job 

satisfaction, kemudian variabel job satisfaction dan organizational commitment 

terhadap Employee Loyalty. 

Kita ketahui bahwa permasalahan sumber daya manusia adalah hal yang 

kompleks, karena berkaitan dengan masalah individu atau perorangan yang dimana 

individu tersebut memiliki perasaan, kebutuhan, dan keinginan yang berbeda-beda. 

Ada yang puas dengan kompensasi dan penghargaan yang mereka harapkan ada 

juga yang belum puas. Hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan karena karyawan 

merupakan asset penting suatu perusahaan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan 4 (empat) masalah penelitian: 

1. Apakah Intrinsic reward berpengaruh positif terhadap Job satisfaction? 

2. Apakah Extrinsic reward berpengaruh positif terhadap Job satisfaction? 

3. Apakah Job Satisfaction berpengaruh positif terhadap Employee Loyalty? 

4. Apakah Organizational Commitment berpengaruh positif terhadap 

Employee Loyalty? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Intrinsic Reward dan 

Extrinsic Reward terhadap Job satisfaction, Job Satisfaction dan Organizational 

Commitment terhadap Employee Loyalty. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Intrinsic reward berpengaruh 

positif terhadap Job satisfaction.  

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Extrinsic reward berpengaruh 

positif terhadap Job satisfaction.  

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Job Satisfaction berpengaruh 

positif terhadap Employee Loyalty. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Organizational Commitment 

berpengaruh positif terhadap Employee Loyalty. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Peneliti menyimpulkan beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin 

ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya pada pembahasan pengaruh 

Job Satisfaction and Organizational Commitment on Employee Loyalty. Serta 

memberikan gagasan dan wawasan baru pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi bahan wacana untuk menambah pengetahuan, 

pengertian, pemahaman, hubungan antara Intrinsic Reward dan Extrinsic Reward 

terhadap Job satisfaction, Job Satisfaction dan Organizational Commitment 

terhadap Employee Loyalty. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan variabel 

Intrinsic Reward dan Extrinsic Reward terhadap Job Satisfaction, serta 
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membuktikan pengaruh variabel job satisfaction dan Organizational Commitment 

terhadap Employee Loyalty agar berkontribusi dalam membantu perusahaan objek 

peneliti untuk meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen karyawan terhadap 

organisasi agar loyalitas karyawan yang dimiliki oleh PT. Astra Honda Motor dapat 

ditingkatkan guna mempertahankan prestasi yang telah diraih. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Intrinsic Reward 

Imbalan intrinsik berasal dari isi tugas itu sendiri dan termasuk faktor-faktor 

seperti pekerjaan yang menarik dan menantang, pengarahan diri sendiri dan 

tanggung jawab, beragam, kreativitas, kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan seseorang dan kemampuan dan umpan balik yang memadai tentang 

efektivitas upaya seseorang (Özutku, 2012). 

Imbalan intrinsik melekat pada pekerjaan itu sendiri dan dimana individu 

menikmati sebagai hasil dari berhasil menyelesaikan tugas mencapai tujuannya. 

Berdasarkan, imbalan intrinsik dapat istilah sebagai imbalan dan contoh psikologis 

kesempatan untuk menggunakan kemampuan seseorang, rasa tantangan dan 

prestasi, menerima imbalan, pengakuan positif, dan diperlakukan dengan cara yang 

peduli dan perhatian (Ajila & Abiola, 2004). 

Imbalan intrinsik adalah hal - hal yang ada di pekerjaan itu sendiri. 

Contohnya adalah prestasi, tantangan, kemandirian, tanggung jawab, dan 

pertumbuhan pribadi dan profesional. Mereka juga termasuk status, pengakuan, 

pujian dari atasan dan rekan kerja, kepuasan pribadi, dan perasaan harga diri. 

Karyawan dianggap termotivasi untuk bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu 

yang berkualitas ketika mereka memiliki kebanggaan dalam pekerjaan mereka, 
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mereka percaya usaha mereka penting bagi keberhasilan tim (Mahaney & Lederer, 

2006). 

Hackman & Oldham (1976) dalam (Rafiq et al, 2012) menyatakan imbalan 

intrinsik terdiri dari 3 dimensi yaitu: 

1. Signifikansi tugas (Task significance) adalah semua karakteristik 

pekerjaan yang merangsang pertumbuhan pribadi dan 

pengembangan yang dapat membantu karyawan mencapai tujuan 

pekerjaan mereka. Signifikansi tugas menunjukkan sejauh mana 

tugas dianggap sebagai kontribusi yang signifikan terhadap 

pekerjaan. 

2. Otonomi tugas (Task autonomy) adalah tingkat kemandirian dan 

kebebasan dalam penjadwalan kerja dan melaksanakan prosedur 

yang telah ditentukan di tempat kerja.  

3. Keterlibatan tugas (Task involvement) adalah tingkat seberapa bayak 

tugas yang menarik dan menantang yang dikerjakan oleh karyawan. 

Rehman et al (2010) mengemukakan ada beberapa indikator Intrinsic Reward yaitu: 

1. Signifikansi tugas  

a) Pekerjaan merupakan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan 

operasi organisasi. 

b) Pekerjaan ini benar-benar penting dan berharga. 

 2. Otonomi tugas 
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a) Memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

b) Membuat keputusan kerja tanpa berkonsultasi terlebih dahulu berkonsultasi 

dengan atasan. 

3. Keterlibatan tugas 

a) Merasakan keberhasilan dalam jenis pekerjaan yang dilakukan. 

2.1.2 Extrinsic Reward 

Imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang nyata dan imbalan ini berada di luar 

pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh karyawan. Imbalan ekstrinsik terdapat 

dalam hal gaji atau upah, insentif, bonus, promosi, keamanan kerja, dan lain-lain. 

Luddy (2005) mengemukakan bahwa imbalan ekstrinsik terdiri dari 2 dimensi 

yaitu: 

1. Imbalan sosial (Social reward) merujuk mereka yang dapat 

diperoleh dari interaksi dengan orang lain pada pekerjaan. 

Hubungan yang ramahakan berpeluang meningkatkan kepuasan 

karyawan di tempat kerja dan niat untuk meninggalkan organisasi 

dapat dikurangi melalui keterlibatan kerja dan komitmen organisasi. 

Salah satu contohnya adalah percaya pada rekan kerja yang 

mendukung dan membantu dalam melaksanankan tugas. 

2. Imbalan organisasi (Organizational reward) adalah imbalan yang 

berwujud nyata yang terlihat secara alami seperti gaji, promosi, dan 

manfaat pekerjaan terkait lainnya. Salah satu contohnya merasakan 

gaji yang didapat sebanding dengan orang lain yang melakukan 

pekerjaan yang serupa. 
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Imbalan ekstrinsik, di sisi lain adalah eksternal dari pekerjaan itu sendiri. 

Mereka terdiri dari seperti unsur seperti gaji, tunjangan, keamanan kerja, promosi, 

ruang kantor pribadi, dan suasana kemasyarakatan. Contoh lain termasuk gaji yang 

kompetitif, membayar kenaikan gaji, bonus prestasi, dan bentuk pembayaran yang 

tidak langsung sebagai kompensasi cuti. Perusahaan dapat meningkatkan 

produktivitas pekerja dengan membayar upah pekerja denganupah premium yang 

berada di atas upah yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan lain untuk tenaga 

kerja yang sebanding (Mahaney & Lederer, 2006). Rehman et al (2010) 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator Extrinsic Reward yaitu: 

1. Imbalan sosial 

a) Menemukan atasan sesuai dengan persepsi, yang mendukung dan 

membantu dalam hal pekerjaan. 

b) Yakin rekan kerja yang mendukung dan membantu. 

2. Imbalan organisasi 

a) Mendapatkan perlengkapan yang lengkap seperti peralatan dan waktu untuk 

melakukan pekerjaan dengan baik. 

b) Merasa gaji saya sebanding dengan orang lain yang  melakukan pekerjaan 

yang sama atau serupa. 

2.1.3 Job Satisfaction 

Kepuasan kerja adalah kumpulan perasaan positif atau keadaan emosi 

bahwa seseorang merasakan kepuasan yang didasarkan pada berbagai aspek dari 

pekerjaan itu sendiri atau lingkungan kerja (Ronra & Chaisawat, 2009). Luthans 
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(2008) mengatakan ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan, yaitu: 

1. Pekerjaan itu sendiri (Work it self) 

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri merupakan sumber 

utama kepuasan, dimana pekerjaan memberikan tugas yang 

menarik, kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk menerima 

tanggung jawab. Karyawan cenderung menyukai pekerjaan yang 

memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan kemampuan 

dan kecakapan serta menawarkan variasi pekerjaan, kebebasan dan 

tanggapan tentang sejauh mana pekerjaan mereka. Ajila & Abiola 

(2004) menyatakan bahwa pekerjaan yang menantang dan bervariasi 

merupakan contoh dari imbalan intirinsik. 

2. Atasan (Supervision) 

Supervisi adalah kemampuan seorang atasan untuk 

memberikan bantuan secara teknis maupun memberikan dukungan, 

baik dalam hal mengarahkan, memimpindan mengembangkan 

karyawan yang berkeja dibawah divisinya.Mahaney & Lederer 

(2006) menyatakan bahwa dukungan atau pujian dari atasan 

merupakan contoh dari imbalan intirinsik.  

3. Teman sekerja (Work Group) 

Merupakan factor yang berhubungan dengan hubungai antar 

karyawan dengan atasas dan karyawan lain baik yang sama maupun 

yang berbeda jenis pekerjaannya. Bagi kebanyakan karyawan, kerja 
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juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu 

memiliki teman sekerja yang ramah dan mendukung akan 

menciptakan kepuasan kerja. Mahaney & Lederer (2006) 

menyatakan bahwa rekan kerja teman sekerja merupakan salah satu 

contoh dari imbalan intirinsik.  

4. Kesempatan Promosi (Promotion Opportunity) 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan ada atau 

tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama 

bekerja. Menyangkut kemungkina seseorang untuk maju dalam 

perusahaan dan dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. 

Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang besar untuk 

naik jabatan atau tidak, serta proses kenaikan jabatan terbuka atau 

kurang terbuka. Ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 

karyawan. Luddy (2005) menyatakan promosi merupakan salah satu 

contoh dari imbalan ekstrinsik. 

