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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam perusahaan ataupun dalam

sebuah organisasi. Disamping sumber daya alam dan sumber daya modal, sumber daya

manusia memiliki peranan vital dalam mencapai tujuan dan kesuksesan dari

perusahaan/organisasi tersebut.

Secanggih apapun teknologi yang dipergunakan dalam suatu organisasi serta sebesar

apapun modal organisasi, karyawan dalam organisasilah yang pada akhirnya akan

menjalankannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa didukung dengan kualitas yang baik dari

karyawan dalam melaksanakan tugasnya keberhasilan organisasi tidak akan tercapai.

Kontribusi karyawan pada suatu organisasi akan menentukan maju ataupun mundurnya

organisasi.

Di dalam suatu perusahaan atau organisasi sangat penting untuk memberikan kondisi

lingkungan yang membuat karyawan atau anggotanya nyaman saat bekerja sehingga dapat

menciptakan kelompok kerja yang solid dan memiliki kepuasan dalam berkerja dan semangat

kerja yang tinggi. Dimana interaksi antar karyawan dalam organisasi tersebut harus dijaga

dan terus diselaraskan agar organisasi tersebut tetap eksis.

Menurut Meyer dan Allen (1997) bahwa pengalaman kerja yang sesuai dengan nilai-

nilai personal individu atau dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi individu akan menjadi

penguat bagi individu tersebut, yang kemudian akan mempengaruhi komitmen terhadap

organisasi.
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Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh Accenture (lembaga konsultasi bisnis dan

manajemen Amerika Serikat) di Indonesia, dikatakan bahwa pekerja atau karyawan yang

bekerja di Indonesia disebut-sebut paling tidak bahagia di dunia. Indonesia berada di urutan

pertama negara tempat orang-orang memiliki tingkat kepuasan dan kebahagiaan terendah di

dunia. Studi yang yang mengatakan tentang hal tersebut bahwa hanya 18% dari kelompok

responden karyawan di indonesia yang mengatakan puas dengan kualitas kehidupan serta

kebahagiaan di tempat kerja. Tiga masalah yang paling dikeluhkan adalah keseimbangan

antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, besaran gaji dan tunjangan, serta ketersediaan

jenjang karir. Sisi internal setiap karyawan yang paling berpengaruh dalam perbaikan

kepuasan di tempat kerja ini. Memang faktor eksternal tak boleh dilewatkan. Akan tetapi jika

mampu melakukan manajemen diri secara lebih baik, besar kemungkinan terjadi perbaikan

dalam hal kepuasan bekerja, yang tentunya berbanding lurus dengan kinerja di tempat kerja.

(www.Kompasiana.com )

Pada oktober 2012 yang lalu, di Jakarta jutaan buruh di Indonesia melakukan aksi

mogok nasional menuntut dihapuskannya sistem outsourcing. Sekitar dua juta buruh dari 80

kawasan industri mogok massal untuk menuntut perbaikan kesejahteraan antara lain

penghapusan sistem outsourcing, tidak ada lagi upah rendah dan jaminan kesehatan. Hal

tersebut diduga karena adanya miskomunikasi antara pimpinan serikat pekerja dengan

anggota-anggotanya. Sehingga mengesankan outsourcing harus dihapuskan, padahal dalam

kenyataannya, praktek outsourcing itulah yang melanggar UU, yang gajinya kurang dan lain-

lain. Hal seperti itu yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat berdampak

sangat besar dan luas. (www.bbc.co.uk)

Seperti halnya dalam salah satu perusahaan retail yang ada di Indonesia yaitu

Starbucks Coffee Indonesia, ditemukan kasus bahwa banyak partners barista yang merasa
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kurang puas terhadap pekerjaanya. Hal tersebut diperoleh berdasarkan pernyataan dari

narasumber bahwa:

“kurang lebih memang banyak partner yang mengeluh terhadap pekerjaanya di
Starbucks awalnya karena adanya miskomunikasi, jadi konflik antar partner barista gitu...
nah biasanya mereka kalo sudah diomongin gitu masih merasa kurang puas. Mereka
mulai memiliki keinginan untuk keluar dari pekerjaannya” – Store manajer Starbucks
district 2.

Banyak faktor penyebab karyawan ingin keluar dari pekerjaanya misalnya

dikarenakan ketidakpuasan kompensasi yang diberikan, lingkungan kerja yang tidak nyaman,

rekan kerja yang tidak menyenangkan, terlalu banyak konflik, komunikasi yang tidak terjalin

dengan baik, dan masih banyak faktor lainnya. (Robins, 2008)

PT. Sari Coffee (Starbucks coffee Indonesia) adalah perusahaan kopi berjaringan

internasional yang menjual kopi terbaik di dunia dan memberikan jasa pelayanan kopi yang

terbaik. Salah satu kesan yang selalu ingin disampaikan oleh Starbucks kepada pelanggan itu

sendiri adalah dengan memberikan starbucks experience kepada setiap pelanggannya.

Starbucks experience adalah sebuah pengalaman yang ingin diciptakan oleh Starbucks

melalui partners mereka kepada para pelanggan Starbucks yang berkunjung ke gerai kopi

tersebut. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan memberikan servis yang baik seperti

menyapa mereka, mengingat nama mereka, mengingat minuman favorite mereka,

menghidangkan minuman dan produk yang berkualitas, menciptakan lingkungan store yang

bersih dan nyaman, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dan selalu menggunakan

“yes” filosofi kepada pelanggannya.

Bagi Starbucks coffee, Service adalah hal yang paling mendasar dari perusahaannya.

Starbucks experience dapat diperoleh tidak hanya dari sensasi kopinya saja, tetapi juga dari

partners Starbucks yang ramah dan berkualitas. Sehingga setiap pelanggan dapat merasa

nyaman dan memiliki sensasi yang berbeda saat berkunjung ke Starbucks.
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Partners barista adalah karyawan-karyawan Starbucks yang bekerja secara langsung

dalam pembuatan dan pelayanan kopi kepada para pelanggan Starbucks. Merekalah yang

menyajikan kopi – kopi terbaik dari Starbucks kepada para pelanggan dan menciptakan setiap

experience kepada para pelanggan. Dikatakan partners karena Starbucks tidak ingin

membuat adanya sebuah jarak atau pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap

karyawannya.

Starbucks Coffee itu sendiri memilki banyak cabang yang berlokasi di berbagai

daerah di Indonesia. Khususnya di daerah Jakarta, Starbucks terbagi atas beberapa district

(wilayah) yang mencakup beberapa gerai Starbucks yang berlokasi di berbagai tempat

strategis di Jakarta. Salah satu district teramai di daerah Jakarta adalah district 2.

Demi tercapainya tujuan dari Starbucks tersebut, Starbucks membutuhkan hal lain

selain dari sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, Starbucks membutuhkan

karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. sehingga dapat menjaga

standar kualitas yang telah dimiliki Starbucks dan dapat menghasilkan kinerja yang maksimal

dari masing-masing partners barista.

Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang lebih dari aktivitas sekedar mengatur kertas,

menulis kode program, menunggu pelanggan, atau mengendarai sebuah truk. Setiap

pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan-atasanya, mengikuti peraturan

dan kebijakan organisasional, memenuhi standar-standar kinerja, menerima kondisi-kondisi

kerja yang kadang kali kurang ideal, dan lain-lain. (Robins, 2008) Jika seseorang karyawan

merasa puas terhadap pekerjaanya, dan didukung dengan kondisi kerja dan rekan kerja yang

baik antar karyawan lainnya diharapkan karyawan tersebut memiliki komitmen yang tinggi

terhadap organisasinya.
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Menurut Robbins (2008) komitmen pada organisasi yaitu sampai tingkat mana

seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat

memlihara keaggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi merupakan hal

yang penting bagi keadaan pisikologi karyawan. Karyawan yang memiliki komitmen

organisasi yang tinggi menunjukan perilaku yang menguntungkan bagi efektivitas organisasi.

Berdasarkan hal tersebut Allen & Mayer (1990) telah mengembangkan tiga komponen

konseptualitas dari komitmen organisasi yang disebut sebagai affective, continuance dan

normative komitmen.

Didalam sebuah organisasi, komitmen sering kali dikaitkan dengan kepuasan kerja.

Asumsinya, semakin tinggi kepuasan kerja karyawan semakin tinggi pula komitmen kerja.

komitmen seorang karyawan merupakan hal yang penting bagi organisasi, terutama untuk

menjaga kelangsungan dan pencapaian tujuan. Namun untuk memperoleh komitmen yang

tinggi, diperlukan kondisi-kondisi yang memadai untuk mencapainya (Sutrisno, 2011). Tidak

hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan, kepribadian juga memainkan sebuah peran dalam

kepuasan kerja individu terebut. Dalam kenyataanya, segi kepuasan keja dapat dilihat dari

kerja itu sendiri, bayaran, kenaikan jabatan, pengawasan dan rekan kerja (Robins, 2008).

Dalam penelitian ini, alat penelitian yang paling tepat untuk mengukur kepuasan kerja

adalah dengan menggunakan MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnare). Menyatakan

bahwa terdapat dua jenis faset yang berhubungan dengan kepuasan kerja seorang karyawan,

yaitu kepuasan kerja dari sisi ekstrinsik dan kepuasan kerja dari sisi intrinsik.

Menurut Yu-Ching Huang (2004) bahwa faktor-faktor ekstrinsik yang berkaitan

dengan menghindari ketidakpuasan adalah gaji, status, keamanan, hubungan interpersonal,

pengawasan, kondisi kerja, dan kebijakan dan administrasi. Sedangkan yang berkaitan

dengan faktor intrinsik adalah hal yang berkaitan dengan individu, seperti kemampuan untuk
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mencapai dan melalui prestasi untuk mengalami pertumbuhan psikologis. Faktor intrinsik ini

terkait dengan faktor motivator atau faktor pertumbuhan, seperti prestasi, penghargaan

terhadap prestasi, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan pertumbuhan atau kemajuan.

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari ketidakpuasan kerja adalah mangkir kerja,

pindah kerja, produktifitas rendah, kesehatan tubuh menurun, kecelakaan kerja, dan

pencurian. (Robins, 2008).

Berdasarkan kasus-kasus diatas menjelaskan bahwa kepuasan kerja pada karyawan

merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Jika karyawan merasa tidak puas terhadap

pekerjaanya, mereka bisa melakukan tindakan-tindakan negatif yang dapat berdampak

kepada perusahaan. Oleh karena itu pendekatan antar karyawan harus ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut terhadap pengaruh kepuasan kerja partners barista Starbucks Coffee district 2

Jakarta Selatan untuk mengetahui sejauh mana variabel komitmen organisasi mempengaruhi

kepuasan kerja partners barista.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitan ini

bahwa, “Apakah variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja

partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan?”. Secara khusus, peneliti ingin

melihat :

1. Apakah affective commitment berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja

intrinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan?

2. Apakah continuance commitment berpengaruh siginifikan terhadap kepuasan kerja

intrinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan?
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3. Apakah normative commitment berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja

intrinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan?

4. Apakah affective commitment berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja

ekstrinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan?

5. Apakah continuance commitment berpengaruh siginifikan terhadap kepuasan kerja

ekstrinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan?

6. Apakah normative commitment berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja

ekstrinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan?

7. Variabel komitmen organisasi manakah yang paling dominan terhadap kepuasan kerja

intrinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan?

8. Variabel komitmen organisasi manakah yang paling dominan terhadap kepuasan kerja

ekstrinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan?

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka dilakukan

pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian

lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian dan pembahasan. Penulis

membatasi penelitian hanya pada komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja partners

barista Starbucks district 2 Jakarta Selatan yang telah bekerja lebih dari tiga bulan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada-tidaknya pengaruh variabel komitmen

organisasi terhadap kepuasan kerja partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta

Selatan. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh antara affective commitment terhadap kepuasan kerja

intinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan.
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2. Untuk menganalisis pengaruh antara continuance commitment terhadap kepuasan

intinsik kerja pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan.

