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ABSTRACT 

This research aims to analyze the relation of organizational culture and 

leadership behavior to organizational commitment. The object of this research is 

PT. XYZ, a multinational company that own coffee shop and retail. This research 

take every partner who works at district 24  for sample. 

This research is involving survey with total 75 population respondent. 

Data analysis methods using multiple linear regression analysis to detect the 

influence of organizational culture and leadership behavior to organizational 

commitment. 

Since the result of this research shows that there is a significant relation 

between organizational culture to organizational commitment, PT. XYZ suggested 

to give more effort to create a better work culture and environment. 

Keywords: Organizational Culture, Leadership Behavior, Organizational 

Commitment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

suatu organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia sudah bukan lagi suatu 

beban bagi perusahaan, namun aset yang harus dijaga dan di kembangkan 

sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan. Sumber daya 

manusia yang ada perusahaan juga harus dapat meningkatkan kemampuan dan 

profesionalisme demi kemajuan perusahaan. 

Kreitner dan Kinicki (1995) dalam Dewita (2007), mengemukakan bahwa 

budaya organisasi adalah perekat sosial yang mengikat anggota dari organisasi. 

Budaya organisasi dapat dijadikan sebagai pemersatu masing-masing individu 

dalam sebuah organisasi mengingat tujuan penerapan budaya organisasi yang 

disesuaikan dengan tujuan organisasi. dengan adanya kesamaan tujuan dan 

penerapan budaya organisasi, secara langsung dapat menyatukan visi dan misi 

masing-masing anggota organisasi dan akan menjadikan pemersatu antar individu 

dalam sebuah organisasi. 

Dalam organisasi, budaya di deskripsikan sebagai hal yang mempengaruhi 

pegawai serta memicu interaksi antara pegawai dan institusi, organisasi, atau 

pelayanan tempat pegawai tersebut bekerja. Budaya organisasi telah lama menjadi 

sasaran penelitian. Karena budaya organisasi yang baik dapat menciptakan alur 

kerja yang baik sehingga dapat meningkatkan performa kerja pegawai. Budaya 

organisasi yang baik harus ditanamkan kedalam diri tiap pegawai sedini mungkin. 
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Tujuannya agar budaya organisasi tersebut menjadi dasar pikiran dan perilaku 

pegawai dalam bekerja. 

Penelitian mengenai kepemimpinan mulai berfokus kepada perilaku 

kepemimpinan itu sendiri. Kemudian di kaji dari perubahan yang terjadi dalam 

organisasi dan pengembangan yang ada. Implikasi perilaku kepemimpinan bukan 

dilihat dari bagaimana seorang manajer dapat menyampaikan atau 

mendelegasikan tugas, tapi melalui faktor-faktor seperti kemampuan memimpin 

dan kualitas seseorang dalam memimpin. Perilaku kepemimpinan inilah yang 

seharusnya memberi dorongan kepada pegawai. Sehingga secara tidak langsung, 

perilaku pemimpin juga memberi kontribusi dalam pergerakan organisasi. 

Komitmen organisasi adalah tingkat psikologis dimana tingkat ini memberi 

karakter pada hubungan pegawai dengan organisasi serta implikasi keputusannya 

untuk terus menjadi bagian dalam organisasi. Komitmen organisasi menyebabkan 

pegawai bertahan pada suatu organisasi. Ada banyak cara bagi perusahaan untuk 

mengikat pegawai agar terus bekerja pada perusahaan tersebut dalam periode 

waktu yang ditentukan. Namun komitmen organisasi yang dicari adalah komitmen 

dari dalam diri pegawai masing-masing. Komitmen organisasi sendiri terbagi 

menjadi tiga tipe menurut Ugboro (2006), yaitu komitmen afektif, berkelanjutan, 

dan normatif. 

Banyak alasan mengapa pegawai bertahan pada suatu perusahaan. Misalnya, 

pegawai yang bertahan karena merasa terikat secara emosional dengan perusahaan 

tersebut. Contohnya profesi yang mencangkup identitas seperti dokter atau 

perawat. Tipe komitmen ini disebut komitmen afektif. Alasan lainnya adalah, 

pegawai akan merasa kehilangan banyak jika keluar dari organisasi. Timbal balik 
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yang diperoleh pegawai dari perusahaan tidak hanya kompensasi. Tetapi relasi 

dengan rekan kerja, budaya lingkungan kerja yang baik dan jenjang karir yang 

menjanjikan juga dapat menjadi keuntungan yang akan diperoleh pegawai jika 

bertahan di perusahaan tersebut. Keuntungan ini juga belum tentu ia dapatkan di 

perusahaan lain. Maka dari itu, pegawai tersebut akan lebih memilih untuk tetap 

bertahan di perusahaan tempat ia bekerja karena ia merasa ia akan mengalami 

kerugian yang sangat besar jika ia keluar atau berhenti. Alasan lainnya adalah 

pegawai tersebut merasa berkewajiban untuk terus berada di perusahaan tersebut. 

Komitmen yang dilandasi alasan ini disebut pegawai dengan komitmen normatif. 

Setiap orang memiliki alasan masing-masing untuk bertahan pada suatu 

organisasi. misalnya, untuk mendapat pemasukan dan membayar cicilan. Atau 

setia kepada atasan meskipun upah yang tidak seberapa. Atau terlanjur nyaman 

dengan lingkungan kerja yang ada di perusahaan sehingga ia betah, dan lain 

sebagainya. 

 PT. XYZ merupakan pengecer, roaster, dan pemilik brand speciality coffee 

yang terkemuka di dunia. CEO PT. XYZ menganggap bahwa puncak kesuksesan 

perusahaan ini bukanlah dari produk yang di berikan, tetapi dari pegawai. 

Perusahaan ini terus meningkatkan keberlanjutan dan menanamkan value atau 

nilai perusahaan kepada pegawainya. Di unduh dari situs ethisphere.com, dalam 9 

tahun berturut-turut PT. XYZ dinyatakan sebagai perusahaan dengan etika kerja 

yang baik. Namun, gelar ini tidak menjanjikan pegawai di perusahaan ini 

bertahan. 

Untuk menjaga agar pegawainya bekerja pada periode waktu tertentu, PT. 

XYZ menggunakan kontrak bonding selama waktu yang ditentukan. Bagi 
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pegawai yang melanggar kontrak, akan dikenakan denda atau penalty. Setelah 

masa terikat selesai, beberapa pegawai mengundurkan diri namun tidak sedikit 

yang bertahan. Karena budaya organisasi dan perilaku kepemimpinan yang 

diterapkan perusahaan dapat menjadi faktor pengukur komitmen yang dimiliki 

pegawai. Oleh karena itu, peneliti memilih judul: RELASI BUDAYA 

ORGANISASI, DAN LEADERSHIP BEHAVIOR TERHADAP KOMITMEN 

ORGANISASI PADA DISTRICT 24 PT. XYZ 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi untuk semua karyawan PT. XYZ dengan status 

pegawai barista yang bekerja pada gerai yang tergabung dalam distrik 24. 

Pegawai barista yang dimaksud mencangkup barista yang berstatus manajer, 

supervisor, barista yang bekerja full time, dan barista yang bekerja part time. 

Variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah Budaya 

Organisasi,dan Leadership Behavior. Sementara variable dependen yang terkait 

dengan variabel sebelumnya adalah Komitmen Organisasi. 

Pada variable Leadership Behavior, responden akan menilai atasan yang 

berada pada satu level diatasnya. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menetapkan rumusan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh positif budaya organisasi terhadap komitmen

organisasi pegawai district 24 PT. XYZ? 
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2. Adakah pengaruh positif perilaku kepemimpinan terhadap komitmen

organisasi pegawai district 24 PT. XYZ? 

3. Pengaruh manakah yang paling dominan antara budaya organisasi dan

perilaku kepemimpinan terhadap komitmen organisasi pegawai district 

24 PT. XYZ? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif budaya organisasi

terhadap komitmen organisasi pegawai district 24 PT. XYZ. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif perilaku kepemimpinan

terhadap komitmen organisasi pegawai district 24 PT. XYZ. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh yang paling dominan antara

budaya organisasi dan perilaku kepemimpinan terhadap komitmen 

organisasi pegawai district 24 PT. XYZ. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi 

peneliti, perusahaan dan pembaca. 

1. Bagi Peneliti

Manfaat dari pengetahuan yang di peroleh dari pengembangan teori 

yang didapat dan diimplementasikan dalam suatu penelitian khususnya 

masalah pengetahuan sumber daya manusia. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

pengembangan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusianya. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai sumbangan pemikiran guna menambah wawasan pengetahuan 

dan menjadi bahan referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian Relasi Budaya Organisasi dan Leadership Behavior Terhadap 

Komitmen Organisasi berdasarkan atas teori-teori mengenai budaya organisasi, 

kepemimpinan, dan komitmen organisasi.Teori-teori tersebut ditentukan oleh 

pandangan dan pengalaman pegawai selama pegawai tersebut tergabung dalam 

organisasi atau perusahaan. Berikut ini penjabaran atas teori-teori yang dimaksud: 

2.1.1 Budaya Organisasi 

Dikutip dari Schein (2004) yang menyatakan bahwa definisi dari budaya 

organisasi adalah suatu bentuk dari asumsi dasar yang diciptakan oleh suatu 

kelompok, atau ditemukan dalam lingkup pembelajaran dari permasalah adaptasi 

eksternal dan integrasi internal, dan telah berjalan dengan sangat baik untuk 

diikuti, lalu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk 

berperilaku, berfikir, dan bagaimana harus merasa dalam masalah dalam 

organisasi tersebut. Dengan kata lain, budaya organisasi harus dianggap sebagai 

cara bagaimana menyelesaikan pekerjaan atau sebagai cara organisasi dalam 

memahami suatu masalah. Maka dari itu, budaya organisasi harus diterapkan 

dalam berbagai aktivitas organisasi. Hal tersebut telah diterima secara luas, bahwa 

budaya organisasi didefinisikan sebagai nilai yang menjadi akar organisasi dan 

kepercayaan yang diterapkan kepada semua pegawai di organisasi. 
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Menurut Ng Yu Seen (2012), budaya memerankan peran penting dalam 

meningkatkan inovasi dalam organisasi. Budaya organisasi yang maju cenderung 

akan memajukan pegawainya seiring dengan visi organisasinya. Budaya 

organisasi adalah unsur yang telah ada sejak organisasi tersebut berdiri. Budaya 

organisasi juga mewakili bagaimana organisasi tersebut semestinya berjalan dan 

menjadi ideologi yang ada di tiap anggota organisasi. Maka dari itu budaya 

organisasi secara tidak langsung menjadi identitas dan menyediakan garis bantu 

yang tidak tertulis bagi pegawai dalam bersosialisasi dan mengembangkan 

stabilitas sistem sosial asal mereka. Budaya organisasi telah dikenali sebagai 

faktor yang memberi pengaruh tinggi dalam menganalisa organisasi itu sendiri di 

berbagai konteks. 