 

 

5. Gaji (Pay) 

Pemberian gaji merupakan imbalan dari perusahaan kepada 

karyawan atas pelayanan yang telah diberikan oleh karyawan. Gaji 

dapat dikatakan penentu penting dalam menentukan kepuasan kerja 

karena diperlukan untuk memenuhi banyak kebutuhan hidup 

pegawai. Gaji dapat memfasilitasi karyawan untuk membiayai 
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kebutuhan hidup, seperti makan, tempat tinggal, pakaian dan lain-

lain. Luddy (2005) menyatakan bahwa gaji merupakan salah satu 

contoh atau jenis dari imbalan ekstrinsik. 

6. Kondisi Kerja (Working Condition) 

Kondisi lingkungan kerja sangat penting bagi karyawan 

untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan pengerjaan 

tugas. Beberapa studi menunjukkan bahwa karyawan lebih 

menyukai keadaan sekitar yang tidak berbahaya atau merepotkan. 

Luddy (2005) menyatakan bahwa kondisi kerja merupakan salah 

satu contoh atau jenis dari imbalan ekstrinsik. 

Definisi lain di kemukakan oleh Nelson yang menyatakan bahwa kepuasan 

kerja adalah suatu kondisi emosional yang positif dan menyenangkan sebagai hasil 

dari penilaian pekerjan atau pengalaman pekerjaan seseorang (Nelson & Quick, 

2006).  

Kepuasan kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

betapa bahagianya seorang individu dengan pekerjaan mereka. Kepuasan kerja juga 

mengacu pada sikap umum karyawan terhadap pekerjaannya. Hal ini mengacu pada 

pengalaman kebahagiaan dengan seorang karyawan ketika keinginannya puas 

(Robbins & Judge, 2007). Kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan dan emosi 

dengan mana karyawan memandang pekerjaan mereka menguntungkan atau tidak 

menguntungkan. Akibatnya mereka menganjurkan reformasi praktik manajemen 

untuk mencerminkan keprihatinan humanistik bagi karyawan dan meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan (Newstrom, 2007). 
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Kepuasan kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana konten seorang individu dengan pekerjaan mereka, Ini adalah istilah 

yang relatif baru karena dalam abad-abad sebelumnya pekerjaan yang tersedia 

untuk orang tertentu sering ditentukan oleh orang tua mereka, kepuasan kerja juga 

mengacu pada sikap umum karyawan terhadap pekerjaannya, hal ini mengacu pada 

pengalaman kepuasan oleh seorang karyawan ketika keinginannya puas. Kepuasan 

kerja dianggap sebagai sikap yang paling penting dan sering dipelajari di bidang 

Perilaku Organisasi (Pandey & Khare, 2012). 

Rehman et al, (2010) menemukan bahwa imbalan ekstrinsik memiliki 

hubungan yang kuat dengan kepuasan kerja dibandingkan dengan imbalan intrinsik. 

Peneliti yang berbeda menemukan menunjukkan bahwa imbalan ekstrinsik secara 

signifikan lebih berkorelasi dengan kepuasan kerja dibandingkan dengan imbalan 

intrinsik. Dizgah et al (2012) menyatakan ada beberapa indikator job satisfaction 

yaitu: 

a) Telah menemukan pekerjaan yang menarik di sini. 

b) Kepuasan kerja bermanfaat untuk memberikan layanan di perusahaan ini. 

c) Akan merekomendasikan perusahaan ini sebagai tempat untuk bekerja. 

d) Kesimpulannya merasa puas atas pekerjaan saat ini. 

2.1.4 Organizational Commitment 

Komitmen organisasi adalah keadaan psikologis yang mencirikan hubungan 

karyawan dengan organisasi dan memiliki implikasi bagi keputusan untuk 

melanjutkan keanggotaan dalam organisasi. Komitmen Organisasi biasanya diukur 
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dengan item penyadapan responden, kemauan untuk bekerja keras untuk 

meningkatkan perusahaan mereka, kesesuaian antara perusahaan dan nilai-nilai 

pekerja, keengganan untuk meninggalkan, dan loyalitas terhadap atau kebanggaan 

yang diambil dalam bekerja untuk atasan mereka (Pandey & Khare, 2012). 

Komitmen adalah sikap yang mencerminkan loyalitas seorang karyawan 

kepada organisasi, dan proses yang berkelanjutan di mana anggota organisasi 

mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap keberhasilan dan kesejahteraan 

organisasi. Komitmen organisasi adalah sejauh mana seorang karyawan 

mengidentifikasi dengan organisasi tertentu serta tujuan dan keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi Northcraft & Neale (1996) dalam 

(Pandey & Khare, 2012). 

Komitmen organisasi pada dasarnya mengungkapkan perasaan positif, 

dedikasi dan komitmen terhadap perusahaan. Komitmen organisasi adalah percaya 

pada tujuan dan sasaran dari korporasi dan bekerja menuju pencapaian ini dengan 

semua orang dari karyawan tingkat bawah ke manajemen tingkat atas yang terlibat 

dalam perusahaan. Meskipun komitmen organisasi berbeda antara orang-orang atau 

perusahaan, itu dikategorikan menurut beberapa aspek umum yang dapat diamati 

pada setiap perusahaan dan individu Meyer J & Allen N (1997) dalam (Jaros, 2007) 

menyatakan. Komitmen organisasi terbagi menjadi 3 komponen yaitu: 

1. Komitmen keberlanjutan (Continuance commitment) 

mencerminkan komitmen berdasarkan beban yang dirasakan baik 

ekonomi dan sosial untuk meninggalkan organisasi. Komitmen ini 
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berhubungan dengan besarnya keinginan seorang karyawan untuk 

melanjutkan pekerjaannya karena tidak memperoleh pekerjaan lain.  

2. Komitmen afektif (Affective commitment) mencerminkan komitmen 

berdasarkan berkembangnya ikatan emosional karyawan dengan 

organisasi terutama melalui pengalaman kerja yang positif. Hampir 

sama dengan continuance commitment, affective commitment 

berhubungan dengan sikap seseorang untuk tetap menekuni 

pekerjaannya. 

3. Komitmen normatif (Normative commitment) mencerminkan 

komitmen berdasarkan kewajiban yang dirasakan terhadap 

organisasi, misalnya berakar pada norma-norma timbal balik. 

Komitmen ini behubungan dengan loyalitas karyawan yaitu 

perasaan untuk tinggal dalam organisasi karena adanya tekanan dari 

orang lain. 

Dari sudut pandang yang lain usia, masa kerja, kepuasan berdasarkan 

peluang promosi dan gaji, keinginan untuk meninggalkan perusahaan dan 

pendapatan lebih terkait dengan komitmen keuangan lebih dari komitmen sikap. 

Menurut komitmen keberlanjutan, karyawan mengadopsi perilaku untuk 

keuntungan mereka sendiri. Pada tipe komitmen normatif, nilai-nilai bahwa 

seseorang atribut untuk korporasi dan diinternalisasi oleh dia lebih menonjol. 

Perusahaan investasi pada individu berarti banyak bagi individu. Dalam komitmen 

normatif, pertimbangan nilai individu dan nilai-nilai korporasi bertemu pada titik 

temu. Individu internalisasi nilai-nilai korporasi diharapkan memiliki komitmen 
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positif terhadap korporasi. Selain menjadi anggota dari kelompok dan 

bersosialisasi, pendapat dan keyakinan individu mempengaruhi hubungannya 

dengan korporasi. Dalam normatif komitmen individu '' nilai 'dan' keyakinan 

'memimpin karyawan (Engin& Akgöz, 2013). 

Komitmen organisasi sebagai tingkat keterlibatan pekerja dengan kerja dan 

organisasinya. Komitmen organisasi dapat dikaitkan sebagai loyalitas dan kesetiaan 

karyawan terhadap organisasi dan intensions untuk menjadi bagian dari organisasi 

tersebut. Komitmen organisasi memiliki arti penting karena para pekerja yang 

kurang kehebatan untuk keluar dari pekerjaan, tidak sering absen dan sangat 

termotivasi untuk tampil di tingkat lanjutan (Muthuveloo & Rose, 2005). Deresky 

(2006) menyatakan bahwa ada beberapa indikator organizational commitment 

yaitu: 

1. Komitmen berkelanjutan 

a) Tetap berada di organisasi ini karena saya merasa bahwa takkan mudah 

untuk masuk ke organisasi lain. 

b) Merasa memiliki sedikit peluang di organisasi lain. 

c) Bekerja dengan organisasi ini merupakan suatu kebutuhan. 

2. Komitmen afektif 

a) Akan sangat senang untuk menghabiskan sisa karir dalam organisasi ini. 

b) Merasa seperti "bagian dari keluarga" di organisasi ini. 

c) Saya merasa bangga untuk memberitahu orang lain bahwa saya bagian dari 

organisasi ini. 
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3. Komitmen normatif 

a) Keuntungan bukan alasan yang tepat untuk meninggalkan organisasi. 

b) Banyak berutang budi kepada organisasi. 

c) Akan merasa bersalah jika meninggalkan organisasi ini sekarang. 

2.1.5 Employee Loyalty 

Loyalitas karyawan adalah karakteristik berdasarkan karyawan yang 

memiliki keyakinan terhadap organisasi dan loyalitas, ini ditunjukkan oleh 

karyawan dengan kontribusi maksimal mereka dalam hal waktu, energi, 

pengetahuan, keterampilan dan usaha yang efektif dan efisien untuk pencapaian 

dari tujuan organisasi. Keberhasilan jangka panjang dari perusahaan mana pun 

tergantung pada kualitas karyawan dan loyalitas mereka. Karyawan yang loyal bisa 

menjadi aset yang luar biasa untuk sebuah perusahaan yang berkembang. Selain itu, 

ada hubungan langsung antara loyalitas karyawan dan pertumbuhan perusahaan dan 

profitabilitas. Selain itu ditemukan pula bahwa karyawan yang puas akanmenjadi 

loyal ketika mereka melihat organisasi mereka menawarkan kesempatan untuk 

belajar, tumbuh dan pada saat yang sama memberikan ketatapan jalur karir yang 

jelas bahwa mereka bisa mengejar karir tersebut dalam organisasi (Rishipal & 

Manish, 2013). 

Loyalitas sebagai istilah umum berarti pengabdian seseorang atau lampiran 

sentimen ke objek tertentu yang mungkin orang lain atau sekelompok orang yang 

ideal. Ini terungkap dalam kedua pikiran dan tindakan yang berusaha untuk 
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mengidebtifikasi kepentingan orang yang setia dengan orang-orang dari objek 

Encyclopedia Britannica (1998) dalam (Pandey & Khare, 2012).  