3. Untuk menganalisis pengaruh antara normative commitment terhadap kepuasan kerja

intinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan.

4. Untuk menganalisis pengaruh antara affective commitment terhadap kepuasan kerja

ekstinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan.

5. Untuk menganalisis pengaruh antara continuance commitment terhadap kepuasan

ekstinsik kerja pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan.

6. Untuk menganalisis pengaruh antara normative commitment terhadap kepuasan kerja

ekstinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan.

7. Untuk menganalisis variabel komitmen organisasi manakah yang paling dominan

terhadap kepuasan kerja intrinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2

Jakarta Selatan.

8. Untuk menganalisis variabel komitmen organisasi manakah yang paling dominan

terhadap kepuasan kerja ekstrinsik pada partners barista Starbucks Coffee district 2

Jakarta Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak

dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh perusahaan sebagai bahan

pertimbangan dalam mengambil keputusan dan dapat menjadi dasar dalam

pengambilan keputusan khususnya mengenai kepuasan kerja dari sumber daya

manusianya.
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2. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis dapat membandingkan antara teori dengan praktek

yang diterapkan oleh Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan.

3. Bagi IBS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menambah jumlah

perbendaharaan perpustakaan yang ada di Indonesia Banking School dan dapat

dijadiakan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan dibahas dari beberapa hal. Dan terdapat pada lima bab dan

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan isi penelitian ini.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian yang

berhubungan dengan komitmen organisasi dan kepuasan kerja.

BAB II LANDASAN TEORI

Isi dari bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk melakukan

analisis dalam penelitian ini, serta rerangka, model penelitian dan penelitian

terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENULISAN

Bab ini berisi tentang populasi, sampel, sampling data dan sumber data,

metode pengumpulan data definisi oprasional variabel dan alat analisis data.
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diawali dengan penjelasan mengenai objek penelitian, dilanjutkan

dengan analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Merupakan bab penutup yang menyajikan secara singkat mengenai apa yang

telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam bagian

kesimpulan. Dalam bab ini ditutup dengan keterbatasan, saran dan implikasi

yang dapat dipertimbangkan terhadap hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Ada empat hal utama yang akan dijabarkan dalam bab tinjauan pustaka ini, yaitu

mengenai : Manajemen sumber daya manusia, organisasi, komitmen organisasi dan kepuasan

kerja.

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia yang disingkat dengan MSDM, adalah suatu ilmu

yang mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh

individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai

tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari

pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia - bukan mesin - dan bukan semata

menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti

psikologi, sosiologi, dll. Unsur dari MSDM adalah manusia itu sendiri. (Hasibuan, 2007)

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena

manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak

mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan

sangat canggih. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mereka mempunyai

pikiran, perasaan, status, kebutuhan, dan latar belakang yang heterogen. Karyawan tidak

dapat diatur, dan dikuasai sepenuhnya seperti mengatur mesin, modal, dan gedung.

(Hasibuan, 2007)
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Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk

mencapai tujuan-tujuan organisasi. Konsekuensinya, para manajer di setiap tingkatan harus

melibatkan diri mereka dengan MSDM. (Mondy, 2008)

2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Orang-orang yang terlibat dalam manajemen sumber daya manusia mengembangkan

dan bekerja melalui sistem MSDM yang terintegrasi. Dalam MSDM terdapat lima fungsi

yang dikaitkan dengan efektifitas MSDM, yaitu (Mondy, 2008) :

1. Penyediaan Staf (Staffing)

Penyediaan staf (staffing) merupakan proses yang menjamin suatu organisasi untuk selalu

memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keahlian-keahlian yang memadai dalam

pekerjaan- pekerjaan yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk mencapai tujuan organisasi.

Penyediaan staf mencakup analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan,

dan seleksi.

2. Pengembangan SDM (Human resource development/HRD)

Pengembangan SDM (Human resource development/HRD) adalah fungsi MSDM utama

yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan namun juga aktivitas-aktivitas

perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen

dan penilaian kinerja.

3. Kompensasi

Kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti

jasa yang telah mereka berikan. Tujuan umum pemberian kompensasi adalah untuk menarik,

mempertahankan, dan memotivasi karyawan .
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4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka-luka yang disebabkan

kecelakan-kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah bebasnya para

karyawan dari sakit secara fisik atau emosi. Aspek-aspek dari pekerjaan tersebut penting

karena para karyawan yang berkerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan

yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi

organisasi.

5. Hubungan Kekaryawanan dan Perburuhan

Suatu perusahaan dituntut oleh hukum untuk mengakui serikat pekerja dan berunding

dengannya dengan itikad baik jika para karyawan perusahaan yang bersangkutan

menginginkan serikat pekerja mewakili mereka. Ketika suatu serikat pekerja mewakili para

karyawan perusahaan, aktivitas sumber daya manusia seringkali disebut sebagai hubungan

industrial, yang menangani pekerjaan untuk melakukan perundingan kolektif.

2.1.2 Organisasi

Menurut Gibson (1994) dalam Suharsono (2012), organisasi adalah mengejar tujuan

dan sasaran yang dapat dicapai secara efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang

dilakukan secara bersama-sama. Dari berbagai definisi yang diperoleh dari beberapa ahli

dapat disimpulkan beberapa ciri umum dari organisasi, yaitu :

1. Organisasi merupakan lembaga sosial. Dalam konteks ini organisasi dipahami

sebagai tempat sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama.

2. Secara sadar dibentuk dan dikoordinasikan. Orang-orang yang menjadi

anggota organisasi sadar tentang mengapa bergabung dalam organisasi itu dan

tugas serta tanggung jawab apa yang harus dilakukan.
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3. Organisasi dikembangkan untuk mencapai tujuan organisasi bukan hanya

sebagai alat atau “kendaraan” saja dalam mencapai tujuan tetapi lebih dari itu,

organisasi juga menciptakan lingkungan tempat kehidupan para anggotanya.

4. Terstruktur secara formal, ada pembagian kerja, tugas dan wewenang secara

jelas. Pola hubungan kerjasama dan pelaksanaan tugas, wewenang dan

tanggung jawab diatur secara formal sesuai dengan struktur yang dibangun dan

dikembangkan oleh organisasi itu.

Organisasi memilki definisi dari berbagai macam sudut pandang masing-masing

disiplin ilmu (ekonomi, bisnis, sosial, politik, dll). Bagi seorang ekonom organisasi lebih

berfokus kepada bagaimana menyediakan barang dan jasa yang cukup bagi masyarakatnya.

Bagi praktisi bisnis organisasi lebih difokuskan pada bagaimana agar dapat mencapai

tingkatan keuntungan yang memadai. Alasan utama mengapa orang berorganisasi karena

ingin memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan manusia sekarang semakin kompleks

sehingga organisasi yang dibentuk pun semakin beraneka ragam.

Menurut Sukanto dan Hani Handoko (1991) dalam Suharsono (2012) bahwa unsur-

unsur dari sebuah organisasi adalah manusia, kerjasama, tujuan (bersama), lingkungan,

sistem, dan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa didalam sebuah organisasi unsur-unsur

dari organisasi tersebut dapat menimbukan berbagai masalah. Secara umum permasalahan

yang ada didalam organisasi antara lain meliputi (Suharsono, 2012):

a. Construct human grouping secara rasional

Tidak semua orang dapat atau mampu menjadi anggota suatu organisasi atau

tidak semua orang dapat diterima menjadi anggota suatu organisasi. Untuk itu

maka diperlukan proses pemilihan orang-orang untuk menjadi anggota

organisasi. Rasional dalam konteks ini dapat diartikan sebagai proses
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pemilihan atau penentuan orang-orang untuk menjadi anggota organisasi

sesuai dengan kemampuan yang betul-betul dibutuhkan oleh organisasi untuk

mencapai tujuannya.

b. Produce a minimum of undesireble side effects

Aktivitas jasa harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan

untuk mengurangi efek samping yang tidak diinginkan baik oleh organisasi

maupun masyarakat. Organisasi atau perusahaan harus memiliki kesadaran

penuh bahwa keberadaan dan aktivitasnya itu memilki dampak terhadap

masyarakat dan lingkungannya.

c. Maximize of satisfaction

Perkembangan masyarakat yang semakin kritis perlu diantisipasi oleh setiap

organisasi agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Setiap orang

yang masuk menjadi bagian dalam suatu organisasi biasanya mengharapkan

suatu kepuasan atas aktivitas organisasi itu. Sehingga organisasi dituntut untuk

memberi kepuasan yang optimal, dan ini sekalligus menjadi suatu persoalan

tersendiri karena dalam prakteknya tidak semua organisasi mampu

memberikan harapan itu.

d. Change (perubahan yang cepat)

Lingkungan organisasi seperti manusia, teknologi, sistem, politik dan

sebagainya berubah dengan cepat. Perubahan yang cepat dapat menimbulkan

persaingan yang tinggi. Untuk itu diperlukan strategi dan kebijaksanaan yang

tepat agar organisasi dapat tetap hidup dan berkembang.

e. Kemampuan beradaptasi

Pada dasarnya organisasi yang tidak mampu beradaptasi akan “tergilas” oleh

yang lain, hanya akan menjadi “penonton”. Kemampuan beradaptasi disebut
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dengan “knowing organization”. Organisasi yang mampu beradaptasi pada

dasarnya organisasi yang melakukan proses pembelajaran, organisasi yang

tidak cepat merasa puas dengan apa yang sudah tercapai. Jika organisasi ingin

terus hidup dan berkembang maka ia harus mendengar, melihat dan

melaksanakan sesuatu yang baru dengan strategi yang baru.

2.1.3 Komitmen Organisasi

Menurut Sutrisno (2011) dalam bukunya yang berjudul “Budaya organisasi”,

dijelaskan bahwa komitmen organisasi menurut para ahli sebagai berikut :

a. Luthans (1992) : Dalam perilaku organisasi, suatu sikap yang menyatakan

komitmen organisasi merupakan keinginan yang kuat untuk menjadi anggota

dalam suatu kelompok, memiliki kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi,

dan keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan

organisasi.

b. Jewell dan Siegall (1998) : komitmen kerja didefinisikan sebagai derajat

hubungan individu memandang dirinya sendiri dengan pekerjaanya dalam

organisasi tertentu.

c. Zaltman dan Dashpande (1992) : Komitmen juga berarti keinginan yang abadi

untuk memelihara hubungan yang bernilai.

d. Acito (2000) : Komitmen keanggotaan secara umum dapat didefinisikan

sebagai tingkat keterlibatan psikologi anggota pada organisasi tertentu.

Keterlibatan psikologi ini akan tercermin pada tingkat aktivitas seseorang

tersebut dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan organisasi.

e. Allen dan Mayer (1997) : Pengalaman kerja yang sesuai dengan nilai - nilai

personal individu atau dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi individu
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akan menjadi penguat bagi individu tersebut, yang kemudian akan

mempengaruhi komitmen terhadap organisasi.

Dalam kaitannya dengan komitmen organisasional Allen dan Mayer (1997)

mengidentifikasikan tiga tipe yang dapat mendefinisikan komitmen, yaitu :

1. Affective commitment, adalah tingkat keterkaitan secara psikologis dengan organisasi

berdasarkan seberapa baik perasaan mengenai organisasi. Komitmen affective muncul

dan berkembang oleh dorongan adanya kenyamanan, keamanan, dan manfaat lain

yang dirasakan dalam suatu organisasi yang tidak diperoleh dari tempat atau

organisasi yang lain.

2. Continuance commitment, sebuah keterkaitan anggota secara psikologis pada

organisasi karena biaya yang ia tanggung sebagai konsekuensi keluar organisasi.

Dalam kaitannya dengan ini anggota akan mengalkulasi manfaat dan pengorbanan

atas keterlibatan dalam atau menjadi anggota suatu organisasi. Anggota akan

cenderung memiliki daya tahan atau komitmen yang tinggi dalam keanggotaan jika

pengorbanan akibat keluar organisasi semakin tinggi.