Dikutip dari Tika (2006) yang berkesimpulan bahwa budaya organisasi 

melewati empat tahap proses pembentukan. Tahap pertama dimana pada tahap ini 

terjadi interaksi antar pimpinan atau pendiri organisasi dengan kelompok atau 

perorangan dalam organisasi. Tahap kedua adalah munculnya ide yang didapat 

dari interaksi yang kemudian ditransdormasikan menjadi artifak, nilai dan asumsi. 

Kemudian pada tahap ketiga artifak, nilai, dan asumsi tersebut akan 

diimplementasikan sehingga membentuk budaya organisasi. Akhirnya, pada tahap 

terakhir akan diberlakukan pembelajaran kepada anggota baru dalam organisasi 

dalam rangka mempertahankan budaya organisasi. 

Sementara menurut Robbins (2009) menyatakan, bahwa ada tujuh 

karakteristik utama, yang secara garis besar memiliki esensi budaya organisasi: 
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1. Inovasi dan mengambil resiko. Merupakan ukuran apakah seorang

pegawai tergerak untuk berinovasi dan berani mengambil resiko dalam 

bekerja. 

2. Perhatian kepada hal yang detail. Sebuah ukuran dimana seorang

pegawai diharapkan untuk menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian 

terhadap suatu hal dengan detail. 

3. Orientasi kepada outcome. Merupakan ukuran yang mengatur fokus

untuk sebuah hasil atau outcome daripada hanya dengan teknik dan 

proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. 

4. Orientasi kepada orang banyak. Sejauh mana keputusan manajemen

memperkirakan efek dari hasil yang akan dialami orang lain karena 

organisasi. 

5. Orientasi kepada tim. Sejauh mana seorang individu akan bekerja sama

dengan teman sekelompoknya daripada bekerja sendiri. 

6. Agresif. Suatu ukuran apakah seorang pegawai akan dengan agresif

berkompetitif atau santai. 

7. Stabilitas. Sebuah ukuran dimana aktivitas organisasi di tekankan untuk

menjaga perkembangan. 

Budaya organisasi merupakan sesuatu yang harus dipertahankan dalam 

perusahaan. Menurut Robbins (2009), terdapat tiga kekuatan untuk 

mempertahankan suatu budaya organisasi. Pertama, praktik seleksi yang bertujuan 

mengidentifikasi dan mempekerjakan individu-individu yang mempunyai 

pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan 

sukses dalam organisasi. Kedua, manajemen puncak yang tindakannya 
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mempunyai dampak yang besar pada budaya organisasi. Ucapan dan perilaku 

mereka dalam melaksanakan norma-norma sangat berpengaruh terhadap anggota 

organisasi. Ketiga, sosialisasi yang dimaksudkan agar para karyawan baru dapat 

menyesuaikan diri dengan budaya organisasi. Proses sosialisasi ini meliputi tiga 

tahap yaitu tahap kedatangan, pertemuan, dan tahap metromofis. 

Yafang Tsai (2011) menyatakan bahwa, dalam manajemen lapangan 

lainnya, penelitian empiris mengenai budaya organisasi telah melibatkan beberapa 

pandangan fungsional, menyediakan bukti yang nyata dari peran budaya 

organisasi dalam meningkatkan performa kerja. Dengan kata lain, penilaian 

budaya organisasi membutuhkan kesadaran manajemen akan dimensi dan dampak 

variabel lain yang berhubungan dengan pegawai, seperti kepuasan kerja, 

komitmen organisasi, dan kinerja pegawai. Maka dari itu, budaya organisasi dapat 

diukur dengan: 

a) Perkembangan pegawai secara individual dalam organisasi tersebut

b) Pendapat pegawai yang dijadikan bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan 

c) Memiliki standar yang jelas mengenai reward dan punishment

d) Menetapkan target atau tujuan yang jelas bagi pegawai

e) Mengutamakan pelanggan

f) Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan

g) Siap untuk menerima perubahan baru

h) Disiplin kerja yang ketat

i) Berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial
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2.1.2 Leadership Behavior 

Dikutip dari Burns (1978) pada penelitian Rudd dkk. (2009), yang 

mengungkapkan gagasan mengenai kepemimpinan yang dapat merubah cara 

seseorang dalam berfikir mengenai kepemimpinan dan bagaimana kepemimpinan 

tersebut didefinisikan. Menurut Burns, gagasan mengenai kepemimpinan yang 

terpisah dan berbeda dengan proses organisasi telah menarik perhatian dan 

memiliki kepentingan yang lebih tinggi. Sejak saat itu, jumlah peneliti yang 

meneliti tentang perluasan ilmu kepemimpinan semakin banyak, dan usaha dalam 

mendefinisikannya pun semakin tinggi. Sementara Hoy dan Miskel (1982) 

menerangkan bahwa perilaku kepemimpinan adalah perilaku yang berorientasi 

pada hubungan antar manusia yaitu kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian 

pada perilaku pemimpin yang mengarah pada hubungan kerja, saling 

mempercayai, saling menghargai, dan memiliki hubungan yang hangat dengan 

staffnya. 

Siagian (2002) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan cara sedemikian rupa sehingga 

orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal 

itu mungkin tidak disenanginya. Terdapat tiga peranan pemimpin dalam 

organisasi yaitu: 

 Peranan yang bersifat interpersonal

Pemimpin memiliki peran yang bersifat interpersonal artinya seorang 

pemimpin dalam perusahaan atau organisasi merupakan simbol akan 

keberadaan organisasi, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk 
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memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan, dan mempunyai 

peran sebagai penghubung. 

 Peranan yang bersifat informasional

Pemimpin memiliki peran yang bersifat informasional mengandung arti 

bahwa seorang pemimpin dalam organisasi mempunyai peran sebagai 

pemberi, penerima dan penganalisa informasi. 

 Pernan yang bersifat pengambilan keputusan

Peran pemimpin yang bersifat pengambilan keputusan mengandung arti 

bahwa pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang 

akan diambil berupa strategi-strategi bisnis yang mampu untuk 

mengembangkan inovasi, mengambil peluang atau kesempatan dan 

bernegosiasi dan menjalankan usaha dengan  konsisten. 

Dikutip dari Tika (2006) yang mengemukakan bahwa ada sembilan peranan 

kepemimpinan seorang dalam organisasi yaitu: 

1. Pemimpin sebagai perencana,

2. Pemimpin sebagai pembuat kebijakan,

3. Pemimpin sebagai ahli,

4. Pemimpin sebagai pelaksana,

5. Pemimpin sebagai pengendali,

6. Pemimpin sebagai pemberi hadiah atau hukuman,

7. Pemimpin sebagai teladan dan lambang atau simbol,

8. Pemimpin sebagai tempat menimpakan segala kesalahan, dan

9. Pemimpin sebagai pengganti peran anggota lain.
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Dikutip dari Mosadeghrad dan Ferdosi (2013), perilaku kepemimpinan 

(Leadership behavior) dari seorang manajer memiliki peran yang sangat penting 

dalam kepuasan kerja pegawai. Sebagai salah satu fungsi manajemen, 

kepemimpinan sering kali berhubungan dengan sumber daya manusia dan 

interaksi sosial. Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi 

sekelompok orang dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah 

kemampuan manajer untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat pegawai 

mau berkontribusi dalam kesuksesan organisasi. 

Kepemimpinan dari seorang manajer sangat dekat hubungannya dengan 

kepuasan kerja pegawai. Sedangkan, perilaku kepemimpinan dan kepuasan kerja 

akan bergantung pada konteks organisasi. Maka dari itu, objek lain dari 

penelitiannya untuk mengerti bagaimana perilaku kepemimpinan dari 

administrator dalam budaya organisasi yang berbeda memberi pengaruh pada 

kepuasan kerja. 