Menyatakan loyalitas karyawan biasanya identik dengan komitmen untuk 

organisasi, kadang-kadang dipandang sebagai sikap, namun tidak begitu banyak 

sikap atau komponen pikiran yang penting dalam organisasi itu melainkan adalah 

komponen aksi intinya Meyer & Allen (1991) dalam (Pandey & Khare, 2012). 

Loyalitas karyawan dapat didefinisikan sebagai karyawan yang berkomitmen untuk 

keberhasilan organisasi dan percaya bahwa bekerja untuk organisasi ini adalah 

pilihan terbaik mereka, mereka tidak hanya berencana untuk tetap dengan 

organisasi, tetapi mereka secara aktif tidak mencari pekerjaan alternatif dan tidak 

responsif terhadap penawaran dari organisasi lain The Research Center loyalitas 

(1990) dalam (Pandey & Khare, 2012). Loyalitas karyawan adalah perilaku 

kewargaan organisasional yang mencerminkan kesetiaan kepada organisasi untuk 

mempromosikan kepentingan dan gambar ke luar Court et al (2001) dalam (Pandey 

& Khare, 2012). 

Loyalitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya fasilitas-

fasilitas kerja, tunjangan kesejahteraan, suasana kerja, upah yang diterima, 

karakteristik pribadi individu atau karyawan, karakteristik pekerjaan, karakteristik 

desain perusahaan dan pengalaman yang diperoleh selama karyawan menekuni 

pekerjaan itu Mowday et al (1979) dalam (Pandey & Khare, 2012). Martensen & 

Grønholdt, 2006) menyatakan ada beberapa indikator Employee Loyalty yaitu: 

a) Sangat senang dipekerjakan di organisasi ini. 
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b) Akan merekomendasikan organisasi ini kepada orang lain.  

c) Secara umum merasa organisasi ini lebih baik dari organisasi lain. 

d) Termotivasi untuk melakukan yang terbaik di tempat kerja. 

2.2 Rerangka Konseptual 

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). 

2.2.1 Pengaruh Intrinsic Reward terhadap Job Satisfaction 

Ajila & Abiola (2004) menggambarkan bahwa imbalan intrinsik melekat 

pada pekerjaan itu sendiri dan dimana individu menikmati sebagai hasil dari 

berhasil menyelesaikan tugas mencapai tujuan nya. Kepuasan kerja adalah 

kumpulan perasaan positif atau keadaan emosi bahwa seseorang merasakan 

didasarkan pada berbagai aspek dari pekerjaan itu sendiri atau lingkungan kerja 

(Ronra & Chaisawat, 2009). 

Imbalan intrinsik didefinisikan mempengaruhi karyawan sacara positif 

terhadap kepuasan kerja karyawan, adanya pengaruh positif antara Inrinsic Reward 

terhadap Job Satisfacion, semakin banyak imbalan yang diberikan seperti prestasi, 

tantangan, kemandirian, tanggung jawab, dan pertumbuhan pribadi dan profesional  

oleh perusahaan kepada karyawannya maka karyawan tersebut akan merasakn 

kepuasan terhadap pekerjaan mereka (Rehman et al, 2010). 

Ha1: Intrinsic Reward memiliki pengaruh positif terhdap Job Satisfaction 
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2.2.2 Pengaruh Extrinsic Reward terhadap Job Satisfaction 

 Imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang nyata dan imbalan ini berada di luar 

pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh karyawan. Imbalan ekstrinsik terdapat 

dalam hal gaji atau upah, insentif, bonus, promosi, keamanan kerja, dan lain-lain. 

Kepuasan kerja adalah kumpulan perasaan positif atau keadaan emosi bahwa 

seseorang merasakan kepuasan yang didasarkan dariberbagai aspek pekerjaan itu 

sendiri atau lingkungan kerja (Ronra & Chaisawat, 2009). 

Imbalan ekstrinsik didefinisikan mempengaruhi karyawan sacara positif 

terhadap kepuasan kerja mereka, adanya pengaruh positif antara Exrinsic Reward 

terhadap Job Satisfacion, semakin tinggi imbalan yang diberikan oleh perusahaan 

seperti gaji, tunjangan, keamanan kerja, promosi, ruang kantor pribadi, dan suasana 

kemasyarakatan kepada karyawannya maka karyawan tersebut akan merasakan 

kepuasan terhadap pekerjaan mereka (Rehman et al, 2010). 

Ha2: Extrinsic Reward memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction 

2.2.3 Pengaruh Job satisfaction terhadap Employee Loyalty 

Kepuasan kerja adalah kumpulan perasaan positif atau keadaan emosi 

bahwa seseorang merasakan didasarkan pada berbagai aspek dari pekerjaan itu 

sendiri atau lingkungan kerja (Ronra & Chaisawat, 2009). Loyalitas karyawan 

adalah karakteristik berdasarkan karyawan mana yang loyal memiliki keyakinan 

terhadap organisasi dan loyalitas ini ditunjukkan oleh karyawan dengan kontribusi 

maksimal mereka dalam hal waktu, energi, pengetahuan, keterampilan dan usaha 
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yang efektif dan efisien untuk pencapaian dari tujuan organisasi (Rishipal & 

Manish, 2013). 

Kepuasan kerja didefinisikan mempengaruhi karyawan secara positif 

terhadap pekerjaan mereka atau situasi pekerjaan, adanya pengaruh positif antara 

Job Satisfacion terhadap Employee Loyalty, semakin tinggi tingkat kepuasan kerja 

seorang karyawan maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas karyawan tersebut 

(Abdullah, R B et all, 2009). 

Ha3: Job Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Employee Loyalty 

2.2.4 Pengaruh Organizational Commitment terhadap Employee Loyalty 

Muthuveloo & Rose (2005) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai 

tingkat keterlibatan pekerja dengan kerja dan organisasinya. Loyalitas karyawan 

adalah karakteristik berdasarkan karyawan yang memiliki keyakinan terhadap 

organisasi dan loyalitas ini ditunjukkan oleh karyawan dengan kontribusi maksimal 

mereka dalam hal waktu, energi, pengetahuan, keterampilan dan usaha yang efektif 

dan efisien untuk pencapaian dari tujuan organisasi (Rishipal & Manish, 2013). 

Variabel dependen (Organizational Commitment) mempengaruhi variabel 

independen (Employee Loyalty). Tingkat komitmen organisasi yang lebih tinggi 

akan menjadi loyalitas karyawan (C. Padmavathy et al, 2012). 

Komitmen organisasi didefinisikan mempengaruhi karyawan secara positif 

terhadap loyalitas mereka dengan perusahaan (Nortcraft & Neale, 1996 dalam 

Pandey & Khare, 2012). Adanya pengaruh positif antara Organizational 

Commitment terhadap Employee Loyalty, semakin tinggi komitmen suatu 
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karayawan kepada perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas karyawan 

tersebut. 

Ha4: Organizational Commitment memiliki pengaruh positif terhadap Employee 

Loyalty. 

2.3 Model 

Untuk memperjelas arah penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan 

bahwa adanya hubungan antara Intrinsic Reward dan Extrinsic Reward 

mempengaruhi Job Satisfaction, serta Job Satisfaction dan Organizational 

Commitment mempengaruhi Employee Loyalty, maka dalam penelitian ini dapat 

diambil satu jalur pemikiran yang diterjemahkan dalam rerangka pemikiran seperti 

gambar 2.1. 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

   

Ho1 : Intrinsic Reward tidak memiliki pengaruh positif terhdap Job Satisfaction. 

Ha1 : Intrinsic Reward memiliki pengaruh positif terhdap Job Satisfaction. 

Ho2 : Extrinsic Reward tidak memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 
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Ha2 : Extrinsic Reward memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Ho3 : Job Satisfaction tidak memiliki pengaruh positif terhadap Employee 

Loyalty. 

Ha3 : Job Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Employee Loyalty. 

Ho4 : Organizational Commitment tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Employee Loyalty. 

Ha4 : Organizational Commitment memiliki pengaruh positif terhadap Employee 

Loyalty. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Peneletian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menjelaskan hubungan 

antar variabel dengan menganalisis data numerik (angka) menggunakan metode 

statistik melalui pengujian hipotesa (Maholtra, 2010). Dalam penelitian ini dibahas 

mengenai penelitian yang menghubungkan Intrinsic reward dan Extrinsic reward 

terhadap Job satisfaction, Job satisfaction dan Organizational commitment 

terhadap Employee Loyalty. Metode penelitian yang digunakan adalah Cross 

sectional design yang diambil satu kali dalam satu periode (Malhotra, 2010). 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT Astra Honda 

Motor (AHM). Peneliti memilih PT. AHM ini karena perusahaan ini merupakan 

pelopor industri sepeda motor di Indonesia dan perusahaan terbaik sepanjang tahun 

2014 dalam penjualan motor matic dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya. 

Dan ini telah dibuktikan dari keberhasilan Astra Honda Motor dalam meraih 

penghargaan pada ajang Marketing Award 2014 yang bertemakan “Innovation for 

becoming The Great Marketer Masa Depan”. Ajang Marketing Awardini 

merupakan kontes strategi marketing yang diselenggarakan oleh majalah marketing 

sejak sembilan tahun yang lalu. Astra Motor berhasil meraih dua kategori award 

yakni dinobatkan sebagai The Best Market Driving and The Best Innovation in 

Marketing. “Intuisi untuk menciptakan tren-tren di masyarakat yang disesuaikan 

dengan customer behavior sangat memberikan nilai plus di mata konsumen. Dan 
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terus berinovasi merupakan salah satu kunci rahasia sukses kami dalam 

meningkatkan daya saing.” Ujar Sigit Kumala, selaku CEO Astra Motor. Atas 

pencapaian di Marketing Award 2014 yang telah diraih, Astra Motor berkomitmen 

untuk  senantiasa memberikan yang terbaik kepada konsumennya yang berada di 

21 wilayah di Indonesia, untuk mewujudkan komitmen tersebut dibutuhkanlah 

karyawan yang loyal terhadap perusahan ini, karyawan yang loyal kan bersedia 

melakukan apapun  demi kemajuan perusahaan. 