3. Normative commitment, suatu keterkaitan anggota secara psikologis dengan

organisasi karena kewajiban moral untuk memelihara hubungan dengan organisasi.

Dalam kaitan ini sesuatu yang mendorong anggota untuk tetap berada dan

memberikan sumbangan pada keberadaan suatu organisasi, baik materi maupun non

materi, adalah adanya kewajiban moral, yang mana sesorang akan merasa tidak

nyaman dan bersalah jika tidak melakukan sesuatu.

Allen dan Mayer (1997) menyatakan bahwa ketiga komponen tersebut secara

konseptual maupun empiris terpisah satu sama lain. Walaupun masing-masing komponen

PENGARUH KOMITMEN..., Chintia Devi K., Ma.-IBS, 2013



18

mewakili keterkaitan antara individu dengan organisasi, namun bentuk keterkaitannya

bervariasi. komitmen diasumsikan juga merfleksikan dampak dari kesesuaian antara individu

dengan organisasi. Pengalaman kerja yang sesuai dengan nilai-nilai personal individu atau

dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi individu akan menjadi penguat bagi individu

tersebut, yang kemudian akan mempengaruhi komitmen terhadap organisasi.

Penyebab dari komitmen afektif lebih banyak terkait dengan pengalaman dalam

pekerjaan yang dapat memuaskan kebutuhan individu secara psikologis sehingga mereka

merasa nyaman dan kompeten dalam menjalankan peran mereka dalam pekerjaan. Komitmen

dari rekan kerja dan dapat diandalkannya dalam organisasi ataupun tempat kerja dan bentuk

pastisipasi manajemen adalah hal yang diidentifikasi minimbulkan normative commitment.

Individu yang memiliki affective commitmen yang kuat dalam organisasi dikarenakan

mereka memang merasa ingin bertahan dalam organisasi tersebut, individu yang memiliki

normative commitment yang kuat karena merasa sebagai keharusan, sedangkan individu yang

memiliki continuance commitment yang kuat karena butuh dengan organisasi tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat indikator yang terkait dengan komitmen

organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ikwukananne I. Udechukwu memberikan indikator

komitmen organisasi berdasarkan keterkaitan antara komitmen organisasi, kepuasan kerja dan

intensi untuk meninggalkan kerja. Dalam penelitian tersebut Ikwukananne I. Udechukwu

sendiri mengadaptasi dari indikator yang dimiliki oleh Allen & Mayer dan disesuaikan

kembali dengan konteks dari penelitian.
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Tabel 2.1

Indikator Komitmen Organisasi

Affective Commitment

Allen & Mayer (1997) Ikwukananne I. Udechukwu (2006)

Saya akan merasa sangat senang disepanjang

karir saya dengan organisasi ini

Saya akan merasa sangat senang disepanjang

karir saya dengan organisasi ini

Saya nyaman mendiskusikan tentang
organisasi saya dengan orang-orang diluar
organisasi saya

Saya benar-benar merasa bahwa masalah

organisasi ini seperti masalah saya sendiri

Saya benar-benar merasa masalah organisasi

ini seperti masalah saya sendiri

Saya tidak merasa sebagai “bagian dari

keluarga” di organisasi saya

Saya pikir akan lebih mudah untuk menyatu
dengan organisasi lain, seperti saya sekarang
ini

Saya tidak merasa “terikat secara emosional”

dengan organisasi ini

Saya tidak merasa seperti “bagian dari

keluarga” di organisasi saya

Organisasi ini mempunyai banyak arti

tersendiri untuk saya

Saya tidak merasa “terikat secara emosional”

dengan organisasi ini

Saya tidak merasa ada keterikatan yang kuat

dalam organisasi ini

Organisasi ini mempunyai banyak arti

tersendiri untuk saya

Saya tidak merasa ada keterikatan yang kuat

dalam organisasi ini

Continuance Commitment

Allen & Mayer (1997) Ikwukananne I. Udechukwu (2006)

Saya tidak takut akan apa yang akan terjadi

jika saya keluar dari pekerjaan saya

Akan sangat sulit bagi saya untuk

meninggalkan organisasi saya saat ini,

bahkan jika saya mau

Akan sangat sulit bagi saya untuk
meninggalkan organisasi saya saat ini,
bahkan jika saya mau

Terlalu banyak hal yang terganggu dalam

hidup saya jika saya memutuskan untuk

meninggalkan organisasi saya sekarang

Terlalu banyak hal yang terganggu dalam

hidup saya jika saya memutuskan untuk

meninggalkan organisasi saya sekarang

Sekarang ini, bertahan di organisasi saya

merupakan sebuah keharusan dibanding

dengan keinginan

Tidak akan menjadi biaya yang besar untuk
saya keluar dari organisasi ini sekarang

Saya merasa bahwa saya hanya meiliki

sedikit pilihan untuk mempertimbangkan

keluar dari organisasi ini

Sekarang ini, bertahan di organisasi saya
merupakan sebuah keharusan dibanding
dengan keinginan

Salah satu konsekuensi serius dari

meninggalkan organisasi ini adalah

sedikitnya alternatif yang ada
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Allen & Mayer (1997) Ikwukananne I. Udechukwu (2006)

Satu dari alasan yang besar saya berkerja

untuk organisasi ini adalah bahwa keluar dari

organisasi akan membutuhkan pengorbanan

personal. Organisasi lain mungkin tidak

menyamai keuntungan yang saya milki disini

Satu dari alasan terbesar saya untuk berkerja

di organisasi ini adalah bahwa keluar dari

organisasi akan membutuhkan pengorbanan

secara personal. Organisasi lain mungkin

tidak menyamai keuntungan yang saya miliki

disini

Salah satu konsekuensi serius dari

meninggalkan organisasi ini adalah

sedikitnya alternatif yang ada

Saya merasa bahwa saya hanya meiliki

sedikit pilihan untuk mempertimbangkan

keluar dari organisasi ini

Normative Commitment

Allen & Mayer (1997) Ikwukananne I. Udechukwu (2006)

Saya merasa sekarang ini hanya orang yang

sering pindah dari perusahaanya

Jika saya tidak terlanjur melibatkan diri saya

ke organisasi ini, saya mungkin

mempertimbangkan berkerja di tempat lain

Saya tidak percaya bahwa seseorang harus
selalu setia kepada organisasinya

Saya tidak merasa ada kewajiban untuk

bertahan dengan perusahaan yang

mempekerjakan saya

Pindah dari organisasi satu ke organisasi

lainnya tidak tampak etis bagi saya

Bahkan jika itu menguntungkan untuk saya,

saya tidak meraasa bahwa itu benar untuk

meninggalkan organisasi saya sekarang

Alasan terbesar saya tetap bekerja disini
karena saya percaya kesetiaan itu penting dan
oleh karena itu ada rasa kewajiban moral

Saya akan merasa bersalah jika saya

meninggalkan organisasi saya sekarang

Jika saya tidak mendapatkan pekerjaan yang
lebih baik di tempat lain, saya merasa bukan
hal yang benar untuk meninggalkan
organisasi saya

Organisasi ini pantas mendapatkan kesetiaan

saya

Saya berpikir untuk percata tentang nilai dari

kesetiaan untuk sebuah organisasi

Saya tidak akan meninggalkan organisasi

saya sekarang karena saya mempunyai rasa

kewajiban kepada orang-orang didalamnya

Hal menjadi lebih baik sekarang-sekarang ini

saat orang-orang bertahan di satu organisasi

untuk sepanjang karirnya

Saya tidak berpikir bahwa ‘company man’

atau ‘company woman’ tidak masuk akal lagi

Sumber : diadaptasi oleh penulis (2013)
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Pada saat ini teknologi, seperti e-mail dan sistem komunikasi group merupakan

instrumen yang sangat berpengaruh dalam proses membangun hubungan antar karyawan dan

perusahaan. Menurut Awad & Alhashemi (2012), terdapat empat strategi untuk membangun

hubungan dan meningkatkan komitmen dari karyawannya, yaitu menjadikan pendengar

internal sebagai prioritas, menggunakan jalur komunikasi internal, menggunakan interaksi

dua arah, dan memberikan timbal balik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan sikap loyalitas pekerja

terhadap organisasinya dan juga merupakan suatu proses mengekspresikan perhatian dan

partisipasinya terhadap organisasi. (Sutrisno P. D., 2011)

2.1.3.1 Membangun Komitmen Organisasi

Menurut Sutrisno (2011) komitmen organisasi akan bisa dicapai apabila apa yang

diberikan organisasi sesuai dengan apa yang dituntut anggotanya, dan sebaliknya apa yang

diharapkan organisasi sesuai dengan besarnya kontribusi anggotanya. Dengan prinsip ini,

maka komitmen akan dicapai apabila sejak awal rekrutmen dan kontrak. Oleh karena itu,

kesepakatan reward dan cost antara kedua belah pihak menjadi dasar terbangun tidaknya

komitmen organisasi.

Komitmen organisasi bersifat dinamis karena individu setiap saat berubah seiring

dengan perubahan anggota untuk mengidientifikasi dirinya pada kelompok. Kategorisasi diri

itu selau terjadi dalam organisasi. Komitmen organisasi akan bisa dibangun melalui proses

similiarisasi sifat antar anggota. Yang artinya selama perbedaan struktur organisasi tidak

dibuat jelas artinya, dan selama sense of belongingness organisasi selalu ditanamkan. Maka

komitmen organisasi akan tercapai.
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Gambar 2.1.
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diperoleh gambaran umum dari kepuasan kerja bahwa, kepuasan kerja itu berkaitan dengan

perasaan, yaitu perasaan seseorang (karyawan) terhadap pekerjaannya. Perasaan tersebut

berkaitan dengan hal yang menyenangkan atau tidak terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perasaan adalah jenis pekerjaan, interkasi dan

situasi kerja. Jenis pekerjaan yang dilakukan karyawan sangat beragam, melayani pelanggan,

mengkonsep surat, sampai dengan supir. Interaksi berkaitan dengan hubungan dengan teman

sekerja atasan dan bawahan. Situasi kerja, meliputi fasilitas, peraturan dan kebijakan

organisasi. (Robins, 2008)

Perasaan puas atau tidak puas dalam lingkungan kerja juga akan terbawa keluar

lingkungan organisasi, misalnya melalui cerita, perilaku dan gaya hidup. Bagi seorang

karyawan yang merasa mendapat kepuasan di tempat bekerja, sikap, prilaku dan gaya

hidupnya akan menguntungkan bagi organisasi.

Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang

lebih puas terhadap suatu pekerjaan dari pada beberapa lainnya. Teori ini juga mencari

landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja. Dalam Two factor theory

(Herzberg (1959)) dalam Yu-Ching Huang (2004)) menyatakan bahwa konseptual kepuasan

kerja terdiri dari dua faktor, yaitu kepuasan kerja instrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik.

Nama lain faktor ekstrinsik adalah dissatisfiers, hygiene factors, dan job context, sedangkan

faktor intrinsik mempunyai nama lain satisfiers, motivator, dan job content.

Kepuasan kerja intrinsik mencerminkan bahwa karyawan benar-benar melakukan

pekerjaannya dan merasakan keberhasilan dan mendapatkan aktualisasi diri dari pengalaman

karyawan itu sendiri. Yang dikatakan sebagai bagian dari faktor intrinsik adalah aktivitas,

indepndensi, keragaman, status sosial, nilai moral, keamanan, layanan sosial, kewenangan,

pemanfaatan kemampuan, tanggung jawab, kreativitas, dan prestasi.
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Kepuasan kerja ekstrinsik lebih mengacu kepada penghargaan diberikan oleh

perusahaan kepada karyawannya, yang mungkin salah satunya dari kompensasi dan

keamanan kerja. Yang dikatakan sebagai bagian dari faktor ekstrinsik adalah hubungan

supervisi dan manusia, teknik supervisi, kebijakan perusahaan, kompensasi, kemajuan,

kondisi kerja, rekan kerja dan pengakuan.