Dikutip dari Yafang Tsai (2011), dalam penelitian Casida & Pinto-Zipp 

(2008) tentang administrasi dan kepemimpinan perawat, mereka menemukan 

bagaimana perasaan perawat mengenai hubungan antara kepemimpinan dan 

budaya organisasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut 

memiliki korelasi. Ditinjau dari sudut pandang administrasi perawat, tindakan 

biasa yang dilakukan untuk mempengaruhi perilaku pegawai dan mencapai tujuan 

yang ditetapkan diatur oleh administrator melalui manajemen administrasi. Maka 

dari itu, dengan membahas hubungan antara perilaku kepemimpinan dan budaya 

organisasi, penelitiannya menginvestigasi dampak dari perilaku kepemimpinan 

dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai. Penemuan ini dengan 
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jelas menunjukan bahwa administrator harus perhatian dengan dampak dari 

perilaku kepemimpinan atas sikap pegawai terhadap pekerjaan pegawai. Berikut 

ini adalah faktor-faktor yang dapat mengukur perilaku kepemimpinan: 

a) Seorang pemimpin akan bernegosiasi mengenai ide atau gagasan yang ia 

miliki jika gagasan tersebut menguntungkan bagi visinya. 

b) Seorang pemimpin akan menggunakan reward yang positif untuk 

menggerakan anggota timnya. 

c) Seorang pemimpin akan memotivasi anggotanya untuk bertindak sesuai 

dengan nilai yang berlaku 

d) Terdapat interaksi yang positif antara pemimpin dan anggota tim. 

e) Anggota tim merasa tertarik untuk mengikuti pemimpin 

f) Seorang pemimpin akan menjadi contoh bagi pegawai berdasarkan visi 

organisasi 

 

2.1.3 Komitmen Organisasi 

 Komitmen Organisasi di definisikan sebagai ukuran kekuatan pegawai 

dalam mengidentifikasi dengan tujuan da nilai dari organisasi dan terlibat di 

dalamnya, komitmen organisasi merupakan indikator yang baik bagi pegawai 

yang ingin tetap bekerja atau ingin pindah dari perusahaan. Dikutip dari 

Newstrom (2007), komitmen organisasi adalah ukuran bagi pegawai untuk 

organisasi, dimana ukuran ini akan mengidentifikasi keinginan pegawai untuk 

terus berpartisipasi dalam organisasi. Menurut Sopiah (2008), komitmen 

organisasi adalah derajat dimana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan 

organisasi dan akan tetap bekerja atau pergi dari organisasi. Komitmen organisasi 
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juga dapat dijelaskan sebagai dimensi perilaku penting yang dapat digunakan 

untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota 

organisasi. 

Dikutip dari Purnama (2013), komitmen organisasi juga membahas 

tentang kedekatan pegawai terhadap organisasi dimana mereka bekerja, dan dalam 

waktu bersamaan merefleksikan kekuatan dari komitmen pegawai dan 

kesetiaannya pada organisasi. Maka dari itu, komitmen organisasi memainkan 

peran penting untuk pengembangan performa baik pegawai yang setia dan 

mengabaikan komitmen terhadap organisasi yang menyebabkan kerugian. 

Sebuah ulasan dari penelitian Ugboro (2006) tentang literatur komitmen 

organisasi oleh Meyer dan Allen (1991), dan diperkuat teorinya oleh Dunham, 

Gruba, dan Castaneda (1994) mengatakan bahwa, terdapat tiga tipe komitmen 

organisasi, yaitu: affective, continuance, dan normative. 

Affective commitment didefinisikan sebagai emosional atau perasaan 

pegawai yang ditambahkan ke, dikenalkan dengan, dan dilibatkan dalam 

organisasi dan tujuan organisasi tersebut. Diperoleh dari hasil dan induksi nilai 

kongruensi pegawai dan organisasi. Hasilnya, pegawai akan secara alami menjadi 

dekat secara emosional dan mau melanjutkan keanggotakaannya di organisasi 

tersebut. Terdapat beberapa faktor yang membantu menciptakan situasi 

bermanfaat yang intrinsik bagi pegawai lebih dulu uintuk komitmen afektif. 

Faktor yang dimaksud antara lain seperti karakteristik pekerjaan yaitu siknifikansi 

pekerjaan, autonomy, identitas, berbagai keterampilan, dan feedback yang 

berkenaan dengan performa kerja pegawai, dukungan organisasi yang dirasakan 
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atau yang dipercaya, dan derajat keterlibatan pegawai dalam pengaturan tujuan 

organisasi dan proses pembuatan keputusan.  

Continuance commitment didefinisikan sebagai keinginan pegawai untuk 

tetap di organisasi karena investasi personal dalam bentuk yang tidak kasat mata, 

seperti hubungan dekat dengan pegawai lain, investasi pensiunan dan karir, 

mendapatkan skill kerja yang unik untuk organisasi tertentu, mengabdi setahun 

atau lebih di organisasi tertentu, terlibat dalam komunitas dimana organisasi 

tersebut berada, dan keuntungan lain yang menyebabkan pegawai enggan untuk 

mencari kerja di tempat lain. 

Normative commitment ada karena disebabkan oleh adanya perasaan akan 

kewajiban untuk terus bekerja untuk organisasi. Perasaan seperti ini dihasilkan 

oleh generalisasi nilai dari kesetiaan dan pekerjaan. Hal ini hampir serupa jika 

disejajarkan dengan kesetiaan dan komitmen pada keluarga, pasangan, negara, 

kepercaan atau agama, dan kepegawaian organisasi sebagai hasil darisosialisasi 

dalam budaya yang menempatkan loyalitas total dan pengambidan kepada 

organisasi. Pandangan suatu komitmen seperti ini menganut bahwa seorang 

pegawai menunjukan perilaku penuh komitmen semata-mata karena pegawai 

tersebut percaya itu adalah perilaku bermoral dan hal yang benar untuk dilakukan. 

Dikutip dari penelitiannya, Schwartz dan Tessler (1972) mengidentifikasi adanya 

keinginan personal sebagai faktor tanggung jawab untuk pernyataan sebelumnya. 

Dengan kata lain, pegawai memiliki kewajiban dan moral untuk berkomitmen 

karena pegawai tersebut memiliki perasaan bahwa itu adalah  hal yang seharusnya 

dilakukan. Perasan moral kewajiban ini dapat diukur dengan tingkat apakah 

seorang pegawai merasa bahwa ia harus loyal kepada organisasinya atau tidak, 
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membuat pengorbanan pribadi untuk membantu organisasi dan tidak 

mengkritiknya. 

Persamaan dari ketiga tipe komitmen diatas adalah adanya pandangan 

bahwa komitmen adalah tingkat psikologis dimana:  

a) Menciptakan karakteristik dari hubungan yang dimiliki pegawai 

dengan organisasi 

b) Memiliki keterlibatan dalam keputusan untuk melanjutkan atau 

berhenti menjadi anggota organisasi. 

Dikutip dari Ugboro (2006), pegawai dengan komitmen afektif yang kuat 

akan bertahan di organisasi karena mereka ingin. Pegawai dengan komitmen 

kontinuitas yang tinggi akan bertahan di organisasi karena merasa mereka harus 

melakukannya. Dan pegawai yang memiliki komitmen normatif yang kuat akan 

bertahan di organisasi karena mereka merasa itu adalah hal yang harus dilakukan. 

Olesia dkk. (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah hal 

penting bagi sebuah organisasi. Karena komitmen akan peduli dengan keinginan 

pegawai untuk terus bekerja melampaui tugas yang diberikan, di sisi yang sama 

juga mempertahankan anggota-anggota yang dimiliki organisasi. Maka dari itu, 

komitmen pegawai dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 

1. Menurut Soulen (2003), pegawai dengan komitmen tinggi akan senang 

berkarir dengan organisasinya 

2. Komitmen organisasi juga lebih kuat pada pegawai yang bekerja 

dalam kelompok karyawan yang juga memiliki komitmen tinggi. 
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3. Dikutip dari Ugboro (2006), pegawai dengan Affective commitment 

akan merasa senang berkarir di organisasi tersebut 

4. Pegawai dengan Affective commitment akan merasa terikat secara 

emosional dengan organisasi tersebut 

5. Menurut Udechukwu (2006), Pegawai dengan Continuance 

commitment akan merasa sulit untuk meninggalkan organisasi tersebut, 

meskipun ia mau 

6. Pegawai dengan Continuance commitment akan merasa bahwa ia harus 

bertahan di organisasi tersebut. 

7. Pegawai dengan Continuance commitment akan bertahan di organisasi 

tersebut karena merasa bahwa jika ia akan kehilangan banyak jika 

keluar dari organisasi tersebut. 

8. Pegawai dengan Normative commitment akan merasa bahwa ia tidak 

memeiliki kewajiban untuk bertahan di organisasi tersebut. 

9. Pegawai dengan Normative commitment akan merasa bersalah jika 

meninggalkan organisasi. 

10. Pegawai dengan Normative commitment akan merasa berat untuk 

meninggalkan organisasi tersebut karena ia memiliki rasa kewajiban 

terhadap orang-orang didalamnya. 

 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Hubungan Budaya Organisasi dengan Komitmen Organisasi 

Pembentukan hipotesis dimana budaya organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen organisasi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
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Purnama (2013). Dalam penelitiannya, Purnama menemukan bahwa sebuah 

budaya organisasi yang kuat akan memberikan pemahaman yang jelas kepada 

karyawan tentang bagaimana tugas-tugas diselesaikan.  Jika budaya organisasi 

kuat, maka nilai-nilai yang dihasilkan dari budaya organisasi tersebut akan ditaati 

oleh pegawainya. Budaya organisasi yang kuat akan menciptakan kesepakatan 

yang tinggi antara anggota organisasi. Kualitas budaya organisasi yang baik akan 

mengurangi kecenderungan karyawan untuk beralih kepekerjaan lain. Menurut 

Robbins (2009), budaya dapat menjanjikan kestabilan bagi sebuah organisasi. 

budaya organisasi yang kuat akan memberikan dampak yang besar kepada sikap 

pegawai. Jika budaya organisasi dikategorikan kuat, maka nilai inti dari organisasi 

akan terus di pegang oleh semua pegawai. Budaya organisasi yang berkualitas 

tinggi akan mengurangi keinginan pegawai untuk meninggalkan pekerjaannya dan 

pindah ke pekerjaan lain. Hal diatas menjadi dasar pengembangan hipotesis yang 

diajukan, yaitu: 

H1: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

2.2.2 Hubungan Leadership Behavior dengan Komitmen Organisasi 

Pembentukan hipotesis dimana perilaku kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasi dilandasi penelitian yang dilakukan oleh 

Stander dan Rothmann (2008). Dalam penelitian mereka, Stander dan Rothman 

menemukan bahwa perilaku seorang pemimpin memberikan dampak positif pada 

sikap pegawai terhadap pekerjaan mereka. Sikap positif inilah yang 

mempertahankan hubungan pegawai dengan organisasi atau perusahaan tempat ia 

bekerja. Diperkuat dengan kutipan dari Brown (2003) dalam Sahertian (2010) 
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yang menunjukan bahwa para supervisor yang suka membantu dan memberikan 

dukungan emosional ditemukan mampu memberikan pengaruh terhadap 

komitmen mereka pada organisasi. Ini menjadi dasar pengembangan hipotesis 

yang diajukan, yaitu: 

H2 : Leadership behavior berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

 

2.3Model Penelitian 
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Gambar 2.1: Model Penelitian; diadaptasi dari Purnama (2013) dan Rudd 

dkk. (2009) 

 
Hipotesis: 

Ho1: Budaya Organisasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi. 