3.3 Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu 

dalam menjawab permasalahan penelitian. Data Primer merupakan penelitian yang 

diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode kuisioner dalam 

pengumpulan data, baik secara online melalui media google drive atau langsung 

memberikan kapada orang (Malhotra, 2010). Dalam teknik penghimpunan data, 

sebagai penelitian kuantitatif peneliti menggunakan observation method untuk 

mendapatkan data primer. Umumnya observation method berupa lembar pengisian, 

seperti questionnaire sehingga diperoleh data kuantitatif (berupa angka) kemudian 

angka itu akan diolah oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari jurnal yang digunakan disesuaikan dengan 

pembahasan loyalitas karyawan. Beberapa teori yang dipakai diperoleh dari buku 

sumber daya manusia. Artikel sebagai bahan untuk mengangkat permasalahan yang 

sedang terjadi. Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 
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buku, jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini (Malhotra, 

2010). 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah keseluruhan subjek dari suatu penelitian. Populasi di dalam 

penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT Astra Honda Motor (Arikunto & 

Suharsimi, 2010). Sampling adalah pengambilan suatu bagian dari populasi sebagai 

representasi (Malhotra, 2010). Teknik Sampling yang digunakan peneliti adalah 

convenience sampling. Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan 

suatu populasi, maka dalam penentuan sampelpenelitian ini digunakan rumus 

Slovin (Umar, 2004).Jumlah Sampel =        

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Jumlah sampel =  150/(1 + 150 (0.05)2)=  109 sampel 

Questionnaire akan di sebar di kantor pusat PT. AHM (Astra Honda Motor) 

yang terletak di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter 1. Peneliti membagikan 109 

salinan kuisioner ke kantor PT. AHM yang berisikan 5 (lima) pertanyaan Intrinsik 

Reward, 4 (empat) pertanyaan Extrinsic Reward, 4 (empat) pertanyaan Job 

Satisfaction, 8 (delapan) pertanyaan Organizational Commitment, 4 (empat) 

pertanyaan Employee Loyalty dengan total 25 pertanyaan. 
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3.5 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini membahas faktor – faktor yang mempengaruhi Job 

Satisfaction and Organizational Commitment on  Employee Loyalty karyawan PT. 

AHM (Astra Honda Motor) dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diukur 

dengan skala Likert 7 poin mulai 1 sampai 7 sesuai dengan tingkat kesetujuan. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Denifisi Measurement Skala 
Pengukuran 

Intrinsic 
Reward 

(IR) 

Imbalan intrinsik 
melekat pada 
pekerjaan itu 
sendiri dan dimana 
individu 
menikmatinya 
sebagai hasil dari 
berhasilnya 
menyelesaikan 
tugas dalam 
mencapai 
tujuannya.  
(Ajila & Abiola, 

2004) 

Signifikansi tugas 

(IR1) Pekerjaan saya merupakan 
kontribusi yang signifikan 
terhadap keberhasilan operasi 
perusahaan. 
(IR2) Pekerjaan saya benar-benar 
penting dan berharga. 
 

Otonomi tugas 

(IR3) Saya memiliki banyak 
kebebasan dalam melaksanakan 
tugas sehari-hari. 
(IR4) Saya membuat sebagian 
keputusan kerja tanpa terlebih 
dahulu berkonsultasi dengan 
atasan. 
 

Keterlibatan tugas 

(IR5) Saya merasakan 
keberhasilan dalam jenis 
pekerjaan yang saya lakukan. 
(Rehman et al, 2010) 

Interval 
Likert 1-7 

Extrinsic 
Reward 

(ER) 

Imbalan ekstrinsik 
adalah imbalan 
yang nyata dan 
imbalan ini berada 
di luar pekerjaan 
atau tugas yang 
dilakukan oleh 
karyawan. 
(Luddy, 2005) 

Imbalan sosial 

(ER1) Saya mendapatkan atasan 
sesuai dengan persepsi saya, yang 
mendukung dan membantu dalam 
hal pekerjaan. 
(ER2) Saya percaya pada rekan 
kerja saya yang mendukung dan 
membantu saya. 

Interval 
Likert 1-7 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Denifisi Measurement Skala 
Pengukuran 

  Imbalan organisasi 

(ER3) Saya mendapatkan 
perlengkapan yang lengkap 
seperti peralatan dan waktu 
untuk melakukan pekerjaan 
dengan baik. 
(ER4) Saya merasa gaji saya 
sebanding dengan orang lain 
yang  melakukan pekerjaan 
yang sama atau serupa. 
(Rehman et al, 2010) 

 

Job 
Satisfaction 

(JS) 

Kepuasan kerja 
adalah kumpulan 
perasaan positif atau 
keadaan emosi 
bahwa seseorang 
merasakan 
didasarkan pada 
berbagai aspek dari 
pekerjaan itu sendiri 
atau lingkungan 
kerja.  
(Ronra, B., & 

Chaisawat, M. 

2009) 

(JS1)  Saya telah menemukan 
pekerjaan yang menarik di sini. 
(JS2)  Kepuasan kerja 
bermanfaat bagi saya untuk 
memberikan layanan di 
perusahaan ini. 
(JS3) Saya akan 
merekomendasikan perusahaan 
ini sebagai tempat untuk 
bekerja. 
(JS4) Saya merasa puas atas 
pekerjaan saya saat ini. 
(Dizgah et al., 2012) 

Interval 
Likert 1-7 

Organizational 
Commitment 

(OC) 

Komitmen 
organisasi adalah 
keadaan psikologis 
yang mencirikan 
hubungan karyawan 
dengan organisasi, 
dan memiliki 
implikasi bagi 
keputusan untuk 
melanjutkan 
keanggotaan dalam 
organisasi. 

Komitmen berkelanjutan 

(OC1) Saya tetap berada di 
organisasi ini karena saya 
merasa bahwa takkan mudah 
untuk masuk ke organisasi lain. 
(OC2) Saya tetap di organisasi 
ini karena saya merasa bahwa 
saya memiliki sedikit peluang 
di organisasi lain. 
 (OC3) Saat ini, bekerja dengan 
organisasi saya merupakan 
suatu kebutuhan. 

Interval 
Likert 1-7 
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(Pandey & Khare, 

2012) 

Komitmen afektif 

(OC4) Saya akan sangat senang 
untuk menghabiskan sisa karir  

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Denifisi Measurement Skala 
Pengukuran 

  saya dalam organisasi ini. 
(OC5) Saya merasa seperti 
"bagian dari keluarga" di 
organisasi saya. 
(OC6) Saya merasa bangga 
untuk memberitahu orang lain 
bahwa saya bagian dari 
organisasi ini. 
Komitmen normatif 

(OC7) Bahkan jika itu adalah 
untuk keuntungan saya, itu 
bukan alasan yang tepat untuk 
meninggalkan organisasi ini. 
 (OC8) Saya akan merasa 
bersalah jika saya meninggalkan 
organisasi saya sekarang. 
(Deresky, 2006) 

 

Employee 
Loyalty 

(EL) 

Loyalitas karyawan 
dapat didefinisikan 
sebagai karyawan 
yang berkomitmen 
untuk keberhasilan 
organisasi dan 
percaya bahwa 
bekerja untuk 
organisasi ini adalah 
pilihan terbaik 
mereka, mereka 
tidak hanya 
berencana untuk 
tetap dengan 
organisasi, tetapi 
mereka secara aktif 
tidak mencari 
pekerjaan alternatif 
dan tidak responsif 

(EL1) Saya sangat senang 
dipekerjakan di organisasi ini. 
(EL2) Saya merasa 
berkomitmen untuk bekerja 
menuju tujuan bersama.  
(EL3) Secara umum saya 
merasa organisasi ini lebih baik 
dari organisasi lain. 
(EL4) Saya termotivasi untuk 
melakukan yang terbaik di 
tempat kerja. 
(Martensen & Grønholdt, 

2006) 

Interval 
Likert 1-7 
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terhadap penawaran 
dari organisasi lain. 
(Pandey & Khare, 

2012) 
 

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode Structural 

Equation Model (SEM). SEM digunakan untuk analisis teknis, dan dibagi ke dalam 

model pengukuran dan model struktural untuk tujuan deskriptif. Proses SEM tidak 

dapat dilakukan secara manual, sehingga peneliti menggunakan alat bantu berupa 

software Amos 21. 

SEM atau structural equation modeling merupakan komunikasi dalam 

penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram 

lintasan atau path diagram sebagai sarana komunikasi.Diagram lintasan dapat 

mengambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih 

mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM. 

Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam 

perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 2008). SEM dimulai dengan 

menspesifikasikan model penelitian yang akan diestimasi. Hoyle (1998) dalam 

(Wijanto, 2008) mengatakan bahwa analisis tidak akan dimulai sampai peneliti 

menspesifikasikan sebuah sebuah model yang menunjukkan hubungan di antara 

vaiabel-variabel yang akan dianalisis. Langkah-langkah ini akan memberikan 

model yang diinginkan oleh peneliti:  

a. Spesifikasi model pengukuran  

1. Definisikan variabel laten yang ada di dalam penelitian  
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2. Definisikan variabel teramatika  

3. Definisikan hubungan antara setiap variabel laten dengan variabe teramat 

yang terkait  

b. Spesifikasi model structural 

Definisikan hubungan kausal di antara variabel laten tersebut  

Gambar path diagram dari model hybrid yang merupakan kombinasi model 

pengukuran dan structural (Wijanto, 2008). 

 

Gambar 3.1 Strukral Model 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 

Sebelum melakukan peneliti sebelumnya melakukan estimasi untuk 

mencari solusi dari persamaan simultan yang mewakili model yang 

dispesifikasikan, terlebih dahulu peneliti harus mengidentifikasi persamaan 

simultan tersebut. Ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan yaitu: 
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a) Under-identified  

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari jumlah 

data yang diketahui (variance dan covariance dari variabel taramati). Keadaan 

under-identified diterangkan persamaan dengan 2 variabel X dan Y (X+Y=10). 