2.1.4.1 Efek Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja memilki dampak perilaku bagi setiap individu atau kelompok dalam

organisasi. Menurut Keith Davis (1996) dalam Suharsono (2012) memilki dampak, yaitu :

1. Produktivitas kerja

Kepuasan kerja memilki dampak terhadap produktivitas kerja seperti tampak dalam

skema dibawah ini.
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3. Pergantian Karyawan (Turnover)

Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja juga dapat berpengaruh terhadap tingkat keluar

masuknya pegawai dalam suatu organisasi. Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja

maka akan membuat semakin kecil tingkat keluar masuknya pegawai dan sebaliknya

semakin kecil tingkat kepuasan kerja maka akan semakin tingkat keluar masuknya

pegawai dalam suatu organisasi atau perusahaan.

4. Pencurian

Banyak faktor yang menyebabkan orang dalam organisasi dapat berperilaku sebagai

pencuri. Salah satunya mereka tidak puas karena merasa diperlakukan tidak adil dan

frustasi.

2.2 Keterkaitan Antar Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan Kerja

Sebagian besar penilitian yang berkaitan dengan komitmen organisasi dan kepuasan

kerja, menjadikan kepuasan kerja sebagai independen dan komitmen organisasi sebagai

variabel dependen. Akan tetapi, beberapa peneliti yang lain menyatakan bahwa komitmen

organisasi sebagi variabel independen dan kepuasan kerja sebagai hasilnya. (Bateman dan

Strasser (1984) dalam Gunlu (2010)). Menurut Bateman dan Strasser (1984) dalam Gunlu

(2010) menyatakan bahwa komitmen organisasi memilki pengaruh terhadap kepuasan kerja,

yang pada akhirnya akan berdampak pada keinginan untuk keluar dari organisasi.

Kepuasan kerja merupakan suatu respon dari suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan

yang berkaitan dengan masalah. Bateman dan Trasser (1984) dalam Gunlu (2010)

menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja, yang

akhirnya akan berdampak kepada keinginan untuk keluar. Pada tingkatan menejer atau

tingkatan atas yang memiliki komitmen yang tinggi kepada perusahaan akan mimiliki

kepuasan kerja yang lebih tinggi.
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Berdasarkan penlitian Tepeci dan Bartlett (2002) dalam Gunlu (2010) terhadap

karyawan yang berada di garis depan. Mereka beranggapan bahwa kepuasan karyawan

berdasarkan dari nilai-nilai pribadi sesuai dengan faktor dari organisasi (budaya organisasi).

Akibatnya, karyawan yang puas terhadap pekerjaannya akan memuaskan konsumen dan

akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi organisasi.

Berdasrkan hasil penelitian Gunlu (2010) menyatakan terdapat hubungan signifikan

secara positif antara kepuasan kerja intrinsik dan ekstrinsik terhadap Affective Commitment.

Dan memiliki hubungan yang signifikan secara positif antara kepuasan kerja intrinsik dan

ekstrinsik terhadap Normative Commitment. Sesuai dengan pernyataan Robbin (2008) bahwa

sebuah komitmen organisasi merupakan salah satu indikator yang baik terhadap kepuasan

kerja secara menyeluruh baik intrinsik maupun ekstrinsik, yaitu dalam bentuk sebuah

pemikiran individual terhadap pekerjaan dan organisasi.

2.3 Penelitian terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No Peneliti dan

Tahun
Judul Penelitian Variabel

Penelitian
Hasil Penelitian

1. Rosita Dewi

(2008)

Pengaruh Komitmen

Organisasi Terhadap

Kepuasan Kerja Akuntan

Publik Dengan Role

Stress Sebagai Variabel

Moderating

Organizational

Commitment,

Role Stress, Role

Conflict, Role

Ambiguity, Job

Satisfaction

Variabel komitmen

organisasi, variabel

konflik peran secara

bersama-sama

berpengaruh secara

signifikan terhadap

kepuasan kerja.

2. Tamer A.

Awad and

Suhaila E.

Alhashemi

(2012)

Assessing the effect

of interpersonal

communications

on employees’

commitment and

satisfaction

Interpersonal

skills,

communication,

Motives for

Communicattion,

Job Satisfaction,

Commitment

Komitmen organisasi

dan kepuasasn

terhadap kerja dan

karyawan berpengaruh

positif terhadap

pleasure, inclusion dan

affection. Komitmen
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No Peneliti dan

Tahun
Judul Penelitian Variabel

Penelitian
Hasil Penelitian

dan kepuasan kerja

berpengaruh negatif

terhadap control dan

escape.

3. Hassan Zarel

Martin dan

Golamreaza

Jandaghi

(2010)

Relationship between

Interpersonal

Communications Skills

and Organitational

Commitment (Case Study

: Jahad Keshavarzi and

University of Qon, Iran)

Interpersonal

Communication

Skill,

Organitational

Comitment,

Robbins and

Hunsaker, Team

Building

Hanya Team building

yang memilki

pengaruh signifikan

terhadap komitmen

organisasi.

4. Ikwukananne

I.

Udechukwu

(2006)

The Relationship

Between Job Satisfaction,

Organizational

Commitment, Intention

To Quit, and Percived

Aternative Employment

Inthe Assessment Of

Employee Turnover : A

Study Of Correctional

Officers

Job Satisfaction,

Organizational

Commitment,

Intention To Quit,

and Percived

Aternative

Employment

Kepuasan dengan

pekerjaan dapat

disebabkan oleh

tingginya tingkat

kepuasan intrinsik, dan

ketidakpuasan rendah

karena tingkat kepuasan

dengan faktor intrinsik.

Faktor ekstrinsik

menyebabkan kepuasan

maupun ketidakpuasan

kurang mudah daripada

faktor intrinsik, tetapi

individu lebih cenderung

mengatakan mereka

memiliki perasaan buruk

atau tidak puas terhadap

faktor ektrinsik

5. Ebru Gunlu
dan Mehmet
Aksarayli
(2010)

Job Satisfaction and
Organizational
Commitment if Hotel
Managers in Turkey

Job Satisfaction
dan
Organizational
Commitment

Komponen kepuasan
kerja (intrinsik &
ekstrinsik) memiliki
hubungan yang
signifikan antara
normative dan affective
commitment

Sumber: Data diolah penulis (2013)

2.4 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang dan landasan teori maka dapat dibentuk

rerangka pemikiran yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan kali ini. Sebelum kita
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menyusun rerangka pemikiran secara konseptual, maka sebaiknya kita terlebih dahulu

membuat proses pemikirannya terlebih dahulu. Dalam penelitian kali ini penulis mengukur

sejauh mana affective, normative dan continuance commitment berpengaruh terhadap

kepuasan kerja intrinsik dan ekstrinsik partners barista Starbuck Coffee district 2 Jakarta

Selatan.

Setelah dibentuk proses cara berpikir maka secara konseptual dapat dibentuk dengan

melihat kepuasan kerja intrinsik dan ekstrinsik sebagai variabel terikat (dependent) selalu

dipengaruhi oleh variabel affective commitmen (X1), continuance commitment (X2) dan

normative commitment (X3) sebagai variabel bebas (independent). Untuk mengetahui

pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan, maka dibuatlah suatu

rerangka pemikiran. Hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat dalam

penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.3. Rerangka Pemikiran

Rerangka Pemikiran I

KOMTIMEN ORGANISASI KEPUASAN KERJA

1

Affective

Commitment

(X1)
Kepuasan Kerja

Intrinsik

(Y1)

2
Continuance

Commitment

(X2)
PENGARUH KOMIT
H

H

3
H
Normative

Commitment

(X3)
MEN..., Chintia Devi K., Ma.-IBS, 2013
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Rerangka Pemikiran II

KOMTIMEN ORGANISASI KEPUASAN KERJA

2.5 Hipotesis

Dalam pen

mempermudah pene

sebagai berikut :

Hipotesis 1

Ho1 : Variabel aff

kerja intrinsi

Ha1 : Variabel affe

intrinsik bari

Hipotesis 2

Ho2 : Variabel co

kepuasan ker
Affective

Commitment

(X1)
Kepuasan Kerja

Ekstrinsik

(Y2)
Continuance

Commitment

(X2)
Normative

Commitment

(X3)
Sumber

elitian lebih la

litian ini. Hipotes

ective commitment

k barista Starbuck

ctive commitment

sta Starbucks Cof

ntinuance commi

ja intrinsik barista

PENGARUH KOM
H4
H5
H6
: Data diolah oleh penulis (2013)

njut akan digunakan hipotesis yang tujuannya

is yang akan dipergunakan pada penelitian ini adalah

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan

s Coffee district 2 Jakarta Selatan

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja

fee district 2 Jakarta Selatan

tment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan
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Ha2 : Variabel continuance commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan

kerja intrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Hipotesis 3

Ho3 : Variabel normative commitment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepuasan kerja intrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Ha3 : Variabel normative commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan

kerja intrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Hipotesis 4

Ho4 : Variabel affective commitment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan

kerja ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Ha4 : Variabel affective commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja

ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Hipotesis 5

Ho5 : Variabel continuance commitment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepuasan kerja ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Ha5 : Variabel continuance commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan

kerja ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Hipotesis 6

Ho6 : Variabel normative commitment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepuasan kerja ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Ha6 : Variabel normative commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan

kerja ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia terutama yang

berkaitan dengan komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Penelitian ini dilaksanakan pada

bulan Mei 2013 – Juni 2013. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Starbucks

Coffee Jakarta Selatan bagian district 2 yang memiliki 10 cabang store yang berlokasi di:

1. Starbucks Pondok Indah Mall 1, Jl. Metro Pondok Indah Blok 3B

2. Starbucks Pondok Indah Mall 1 (Area 51), Jl. Metro Pondok Indah Blok 3B

3. Starbucks Pondok Indah Mall 2, Jl. Metro Duta Niaga Pondok Indah

4. Starbucks Cilandak Town Square, 1st floor Unit 153. Jl. TB. Simatupang Kav. 17

5. Starbucks Kemang Square, Ground Floor, Area G-5 1st floor, area 1-6 Jl. Kemang

Raya No. 3A

6. Starbucks Plaza Kampung Kemang, Plaza Kampung Kemang Jl. Raya Warung Buncit

No. 98

7. Starbucks Kemang Village, JL. Pangeran Antasari No. 36 Cipete Utara-Kebayoran

Baru

8. Starbucks Kemang Village (Debenhams), JL. Pangeran Antasari No. 36 Cipete Utara-

Kebayoran Baru

9. Starbucks Ratu Prabu, Gedung Ratu Prabu 2, Lobby level, Jl. TB Simatupang Kav.

1B

10. Starbucks Gandaria City, Jl. K. H. Syafi'i Hazami No. 8, Jakarta
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data yang bersifat

kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka kuantitatif agar dapat dianalisis

menggunakan statistik. Selanjutnya, hasil analisis statistik tersebut akan diterjemahkan

kembali ke dalam bahasa kualitatif agar lebih mudah dipahami oleh pihak yang

membutuhkannya.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut

Malhotra (2005) penelitian deskriptif adalah satu jenis penelitian konklusif yang bertujuan

untuk menggambarkan/mendeskripsikan suatu karakter/karakteristik atau fungsi dari sesuatu

hal.