Ha1: Budaya Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi. 
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Ho2: Leadership Behavior tidak memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi. 

Ha2: Leadership Behavior memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

PT. XYZ merupakan pengecer, roaster, dan pemilik brand speciality coffee 

yang terkemuka di dunia. Bergerak dalam retail industri, operasional PT. XYZ 

menyajikan secangkir kopi terbaik dan minuman untuk setiap pelanggan yang 

datang ke toko. Perusahaan ini juga menciptakan Experience dengan keahlian 

kopi, mitra yang memiliki passion dalam bekerja, keterlibatan masyarakat, budaya 

kopi, dan transformasi yang inovatif. 

PT. XYZ membuka toko pertamanya di Plaza Indonesia, 17 Mei 2002. 

Dengan perkembangan yang cepat, lokasi strategis, dan taktik pemasaran yang 

menarik, PT. XYZ kini berada di 200 lokasi berbeda di 12 kota besar di 

Indonesia. 

Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia terutama 

mengenai budaya organisasi, kepemimpinan dan komitmen kerja pegawai. 

Penelitian ini dilaksanakan pada April 2015 – September 2015. Adapun yang 

menjadi objek penelitian ini adalah pegawai PT. XYZ yang ditempatkan di 

delapan retail toko. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang akan ditempuh adalah cross sectional. Jenis 

penelitian ini berusaha mempelajari dinamika hubungan atau korelasi antara 

faktor-faktor risiko dengan dampaknya. Faktor risiko dan dampak diobservasi 

pada saat yang sama, artinya setiap subyek penelitian diobservasi hanya satu kali 
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saja dan faktor risiko serta dampak diukur menurut keadaan atau status pada saat 

observasi. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif desktiptif. 

Dikutip dari Rumaysha (2014), penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

tentang suatu keadaan secara objektif baik bersifat alamiah atau rekayasa dan 

dikembangkan dengan tujuan untuk menguji tiga variabel yang digunakan dalam 

penelitian tersebut. Variabel yang dimaksud adalah Budaya Organisasi (BO;X1), 

Leadership Behavior (LEAB;X2), dan Komitmen Organisasi (KO;Y). 

 
3.3 Metode Penghimpunan Data 

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari peneliti secara langsung. Teknik yang digunakan penulis untuk 

mengumpulkan data primer adalah dengan menyebarkan kuisioner. Data sekunder 

diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada seperti buku dan jurnal. 

Teknik penghimpun data yang digunakan untuk mendapatkan data primer 

adalah dengan metode kuisioner. Kuisioner akan disebarkan secara online dan 

secara langsung yang telah dipersiapkan penulis kepada responden untuk diisi 

dengan sebenar-benarnya. Dalam kuisionaire, peneliti menggunakan rating scale 

untuk mengukur variabel-variabel objek penelitian yang sifatnya kuantitatif. Skala 

ini menggunakan lima titik dengan ketentuan semakin mendekati arah ujung 

sebelah kiri artinya sangat tidak setuju, sedangkan semakin mendekati ke arah 

ujung sebelah kanan artinya sangat setuju. Berikut pola interval yang dimaksud : 
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Menurut Sugiyono (2014), dengan rating scale data mentah yang didapat berupa 

angka dapat ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden tidak akan 

menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang disediakan, tetapi menjawab 

salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Oleh karena itu, rating scale dapat 

dikatakan fleksibel, tidak terbatas pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukiur 

persepsi responden terhadap fenomena lainnya. 

3.4 Populasi 

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah pegawai dari 

PT. XYZ yang tergabung dalam district 24 berjumlah 80 orang.  

 

No Lokasi Gerai 
Jumlah Pegawai 

Total 
Manajer Supervisor Full 

Time 
Part 
Time 

1 Kemang 1 1 3 8 5 17 
2 Kemang 2 0 3 2 2 7 
3 Arkadia Tower 1 1 8 1 11 
4 Epicentrum Building 1 2 5 2 10 
5 Allianz Tower 1 1 3 1 6 
6 Tempo Scan Building 1 1 4 2 8 
7 Alamanda Tower 1 1 4 2 8 
8 Darmawangsa 1 3 5 4 13 

Total Pegawai PT. XYZ district 24 80 
Sumber: Management PT. XYZ 

    

 

 

       
 1 2 3 4 5  

Tidak Setuju           Setuju 
 

      

Tabel 3.1  Jumlah Populasi  

Gambar 3.1:  Skala Interval  
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3.5 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.2 Contoh Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

Budaya 
Organisasi 
(BO) 

Cara bagaimana 
menyelesaikan 
pekerjaan atau 
sebagai cara 
organisasi dalam 
memahami 
suatu masalah 
(Shili Sun, 
2008) 

BO1: anggota organisasi 
berkembang secara individu 
BO2: anggota tim terbuka dalam 
memberi masukan dengan jujur 
kepada satu sama lain 
BO3: anggota tim memiliki waktu 
untuk membangun kebersamaan 
antar anggota 
BO4: anggota tim selalu 
menanyakan pendapat anggota lain 
mengenai pemikiran yang ia punya. 
BO5: anggota tim selalu saling 
membantu satu sama lain 
BO6: memberikan pelayanan terbaik 
BO7: mulai dan selesai kerja tepat 
waktu 
BO8: tergabung dalam aktivitas 
sosial dari perusahaan 
(Yafang Tsai 2011) 

Interval 
1-5 

Leadership 
Behavior 
(LEAB) 

Perilaku yang 
berorientasi 
pada hubungan 
antar manusia 
yaitu 
kepemimpinan 
yang lebih 
menaruh 
perhatian pada 
perilaku 
pemimpin yang 
mengarah pada 
hubungan kerja, 
saling 
mempercayai, 
saling 
menghargai, dan 

LEAB1: Atasan saya membuat 
keputusan dengan 
mempertimbangkan masukan dari 
pegawai  
LEAB2: Atasan saya sering memuji 
hasil pekerjaan saya bisa hasil 
pekerjaan saya tersebut dinilai baik 
LEAB3: Atasan saya selalu memiliki 
tujuan operasional yang jelas 
(Ferdosi, 2013) 
LEAB4: Atasan saya sering 
memberi reward dan punishment 
atas hasil pekerjaan yang ada 
LEAB5: Pemimpin memiliki 
interaksi yang positif kepada anggota 
tim 
LEAB6: Saya sebagai anggota tim 

Interval 
1-5 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

memiliki 
hubungan yang 
hangat dengan 
staffnya. (Hoy 
& Miskel, 1982) 

merasa tertarik untuk mengikuti 
pemimpin saya 
LEAB7: Pemimpin saya selalu 
menjadi contoh bagi pegawainya 
berdasarkan visi organisasi 
(Yafang Tsai, 2011) 

Komitmen 
Organisasi 
(KO) 

Kedekatan 
pegawai 
terhadap 
organisasi 
dimana mereka 
bekerja 
(Purnama, 2013) 

KO1: Saya merasa senang bekerja 
dengan organisasi saya 
KO2:  Saya merasa bahwa anggota 
tim yang bekerja dengan saya 
memiliki kesetiaan yang besar 
kepada organisasi 
(Soulen, 2003)   
KO3: Saya merasa bahwa saya 
menerima kepercayaan dari tim ini 
KO4: Saya merasa senang berkarir 
di organisasi ini 
(Ugboro, 2006) 
KO5: Saya merasa terikat secara 
emosional dengan organisasi ini 
KO6: Saya merasa sulit 
meninggalkan organisasi ini, 
meskipun saya mau  
KO7: Saya merasa bahwa saya harus 
bertahan di organisasi ini 
KO8: Saya akan bertahan di 
organisasi ini. Karena jika saya 
keluar dari organisasi ini, saya akan 
kehilangan banyak hal 
KO9: Saya memiliki kewajiban 
untuk bertahan di organisasi ini 
KO10: Saya berat meninggalkan 
organisasi ini karena saya memiliki 
rasa kewajiban terhadap orang-orang 
didalamnya 
(Udechukwu, 2006) 

Interval 
1-5 
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3.6 Teknik Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh, maka tahap berikutnya adalah melakukan tabulasi 

data dan melakukan pengujian atas data tersebut. Pengujian atas data tersebut 

dilakukan menggunakan beberapa uji. Menurut Priyatno (2013), analisis dan 

pengujian yang dilakukan adalh uji instrument data, uji hipotesis dan uji 

reliabilitas. 

3.6.1 Uji Instrumen 

Sebelum penelitian dilakukan, maka perlu diketahui pengujian terhadap 

validitas dan realibilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan. Pengujian 

validitas dan reliabilitas daftar pertanyaan ini dimaksudkan agar daftar pertanyaan 

yang digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas memenuhi batasan yang 

disyaratkan. Uji instrument terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji Validitas adalah pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui 

seberapa cermat suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. 

Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor, dimulai 

dengan melihat factor analisis minimal 0.05 yang mengartikan bahwa analisis 

factor cukup (Priyatno, 2013). Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilihat 

dari nilai table r dengan signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah responden 

sebanyak 30 untuk pre-test. Muatan factor (Component Matrix) harus > 0,361, 

maka data tersebut dapat dikatakan valid. 
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3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap 

konsisten jika pengukuran diulang. Apabila suatu alat ukur digunakan berulang 

dan hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal 

(reliabel). Uji reliabilitas yang banyak digunakan adalah metode Cronbach Alpha. 

Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0.6. 