Karakteristik dari persamaan ini adalah data yang dimiliki hanya 1 buah data, 

sedangkan nilai variabel yang dicari ada 2 buah.Nilai X bisa diambil berapa saja, 

sedangkan Y adalah dengan 10-X. Contoh tersebut menjelaskan persamaan 

X+Y=10, hal tersebut akan mewakili 1 buah data yang diketahui dan 2 buah 

parameter yang akan diestimasi adalah X dan Y, maka banyaknya degree of 

freedom =1-2=-1. Kesimpulannya bahwa under-identified model dapa SEM 

memiliki degree of freedom = jumlah data yang diketahui – jumlah parameter yang 

diestimasi < 0.  

b) Just identified  

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan data yang 

diketahui.Persamaan just identified bisa menggunakan pendekatan 2 persamaan 

dengan 2 variabel (X+Y=10 dan X+2Y=16). Persamaan ini mengambarkan adanya 

2 buah data yang digunakan untuk mengestimasi 2 nilai variabel dan nilai ini yang 

akan menghasilkan X=4 dan Y=6. Persamaan ini memiliki contoh, 2 persamaan 

X+Y=10 dan X+2Y=16 yang merupakan 2 buah data yang diketahui dan 2 

parameter. Maka banyak nya degree of freedom  2-2 =0.  

c) Over identified  

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari jumlah 

data yang diketahui. Model ini mempunyai 3 persamaan dengan 2 bilangan 
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yangtidak diketahui, sehingga akan menghasilkan solusi yang tepat, melainkan 

solusi hasil yang akan mendekati. Sebagai contoh (X+Y=10, X+2Y=16 dan 

3X+2Y=22).Seperti contoh diatas maka over-identified memliki degree of freedom 

sebesar +1, dengan hasil =3-2.(Wijanto, 2008) 

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menghitung banyaknya degree of 

freedom dari susunan persamaan tersebut. Degree of freedom adalah suatu 

persamaan sama dengan jumlah data yang diketahui dikurangi dengan jumlah nilai 

yang diestimasikan.  

Setelah melakukan tahap-tahap tersebut, maka tahap berikutnya adalah 

melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di 

dalam model. Dalam estimasi ini peneliti akan mengetahui nilai parameter-

parameter, sehingga matrik kovarian yang diturunkan dari model sedekat mungkin 

atau sama dengan matrik kovarian populasi dari variabel-variabel teramati. 

Maximum likelihood (MLE) merupakan estimator yang paling banyak digunakan. 

MLE memiliki fungsi F(S,Σ(θ)) sebagai berikut: 𝐹𝑀𝐿(θ)=log 𝛴(𝜃) +tr(S𝛴−1(θ))–

log 𝑆 -(p+q). Dimana diasumsikan (𝜃)dan S mempunyai wishart distribution 

(Bollen 1989) dalam (Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel 

teramatik (X dan Y) dalam model. Berikutnya ada weighted least square (WLS) 

estimator, yang memiliki fungsi (θ)=(s–σ)’𝑊−1(s–σ). Dimana 

s’=(𝑆11,𝑆21,𝑆22,…,𝑆𝑘𝑘) adalah suatu vektor dari elemen-elemen pada separuh 

bagian bawah, termasuk diagonal matrik kovarian S yang berdimensi k x k yang 

digunakan untuk mencocokan model dengan data. Sedangkan 

σ’=(𝜎11,𝜎21,𝜎22,…,𝜎𝑘𝑘) adalah suatu vektor dari element-element yang berkaitan 
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dengan Σ(θ) yang dihasilkan kembali dari parameter model θ. 𝑊−1 adalah suatu 

matrik definit positif 𝑊−1 yang berdimensi uxu, di mana u=k(k +1)/2.  

Tahap akhirnya adalah dengan melakukan tingkat kecocokan antara data 

dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikasi 

koefisien-koefisien dari model struktural. Menurut Hair et.al (1999) dalam 

(Wijanto, 2008) dalam mengevaluasi tingkat kecocokan data dengan model, 

dilakukan melalui tahap-tahap berikut. 

a) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)  

Tahap ini menguji derajat kecocokan atau goodness of fit (GOF) antara data 

dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan 

secara langsung seperti pada teknik multivariate yang lain. SEM tidak mempunyai 

satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan dari prediksi model, 

tetapi SEM memiliki goodness of fit indices (GOFI) yang dapat digunakan bersama-

sama atau dengan kombinasi.Petunjuk terbaik dalam menilai kecocokan model 

adalah dengan pendekatan teori substantif yang kuat.Menilai GOF suatu SEM 

secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada teknik 

multivariant yang lain. 

1.  Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan absolut, 

ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai 

berikut. 
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a) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. 

RMSEA =  √
F0̂

df
 

dimana, F0̂ = 𝑀𝑎𝑥 {F̂ −
df

n−1
, 0} 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 

0,08 menunjukan good fit. 

b) CMIN/DF 

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

CMIN/DF adalah sebagai berikut. 

CMIN

DF
 

dimana, nilai CMIN/DF ≤ 5 menandakan good fit. 

2.Ukuran Kecocokan Inkremental 

a) Comparative Fit Index (CFI) 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut. 

CFI = 1 −
𝑙1

𝑙2
 

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

menunjukan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI <0,90 sering disebut 

sebagai marginal fit. 
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b) Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

Evaluasi ini akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model 

pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati/indikator) secara terpisah melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrumen yang akan diukur (Hair et al,2010). Suatu kuesioner dinyatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 

kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis 

faktor pada hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai kaiser meyer-

olkin measure of sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image 

matrices, total variance explained, dan factor loading of component matrix (Hair et 

al, 2010). 

Tabel 3.2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 
 
 
 
1. 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy adalah statistik yang mengindikasikan 

proporsi variasi dalam variabel yang merupakan 

variasi umum (common variance), yakni 

variansi dalam penelitian 

Nilai KMO MSA >0,5 

menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

 
 
 
 
2. 

 

Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan 

bahwa matriks korelasi adalah matriks indentitas 

yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel 

dalam faktor bersifat related atau unrelated 

 

Nilai signifikansi adalah hasil 

uji, jika nilai hasil uji <0,05 

menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara variabel dan  

nilai yang diharapkan 

 
 
 

Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 

diagonal anti-image correlation matrix 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix >0,5 
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3. 

menunjukkan measure of sampling adequacy 

dari masing-masing indicator 

menunjukkan variabel cocok 

atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam 

faktor tersebut 

 
4. 

Total variance explained, nilai pada kolom 

“cummulative %” menunjukkan persentase 

variansi yang disebabkan oleh keseluruhan 

factor 

Nilai “cummulative %” harus 

> 60% 

 
5. 

Component matrix, nilai factor loading dari 

variabel-variabel komponen factor 
Nilai factor loading ≥0,5 

Sumber: Hair et al (2010) 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Menurut Malhotra (2010) dengan 

melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥0,60 maka indikator pernyataan dalam 

kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel. Meskipun 

begitu, untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite 

reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure 

(ukuran ekstrak varian) (Hair et al, 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
(∑𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

(∑𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 +  ∑𝑒𝑗
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Dimanastandardized loading (std.loading) dapat diperoleh secara langsung 

dari hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error untuk setiap 

indikator atau variabel teramati (Hair et al, 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 (Fornel & Laker, 1981 dalam Wijanto, 2008): 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  
∑𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2

∑𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2 + ∑𝑒𝑗
 

atau (Hair et al, 2010): 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  
∑𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2

N
 

dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. 

Hair et al (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. 

c) Kecocokan model struktural (structural model fit)  

Ukuran ini membandingkan model yang diusulkan dengan model dasar 

yang disebut juga dengan null model atau independence model. Model dasar null 

adalah model dimana semua variabel di dalam model bebas satu sama lainnya 

(Byrne 1998) dalam (Wijanto, 2008). Tetapi null ini merupakan model yang tingkat 

kecocokan nya paling buru (worst fit), jika salah satu ujung dari kontinum tingkat 

kecocokan, SEM mempunyai independence/null model. Maka di ujung kontinum 

lainnya peneliti mempunyai saturated model. Saturated model adalah model 
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dengan banyaknya data yang diketahui, dengan kata lain degree of freedom nya 

sama dengan nol, dan memiliki tingkat kecocokan model data yang terbaik. Ukuran 

yang digunakan untuk mengevaluasi SEM ialah dengan menggunakan 

Comparative fit index (CFI) memiliki cara dengan CFI=1-𝑙1𝑙2. Nilai CFI berkisar 

dari 0 sampai 1, nilai CFI≥0,90 menunjukan good fit, sedangkan 0,80≤CFI<0,90 

sering disebut dengan marginal fit. Dan normed chi-square, yang merupakan rasio 

39sederhana dengan perbandingan 3:1 dengan degree of freedom atau kurang dapat 

menunjukan better-fitting models. Hal tersebut tidak berlaku apabila jumlah sampel 

yang terlalu besar seperti 750 sampel. Dalam penelitian ini dipilih tiga parameter 

goodness of fit yang digunakan antara lain adalah normed CMIN/DF, RMSEA, dan 

CFI.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Astra Honda Motor (AHM) 

PT Astra Honda Motor (AHM) merupakan pelopor industri sepeda motor di 

Indonesia. Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Saat 

itu, PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang 

dalam bentuk CKD (completely knock down). Tipe sepeda motor yang pertama kali 

di produksi Honda adalah tipe bisnis, S 90 Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90cc. 

Jumlah produksi pada tahun pertama selama satu tahun hanya 1500 unit, namun 

melonjak menjadi sekitar 30 ribu pada tahun dan terus berkembang hingga saat ini. 

Sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi andalan 

di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam hal lokalisasi komponen otomotif 

mendorong PT Federal Motor memproduksi berbagai komponen sepeda motor 

Honda tahun 2001 di dalam negeri melalui beberapa anak perusahaan, diantaranya 

PT Honda Federal (1974) yang memproduksi komponen-komponen dasar sepeda 

motor Honda seperti rangka, roda, knalpot dan sebagainya, PT Showa 

Manufacturing Indonesia (1979) yang khusus memproduksi peredam kejut, PT 

Honda Astra Engine Manufacturing (1984) yang memproduksi mesin sepeda motor 

serta PT Federal Izumi Mfg.(1990) yang khusus memproduksi piston. Seiring 

dengan perkembangan kondisi ekonomi serta tumbuhnya pasar sepeda motor terjadi 

perubahan komposisi kepemilikan saham di pabrikan sepeda motor Honda ini. Pada 
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tahun 2001 PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan di merger menjadi 

satu dengan nama PT Astra Honda Motor, yang komposisi kepemilikan sahamnya 

menjadi 50% milik PT Astra International Tbk dan 50% milik Honda Motor Co. 

Japan. Saat ini PT Astra Honda Motor memiliki 4 fasilitas pabrik perakitan, pabrik 

pertama berlokasi Sunter, Jakarta Utara yang juga berfungsi sebagai kantor pusat. 

Pabrik ke dua berlokasi di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading. Pabrik ke 3 berlokasi 

di kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi. Pabrik ke 4 berlokasi di Karawang. 