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data

1. Data primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli dan data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai

dengan keinginan peneliti (Malhotra, 2005)

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain untuk

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi data ini dapat ditemukan

dengan cepat serta tidak mahal. (Malhotra, 2005)

Pengumpulan data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan cara

kuesioner (Angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah dipersiapkan penulis

kepada responden secara langsung untuk diisi dengan sebenar-benarnya. Dalam menyusun

kuesionare, peneliti menggunakan skala likert untuk mengukur variabel-variabel yang terkait

dengan penelitian. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel objek penelitian

yang sifatnya kuantitatif. Skala ini menggunakan lima titik pada kedua ujung label dengan
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ketentuan semakin mendekati ke arah ujung titik 1 artinya sangat tidak setuju, sedangkan

semakin mendekati ke arah ujung titik 5 artinya sangat setuju. Adapun penilaiannya sebagai

berikut :

Sangat Tidak

Setuju

Tidak Setuju Netral Setuju Sangat

Setuju

1 2 3 4 5

3.3 Populasi

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan objek yang akan dikenai generalisasi

penelitian (Priyatno, 2013). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah

karyawan (partners barista) pada Starbucks Coffee Jakarta Selatan district 2 (dua) yang telah

berkerja lebih dari tiga bulan sebanyak 107 partners.

Tabel 3. 1 Jumlah Populasi Starbucks District 2

No Nama Store
Store

Manager
P.I.C.

Full

Time

Part

Time
Total

1 Starbucks PIM 1 1 3 5 7 16

2 Starbucks PIM 1 (Area 51) 3 3 3 9

3 Starbucks PIM 2 1 3 5 3 12

4 Starbucks Citos 1 4 6 4 15

5 Starbucks Kemang Square 1 2 4 3 10

6 Starbucks PKK 1 2 2 3 8

7 Starbucks Kemang Village 1 2 5 2 10

8 Starbucks Kemang Village (Debenhams) 3 2 2 7

9 Starbucks Ratu Prabu 1 3 2 2 8

10 Starbucks Gandaria City 1 2 5 4 12

8 27 39 33 107Total

Sumber : Manajemen Store Starbucks Coffee (2013)

PENGARUH KOMITMEN..., Chintia Devi K., Ma.-IBS, 2013



34

3.4 Definisi Operasional

3.4.1 Komitmen Organisasi

Alat ukur komitmen organisasional dalam penelitian ini adalah Organizational

Commitment Questionnaire (OCQ) yang di desain Meyer & Allen (1997) yang digunakan

sebagai alat ukur untuk ketiga komponen komitmen organisasi. Alat ukur ini terdiri dari 18

butir pertanyaan. Dengan skala yang digunakan adalah Likert dengan point dimulai dari 1

(sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).

Dalam beberapa pertanyaan komitmen organisasi yang ada bersifat negatif, dalam

perhitungannya akan dihitung dengan cara berbanding terbalik. Untuk variabel Affective

Commitmet terdapat pertanyaan negatif pada indikator, 3,4, dan 6. Sedangkan untuk variabel

Normative Commitment pertanyaan yang negatif terdapat pada indikator 2. Dalam

perhitungan indikator tersebut akan dihitung secara terbalik.

3.4.2 Kepuasan Kerja

Alat penelitian yang paling tepat untuk mengukur kepuasan kerja adalah dengan

menggunakan MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnare). Menyatakan bahwa terdapat dua

jenis faset (dimensi) yang berhubungan dengan kepuasan kerja seorang karyawan, yaitu

kepuasan kerja dari sisi intrinsik dan kepuasan kerja dari sisi ekstrinsik.

MSQ adalah suatu model yang mengukur aspek-aspek kepuasan dalam bekerja. MSQ

yang digunakan dalam penelitian ini adalah short version, dimana setiap itemnya mewakili

satu facet dari pekerjaan yang terdiri 20 butir pertanyaan yang berkaitan dengan aspek

pekerjaan dan situasi kerja, yang mendukung kepuasan kerja secara teoritis. Rentang skala

pengukuran menggunakan skala Likert dengan poin dimulai dari 1 (sangat tidak setuju)

hingga 5 (sangat setuju).
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Tabel 3. 2

Operasional Variabel

Variabel Dimensi Indikator Alat Ukur

Komitmen
Organisasi

(Allen & Mayer
(1997) dalam

Ikwukananne I.
Udechukwu, 2006)

Affective

Commitment

Saya akan merasa sangat senang
disepanjang karir saya dengan
organisasi ini

Likert

Saya benar-benar merasa bahwa
masalah organisasi ini seperti
masalah saya sendiri
Saya tidak merasa sebagai
“bagian dari keluarga” di
organisasi saya
Saya tidak merasa “terikat secara
emosional” dengan organisasi ini
Organisasi ini mempunyai banyak
arti tersendiri untuk saya
Saya tidak merasa ada keterikatan
yang kuat dalam organisasi ini

Continuance

Commitment

Akan sangat sulit bagi saya untuk
meninggalkan organisasi saya saat
ini, bahkan jika saya mau

Likert

Terlalu banyak hal yang
terganggu dalam hidup saya jika
saya memutuskan untuk
meninggalkan organisasi saya
sekarang
Sekarang ini, bertahan di
organisasi saya merupakan sebuah
keharusan dibanding dengan
keinginan
Saya merasa bahwa saya hanya
memiliki sedikit pilihan untuk
mempertimbangkan keluar dari
organisasi ini
Salah satu konsekuensi serius dari
meninggalkan organisasi ini
adalah sedikitnya alternatif yang
ada
Satu dari alasan terbesar saya
untuk berkerja diorganisasi ini
adalah bahwa keluar dari
organisasi akan membutuhkan
pengorbanan secara personal;
organisasi lain mungkin tidak
menyamai keuntungan yang saya
miliki disini

PENGARUH KOMITMEN..., Chintia Devi K., Ma.-IBS, 2013



36

Variabel Dimensi Indikator Alat Ukur

Normative

Comitment

Jika saya tidak terlanjur
melibatkan diri saya ke organisasi
ini, saya mungkin
mempertimbangkan berkerja di
tempat lain

Likert

Saya tidak merasa ada kewajiban
untuk bertahan dengan perusahaan
yang mempekerjakan saya
Bahkan jika itu menguntungkan
untuk saya, saya tidak merasa
bahwa itu benar untuk
meninggalkan organisasi saya
sekarang
Saya akan merasa bersalah jika
saya meninggalkan organisasi
saya sekarang saya sekarang
Organisasi ini pantas
mendapatkan kesetiaan saya
Saya tidak akan meninggalkan
organisasi saya sekarang karena
saya mempunyai rasa kewajiban
kepada orang-orang didalamnya

Kepuasan Kerja
(Herzberg (1959)
dalam Yu-Ching

Huang, 2004)

Intrinsik

Aktivitas

Likert

Independensi

Keragaman

Status sosial

Nilai moral

Keamanan

Layanan sosial

Kewenangan

Pemanfaatan kemampuan

Tanggung jawab

Kreativitas

Prestasi

Ekstrinsik

Hubungan supervisi dan manusia

LikertTeknik supervisi

Kebijakan perusahaan

Kompensasi
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Variabel Dimensi Indikator Alat Ukur

Kemajuan

Kondisi kerja

Rekan kerja

Pengakuan

Sumber : diadaptasi oleh penulis (2013)

3.5 Tekhnik 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 adalah uji

instrumen data, uji hipotesis dan uji reliabilitas dengan keterangan sebagai berikut.

3.5.1 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 instrumen terdiri dari uji

validitas dan uji reliabilitas.

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas adalah pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui seberapa

cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Analisis validitas data pada

penelitian ini menggunakan analisis faktor, dimulai dengan melihat faktor analisis minimal

0.05 yang mengartikan bahwa analisis faktor cukup (Priyatno, 2013). Pengukuran validitas

dalam penelitian ini dilihat dari nilai tabel r dengan signifikasi 0,05 debgab uji 2 sisi dan
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jumlah responden 30 untuk pre-test. muatan faktor (Component Matrix) harus > 0,361, maka

data tersebut dapat dikatakan valid.

3.5.1.2 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.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian atas asumsi klasik terhadap data yang akan diperoleh perlu untuk

diidentifikasi bila mana terdapat normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas.

3.5.2.1 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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3.5.2.2 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).

3.5.2.3 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).

3.5.3 Uji Model Analisis

3.5.3.1 Analisis Regresi

Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas),
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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 + b3X3 e

Notasi variabel sebagai berikut :

Y1 = Variabel kepuasan kerja intrinsik

b0 = Kontstanta

b1 = Koefisien regresi X1

b2 = Koefisien regresi X2

b3 = Koefisien regresi X3

X1 = Variabel affective commitment

X2 = Variabel continuance commitment

X3 = Variabel normative commitment

e = tingkat kesalahan / error

Y2 = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 e

Notasi variabel sebagai berikut :

Y1 = Variabel kepuasan kerja ekstrinsik

b0 = Kontstanta

b1 = Koefisien regresi X1

b2 = Koefisien regresi X2

b3 = Koefisien regresi X3

X1 = Variabel affective commitment

X2 = Variabel continuance commitment

X3 = Variabel normative commitment

e = tingkat kesalahan / error
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3.5.3.2 Analisis Koefisien Determinasi (R2)

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.

3.5.4 Uji Analisis Hipotesis

3.5.4.1 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

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Starbucks Coffee

Starbucks Coffee Company adalah sebuah perusahaan atau jaringan kedai kopi di

AS, tepatnya di Seattle, Washington oleh Jerry Baldwin, Zev Siegel, dan Gordon Bowker.

Kemudian setelahnya Howard Schultz bergabung dengan Starbucks Coffee, hingga ia

menjadi manajer pemasaran, ia ditugaskan untuk mengikuti sebuah pameran di Italia, dan

akhirnya ia terinspirasi dengan bar yang berada di Italia, tanpa ragu ia pun membuka

gerai coffee nya sendiri dengan nama II Giornale (nama awal Starbucks Coffee) pada

1985.

Tidak lama setelah itu, Baldwin, Siegel, dan Bowker membeli Peet’s Coffe and

Tea. Yang kemudian perusahaan kopi yang dibangun Baldwin, Siegel, dan Bowker dijual

kepada Howard dan kemudian diganti namanya menjadi Starbucks Coffee pada 1987.

Dengan perkembangan pesat sebesar 15.012 kedai kopi di 44 negara, membuktikan

bahwa Starbucks Coffee adalah kedai kopi terbesar di seluruh dunia. Selain menjual

minuman hangat yang berbasis espresso, Starbucks Coffee juga menjual minuman dingin,

makanan ringan, dan biji kopi.

Tabel 4.1

Starbucks Timeline

Tahun Keterangan

1971
Starbucks pertama kali buka di Seattle Pike Place Marker yang berlokasi

di Washington, USA

1982
Howard Schultz bergabung dengan Starbucks sebagai direktur operasional

ritel dan pemasaran. Starbucks menyediakan kopi untuk restaurant dan
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Tahun Keterangan

espresso bar

1983

Howard Schultz berpergian ke Italy, dimana dia terkesan dengan ketenaran

espresso bar yang ada di Milan. Dia melihat adanya potensi di Seattle,

Washington untuk mengembangkan budaya espresso bar seperti itu

1987

Starbucks membuka cabang di Chicago,Illions. Usa dan Vancouver, BC,

Canada. Store pertama yang di buka diluar Seattle.

(jumlah store Starbucks 17)

1991

Menjadi perusahaan U.S. pertama yang menawarkan program opsi saham

termasuk untuk karyawan part-time.

(jumlah store Starbucks 116)

1992
Ekspansi store sepanjang wilayah pantai barat Amerika Serikat

(jumlah store Starbucks 165)

1993
Membuka cabang di Washington, DC

(jumlah store Starbucks 272)

1995
Melanjutkan ekspansi sepanjang pantai timur dan barat daya Amerika
Serikat.
(jumlah store Starbucks 676)

1996-1999

Membuka store dikawasan asia (Jepang, Singapore, Philippines, Taiwan,
Thailand, Malaysia, China, Kuwait, Korea dan Lebanon)
Serta memlucurkan website Starbucks.com
(jumlah store Starbucks 2.135)

2000
Starbucks membuka cabang di Dubai, Hong Kong, Shanghai, Qatar,
Bahrain, Saudi Arabia dan Australia
(jumlah store Starbucks 3.501)

2002
Starbucks membuka cabang di Oman, Austria, Spanyol, Jerman,
Indonesia, Meksiko, Puerto Rico, Geece dan Cina Selatan.
(jumlah store Starbucks 4.709)

2003
Starbucks membuka cabang di Turkey, Chile, Peru dan Prancis
(jumlah store Starbucks 5.886)

2008

Starbucks menyatakan menutup 600 kedai milik perusahaan yang merugi
dan memotong rencana ekspansi di Amerika Serikat meski sedang terjadi
kekacauan ekonomi. Kemudian menutup 61 dari 84 kedainya di Australia
pada bulan selanjutnya.