Menurut Sekaran (2006) reliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian atas asumsi klasik terhadap data yang akan diperoleh perlu 

untuk diidentifikasi bilamana terdapat normalitas, multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara 

normal. Metode uji normalitas dalam penelitian ini yaitu dengan melihat 

penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression 

standardized residual. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik 

menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut 

telah normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi (Ghozali,2009) Terdapat beberapa 

metode pengujiannya, dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) pada 

model regresi, dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r2) 

dengan nilai determinasi secara serentak (R2), dan dengan melihat nilai eigenvalue 

dan condition index. Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilihat melalui nilai 

Tolerance dan VIF. Jika semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai 

VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinieritas, dimana jika 

Tolerance lebih dari 0.1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas (Priyatno, 2013). 

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Ghazali,2009). 

Metode yang digunakan adalah melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi 

yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value 

(ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Jika titik-titik menyebar dengan 

pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi 

(Priyatno, 2013). 
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3.6.3 Uji Model Analisis 

3.6.3.1 Analisis Regresi 

Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan 

nilai variabel independen. Dalam penelitian ini, terdapat lebih dari satu variabel 

independen, yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasi, maka disebut sebagai 

persamaan regresi berganda. 

Berikut adalah persamaan regresi dalam penelitian ini : 

Y1 = b0 + b1X1 + b2X2 + e 

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y1  = Variabel komitmen organisai 
b0  = Kontstanta 
b1  = Koefisien regresi X1 
b2  = Koefisien regresi X2 
X1 = Variabel budaya organisasi 
X2 = Variabel leadership behavior 
e   = Tingkat kesalahan / error 

 
3.6.3.2 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai determinasi adalah 

antara nol dan satu, yaitu 0 ≤ R2 ≤ 1. Semakin angkanya mendekati 1 (satu) maka 

semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, namun jika 

semakin kecil nilai R2 maka berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen semakin terbatas.  
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3.6.4 Uji Analisis Hipotesis 

3.6.4.1 Uji t 

Uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui  

pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan  nilai t hitung dengan nilai t tabel. Taraf 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 0.05 (Confidence Interval 95%), nilai 

tersebut merupakan ukuran standart yang sering digunakan dalam penelitian. 

Menentukan t hitung dengan mengacu pada tabel Independent Sample Test, 

sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel statistik α = 5% dengan melakukan uji 2 

(dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n – k). Adapun kriteria 

pengujian uji t adalah sebagai berikut (Priyatno, 2013): 

Ho diterima jika : -ttabel < thitung < ttabel 
Ho ditolak jika : -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 

Menentukan Signifikasi : 

Ho diterima jika P value > 0,05 
Ho ditolak jika P value < 0,05 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Perusahaan PT XYZ 

Dikutip dari website perusahaan, PT XYZ adalah sebuah perusahaan atau 

jaringan kedai kopi dari Seattle, Amerika Serikat. Berdiri pada tahun 1971, 

sejarah PT XYZ diawali sebagai perusahaan yang memperdagangkan biji kopi 

saja. Pada tahun 1985, salah satu pimpinan perusahaannya membuka gerai kopi 

yang terinspirasi dari perjalanannya ke Italia. Gerai kopi pertama yang bernama Il 

Giornale inilah yang kemudian menjadi asal usul kedai kopi PT XYZ seperti 

sekarang ini.  

Pada tahun 1987, PT XYZ membuka 17 cabang di berbagai negara bagian 

Amerika Serikat yaitu, Chicago, Illionis dan Vancouver. Cabang PT XYZ yang 

berupa gerai kopi inipun dibuka di Kanada. Gerai-gerai ini merupakan gerai 

pertama yang dibuka diluar daerah Seattle. Pada tahun 1991, PT XYZ menjadi 

perusahaan Amerika pertama yang menawarkan program opsi saham termasuk 

uuntuk karyawan paruh waktu. Pada saat itu, tercatat gerai PT XYZ yang sudah 

buka sebanyak 116 toko. Ekspansi toko terus dilakukan hingga pada 1995, 

terdapat 676 gerai yang berdiri dan tersebar di Amerika Serikat. 

Selama 5 tahun berikutnya, gerai PT XYZ satu persatu buka di luar 

Amerika Serikat. Tercatat pada tahun 2000, PT XYZ telah membuka cabang di 
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kawasan asia pasifik seperti Jepang, Singapore, Filipina, Taiwan, Thailand, 

Malaysia, China, Kuwait, Korea, Lebanon, Dubai, Hongkong, Shanghai, Qatar, 

Saudi Arabia, dan Australia dengan jumlah gerai yang sudah dibuka sebanyak 

3.501 toko. Pada tahun 2002, PT XYZ membuka cabang di Oman, Austria, 

Spanyol, Jerman, Indonesia, Meksiko, Puerto Rico, Yunani, dan Cina Selatan. 

Sehingga jumlah gerainya bertambah menjadi 4.709 toko.  

PT XYZ mulai merambah ke Indonesia sejak tahun 2002. Di Indonesia, 

hak waralaba PT XYZ dimiliki oleh PT. Mitra Adi Perkasa. PT. Mitra Adi 

Perkasa merupakan perusahaan ritel dengan merek-merek kelas menengah atas di 

Indonesia (https://id.wikipedia.org/wiki/Mitra_Adiperkasa). Perusahaan ini 

memiliki jaringan ritel yang luas dengan total lebih dari 1828 gerai di lokasi ritel 

utama pada 59 kota besar dan memilliki lebih dari 21.000 karyawan. Merek lain 

dari golongan food and beverage yang hak waralabanya dimiliki oleh PT. Mitra 

Adi Perkasa yaitu, Burger King, Dominos Pizza, Cold Stone, Krispy Kreme, 

Genki Sushi, Godiva, dan masih banyak lagi. 

PT XYZ membangun gerai pertamanya di Indonesia pada 20 Mei 2002 

yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta. Selama lebih dari 13 tahun PT XYZ 

berkomitmen untuk terus menyediakan kopi kualitas terbaik dan pelayanan yang 

sempurna.  Hingga pertengahan tahun 2015, PT XYZ telah membuka kurang 

lebih 200 gerai toko. 
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4.1.2 Visi Misi Perusahaan 

PT. XYZ memiliki visi dan misi yang mendahulukan mitra kerjanya. Mitra 

kerja yang dimaksud oleh PT. XYZ ini bukan hanya partner perusahaan lain, tapi 

petani, pegawai, pelanggan, komunitas dan pemegang saham juga menjadi mitra 

kerja yang harus di jaga dengan baik. 

Misi PT. XYZ 

Misi kami: untuk menginspirasi dan memelihara jiwa kemanusiaan – satu orang, 

satu gelas, dan satu lingkungan pada saat yang bersamaan. 

PT. XYZ menanamkan misinya dalam beberapa prinsip yang harus dijalani. 

Prinsip tersebut melibatkan banyak rekan seperti: 

1. Kopi  

Ini telah, dan akan selalu mengenai kualitas. Kami berkeinginan untuk selalu 

menjaga dengan etis biji kopi terbaik, mengolahnya dengan sangat baik, dan 

meningkan kualitas hidup orang-orang yang membudidayakannya. Kami 

sangat peduli dengan ini; pekerjaan kami tidak akan pernah selesai. 

2. Partner (pegawai) 

Kami disebut partner, karena ini bukan hanya pekerjaan, inilah kegemaran 

kami. Bersama, kami menerima perbedaan untuk menciptakan tempat setiap 

dari kami bisa menjadi diri kami sendiri. Kami selalu bermartabat dan 

menghormati satu sama lain. Dan kami bersatu untuk standar tersebut. 

3. Pelanggan 
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Ketika kami sepenuhnya terlibat, terhubung, tertawa, dan meningkatkan 

hidup pelanggan kami – walau hanya sebentar. Tentu saja, hal tersebut 

dimulai dengan janji dari minuman yang dibuat dengan sempurna, tetapi 

pekerjaan kami lebih dari itu. Ini sungguh-sungguh mengenai hubungan antar 

manusia. 

4. Toko 

Ketika pelanggan punya rasa memiliki, toko kami akan menjadi surga, tempat 

persembunyian dari kekhawatiran diluar sana, tempat dimana kamu bisa 

bertemu teman-temanmu. Ini mengenai kegembiraan dalam cepatnya 

kehidupan – terkadang sepi dan terkadang ramai. Selalu penuh dengan 

kemanusiaan 

5. Lingkungan 

Setiap store merupakan bagian dari komunitas, dan kami ambil bagian dari 

tanggung jawab sosial kami untuk menjadi tetangga yang baik. Kami ingin 

diundang di tempat dimanapun bisnis kami berdiri. Kami bisa menjadi bagian 

dari aksi positif – membawa kebersamaan bagi partner, pelanggan dan 

komunitas untuk berkontribusi setiap hari. Sekarang kami tahu tanggung 

jawab kami dan potensi kami untuk kebaikan – bahkan untuk hal yang lebih 

besar. Dunia sedang mengharapkan kami untuk terus meningkatkan standar 

baru. Kami akan memimpin. 

6. Pemegang Saham 

Seperti yang telah kita bawa pada setiap daerah, kami menyukai kesuksesan 

yang menghargai pemilik saham kami. Seluruh data kami dapat 
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dipertanggung jawabkan – dan dapat diberikan kepada semua yang 

membutuhkannya. 

PT. XYZ berkomitmen untuk menjalankan kepemimpinan berbasis 

lingkungan disemua aspek dalam bisnis. Kami menjalankan misi ini dengan 

komitmen untuk: 

 Mengerti issue lingkungan dan berbagi informasi dengan partner lain. 

 Mengembangkan inovasi dan solusi yang fleksibel dalam membawa 

perbedaan. 

 Hanya membeli, menjual, dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. 

 Mengakui bahwa tanggung jawab keuangan itu penting untuk masa depan 

lingkungan kami. 

 Menanamkan tanggung jawab terhadap lingkungan pada nilai-nilai 

perusahaan. 

 Mendorong seluruh partner untuk berbagi dalam misi kami. 

 (sumber: website PT XYZ) 
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4.1.3. Struktur Organisasi  

Berikut ini struktur organisasi operasional pada setiap distrik di PT XYZ. 