Pabrik ke 4 ini merupakan fasilitas pabrik perakitan terbaru yang mulai beroperasi 

sejak tahun 2014. Dengan keseluruhan fasilitas ini PT Astra Honda Motor saat ini 

memiliki kapasitas produksi 5.3 juta unit sepeda motor per-tahunnya, untuk 

permintaan pasar sepeda motor di Indonesia yang terus meningkat. Salah satu 

puncak prestasi yang berhasil diraih PT Astra Honda Motor adalah pencapaian 

produksi ke 40 juta pada tahun 2013. Prestasi ini merupakan prestasi pertama yang 

yang berhasil diraih oleh industri sepeda motor di Indonesia bahkan untuk tingkat 

ASEAN. Guna menunjang kebutuhan serta kepuasan pelannggan sepeda motor 

Honda, saat PT Astra Honda Motor di dukung oleh 1.800 showroom penjualan, 

3.600 layanan service atau bengkel AHASS (Astra Honda Authorized Service 

Station), serta 7.550 gerai suku cadang, yang siap melayani jutaan penggunaan 

sepeda motor Honda di seluruh Indonesia. Karyawan PT Astra Honda Motor saja 

saat ini berjumlah sekitar 20.000 orang, ditambah ratusan vendor dan supplier serta 

ribuan jaringan lainnya, yang kesemuanya ini memberikan dampak ekonomi 

berantai yang luar biasa. Keseluruhan rantai ekonomi tersebut diperkirakan dapat 

memberikan kesempatan kerja kepada sekitar setengah juta orang. PT Astra Honda 
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Motor akan terus berkarya menghasilkan sarana transportasi roda 2 yang 

menyenangkan, aman dan ekonomis sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

masyarakat Indonesia. 

4.1.2 Visi dan Misi PT. Astra Honda Motor (AHM) 

PT Astra Honda Motor, perusahaan yang menjalankan fungsi produksi, 

penjualan dan pelayanan purna jual yang lengkap untuk kepuasan pelanggan dan 

memiliki: 

Visi: Menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dengan cara 

merealisasikan mimpi dan menciptakan kegembiraan para pelanggan serta 

berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. 

Misi: Menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat Indonesia dengan produk dan 

layanan terbaik. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti –image matrices, total 

variance explained, dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan adalah SPSS 21. 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 
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Variabel laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5 

Intrinsic 
Reward 

1. IR 1 

0.845 0.000 

0.909 0.924 Valid 
2. IR 2 0.789 0.867 Valid 
3. IR 3 0.814 0.851 Valid 
4. IR 4 0.849 0.948 Valid 
5. IR 5 0.861 0.929 Valid 

Extrinsic 
Reward 

1. ER 1 

0.579 0.000 

0.546 0.898 Valid 
2. ER 2 0.654 0.851 Valid 
3. ER 3 0.588 0.908 Valid 
4. ER 4 0.530 0.711 Valid 

Job 
Satisfaction 

1. JS 1 

0.764 0.000 

0.750 0.882 Valid 
2. JS 2 0.739 0.820 Valid 
3. JS 3 0.765 0.783 Valid 
4. JS 4 0.804 0.854 Valid 

Organizational 
Commitment 

1. OC 1 

0.803 0.000 

0.803 0.776 Valid 
2. OC 2 0.890 0.768 Valid 
3. OC 3 0.758 0.740 Valid 
4. OC 4 0.894 0.790 Valid 
5. OC 5 0.777 0.819 Valid 
6. OC 6 0.729 0.543 Valid 
7. OC 7 0.742 0.915 Valid 
8.OC 8 0.843 0.918 Valid 

Employee 
Loyalty 

1. EL 1 

0.728 0.000 

0.643 0.951 Valid 
2. EL 2 0.681 0.894 Valid 
3. EL 3 0.886 0.737 Valid 
4.EL 4 0.849 0.828 Valid 

Sumber : hasil pengolahan data dengan spss 21 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam 

kuesioner dari enam variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur 

dalam penelitian ini.  Dalam 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. Oleh 
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karena itu, tidak perlu ada item 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 ≥ 0,60, indikator pernyataan dalam 

kuisioner dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 

2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Intrinsic Reward 0.941 Reliabel 
Extrinsic Reward 0.865 Reliabel 
Job Satisfaction 0.845 Reliabel 

Organizational Commitmnet 0.908 Reliabel 
Employee Loyalty 0.860 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu Intrinsic Reward, Extrinsic Reward, Job Satisfaction, 

Organizaional Commitment dan Employee Loyalty memiliki cronbach’s alpha ≥ 

0,60. 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 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

Gambar 4.3 menggambarkan bahwa responden yang berjumlah 109 orang, 

terdiri dari 40% atau 44 orang responden yang berjenis kelamin wanita dan 60% 

atau 65 orang responden yang berjenis kelamin pria. Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah responden pria lebih besar dari pada jumlah responden wanita. 

40%

60%

Jenis Kelamin

perempuan 44 orang laki-laki 65 orang

Peningkatan Employee..., Adrian Budiman, Ma.-IBS, 2015



50 
 

4.3.2 Usia 

 

Gambar 4.2Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 kelompok, 

yaitu skala usia 18-27 tahun, 28-37 tahun, 38-47 tahun dan >47 tahun. Pada 

gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

adalah responden yang berusia antara 28-37 tahun yang berjumlah 57 orang atau 

sebesar 52%, kemudian diikuti oleh responden yang berusia antara 18-27 tahun 

dengan jumlah responden 36 orang atau sebesar 33%, sisanya sebanyak 16 atau 

15% responden yang berusia 38-47 tahun. 

52%
33%

15%

0%

Usia

18-27 tahun 57 orang 28-37 tahun 36 orang

38 -47 tahun 16 orang >47 tahun 0 orang
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4.3.3 Tingkat Pendidikan 

 

Gambar 4.3Tingkat Pendidikan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

Berdasarkan pada gambar 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas  

tingkat pendidikan responden adalah Strata 1 (S1) dengan jumlah 92 orang atau 

sebesar 84%, kemudian diikuti oleh responden berpendidikan Diploma 3 (D3) yang 

berjumlah 13 orang atau sebesar 12%, Strata 2 (S2) dengan jumlah 4 orang atau 

sebesar 4%, dan ternyata tidak ada responden yang berpendidikan SMA dalam 

penelitian ini. 

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 

0%

12%

84%

4%

Tingkat Pendidikan

SMA Diploma 3 (D3) Strata 1 (S1) Strata 2 (S2)
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kecocokan model dengan data yang ada. Kemudian, setelah diketahui semua hasil 

pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 

berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2010 dan SPSS 21. 

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 model struktural. 

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 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

Peningkatan Employee..., Adrian Budiman, Ma.-IBS, 2015



53 
 

Number of distinct 

sample moments 

325 

Number of distinct 

parameters to be estimated 

60 

Degrees of freedom (325-60) 265 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Dari 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 Model Pengukuran 

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, Black, Babin, & Anderson, 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 
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reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance 

extracted (EV) ≥ 0,50. 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Measurement) 

Variabel 

Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Laten Factor 
Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

  Loading 
Intrinsic IR1 0.752 Valid 

0,641 0,896 Reliable 
Reward IR2 0.868 Valid 

  IR3 0.538 Valid 
  IR4 0.848 Valid 
  IR5 0.936 Valid 

Extrinsic ER1 0.888 Valid 

0,681 0,893 Reliable 
reward ER2 0.613 Valid 

  ER3 0.942 Valid 
  ER4 0.820 Valid 

Job JS1 0.815 Valid 

0,570 0,841 Reliable 
Satisfaction JS2 0.689 Valid 

  JS3 0.802 Valid 
  JS4 0.707 Valid 

  OC1 0.705 Valid 

0,562 0,910 Reliable 

  OC2 0.823 Valid 

Organizational OC3 0.748 Valid 

Commitment OC4 0.679 Valid 

 OC5 0.700 Valid 

 OC6 0.629 Valid 

 OC7 0.872 Valid 

 OC8 0.811 Valid 

 EL1 0.850 Valid 

0.711 0.907 Reliable Employee EL2 0.899 Valid 

Loyalty EL3 0.745 Valid 

  EL4 0.870 Valid 
 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 dan Ms. Excel 2010 
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Pada tabel 4.4 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang 

berada ≥ 0.5 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. 

4.4.4 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  

Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu 109 

data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang 

direkomendasikan antara 100-200 data sampel. Dengan demikian syarat jumlah 

data pada metode SEM telah terpenuhi. 

4.4.5Hasil 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 
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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 21. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil 
Perhitungan Kriteria 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 4,222 
Good 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal 
fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,173 
Poor 

Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,719 
Poor 

Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran GOF, 

yaitu CMIN/DF mengindikasi kecocokan yang Good fit, RMSEA dan CFI 

mengindikasikan kecocokan yang Poor Fit. Dengan demikian, model keseluruhan 

mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data kurang fit dengan model SEM. 
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Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak 

jarang ditemukan model yang telah diusulkan adalah poor fit, salah satunya adalah 

dalam penelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti dengan 

yang disarankan SEM adalah berbeda. Namun demikian, tidak semata-mata harus 

melakukan respesifikasi model untuk meningkatkan hasil agar menghasilkan model 

yang good fit (Wijanto, 2008). 

4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model  

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. Kemudian, 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 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 JS <---  IR 0,642 *** Didukung Data 
2 JS <--- ER 0,569 *** Didukung Data 
3 EL <--- JS 0,322 *** Didukung Data 
4 EL  <--- OC 0,887 *** Didukung Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Intrinsic Reward memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,642 

dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

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

Reward memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Job 

satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

2. Extrinsic Reward memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction  

Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 

0,569 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

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

Extrinsic Reward memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

Job Satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

3. Job Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Employee Loyalty. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0,322 dengan 

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

Satisfaction memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

Employee loyalty dan hipotesis dapat diterima. 

4. Organizational Commitment memiliki pengaruh positif terhadap Employee 

Loyalty. Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi 

sebesar 0,887 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

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

menyatakan, Organizational Commitment memiliki hubungan yang positif 

dan signifikan terhadap Employee Loyalty 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 masing-masing hipotesis penelitian 

dibahas pada sub-bab dibawah ini. 

4.5.1 Pengaruh dari Intrinsic Reward terhadap Job Satisfaction 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan antara Intrinsic Reward terhadap Job Satisfaction. Semakin banyak 

imbalan yang dirasakan seperti prestasi, tantangan, kemandirian, tanggung jawab, 

dan pertumbuhan pribadi dan professional oleh karyawan maka karyawan tersebut 

akan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan mereka (Rehman et al, 2010).  
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4.5.2 Pengaruh dari Extrinsic Reward terhadap Job Satisfaction  

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan antara Extrinsic Reward terhadap Job Satisfaction. Hasil tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rehman et al, (2010) berpendapat 

semakin banyak imbalan yang diberikan oleh perusahaan seperti gaji, tunjangan, 

promosi, ruang kantor pribadi, dan suasana kemasyarakatan kepada karyawannya 

maka karyawan tersebut akan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan mereka. 