2009
Starbucks menyatakan menutup 300 kedai yang merugi dan menghapus
7.000 jabatan. Serta menghapus 18.400 lowongan pekerjaan di Amerika
Serikat dan menutup 977 kedainya di seluruh dunia.

2012
Starbucks mengumumkan bahwa mereka mulai menutup kedai-kedai yang
merugi di Eropa secepatnya

Sumber : Barista Learning Journey Guide (2013)

4.1.2 Starbucks Coffee Indonesia

Starbucks Coffee kini sudah bisa ditemui di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Untuk di Indonesia sendiri, hak waralaba Starbucks Coffee dimiliki oleh PT. Mitra Adi
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Perkasa. PT. Mitra Adi Perkasa merupakan perusahaan besar yang memegang banyak produk

diantaranya adalah Nike, Rebook, Adidas, Guest, Marks & Spencer, Newxt, Lush dan lain-

lain, serta sebagai pembicara dalam Starbucks Coffee Indonesia, CEO dari PT. Mitra Adi

perkasa salah satu general manager General manager ini yang mengelola Starbucks Coffee

di Indonesia dan berkerjasama dengan PT. Sari Coffee Indonesia.

Starbucks Coffee pertama kali dibuka di Indonesia pada 20 Mei 2002, di Plaza

Indonesia Jakarta. Starbucks Coffee ini sudah banyak direspon para pengusaha dan pekerja

yang menyukai kopi. Starbucks Coffee juga memberikan harga yang spesial buat pengusaha

muda yang hanya sekedar meluangkan waktu.

4.1.3 Tanggung Jawab Barista

Kesuksesan yang diperoleh oleh Starbucks didapatkan dengan cara menyediakan

costumer service kepada seluruh pelanggannya. Sebagai barista memilIki tugas untuk

menciptakan Starbucks Experince kepada para pelanggan dengan memberikan pelayanan

yang baik, minuman dan produk yang berkualitas, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan

lingkungan store.

Sesuai dengan pengalaman yang diperoleh penulis saat menjadi salah satu barista

part-time Starbucks Coffee Jakarta Selatan, partners diajarkan memilki budaya yang ramah

dan menyenangkan terhadap pelanggan. Hal tersebut yang menjadikan adanya ikatan dan

hubungan tersendiri kepada pelanggan dan menicptakan experience tersendiri yang dirasakan

oleh pelanggan. Sesuai dengan misi yang diharapkan oleh Starbucks kepada para

pelanggannya. Dalam hal ini partners barista juga bertanggung jawab untuk permodelan dan

bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip panduan Starbucks. Terdapat beberapa butir tanggung

jawab yang harus dipegang oleh partners barista, yaitu :
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a. Memberikan pelayanan kepada seluruh pelanggan Starbucks berprilaku bahwa

“pelanggan yang utama” dan berinteraksi dengan pelanggan, mencari tahu dan

memenuhi kebutuhan pelanggan.

b. Menyediakan minuman, biji kopi dan produk makanan yang berkulaitas

kepada para pelanggan dengan mengikuti resep dan menyajikan sesuai standar.

c. Memiliki sikap integritas, jujur dan pengetahuan yang dapat menggambarkan

budaya, nilai dan misi dari Starbucks.

d. Mempertahankan eksterior yang tenang walaupun dalam keadaan yang ramai

atau dalam keadaan yang tidak biasa untuk menjaga store yang bersih dan

nyaman.

e. Mempertahankan kehadiran dan ketepatan waktu.

f. Mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan store dengan secara rutin

mengevaluasi lingkungan dari store itu sendiri. Menginformasikan kepada

manajer, sehingga seluruh tim dapat menanggapi dengan baik untuk

menciptakan "tempat ketiga” selama shift.

g. Mengenali dan memperkuat individu dan tim prestasi.

h. Berkontribusi di dalam lingkungan yang baik dengan mengetahui perubahan

moral partner dan mengkomunikasikannya kepada manajemen tim.

i. Membantu partner training yang baru dengan memperkuat kinerja mereka

dengan baik dan memberikan penghargaan dan mendorong pelatihan yang

dibutuhkan oleh partner.
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4.1.4 Struktur Organisasi

Sumber :

4.2 Data Responden

4.2.1 Masa Kerja Partners Barista

Gambar 4.2

Sumber: Data primer

Responden yang dapat mengisi kue

masa kerja lebih dari 3 bulan.
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Sumber : Manaje
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dari total responden sebesar 107. Sedangkan responde

bulan berjumlah 18 orang atau sebesar 1

Sedangkan rsponden yang memiliki masa kerja 7

17% dari total responden yang berjumlah 10

masa kerja 10-12 bulan berjumlah 9 orang atau sebesar 9% dari total responden berjumlah

107 orang. Sedangkan responden yang memilki masa kerja lebih dari 12 bulan berjumlah 57

orang atau sebesar 55% dari total

disimpulkan bahwa hanya 102 responden yang dapat melanjutkan pengisian kuesioner.

4.2.2 Jenis Kelamin Partners Barista

Gambar 4.3

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang bejenis

kelamin wanita berjumlah 63 orang atau sebesar 62% dari total responden yang berjumlah

102 orang. Sedangkan responden yang berjenis kelamin

38% dari total reponden yang berjumlah 102 orang. Dari data tersebut disimpulkan bahwa

mayoritas responden adalah wanita.
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orang atau sebesar 55% dari total responden berjumlah 107 orang. Dari data tersebut dapat
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Gambar 4.3 Gambar Jenis Kelamin Partners Barista

Sumber: Data primer yang diolah oleh penulis

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang bejenis

kelamin wanita berjumlah 63 orang atau sebesar 62% dari total responden yang berjumlah

102 orang. Sedangkan responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 39 orang atau sebesar

8% dari total reponden yang berjumlah 102 orang. Dari data tersebut disimpulkan bahwa
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4.2.3 Usia Partners Barista

Gambar 4.

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berusia
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Sedangkan responden yang berusia 26

responden yang berjumlah 102 orang. Sedangkan responden yang berusia lebih dari 28 tahun

berjumlah 6 orang atau sebanya

data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 23

dalam penelitian ini.
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Gambar 4.4 Gambar Usia Partners Barista Saat Ini

Sumber: Data primer yang diolah oleh penulis
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4.2.4 Posisi Partners Barista

Gambar 4.

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang

posisi sebagai Store Manajer

berjumlah 102 orang. Sedangkan responden yang

(P.I.C) berjumlah 27 orang atau 26

Sedangkan responden yang

sebanyak 37% dari total responden yang berjumlah 102 orang. Sedangkan responden yang

partners barista part-time berjumlah

berjumlah 102 orang. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden

partners barista full-time.

4.3 Pengujian Instrumen

4.3.1 Hasil Uji Pre-test

Uji Pre-test ini dilakukan deng

pertanyaan . Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui apakah variabel yang diteliti
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Sumber: Data primer yang diolah oleh penulis
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4.3.1.1 Variabel Affective Commitment Starbucks Coffee

a) Validitas

Dari hasil analisis didapat nilai kolerasi antara skor item dengan skor total. Diketahui

nilai r tabel r dengan signifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah responden (n) = 30 maka

didapat tabel sebesar 0,361.

Tabel 4.2 Tabel Validitas Affective Commitment

No Pertanyaan
Cronbach

Alpha
Hasil Pre-test

1
Saya akan merasa sangat senang disepanjang
karir saya dengan organisasi ini

0,798 Valid

2
Saya benar-benar merasa bahwa masalah
organisasi ini seperti masalah saya sendiri

0,263 Tidak Valid

3
Saya tidak merasa seperti “bagian dari
keluarga” di organisasi saya

0,791 Valid

4
Saya tidak merasa “terikat secara emosional”
dengan organisasi ini

0,723 Valid

5
Organisasi ini mempunyai banyak arti
tersendiri untuk saya

0,509 Valid

6
Saya tidak merasa ada keterikatan yang kuat
dalam organisasi ini

0,801 Valid

Berdasarkan hasil analisis didapat nilai kolerasi untuk pernyataan no.2 sebesar 0,263

kurang dari 0,361. Ternyata tidak semua indikator pada Affective Commitment lebih besar

dari 0,361. Atas dasar pertimbangan tersebut untuk pengolahan data berikutnya penulis

memutuskan untuk menghapus atau tidak mengikut sertakan indikator yang tidak valid

tersebut.

b) Reliabilitas

Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai Alpha lebih besar dari r kritis

product moment. Menurut Sekaran (2006) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik,

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.
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Tabel 4.3 Tabel Reliabilitas Affective Commitment

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.815 5

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Alpha Conbach, yaitu 0,815. Sedangkan

nilai r pada signifikasi 0,05 dengan jumlah data (n)= 30, didapat 0,361. Karena nilai yang di

dapat lebih dari 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Affective Commitment

reliabel.

4.3.1.2 Variabel Continuance Commitment Starbucks Coffee

a) Validitas

Dari hasil analisis didapat nilai kolerasi antara skor item dengan skor total. Diketahui

nilai r tabel r dengan signifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah responden (n) = 30 maka

didapat tabel sebesar 0,361.

Tabel 4.4 Tabel Validitas Continuance Commitment

No Pertanyaan
Cronbach

Alpha
Hasil Pre-test

1
Akan sangat sulit bagi saya untuk
meninggalkan organisasi saya saat ini, bahkan
jika saya mau

0,800 Valid

2
Terlalu banyak hal yang terganggu dalam
hidup saya jika saya memutuskan untuk
meninggalkan organisasi saya sekarang

0,428 Valid

3
Sekarang ini, bertahan di organisasi saya
merupakan sebuah keharusan dibanding
dengan keinginan

0,550 Valid

4
Saya merasa bahwa saya hanya memiliki
sedikit pilihan untuk mempertimbangkan
keluar dari organisasi ini

0,729 Valid

5
Salah satu konsekuensi serius dari
meninggalkan organisasi ini adalah sedikitnya
alternatif yang ada

0,409 Valid

6
Satu dari alasan terbesar saya untuk berkerja
di organisasi ini adalah bahwa keluar dari
organisasi akan membutuhkan pengorbanan

0,342 Tidak Valid
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No Pertanyaan
Cronbach

Alpha
Hasil Pre-test

secara personal, organisasi lain mungkin tidak
menyamai keuntungan yang saya miliki disini

Berdasarkan hasil analilsis didapat nilai kolerasi untuk pernyataan no.6 sebesar 0,342

kurang dari 0,361. Ternyata tidak semua indikator pada Continuance Commitment lebih besar

dari 0,361. Atas dasar pertimbangan tersebut untuk pengolahan data berikutnya penulis

memutuskan untuk menghapus atau tidak mengikut sertakan indikator yang tidak valid

tersebut.

b) Reliabilitas

Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai Alpha lebih besar dari r kritis

product moment. Menurut Sekaran (2006) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik,

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.

Tabel 4.5 Tabel Reliabilitas Continuance Commitment

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha
N of Items

.645 5

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Alpha Conbach, yaitu 0,645. Sedangkan

nilai r pada signifikasi 0,05 dengan jumlah data (n)= 30, didapat 0,361. Karena nilai yang di

dapat lebih dari 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Continuance Commitment

reliabel.
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4.3.1.3 Variabel Normative Commitment Starbucks Coffee

a) Validitas

Dari hasil analisis didapat nilai kolerasi antara skor item dengan skor total. Diketahui

nilai r tabel r dengan signifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah responden (n) = 30 maka

didapat tabel sebesar 0,361.