  

 

 

4. 2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1. Populasi  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh partners pada 

seluruh level sebanyak 80 orang yang bekerja di distrik 24, kecuali manajer 

distrik. Dari 80 orang, terdapat 8 orang dengan jabatan Store Manager, 3 orang 

District Manager 

Store Manager Store Manager 

Supervisor 

Store Manager 

Assistant Manager 

Full-time Barista 

Part-time Barista 

Sumber: Management PT XYZ 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi PT.XYZ 
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Assistant Manager, 12 orang Supervisor, 39 pekerja full-time, dan 16 pekerja 

paruh waktu.  

Oleh karena jumlah populasi yang kurang dari 100, maka jumlah populasi 

tersebut dijadikan sampel untuk penelitian ini. Sampel penelitian ini berjumlah 67 

responden dari 80 orang total populasi karena 5 orang sedang cuti dan sisanya 

dinyatakan belum lulus masa percobaan.  

4.2.2. Screening 

  

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015 

Menurut data yang didapat, dari 75 total responden yang menyatakan 

bahwa ia memang bekerja di PT XYZ, 8 orang diantaranya menyatakan belum 

lulus masa percobaan atau sebesar 11% dari total responden, sedangkan 67 orang 

lainnya menyatakan telah lulus masa percobaan atau sebesar 89% dari total 

89% 

11% 

Apakah anda telah lulus masa percobaan 
(probation)?  

Sudah

Belum

Gambar 4.2: Diagram screening responden 
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responden. Dari data tersebut disimpulkan bahwa hanya 89% dari seluruh 

responden yang dapat diteliti. 

4.2.3. Profil Responden 

4.2.3.1. Jenis Kelamin 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015 

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, dari 67 total responden yang 

lolos pertanyaan saringan, 20 orang diantaranya adalah laki-laki atau sebesar 30% 

dari total responden dan 47 orang sisanya adalah perempuan atau sebesar 70% 

dari total responden. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden 

adalah perempuan. 

 

30% 

70% 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki

Perempuan

Gambar 4.3: Diagram jenis kelamin responden 
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4.2.3.2. Usia 

 

 

  

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia dibawah 20 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 5% dari total 67 

responden, sementara responden yang berusia dengan rentang antara 20 tahun 

hingga 25 tahun sebanyak 49 orang atau sebesar 73%, responden dengan usia 

antara 26 tahun hingga 30 tahun sebanyak 11 orang atau sebesar 16%, dan 

responden dengan usia diatas 30 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 6% dari 

total responden. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 20 tahun 

hingga 25 tahun. 

 

5% 

73% 

16% 

6% 

Usia 

< 20tahun

20 - 25 tahun

26 - 30 tahun

> 30 tahun

Gambar 4.4: Diagram usia responden 
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4.2.3.3 Pendidikan Terakhir 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015 

Dari data yang diperoleh, responden dengan pendidikan terakhir 

SMA/SMK/Sederajat berjumlah 40 orang atau sebesar 60% dari total responden. 

Sedangkan responden dengan pendidikan terakhir Akademi (D1/D3/Sederajat) 

berjumlah 17 orang atau sebesar 25% dari total responden, dan responden dengan 

pendidikan terakhir strata satu berjumlah 10 orang atau sebesar 15% dari total 

responden. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang berpartisipasi 

dalam kuesioner penelitian memiliki pendidikan terakhir SMA atau SMK atau 

sederajat. 

 

 

60% 
25% 

15% 

Pendidikan Terakhir 

SMA/SMK/Sederajat

Akademi (D1/D3/Sederajat)

Strata Satu

Gambar 4.5: Diagram pendidikan responden 
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4.2.3.4. Masa Kerja 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang 

masa kerjanya 3 hingga 6 bulan sebanyak 10 orang atau sebesar 15% dari total 

responden, responden yang memiliki masa kerja selama 6 bulan hingga 1 tahun 

sebanyak 14 orang atau sebesar 21% dari total responden, responden dengan masa 

kerja selama 1 hingga 2 tahun sebanyak 21 orang atau sebesar 31% dari total 

responden, dan responden yang memiliki masa kerja selama 2 hingga 3 tahun 

sebanyak 9 orang atau sebanyak 14% dari total responden, sementara responden 

yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun sebanyak 13 orang atau sebesar 19% 

dari total responden. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden telah bekerja di perusahaan tersebut selama 1 tahun hingga 2 tahun. 

15% 

21% 

31% 

14% 

19% 

Masa Kerja 

3 - 6 bulan

6 bulan - 1 tahun

1 - 2 tahun

2 - 3 tahun

> 3 tahun

Gambar 4.6: Diagram masa kerja responden 
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4.2.4 Hasil Uji Pre-Test 

Uji Pre-Test ini dilakukan dengan menyebar kuisioner kepada 30 

responden. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan 

valid untuk diteliti lebih lanjut. 

4.2.4.1. Hasil Pre-Test Uji Validitas 

Pada tabel berikut dapat diketahui hasil uji validitas pada ketiga variabel. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil pre-test 

untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO), 

Bartlett’s test of sphericity (signifikasi/Sig), Anti image matrices (MSA) dan 

factor loading of component matrix (factor loading).  

Variabel 
Laten Indikator KMO MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan > 0.5 > 0.5 ≥ 0.361 Valid 

Budaya 
Organisasi 

Rekan kerja saya selalu 
memberi masukan tentang 
pekerjaan dengan jujur 

0.707 

0.724 0.772 Valid 

Saya dan rekan kerja 
memiliki waktu untuk 
membangun kebersamaan 
diluar jam kerja 

0.557 0.596 Valid 

Dalam kerja tim, setiap 
anggota selalu saling 
membantu satu sama lain 

0.683 0.846 Valid 

Dalam bekerja, anggota 
tim selalu memberikan 
pelayanan terbaik 

0.819 0.783 Valid 

Anggota tim berpartisipasi 
dalam aktivitas sosial yang 
dijalankan perusahaan 

0.635 0.618 Valid 

Tabel 4.1: Hasil  Pre-Test Uji Validitas 
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Variabel 
Laten Indikator KMO MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan > 0.5 > 0.5 ≥ 0.361 Valid 

Leadership 
Behavior 

Atasan saya sering memuji 
hasil pekerjaan pegawainya 
jika hasil pekerjaannya 
baik 

0.818 

0.802 0.610 Valid 

Atasan saya selalu 
memiliki tujuan 
operasional yang jelas 

0.847 0.908 Valid 

Atasan saya sering 
memberi reward dan 
punishment atas hasil 
pekerjaan yang ada 

0.804 0.884 Valid 

Saya selalu tertarik untuk 
mengikuti pemimpin saya 

0.860 0.847 Valid 

Saya merasa bahwa atasan 
saya selalu bisa dijadikan 
contoh bagi anggotanya 
berdasarkan visi organisasi 

0.779 0.895 Valid 

Komitmen 
Organisasi 

Saya merasa bahwa saya 
menerima kepercayaan dari 
tim saya 

0.856 

0.878 0.775 Valid 

Saya merasa senang 
berkarir di organisasi ini 

0.824 0.736 Valid 

Saya merasa terikat secara 
emosional dengan 
organisasi ini 

0.913 0.806 Valid 

Saya merasa sulit 
meninggalkan organisasi 
ini, meskipun saya mau 

0.826 0.769 Valid 

Saya merasa bahwa saya 
harus bertahan di 
oprganisasi ini 

0.814 0.914 Valid 

Saya akan bertahan di 
organisasi ini. Karena jika 
saya keluar dari organisasi 
ini, saya akan kehilangan 
banyak hal 

0.963 0.814 Valid 

Saya memiliki kewajiban 
untuk bertahan di 
organisasi ini 

0.826 0.842 Valid 

Lanjutan 
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Variabel 
Laten Indikator KMO MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan > 0.5 > 0.5 ≥ 0.361 Valid 

Saya berat meninggalkan 
organisasi ini karena saya 
memiliki rasa kewajiban 
terhadap orang-orang 
didalamnya 

0.834 0.800 Valid 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh indikator memenuhi syarat 

nilai untuk dinyatakan valid. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan 

yang menjadi indikator dinyatakan valid.  

4.2.4.2. Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas 

Dapat dilihat dari tabel dibawah pengukur hasil Uji Reliabilitas dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

Variabel Cornbach's 
Alpha Kriteria 

Budaya Organisasi  0.804 Reliable 
Leadership Behavior 0.889 Reliable 
Komitmen Organisasi 0.921 Reliable 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada 

setiap variabel adalah reliable. Hal tersebut ditunjukan dengan keseluruhan nilai 

Cornbach’s Alpha pada uji tersebut adalah 0,804 s/d 0,921 (nilai yang 

diisyaratkan > 0,6). Hal ini menunjukan bahwa setiap indikator dinyatakan 

reliable dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

Tabel 4.2: Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas 
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4.3. Analisis Uji Instrumen 

Uji Validitas dan Reliabilitas ini diolah setelah peneliti mendapatkan data 

dari 67 responden. Uji Validitas bertujuan untulk mengukur valid tidaknya suatu 

item pertanyaan, validitas adalah bukti bahwa instrumen, teknik, atau proses yang 

digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar dapat mengukur konsep 

tersebut (Sarjono, 2011). Sementara Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur 

konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap item pernyataan didalam sebuah 

kuesioner. 

4.3.1 Uji Validitas 

Pada uji ini, kriteria indikator untuk dinyatakan valid adalah Kaiser-

Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO), Bartlett’s test of sphericity 

(signifikasi/Sig), dan Anti image matrices (MSA) yang lebih dari 0,5 (> 0.5) serta 

nilai factor loading of component matrix (factor loading) yang lebih dari sama 

dengan 0,361 (≥ 0.361).  