4.5.3 Pengaruh dari Job Satisfaction terhadap Employee Loyalty 

Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan Job 

Satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Employee 

Loyalty. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rishipal & Manish, (2013) yang 

menyatakan  bahwa karyawan yang puas akan menjadi loyal ketika mereka melihat 

organisasi mereka menawarkan kesempatan untuk belajar, tumbuh dan pada saat 

yang sama memberikan ketatapan jalur karir yang jelas bahwa mereka bisa 

mengejar karir tersebut dalam organisasi. 

4.5.4 Pengaruh dari Organizational Commitment terhadap Employee Loyalty 

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapati Organizational Commitment 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Employee Loyalty. Meyer 

&Allen (1991) dalam (Pandey & Khare, 2012) menjelaskan loyalitas karyawan 

biasanya identik dengan komitmen untuk organisasi, kadang-kadang dipandang 

sebagai sikap, namun tidak begitu banyak sikap atau komponen pikiran yang 
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penting dalam organisasi itu melainkan  adalah komponen aksi intinya. Loyalitas 

karyawan dapat didefinisikan sebagai karyawan yang berkomitmen untuk 

keberhasilan organisasi dan percaya bahwa bekerja untuk organisasi ini adalah 

pilihan terbaik mereka, mereka tidak hanya berencana untuk tetap dengan 

organisasi, tetapi mereka secara aktif tidak mencari pekerjaan alternatif dan tidak 

responsif terhadap penawaran dari organisasi lain The Research Center loyalitas 

(1990) dalam (Pandey & Khare, 2012). 

4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektif dari 

Pengaruh Intrinsic Reward dan Extrinsic Reward terhadap Job Satisfaction, serta 

pengaruh Job Satisfaction dan Organizational Commitment terhadap Employee 

Loyalty.  

4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk PT. Astra Honda Motor 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak PT. Astra Honda Motor selaku pihak yang menyediakan fasilitas. Beberapa 

implikasi yang dapat diberikan kepada pihak manajemen PT. AHM adalah sebagai 

berikut. 

1. Pada indikator (IR2) “pekerjaan saya benar-benar penting dan berharga” 

memiliki average value paling rendah diantara indikator intrinsic 

reward lainnya yaitu sebesar (5,972), hal ini disebabkan sebagian besar 

responden memilih skala kecil untuk indikator tersebut. Oleh karena itu 

perusahaan perlu untuk lebih meyakinkan bahwa pekerjaan yang 
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dilakukan karyawan tersebut benar-benar penting dan berharga bagi 

tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan pada (IR3) “saya memiliki 

banyak kebebasan dalam melaksanakan tugas sehari-hari” memiliki 

average value paling tinggi diantara indikator intrinsic reward lainnya 

yaitu sebesar (6,018), hal ini disebabkan sebagian responden memilih 

skala besar untuk indikator tersebut oleh karena itu perusahaan perlu 

untuk lebih memberikan kebebasan kepada karyawan untuk melakukan 

tugas mereka. 

2. Pada indikator (ER3) “saya mendapatkan perlengkapan yang lengkap 

seeprti peralatan dan waktu untuk melakukan pekerjaan dengan baik” 

memiliki average value paling rendah diantara indikator extrinsic 

reward lainnya sebesar (5,936), hal ini disebabkan sebagian besar 

responden memilih skala kecil untuk indikator tersebut. Oleh karena itu 

perusahaan perlu untuk lebih memenuhi kebutuhan karyawan berupa 

perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Sedangkan pada 

(ER2) “saya percaya pada rekan kerja saya yang mendukung dan 

membantu saya” memiliki average value paling tinggi diantara 

indikator extrinsic reward lainnya yaitu sebesar (6,183), hal ini 

disebabkan sebagian responden memilih skala besar untuk indikator 

tersebut oleh karena itu perusahaan perlu untuk lebih meningkatkan 

hubungan antar karyawan agar terciptanya suasana kerja yang baik. 

3. Pada indikator (JS4) “saya merasa puas atas pekerjaan saya saat ini” 

memiliki average value paling rendah diantara indikator job satisfaction 
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lainnya yaitu sebesar (5,945), hal ini disebabkan sebagian besar 

responden memilih skala kecil untuk indikator tersebut. Oleh karena itu 

perusahaan perlu untuk lebih meningkatkan kepuasan kerja para 

karyawannya. Sedangkan pada (JS2) “kepuasan kerja bermanfaat bagi 

saya untuk memberikan layanan di perusahaan ini” memiliki average 

value paling tinggi diantara indikator job satisfaction lainnya yaitu 

sebesar (6,064), hal ini disebabkan sebagian responden memilih skala 

besar untuk indikator tersebut oleh karena itu perusahaan perlu untuk 

lebih memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. 

4. Pada indikator (OC4) “saya akan sangat senang untuk menghabiskan 

sisa karir saya dalam organisasi ini” memiliki average value paling 

rendah diantara indikator organizational commitment lainnya yaitu 

sebesar (5,936), hal ini disebabkan sebagian besar responden memilih 

skala kecil untuk indikator tersebut. Oleh karena itu perusahaan perlu 

untuk lebih memperhatikan kelangsungan karir karyawannya di 

perusahaan. Sedangkan pada (OC8) “saya akan merasa bersalah jika 

saya meninggalkan organisasi saya sekarang” memiliki average value 

paling tinggi diantara indikator organizational commitment lainnya 

yaitu sebesar (6,092), hal ini disebabkan sebagian responden memilih 

skala besar untuk indikator tersebut oleh karena itu perusahaan perlu 

untuk lebih meningkatkan komitmen karyawan terhadap 

perusahaannya. 

Peningkatan Employee..., Adrian Budiman, Ma.-IBS, 2015



64 
 

5. Pada indikator (EL3) “secara umum saya merasa organisasi ini lebih 

baik dari organisasi lain” memiliki average value paling rendah diantara 

indikator employee loyalty lainnya yaitu sebesar (5,780), hal ini 

disebabkan sebagian besar responden memilih skala kecil untuk 

indikator tersebut. Oleh karena itu perusahaan perlu untuk lebih 

meyakinkan karyawan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja lebih 

baik dari perusahaan lain. Sedangkan pada (EL2) “saya merasa 

berkomitmen untuk bekerja menuju tujuan bersama” memiliki average 

value paling tinggi diantara indikator employee loyalty lainnya yaitu 

sebesar (6,138), hal ini disebabkan sebagian responden memilih skala 

besar untuk indikator tersebut oleh karena itu perusahaan perlu untuk 

mempertahankan komitmen karyawannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Job Satisfaction dan 

Organizational Commitment terhadap peningkatan Employee Loyaty. Hasil analisis 

data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa 

seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan menggunakan 

studi penelitian Intrinsic Reward, Extrinsic Reward, Job Satisfaction, 

Organizational Commitment dan Employee Loyalty pada karyawan PT. Astra 

Honda Motor, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Intrinsic Reward berpengaruh secara positif signifikan terhadap Job 

Satisfaction terbukti dalam penelitian ini. 

2. Extrinsic Reward berpengaruh secara positif signifikan terhadap Job 

Satisfaction terbukti dalam penelitian ini. 

3. Job Satisfaction berpengaruh secara positif signifikan terhadap Employee 

Loyalty terbukti dalam penelitian ini. 

4. Organizational Commitment berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

Employee Loyalty terbukti dalam penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan pada setiap hipotesisnya. Tentunya, penelitian ini masih memiliki 

kekurangan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan 

untuk perusahaan dan untuk penelitian selanjutnya. 

1. Perusahaan perlu untuk mengubah pandangan karyawan terhadap 

pekerjaannya dengan cara memberikan peran lebih terhadap karyawan agar 

mereka menganggap pekerjaan mereka itu sangat penting dan juga 

memberikan kebebasan dalam melakukan tugas mereka. 

2. Perusahaan harus lebih untuk memenuhi perlengkapan karyawan yang 

membantu mereka melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan mereka. 

Selain itu meningkatkan hubungan antar karyawan akan menimbulkan kerja 

sama yang baik dan suasan kerja yang kondusif.  

3. Perusahaan harus lebih jelas dalam pemberian reward terhadap 

karyawannya agar job satisfaction karyawan meningkat.  

4. Perusahaan perlu membuat kondisi yang nyaman dilingkungan kerja agar 

karyawan merasa perlu untuk mengahabiskan karir di perusahaan.  

5. Perusahaan perlu untuk membuktikan pada karyawannya bahwa perusahaan 

tempat mereka bekerja tempat terbaik untuk bekerja yaitu dengan cara 

memberikan kenyamanan ditempat kerja. 