Tabel 4.6 Tabel Validitas Normative Commitment

No Pertanyaan
Cronbach

Alpha
Hasil Pre-test

1
Jika saya tidak terlanjur melibatkan diri saya
ke organisasi ini, saya mungkin
mempertimbangkan berkerja di tempat lain

0,147 Tidak Valid

2
Saya tidak merasa ada kewajiban untuk
bertahan dengan perusahaan yang
mempekerjakan saya

0,524 Valid

3
Bahkan jika itu menguntungkan untuk saya,
saya tidak merasa bahwa itu benar untuk
meninggalkan organisasi saya sekarang

0,443 Valid

4
Saya akan merasa bersalah jika saya
meninggalkan organisasi saya sekarang

0,683 Valid

5
Organisasi ini pantas mendapatkan kesetiaan
saya

0,648 Valid

6
Saya tidak akan meninggalkan organisasi saya
sekarang karena saya mempunyai rasa
kewajiban kepada orang-orang didalamnya

0,585 Valid

Berdasarkan hasil analilsis didapat nilai kolerasi untuk pernyataan no.1 sebesar 0,147

kurang dari 0,361. Ternyata tidak semua indikator pada Normative Commitment lebih besar

dari 0,361. Atas dasar pertimbangan tersebut untuk pengolahan data berikutnya penulis

memutuskan untuk menghapus atau tidak mengikut sertakan indikator yang tidak valid

tersebut.

b) Reliabilitas

Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai Alpha lebih besar dari r kritis

product moment. Menurut Sekaran (2006) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik,

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.
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Tabel 4.7 Tabel Reliabilitas Normative Commitment

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.609 5

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Alpha Conbach, yaitu 0,609. Sedangkan

nilai r pada signifikassi 0,05 dengan jumlah data (n)= 30, didapat 0,361. Karena nilai yang di

dapat lebih dari 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Normative Commitment

reliabel.

4.3.1.4 Variabel Kepuasan Kerja Intrinsik Starbucks Coffee

a) Validitas

Dari hasil analisis didapat nilai kolerasi antara skor item dengan skor total. Diketahui

nilai r tabel r dengan signifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah responden (n) = 30 maka

didapat tabel sebesar 0,361.

Tabel 4.8 Tabel Validitas Kepuasan Kerja Intrinsik

No Pertanyaan
Cronbach

Alpha
Hasil Pre-test

1 Mampu untuk terus bekerja secara aktif setiap
saat

0,591 Valid

2 Kesempatan untuk berkerja sendirian dalam
pekerjaan

0,416 Valid

3 Kesempatan untuk melakukan hal yang
berbeda dari waktu ke waktu

0,635 Valid

4 Kesempatan untuk menjadi ‘seseorang’ di
dalam komunitas

0,665 Valid

5 Mampu melakukan hal yang tidak melawan
hati nurani saya

0,420 Valid

6 Pekerjaan saya memberikan lapangan kerja
yang stabil

0,599 Valid

7 Kesempatan untuk melakukan hal lain untuk
orang lain

0,604 Valid

8 Kesempatan untuk memberi tahu orang lain
apa yang harus dilakukan

0,505 Valid

9 Kesempatan untuk melakukan suatu hal yang
sesuai dengan kemampuan saya

0,527 Valid
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No Pertanyaan
Cronbach

Alpha
Hasil Pre-test

10 Kebebasan untuk memberikan penilaian saya 0,488 Valid

11 Kesempatan untuk mencoba metode saya
sendiri dalam bekerja

0,598 Valid

12 Perasaan dari penghargaan yang saya terima
dari apa yang saya kerjakan

0,638 Valid

Pada tabel diketahui hasil perhitungan validitas dan reliabilitas yang akan di anilisis

pada 12 indikator kepuasa kerja intrinsik menyatakan bahwa hasil analilsis didapat nilai

kolerasi lebih besar dari 0,361. Sehingga semua pernyataan pada variabel kepuasan kerja

intrinsik adalah valid.

b) Reliabilitas

Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai Alpha lebih besar dari r kritis

product moment. Menurut Sekaran (2006) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik,

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.

Tabel 4.9 Tabel Reliabilitas Kepuasan Kerja Intrinsik

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.792 12

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Alpha Conbach, yaitu 0,792. Sedangkan

nilai r pada signifikasi 0,05 dengan jumlah data (n)= 30, didapat 0,361. Karena nilai yang di

dapat lebih dari 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Kepuasan Kerja Intrinsik

reliabel.
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4.3.1.5 Variabel Kepuasan Kerja Ekstrinsik Starbucks Coffee

a) Validitas

Dari hasil analisis didapta nilai kolerasi antara skor item dengan skor total. Diketahui

nilai r tabel r dengan signifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah responden (n) = 30 maka

didapat tabel sebesar 0,361.

Tabel 4.10 Tabel Validitas Kepuasan Kerja Ekstrinsik

No Pertanyaan
Cronbach

Alpha
Hasil Pre-test

1 Mampu untuk terus bekerja secara aktif setiap
saat

0,759 Valid

2 Kesempatan untuk berkerja sendirian dalam
pekerjaan

0,878 Valid

3 Kesempatan untuk melakukan hal yang
berbeda dari waktu ke waktu

0,747 Valid

4 Kesempatan untuk menjadi ‘seseorang’ di
dalam komunitas

0,606 Valid

5 Mampu melakukan hal yang tidak melawan
hati nurani saya

0,635 Valid

6 Pekerjaan saya memberikan lapangan kerja
yang stabil

0,796 Valid

7 Kesempatan untuk melakukan hal lain untuk
orang lain

0,744 Valid

8 Kesempatan untuk memberi tahu orang lain
apa yang harus dilakukan

0,817 Valid

Pada tabel diketahui hasil perhitungan validitas dan reliabilitas yang akan di anilisis

pada 8 indikator kepuasan kerja ekstrinsik menyatakan bahwa hasil analilsis didapat nilai

kolerasi lebih besar dari 0,361. Sehingga semua pertanyaan pada variabel kepuasan kerja

ekstrinsik adalah valid.

b) Reliabilitas

Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai Alpha lebih besar dari r kritis

product moment. Menurut Sekaran (2006) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik,

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.
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Tabel 4.11 Tabel Reliabilitas Kepuasan Kerja Ekstrinsik

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.884 8

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Alpha Conbach, yaitu 0,884. Sedangkan

nilai r pada signifikasi 0,05 dengan jumlah data (n)= 30, didapat 0,361. Karena nilai yang di

dapat lebih dari 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Kepuasan Kerja Ekstrinsik

reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 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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Gambar 4.6 Normal Probability Plot Kepuasan Kerja Intrinsik

Dengan melihat tampilan grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik normal

plot terlihat titk-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah

garis diagonal. Dalam grafik plot ini menyatakan bahwa model regresi antara Affective

Commitment, Continuance Commitment dan Normative Commitmen dengan Kepuasan Kerja

Intrinsik layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.7 Normal Probability Plot Kepuasan Kerja Ekstrinsik
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Dengan melihat tampilan grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik normal

plot terlihat titk-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah

garis diagonal. Dalam grafik plot ini menyatakan bahwa model regresi antara Affective

Commitment, Continuance Commitment dan Normative Commitmen dengan Kepuasan Kerja

Ekstrinsik layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan

asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam

model regresi (Ghazali,2009). Penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor

(VIF) dalam Colinearity Statistics untuk menentukan ada atau tidak adanya gejala

multikolinieritas. Hasil VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala

multikolinieritas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak adanya

gejala multikolinieritas. Hasil dari pengujian multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel

berikut ini:

a) Kepuasan Kerja Intrinsik

Tabel 4.12 Tabel Multikoliniearitas Kepuasan Kerja Intrinsik

Coefficients
a

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 17.099 2.657 6.436 .000

TOTAL_AC .215 .167 .123 1.284 .202 .530 1.885

TOTAL_CC .341 .202 .191 1.690 .094 .381 2.622

TOTAL_NC .945 .224 .476 4.222 .000 .383 2.608

a. Dependent Variable: TOTAL_I

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa variabel Affective Commitment

memiliki nilai VIF = 1,885, Continuance Commitment memiliki nilai VIF= 2,622 dan

Normative Commitment memiliki nilai VIF=2,608 terhadap variabel Kepuasan Kerja
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Intrinsik.. Dari ketiga variabel tersebut, dilihat nilai VIF yang dimiliki ketiganya memilki

nilai dibawah 10 dan nilai Tolerance > 0,1 sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi

tidak terdapat masalah multikolonieritas antara variabel bebas dan regresi.

b) Kepuasan Kerja Ekstrinsik

Tabel 4.13 Tabel Multikolinear Kepuasan Kerja Ekstrinsik

Coefficients
a

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 5.408 2.371 2.281 .025

TOTAL_AC .801 .149 .503 5.356 .000 .530 1.885

TOTAL_CC .297 .180 .182 1.648 .102 .381 2.622

TOTAL_NC .237 .200 .131 1.185 .239 .383 2.608

a. Dependent Variable: TOTAL_E

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa variabel Affective Commitment

memiliki nilai VIF = 1,885, Continuance Commitment memiliki nilai VIF= 2,622 dan

Normative Commitment memiliki nilai VIF=2,608 terhadap variabel Kepuasan Kerja

Ekstrisik. Dari ketiga variabel tersebut, dilihat nilai VIF yang dimiliki ketiganya memilki

nilai dibawah 10 dan nilai Tolerance > 0,1 sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi

tidak terdapat masalah multikolonieritas antara variabel bebas dan regresi.

4.4.3 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 (Ghozali, 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
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dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas pada model regresi (Priyatno, 2013).

a) Analisis Plot

Gambar 4.8 Gambar Heterokedastisitas Kepuasan Kerja Intrinsik

Gambar 4.9 Gambar Heterokedastisitas Kepuasan Kerja Ekstrinsik
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Berdasarkan gambar 4.7 dan 4.8, dapat dilihat adanya pola yang tidak jelas serta

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini, sehingga model regresi ini

layak dipakai.

b) Analisis Statistik

Tabel 4.14 Tabel Heterokedastisitas

Correlations

TOTAL_AC TOTAL_CC TOTAL_NC

Unstandardized

Residual

Spearman's

rho

TOTAL_AC Correlation

Coefficient

1.000 .617** .638** -.003

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .980

N 102 102 102 102

TOTAL_CC Correlation

Coefficient

.617** 1.000 .727** -.002

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .983

N 102 102 102 102

TOTAL_NC Correlation

Coefficient

.638** .727** 1.000 .009

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .927

N 102 102 102 102

Unstandardized

Residual

Correlation

Coefficient

-.003 -.002 .009 1.000

Sig. (2-tailed) .980 .983 .927 .