 

Variabel 
Laten Indikator KMO MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan > 0.5 > 0.5 ≥ 0.361 Valid 

Budaya 
Organisasi 

Rekan kerja saya selalu 
memberi masukan tentang 
pekerjaan dengan jujur 

0.711 

0.666 0.525 Valid 

Saya dan rekan kerja 
memiliki waktu untuk 
membangun kebersamaan 
diluar jam kerja 

0.680 0.675 Valid 

Dalam kerja tim, setiap 
anggota selalu saling 
membantu satu sama lain 

0.691 0.772 Valid 

Tabel 4.3: Hasil Uji Validitas 
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Variabel 
Laten Indikator KMO MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan > 0.5 > 0.5 ≥ 0.361 Valid 
Dalam bekerja, anggota 
tim selalu memberikan 
pelayanan terbaik 

0.756 0.777 Valid 

Anggota tim selalu mulai 
dan selesai kerja tepat 
waktu 

0.768 0.454 Valid 

Anggota tim berpartisipasi 
dalam aktivitas sosial yang 
dijalankan perusahaan 

0.721 0.662 Valid 

Leadership 
Behavior 

Atasan saya sering memuji 
hasil pekerjaan pegawainya 
jika hasil pekerjaannya 
baik 

0.770 

0.726 0.523 Valid 

Atasan saya selalu 
memiliki tujuan 
operasional yang jelas 

0.809 0.743 Valid 

Atasan saya sering 
memberi reward dan 
punishment atas hasil 
pekerjaan yang ada 

0.766 0.752 Valid 

Saya selalu tertarik untuk 
mengikuti pemimpin saya 0.756 0.791 Valid 

Saya merasa bahwa atasan 
saya selalu bisa dijadikan 
contoh bagi anggotanya 
berdasarkan visi organisasi 

0.774 0.881 Valid 

Komitmen 
Organisasi 

Saya merasa bahwa saya 
menerima kepercayaan dari 
tim saya 

0.881 

0.870 0.681 Valid 

Saya merasa senang 
berkarir di organisasi ini 0.854 0.696 Valid 

Saya merasa terikat secara 
emosional dengan 
organisasi ini 

0.945 0.677 Valid 

Saya merasa sulit 
meninggalkan organisasi 
ini, meskipun saya mau 

0.910 0.726 Valid 

Saya merasa bahwa saya 
harus bertahan di 
oprganisasi ini 

0.868 0.885 Valid 

Saya akan bertahan di 
organisasi ini. Karena jika 
saya keluar dari organisasi 
ini, saya akan kehilangan 

0.936 0.840 Valid 

Lanjutan 
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Variabel 
Laten Indikator KMO MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan > 0.5 > 0.5 ≥ 0.361 Valid 
banyak hal 

Saya memiliki kewajiban 
untuk bertahan di 
organisasi ini 

0.841 0.848 Valid 

Saya berat meninggalkan 
organisasi ini karena saya 
memiliki rasa kewajiban 
terhadap orang-orang 
didalamnya 

0.855 0.828 Valid 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh indikator dinyatakan valid 

dan dapat digunakan untuk penelitian. 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Dalam uji ini, variabel dikatakan reliabel ketika nilai cornbach’s Alpha 

dari variabel tersebut diatas 0.6 ( > 0.6). Uji ini dilakukan setelah peneliti 

menerima seluruh kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

Variabel Cornbach's 
Alpha Kriteria 

Budaya Organisasi  0.680 Reliable 
Leadership Behavior 0.776 Reliable 
Komitmen 
Organisasi 0.904 Reliable 

Tabel diatas menyatakan bahwa Cornbach’s alpha tiap variabel berkisar 

dari 0,680 s/d 0,904. Maka dari itu, semua variabel diatas dinyatakan reliabel. 

 

 

Tabel 4.4: Hasil Uji Reliabilitas 
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4.4. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear dapat dikatakan sebagai model yang baik jika 

memenuhi kriteria asumsi klasik (Sarjono, 2011). Karena itu, uji asumsi klasik 

sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi.  

4.4.1. Data Outlier 

Peneliti melakukan outlier atau pengurangan pada data yang diidentifikasi 

tidak normal seperti, seluruh pertanyaan dijawab “sangat setuju” atau ”sangat 

tidak setuju” oleh responden (pilihan interval nomor 1 atau 5) atau data yang 

ditemukan tidak lengkap dijawab. Berikut data yang di outlier oleh peneliti. 

  Keterangan Jumlah 
Total Populasi   80 
Jumlah responden (80-4-9) 67 
Outlier   4 
Jumlah responden akhir (67-4) 63 

 

4.4.2. Uji Normalitas 

Uji Normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

suatu distribusi data. Data diuji menggunakan Kolmogorov-Smirnov dimana 

sebuah data dikatakan normal ketika nilai Sig. pada kolom Komogorov Smirnov 

tersebut lebih dari 0,05 (>0,05). 

 

 

Tabel 4.5: Data Outlier 
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Budaya 
Organisasi 

(BO) 

Leadership 
Behavior 
(LEAB) 

Komitmen 
Organisasi 

(KO) 

N 63 63 63 
Normal Parameters Mean 4,248 4,288 3,896 

Std. Deviation 0,495 0,485 0,771 
Most Extreme 
Differences 

Absolute 0,105 0,108 0,109 
Positive 0,070 0,076 0,76 
Negative -0,105 -0,108 -0,109 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,105 0,108 0,109 
Asym. Sig. (2-tailed) 0,081 0,067 0,062 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel dinyatakan 

normal. Karena ketiga variabel memiliki nilai signifikansi uji Kolmogorov-

Smirnov lebih dari 0,05. 

4.4.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas atau Uji Multikolerasi berfungsi untuk mengetahui 

apakah hubungan di antara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau 

tidak. Menurut Wijaya dalam Sarjono (2011), multikorelasi adalah kolerasi yang 

sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel 

bebas. Uji Multikorelasi yang paling sering digunakan adalah dengan melihat 

VIF.  

 

Model 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 
1 Budaya_Organisasi 0,754 1,326 
  Leadership_Behavior 0,754 1,326 
a. Dependent Variable : Komitmen_Organisasi 

Tabel 4.6  Hasil Uji Normalitas 

Tabel 4.7  Hasil Uji Multikolinearitas 
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 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada kedua variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikorelasi. Karena 

kedua variabel memiliki nilai VIF 1,326. Artinya, nilai VIF ini lebih kecil 

daripada 10 (1,326 < 10). 

4.4.4. Uji Heterokedatisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Ghazali,2009). 

Metode yang digunakan adalah melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi 

yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value 

(ZPRED) dengan studentized residual (SRESID).  

Gambar 4.7: Hasil Uji Heterokedatisitas 
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Dari Gambar 4.7 diatas dapat dilihat bahwa pernyebaran pola titik pada 

scatterplots tersebar rata, berada di kiri, kanan, atas maupun dibawah  angka 0 

(nol). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak 

mengalami gejala heterokedatisitas 

4.5. Uji Model Analisis 

4.5.1. Analisis Regresi 

Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan 

nilai variabel independen. Dalam penelitian ini, terdapat lebih dari satu variabel 

independen, yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasi, maka disebut sebagai 

persamaan regresi berganda. 

Berikut ini adalah hasil regresi menggunakan SPSS 22: 

 

ANOVA 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12,069 2 6,035 14,605 0,000 
  Residual 24,791 60 0,413     
  Total 36,861 62       
a. Dependent Variable : 
Komitmen_Organisasi 

    b. Predictors: (Constant), Budaya_Organisasi, Leadership_Behavior 
  

Tabel 4.8  Tabel  ANOVA 
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Tabel ANOVA diatas menunjukan fhitung, yaitu sebesar 14,605. Sementara 

itu, untuk menentukan persamaan regresi dan mengetahui pengaruh setiap 

variabel independent terhadap variabel dependent, digunakan tabel koefisien.  

Berikut ini persamaan regresi yang akan dibentuk. 

Y1 = b0 + b1X1 + b2X2 +e 

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y1  = Variabel komitmen organisai 
b0 = Kontstanta 
b1 = Koefisien regresi X1 
b2 = Koefisien regresi X2 
X1 = Variabel budaya organisasi 
X2 = Variabel leadership behavior 
e  = Tingkat kesalahan / error 

 

Coefficienta 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -0,386 0,825 
 

-0,468 0,641 

  Budaya_Organisasi 0,710 0,190 0,457 3,745 0,000 

  Leadership_Behavior 0,295 0,194 0,186 1,526 0,132 

a. Dependent variable: 
Komitmen_Organisasi 

    

 

Dari tabel diatas maka persamaan regresi penelitian ini adalah:  

  KO = -0,386 + 0,710BO + 0,295LEAB + e 

Hal tersebut menyebabkan, jika nilai variabel BO dan LEAB tidak 

bertambah maka nilai variabel KO adalah -0,386. Dengan kata lain, jika kedua 

Tabel 4.9  Tabel  Model  Regresi 
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variabel independen tidak memberi kontribusi dalam kenaikan skor (kenaikan 

skor =0), maka hal tersebut akan mengurangi komitmen organisasi sebanyak 

0,386.  Lalu, setiap kenaikan 1 nilai dari variabel BO, maka variabel tersebut akan 

memberikan kenaikan skor sebesar 0,710. Koefisien variabel BO juga 

berpengaruh signifikan terhadap variabel KO. Hal ini terlihat dari tingkat 

signifikansi variabel BO sebesar 0,000 (0,000407) yang lebih kecil daripada 0,05. 

Sementara setiap kenaikan 1 nilai dari variabel LEAB akan memberikan kenaikan 

skor sebesar 0,295. Meskipun, koefisien variabel LEAB tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel KO. Hal ini dapat diketahui dari tingkat signifikansi 

variabel LEAB sebesar 0,132 yang lebih besar daripada 0,05. 