6. Bagi peneliti selanjutnya diharapakan mengganti objek yang diteliti dengan 

objek lain yang bergerak industri manufaktur juga atau objek yang lebih 
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banyak populasinya. Objek penelitian tersebut pasti memiliki proses 

loyalitas yang harus dianalisa lebih lanjut untuk peneliti lainnya. Aspek 

Employee Loyalty pada industri tersebut juga bisa diperluas. Berdasarkan hal 

tersebut, nantinya diharapkan penelitian mengenai Employee Loyalty akan 

mengukur dan menganalisa segala aspek yang berhubungan dan terkait 

sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan bermanfaat. 
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Lampiran 1 : Kuisioner penelitian 
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Lampiran 2: Hasil Uji validitas dan realibilitas Pre-Test 
1. Intrinsic reward 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.941 5 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .845 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 136.305 

Df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 IR1 IR2 IR3 IR4 IR5 

Anti-image Covariance 

IR1 .220 -.027 -.061 -.072 -.034 

IR2 -.027 .240 .099 -.076 -.114 

IR3 -.061 .099 .288 -.087 -.078 

IR4 -.072 -.076 -.087 .157 -.017 

IR5 -.034 -.114 -.078 -.017 .198 

Anti-image Correlation 

IR1 .909a -.118 -.243 -.390 -.162 

IR2 -.118 .789a .376 -.393 -.521 

IR3 -.243 .376 .814a -.408 -.327 

IR4 -.390 -.393 -.408 .849a -.094 

IR5 -.162 -.521 -.327 -.094 .861a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

IR1 1.000 .854 

IR2 1.000 .752 

IR3 1.000 .724 

IR4 1.000 .900 

IR5 1.000 .863 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative % 

1 4.092 81.849 81.849 4.092 81.849 81.849 

2 .453 9.061 90.910    

3 .201 4.010 94.921    

4 .148 2.953 97.873    

5 .106 2.127 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 
 Component 

1 

IR1 .924 

IR2 .867 

IR3 .851 

IR4 .948 

IR5 .929 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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2. Extrinsic reward 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.864 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .579 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 72.938 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 ER1 ER2 ER3 ER4 

Anti-image Covariance 

ER1 .169 -.149 -.145 .124 

ER2 -.149 .376 .070 -.201 

ER3 -.145 .070 .194 -.168 

ER4 .124 -.201 -.168 .511 

Anti-image Correlation 

ER1 .546a -.589 -.803 .423 

ER2 -.589 .654a .259 -.459 

ER3 -.803 .259 .588a -.535 

ER4 .423 -.459 -.535 .530a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

JS1 1.000 .777 

JS2 1.000 .672 

JS3 1.000 .613 

JS4 1.000 .729 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.791 69.787 69.787 2.791 69.787 69.787 

2 .577 14.426 84.213    

3 .375 9.367 93.580    

4 .257 6.420 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 
 Component 

1 

ER1 .898 

ER2 .851 

ER3 .908 

ER4 .711 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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3. Job Satisfaction 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.845 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .764 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 50.028 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 JS1 JS2 JS3 JS4 

Anti-image Covariance 

JS1 .393 -.212 -.171 -.076 

JS2 -.212 .467 .052 -.155 

JS3 -.171 .052 .545 -.186 

JS4 -.076 -.155 -.186 .469 

Anti-image Correlation 

JS1 .750a -.496 -.369 -.178 

JS2 -.496 .739a .104 -.331 

JS3 -.369 .104 .765a -.368 

JS4 -.178 -.331 -.368 .804a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

JS1 1.000 .777 

JS2 1.000 .672 

JS3 1.000 .613 

JS4 1.000 .729 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.791 69.787 69.787 2.791 69.787 69.787 

2 .577 14.426 84.213    

3 .375 9.367 93.580    

4 .257 6.420 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 
 Component 

1 

JS1 .882 

JS2 .820 

JS3 .783 

JS4 .854 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Organizational commitment 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.908 8 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.803 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 170.758 

df 28 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 

Anti-image 

Covariance 

OC1 .359 -.055 -.121 -.009 -.120 .077 .050 -.065 

OC2 -.055 .442 -.017 .018 .044 -.103 -.080 .027 

OC3 -.121 -.017 .319 -.097 .069 -.219 .018 -.069 

OC4 -.009 .018 -.097 .385 .055 .005 -.072 .003 

OC5 -.120 .044 .069 .055 .200 -.074 -.078 .004 

OC6 .077 -.103 -.219 .005 -.074 .579 .003 .044 

OC7 .050 -.080 .018 -.072 -.078 .003 .086 -.066 

OC8 -.065 .027 -.069 .003 .004 .044 -.066 .135 

Anti-image 

Correlation 

OC1 .803a -.138 -.359 -.023 -.448 .170 .287 -.296 

OC2 -.138 .890a -.044 .044 .149 -.204 -.410 .112 

OC3 -.359 -.044 .758a -.275 .273 -.509 .107 -.333 

OC4 -.023 .044 -.275 .894a .196 .012 -.394 .011 

OC5 -.448 .149 .273 .196 .777a -.217 -.595 .022 

OC6 .170 -.204 -.509 .012 -.217 .729a .014 .156 

OC7 .287 -.410 .107 -.394 -.595 .014 .742a -.611 

OC8 -.296 .112 -.333 .011 .022 .156 -.611 .843a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extractio

n 

OC1 1.000 .602 

OC2 1.000 .590 

OC3 1.000 .547 

OC4 1.000 .623 

OC5 1.000 .671 

OC6 1.000 .295 

OC7 1.000 .837 

OC8 1.000 .842 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative % 

1 5.008 62.603 62.603 5.008 62.603 62.603 

2 .986 12.321 74.925    
3 .625 7.812 82.737    
4 .540 6.747 89.484    
5 .411 5.139 94.623    
6 .239 2.988 97.611    
7 .135 1.692 99.303    
8 .056 .697 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 
 Component 

1 

OC1 .776 

OC2 .768 

OC3 .740 

OC4 .790 

OC5 .819 

OC6 .543 

OC7 .915 

OC8 .918 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 
5. Employee Loyalty 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.860 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .728 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 75.252 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 EL1 EL2 EL3 EL4 

Anti-image Covariance 

EL1 .140 -.135 -.090 -.110 

EL2 -.135 .199 .030 .026 

EL3 -.090 .030 .630 -.057 

EL4 -.110 .026 -.057 .471 

Anti-image Correlation 

EL1 .643a -.808 -.304 -.429 

EL2 -.808 .681a .084 .086 

EL3 -.304 .084 .886a -.104 
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EL4 -.429 .086 -.104 .849a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

EL1 1.000 .904 

EL2 1.000 .799 

EL3 1.000 .544 

EL4 1.000 .685 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 
2.93

1 

73.283 73.283 2.931 73.283 73.283 

2 .566 14.149 87.432    

3 .415 10.368 97.800    

4 .088 2.200 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 
 Component 

1 

EL1 .951 

EL2 .894 

EL3 .737 

EL4 .828 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3  : Overall Model Fit 
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Lampiran 4 : Struktural Overall Model Fit 
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Lampiran 5 : Standardized Regression Weights 

  Estimate 

JS <--- IR 0.643 
JS <--- ER 0.682 
EL <--- JS 0.344 
EL <--- OC 0.918 
IR1 <--- IR 0.700 
IR2 <--- IR  0.891 
IR3 <--- IR 0.494 
IR4 <--- IR 0.802 
IR5 <--- IR 0.979 

ER1 <--- ER 0.838 
ER2 <--- ER 0.592 
ER3 <--- ER 0.967 
ER4 <--- ER 0.862 
JS1 <--- JS 0.723 
JS2 <--- JS 0.632 
JS3 <--- JS 0.641 
JS4 <--- JS 0.668 

OC1 <--- OC 0.697 
OC2 <--- OC 0.744 
OC3 <--- OC 0.734 
OC4 <--- OC 0.637 
OC5 <--- OC 0.778 
OC6 <--- OC 0.607 
OC7 <--- OC 0.889 
OC8 <--- OC 0.863 
EL1 <--- EL 0.796 
EL2 <--- EL 0.835 
EL3 <--- EL 0.645 
EL4 <--- EL 0.780 
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Lampiran 6 : Model Fit Summary (Overall model fit) 

Number of distinct sample moments: 325 
Number of distinct parameters to be estimated: 60 
Degrees of freedom (325 - 60): 265 

 
Minimum was achieved 
Chi-square = 1118.804 
Degrees of freedom = 265 
Probability level = .000 

CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 60 1118.804 265 .000 4.222 

Saturated model 325 .000 0   

Independence model 25 3342.736 300 .000 11.142 

RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .068 .525 .417 .428 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .430 .106 .032 .098 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model .665 .621 .723 .682 .719 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
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Parsimony-Adjusted Measure 
 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .883 .588 .635 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 853.804 754.219 960.922 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 3042.736 2860.455 3232.357 

FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 10.359 7.906 6.984 8.897 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 30.951 28.173 26.486 29.929 

RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .173 .162 .183 .000 

Independence model .306 .297 .316 .000 

AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 1238.804 1276.853 1400.285 1460.285 

Saturated model 650.000 856.098 1524.688 1849.688 
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Model AIC BCC BIC CAIC 

Independence model 3392.736 3408.590 3460.020 3485.020 

ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 11.470 10.548 12.462 11.823 

Saturated model 6.019 6.019 6.019 7.927 

Independence model 31.414 29.726 33.170 31.561 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 

Default model 30 32 

Independence model 12 12 

Minimization: .078 

Miscellaneous: 2.138 

Bootstrap: .000 

Total: 2.216 
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Lampiran 7 : Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
JS <--- IR .642 .104 6.165 ***  
JS <--- ER .569 .079 7.174 ***  
EL <--- JS .322 .061 5.236 ***  
EL <--- OC .887 .116 7.616 ***  
IR1 <--- IR 1.000     
IR2 <--- IR 1.178 .132 8.952 ***  
IR3 <--- IR .710 .141 5.029 ***  
IR4 <--- IR 1.075 .133 8.085 ***  
IR5 <--- IR 1.368 .142 9.636 ***  
ER1 <--- ER 1.000     
ER2 <--- ER .605 .090 6.709 ***  
ER3 <--- ER 1.124 .083 13.609 ***  
ER4 <--- ER .967 .084 11.497 ***  
JS1 <--- JS 1.000     
JS2 <--- JS .849 .135 6.272 ***  
JS3 <--- JS .739 .116 6.369 ***  
JS4 <--- JS .854 .129 6.631 ***  
OC1 <--- OC 1.000     
OC2 <--- OC 1.157 .157 7.366 ***  
OC3 <--- OC .946 .130 7.268 ***  
OC4 <--- OC .882 .139 6.340 ***  
OC5 <--- OC 1.142 .149 7.691 ***  
OC6 <--- OC .860 .142 6.053 ***  
OC7 <--- OC 1.235 .142 8.719 ***  
OC8 <--- OC 1.231 .145 8.478 ***  
EL1 <--- EL 1.000     
EL2 <--- EL 1.016 .103 9.866 ***  
EL3 <--- EL 1.065 .150 7.102 ***  
EL4 <--- EL .964 .107 8.995 ***  
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Lampiran 8 : Mean Indikator 

Mean Indicator 

Intrinsic reward 

IR1 5.991 

IR2 5.972 

IR3 6.018 

IR4 5.991 

IR5 5.945 

Extrinsic Reward 

ER1 6.009 

ER2 6.183 

ER3 5.936 

ER4 6.009 

Job Satisfaction 

JS1 6.028 

JS2 6.064 

JS3 6.046 

JS4 5.945 

Organizational Commitmnet 

OC1 5.982 

OC2 5.982 

OC3 6.064 

OC4 5.936 

OC5 5.945 

OC6 6.018 

OC7 6.028 

OC8 6.092 

Employee Loyalty 

EL1 6.055 

EL2 6.138 

EL3 5.780 

EL4 6.000 
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