4.5.2. Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai determinasi adalah 

antara nol dan satu, yaitu 0 ≤ R2 ≤ 1. Semakin angkanya mendekati 1 (satu) maka 

semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, namun jika 

semakin kecil nilai R2 maka berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen semakin terbatas. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 0,572a 0,327 0,305 0,64280 
a. Predictors: (Constant), Budaya_Organisasi, 
Leadership_Behavior 
b. Dependent Variable : Komitmen_Organisasi 

 

Tabel 4.10  Tabel  Koefisiensi Determinasi 
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Pada tabel diatas dapat diketahui nilai R Square dari model sebesar 0,327 ( 

atau 32%). Artinya, variabel Budaya Organisasi dan Leadership Behavior 

memberi pengaruh sebesar 32% dan 68% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Maka hasil dari analisis koefisien determinasi persamaan ini adalah  0 ≤ 0,327 ≤ 

1. 

4.6. Uji Analisis Hipotesis 

4.6.1. Uji t 

Uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui  

pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan  nilai thitung dengan nilai ttabel. Taraf 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 0.05 (Confidence Interval 95%), nilai 

tersebut merupakan ukuran standart yang sering digunakan dalam penelitian. 

Menentukan thitung dengan mengacu pada tabel Independent Sample Test, 

sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel statistik α = 5% dengan melakukan uji 2 

(dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n – k). Adapun kriteria 

pengujian uji t adalah sebagai berikut: 

Ho diterima jika : -ttabel < thitung < ttabel 

Ho ditolak jika : -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 

Menentukan Signifikasi : 

Ho diterima jika P value > 0,05 

Ho ditolak jika P value < 0,05 
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 Dari tabel diatas dapat ditemukan thitung. Sementara ttabel dapat dicari 

dalam tabel atau mengkalkulasikannya dalam SPSS. Untuk proses pengolahan 

data kali ini, peneliti menggunakan SPSS untuk menentukan ttabel. Nilai ttabel yang 

ditemukan untuk df (degree of freedom) sebanyak 61 dan dengan tingkat 

kepercayaan 5% adalah 1,67. 

4.6.1.1 Pengujian secara individual antara variabel Budaya Organisasi dan 

Komitmen Organisasi 

Hipotesis 

Ho1: Budaya Organisasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi district 24 PT. XYZ. 

Ha1: Budaya Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen Organisasi 

district 24 PT. XYZ. 

Dasar Pengambilan Keputusan 

1. thitung < ttabel : Ho diterima 

2. thitung > ttabel  : Ho ditolak 

Coefficienta 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -0,386 0,825 
 

-0,468 0,641 

  Budaya_Organisasi 0,710 0,190 0,457 3,745 0,000 

  Leadership_Behavior 0,295 0,194 0,186 1,526 0,132 

a. Dependent variable: 
Komitmen_Organisasi 

    

Tabel 4.11  Tabel thitung 
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Pada tabel koefisien diatas tertera bahwa thitung variabel BO sebesar 3,745. 

Artinya, thitung > ttabel (3,745 > 1,67). Dengan demikian Ho ditolak yang 

memberikan kesimpulan bahwa variabel BO berpengaruh positif terhadap variabel 

KO. Artinya budaya organisasi yang baik menjadi salah satu alasan bagi pegawai 

district 24 PT. XYZ untuk komitmen pada organisasi. 

4.6.1.2. Pengujian secara individual antara variabel Leadership Behavior dan 

Komitmen Organisasi 

Hipotesis 

Ho2: Leadership Behavior tidak memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi district 24 PT. XYZ. 

Ha2: Leadership Behavior memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi district 24 PT. XYZ. 

Dasar Pengambilan Keputusan 

1. thitung < ttabel : Ho diterima 

2. thitung > ttabel  : Ho ditolak 

Pada tabel koefisien diatas tertera bahwa thitung variabel LEAB sebesar 1,526. 

Artinya thitung < ttabel (1,526 < 1,67). Dengan demikian Ho diterima yang 

memberikan kesimpulan bahwa variabel LEAB tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap KO. Artinya perilaku pemimpin tidak menjadi alasan bagi pegawai 

district 24 PT. XYZ untuk komitmen kepada organisasi. 
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4.7. Implikasi Manajerial 

Setelah peneliti melakukan pengolahan data dan analisi data, peneliti dapat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan melalui implikasi 

manajerial. Peneliti mencoba memberikan analisis tambahan untuk memperkuat 

gambaran penelitian tersebut dengan menggunakan data rata-rata jawab responden 

dalam mengemukakan alaternatif pemecahan masalah.  

 

Variabel Indikator Average Value 

Budaya 
Organisasi 

Rekan kerja saya selalu memberi masukan tentang 
pekerjaan dengan jujur 4,24 

Saya dan rekan kerja memiliki waktu untuk 
membangun kebersamaan diluar jam kerja 4,18 

Dalam kerja tim, setiap anggota selalu saling 
membantu satu sama lain 4,55 

Dalam bekerja, anggota tim selalu memberikan 
pelayanan terbaik 4,46 

Anggota tim selalu mulai dan selesai kerja tepat 
waktu 3,63 

Anggota tim berpartisipasi dalam aktivitas sosial 
yang dijalankan perusahaan 4,24 

Dari tabel diatas, dapat diketahui indikator yang menjadi sorotan peneliti, 

yaitu indikator dengan rerata tertinggi dalam kerja tim, setiap anggota selalu 

saling membantu satu sama lain dan indikator dengan rerata terendah, anggota tim 

selalu mulai dan selesai kerja tepat waktu. 

Sementara average value terendah adalah indikator yang menyinggung 

tentang durasi jam kerja. Peneliti juga menerima banyak masukan dari responden 

bahwa shift sering berakhir tidak tepat pada waktunya. Selesainya shift seringkali 

mundur lebih dari satu jam. Banyak hal yang menyebabkan faktor tersebut antara 

Tabel 4.12 Tabel Average Value 
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lain laporan dari supervisor yang belum selesai, jadwal pemeliharaan mesin di 

toko yang memakan waktu sangat lama, atau kejadian tak terduga seperti 

kebocoran atau kekurangan material. Ini menjadi penting bagi pegawai karena 

pegawai merasa waktu kerjanya ditambah tanpa dibayar. Hal ini dapat menjadi 

masukan bagi perusahaan untuk lebih teliti dalam menentukan jam kerja dan 

memberikan pembagian kerja yang jelas agar efisiensi pekerjaan dalam setiap 

shift dapat lebih ditingkatkan. untuk dapat meningkatkan dan memotivasi personel 

untuk mulai dan selesai kerja tepat waktu, setiap store dapat memberlakukan 

reward dan punishmen.Misalnya, personel yang datang terlambat harus mendapat 

pekerjaan tambahan seperti, menyikat lantai atau membersihkan langit-langit 

toko. Sementara personel yang memperlambat selesainya shift akan dikenai 

denda. Untuk penghargaan bagi shift yang mulai dan selesai tepat waktu akan 

dibebaskan biaya parkir pada hari tersebut. 

Dalam hal operasional, pegawai meyakini dengan saling membantu, 

pekerjaan untuk shift tersebut akan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. 

Setiap personel dapat saling membantu pekerjaan personel lainnya karena setiap 

personel telah dilatih untuk dapat ditempatkan dalam pekerjaan apapun kecuali 

pekerjaan-pekerjaan supervisor yang tidak dapat dikerjaan oleh pegawai. Hal ini 

harus dipertahankan, karena ini merupakan budaya yang positif dan menjadi salah 

satu alasan mengapa seorang pegawai bertahan di perusahaan ini. Dapat menjadi 

masukan bagi setiap store yang tergabung dalam district 24, bahwa budaya saling 

membantu ini harus terus dijadikan kebiasaan. Untuk mempertahankan kerja sama 

tim, kedekatan antar personel harus dibina. Dengan adanya pendekatan antar 

personel, maka rasa memiliki akan suatu organisasi akan tumbuh sehingga tim 
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menjadi lebih solid. Solidaritas tim yang terbentuk ini akan menjadi budaya yang 

baik untuk diteruskan ke generasi seterusnya. Perusahaan memberikan 2 hari bagi 

pegawainya untuk staff day out. Dalam kegiatan tersebut para pegawai diajak ke 

lokasi rekreasi untuk bersenang-senang. Tidak hanya bersenang-senang, 

perusahaan juga menyiapkan kegiatan kelompok yang dapat menyatukan 

pegawai. Kegiatan ini harus ditingkatkan, namun tidak hanya dalam skala besar, 

tapi ada baiknya tiap distrikpun juga mengadakan staff day out-nya sendiri. Selain 

untuk silaturahmi dengan pegawai toko dari satu distrik sendiri, kegiatan ini juga 

dapat membina keakraban satu-sama lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh budaya organisasi 

dan leadership behavior terhadap komitmen organisasi pada partner PT. XYZ 

yang bekerja di district 24, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel budaya 

organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi 

partner. 

2. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel leadership 

behavior tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen 

organisasi partner.  

3. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel yang 

paling dominan mempengaruhi komitmen organisasi adalah budaya 

organisasi. 

5.2 Saran 

Terkait pada hasil analisis yang menyatakan bahwa budaya organisasi 

memberi pengaruh yang signifikan kepada komitmen organisasi, maka peneliti 

memberikan beberapa saran, yaitu: 
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Bagi PT. XYZ 

1. Untuk memberlakukan reward bagi personel yang mulai dan selesai bekerja 

tepat waktu. Reward dapat berupa makan siang, atau dibebaskan biaya parkir. 

2. Memberlakukan punishment bagi personel yang tidak mulai dan selesai 

bekerja tepat waktu. Punishment dapat berupa denda, atau tugas tambahan 

seperti menyikat lantai atau membersikan langit-langit. 

3. Membina keakraban antar personel dalam tim, agar kerja sama tim dapat 

terus dipertahankan yaitu dengan meningkatkan kualitas staff day out yang 

selama ini sudah berlangsung, dan mengadakan staff day out untuk masing-

masing distrik. 

Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya diharapkkan dapat memperluas mengenai kajian dan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi komitmen organisasi. Misalnya, apakah ada variabel 

lain yang mempengaruhi komitmen organisasi yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini dan atau bagaimana cara yang dilakukan perusahaan dan partner 

untuk meningkatkan komitmen organisasi. 
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