N 102 102 102 102

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Suatu data dapat dikatakan tidak memiliki gejala heterokedastisitas apabila

signifikansinya > 0,05. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing

variabel independen memiliki p-value lebih besar dari 0,05, variable Affective Commitment

dengan p-value sebesar 0.980, Variabel Continuance Commitment sebesar 0,983 dan variabel

Normative Commitment sebesar 0,927, yang berarti bahwa pada model regresi di atas tidak

terdapat masalah heteroskedastisitas.
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4.5 Analisis Model Regresi

Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih

variabel independen dengan dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah

hubungan antara variabel independen (Affective Commitment (X1), Continuance Commitment

(X2) dan Noramtive Commitment (X3)) dengan variabel dependen, apakah masing-masing

variabel independen berhubungan positif atau negatif. dilakukan peneliti untuk mengukur

pengaruh antara variabel Affective Commitment (X1), Continuance Commitment (X2) dan

Noramtive Commitment (X3) sebagai variabel independent terhadap Kepuasan Kerja Intrinsik

(Y1) dan Kepuasan Kerja Ekstrinsik (Y2) sebagai variabel dependent. Jika nilai semakin

mendekati 0 maka model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi, sebaliknya

semakin menjauhi 1 atau – 1 maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan

prediksi. (Priyatno, 2013)

4.5.1 Pembahasan Model Regresi Kepuasan Kerja Intrinsik

Tabel 4.15 Analisis Regresi Kepuasan Kerja Intrinsik

Coefficients
a

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 17.099 2.657 6.436 .000

TOTAL_AC .215 .167 .123 1.284 .202 .530 1.885

TOTAL_CC .341 .202 .191 1.690 .094 .381 2.622

TOTAL_NC .945 .224 .476 4.222 .000 .383 2.608

a. Dependent Variable: TOTAL_I
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Y1 = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3

Kepuasan Kerja Intrinsik = 17,099 + 0,215 AC + 0,341 CC + 0,945 NC

Keterangan:

Y1 = Kepuasan Kerja Intrinsik

X1 = Affective Commitment

X2 = Continuance Commitment

X3 = Normative Commitment

Koefisien regresi Affective Commitment sebesar 0,215 dan bertanda positif, hal

tersebut menyatakan bahwa variabel Affective Commitment berbanding lurus dengan

kepuasan kerja intrinsik, Koefisien regresi Continuance Commitment sebesar 0,341 dan

bertanda positif, hal tersebut menyatakan bahwa variabel Continuance Commitment

berbanding lurus dengan kepuasan kerja intrinsik, dan Koefisien regresi Normative

Commitment sebesar 0,945 dan bertanda positif, hal tersebut menyatakan bahwa variabel

Normative Commitment berbanding lurus dengan kepuasan kerja intrinsik. Berdasarkan

persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling

dominan terhadap kepuasan kerja intrinsik adalah adalah Normative Commmitment.

Konstanta sebesar 17,099 artinya jika variabel Affective Commitment, Continuance

Commitment dan Noramtive Commitment bersama nilainya adalah tetap (tidak berubah),

maka kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 17,099.
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4.5.2 Pembahasan Model Regresi Kepuasan Kerja Ekstrinsik

Tabel 4.16 Analisis Regresi Kepuasan Kerja Ekstrinsik

Coefficients
a

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 5.408 2.371 2.281 .025

TOTAL_AC .801 .149 .503 5.356 .000 .530 1.885

TOTAL_CC .297 .180 .182 1.648 .102 .381 2.622

TOTAL_NC .237 .200 .131 1.185 .239 .383 2.608

a. Dependent Variable: TOTAL_E

Y2 = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3

Kepuasan Kerja Ekstrinsik = 5,408 + 0,801 AC + 0,297 CC + 0,237 NC

Keterangan:

Y2 = Kepuasan Kerja Ekstrinsik

X1 = Affective Commitment

X2 = Continuance Commitment

X3 = Normative Commitment

Koefisien regresi Affective Commitment sebesar 0,801 dan bertanda positif, hal

tersebut menyatakan bahwa variabel Affective Commitment berbanding lurus dengan

kepuasan kerja ekstrinsik, Koefisien regresi Continuance Commitment sebesar 0,297 dan

bertanda positif, hal tersebut menyatakan bahwa variabel Continuance Commitment

berbanding lurus dengan Kepuasan Kerja Ekstrinsik, dan Koefisien regresi Normative

Commitment sebesar 0,237 dan bertanda positif, hal tersebut menyatakan bahwa variabel

Normative Commitment berbanding lurus dengan Kepuasan Kerja Ekstrinsik. Berdasarkan
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persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling

dominan terhadap Kepuasan Kerja Ekstrinsik adalah adalah Affective Commmitment.

Konstanta sebesar 5,408 artinya jika variabel Affective Commitment, Continuance

Commitment dan Noramtive Commitment bersama nilainya adalah tetap (tidak berubah),

maka kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 5,408.

4.6 Analisis Koefisien Determinasi (R2)

4.6.1 Analisis Koefisien Determinasi (R2) Kepuasan Kerja Intrinsik

Tabel 4.17 Analisis Koefisien Determinasi (R2) Kepuasan Kerja Intrinsik

Model Summary
b

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .723a .522 .507 3.249

a. Predictors: (Constant), TOTAL_NC, TOTAL_AC, TOTAL_CC

b. Dependent Variable: TOTAL_I

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien (r) yaitu sebesar 0.723. Nilai tersebut

menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel Affective Commitment,

Continuance Commitment dan Normative Commitment terhadap Kepuasan Kerja Instrinsik

barista dinyatakan memiliki hubungan yang kuat dikarenakan memiliki nilai korelasi > 0,50.

Sedangkan, hasil koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square

sebesar 0,507. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh sebesar

50,7% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 49,3% dipengaruhi oleh faktor

lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.
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4.6.2 Analisis Koefisien Determinasi (R2) Kepuasan Kerja Ekstrinsik

Tabel 4.18 Analisis Koefisien Determinasi (R2) Kepuasan Kerja Ekstrinsik

Model Summary
b

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .736a .542 .528 2.900

a. Predictors: (Constant), TOTAL_NC, TOTAL_AC, TOTAL_CC

b. Dependent Variable: TOTAL_E

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien (r) yaitu sebesar 0.736. Nilai tersebut

menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel Affective Commitment,

Continuance Commitment dan Normative Commitment terhadap Kepuasan Kerja Ekstrinsik

barista dinyatakan memiliki hubungan yang kuat dikarenakan memiliki nilai korelasi > 0,50.

Sedangkan, hasil koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square

sebesar 0,528. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh sebesar

52,8% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 47,2% dipengaruhi oleh faktor

lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.

4.6.3 Uji T Kepuasan Kerja

4.6.3.1 Uji T Kepuasan Kerja Intrinsik

Uji T digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara Affective Commitment

(X1), Continuance Commitment (X2) dan Noramtive Commitment (X3) terhadap Kepuasan

Kerja Intrinsik (Y1). Jika p ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak (Priyatno,2013). Dengan

pengujian 2 sisi (signifikasi 0,025) dengan derajat kebebasan (df) = 102-3-1 = 98 hasil

diperoleh untuk t tabel adalah 1,987. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.19 Hasil Uji t Kepuasan Kerja Intrinsik

Coefficients
a

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 17.099 2.657 6.436 .000

TOTAL_AC .215 .167 .123 1.284 .202

TOTAL_CC .341 .202 .191 1.690 .094

TOTAL_NC .945 .224 .476 4.222 .000

a. Dependent Variable: TOTAL_I

Hipotesis 1

Ho1 : Variabel Affective Commitment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

Kepuasan Kerja Intrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Ha1 : Variabel Affective Commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepuasan

Kerja Intrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai hitung Affective Commitmen dengan t tabel

adalah 1,284 < 1,987 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,202 > 0.05 sehingga

keputusannya adalah Ho diterima. Dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan

antara Affective Commitment terhadap Kepuasan Kerja Intrinsik.

Hipotesis 2

Ho2 : Variabel Continuance Commitment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

Kepuasan Kerja Intrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Ha2 : Variabel Continuance Commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepuasan

Kerja Intrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

PENGARUH KOMITMEN..., Chintia Devi K., Ma.-IBS, 2013



69

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai hitung Continuance Commitment dengan t

tabel adalah 1,690 < 1,987 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,094 > 0.05 sehingga

keputusannya adalah Ho diterima. Dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan

antara Continuance Commitment terhadap Kepuasan Kerja Intrinsik.

Hipotesis 3

Ho3 : Variabel Normative Commitment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

Kepuasan Kerja Intrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Ha3 : Variabel Normative Commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepuasan

Kerja Intrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai hitung Normative Commitment dengan t

tabel adalah 4,222 > 1,987 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 < 0.05 sehingga

keputusannya adalah Ho ditolak. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

antara Normative Commitment terhadap Kepuasan Kerja Intrinsik.

4.6.3.2 Uji T Kepuasan Kerja Ekstrinsik

Uji T digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara Affective Commitment

(X1), Continuance Commitment (X2) dan Noramtive Commitment (X3) terhadap Kepuasan

Kerja Ekstrinsik (Y1). Jika p ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak (Priyatno,2013). Dengan

pengujian 2 sisi (signifikasi 0,025) dengan derajat kebebasan (df) = 102-3-1 = 98 hasil

diperoleh untuk t tabel adalah 1,987. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.20 Hasil Uji t Kepuasan Kerja Ekstrinsik

Coefficients
a

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 5.408 2.371 2.281 .025

TOTAL_AC .801 .149 .503 5.356 .000

TOTAL_CC .297 .180 .182 1.648 .102

TOTAL_NC .237 .200 .131 1.185 .239

a. Dependent Variable: TOTAL_E

Hipotesis 4

Ho4 : Variabel Affective Commitment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

Kepuasan Kerja Ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Ha4 : Variabel Affective Commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepuasan

Kerja Ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai hitung Affective Commitmen dengan t tabel

adalah 5,356 > 1,987 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 < 0.05 sehingga

keputusannya adalah Ho ditolak. Dapat dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara

Affective Commitment terhadap Kepuasan Kerja Ekstrinsik.

Hipotesis 5

Ho5 : Variabel Continuance Commitment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

Kepuasan Kerja Ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Ha5 : Variabel Continuance Commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepuasan

Kerja Ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai hitung Continuance Commitment dengan t

tabel adalah 1,648 < 1,987 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,102 > 0.05 sehingga

keputusannya adalah Ho diterima. Dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan

antara Continuance Commitment terhadap Kepuasan Kerja Ekstrinsik.

Hipotesis 6

Ho6 : Variabel Normative Commitment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

Kepuasan Kerja Ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Ha6 : Variabel Normative Commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepuasan

Kerja Ekstrinsik barista Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai hitung Normative Commitment dengan t

tabel adalah 1,185 < 1,987 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,239 > 0.05 sehingga

keputusannya adalah Ho diterima. Dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan

antara Normative Commitment terhadap Kepuasan Kerja Ekstrinsik.

4.7 Implikasi Manajerial

Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, peneliti

juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke dalam implikasi

manajerialnya. Peneliti mencoba untuk memberikan analisis tambahan untuk memperkuat

gambaran penelitian tersebut agar manajemen khususnya District Manajer Starbucks Coffee

district 2, dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan mereka dalam meningkatkan

kepuasan kerja partners barista Starbucks Coffee district 2.

Pada analisa tambahan ini penulis akan menggunakan data pada peringkat

pernyataan berdasarkan rata-rata jawaban responden tiap pernyataan variabel independent.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan terhadap variabel Affective
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Commitment, Continuance Commitment dan Noramtive Commitment, telah terbukti secara

empiris hanya Normative Commitment yang memiliki pengaruh dalam meningkatkan

Kepuasan Kerja Intrinsik partners barista Starbucks. Berikut tabel hasil pemeringkatan rata-

rata tiap pernyataan seperti yang ada pada deskripsi variabel Normative Commitment :

Tebel 4.21 Avarage Value pernyataan variabel Normative Commitment

No Pertanyaan Rata-rata Ranking

1
Saya tidak merasa ada kewajiban untuk
bertahan dengan perusahaan yang
mempekerjakan saya

3,158 1

2
Bahkan jika itu menguntungkan untuk saya,
saya tidak merasa bahwa itu benar untuk
meninggalkan organisasi saya sekarang

3,025 4

3
Saya akan merasa bersalah jika saya
meninggalkan organisasi saya sekarang

2,875 5

4
Organisasi ini pantas mendapatkan kesetiaan
saya

3,075 2

5
Saya tidak akan meninggalkan organisasi saya
sekarang karena saya mempunyai rasa
kewajiban kepada orang-orang didalamnya

3,05 3

Rata-rata keseluruhan 3,036

Sumber: Data yang diolah peneliti (2013)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya sudah

setuju dengan masing-masing pernyataan, karena mayoritas pernyataan berada diatas 3

sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden pada

variabel Normative Commitment adalah sebesar 3,036. Pada umumnya responden cenderung

setuju dengan masing-masing pernyataan, dari lima indikator pertanyaan Normative

Commitment ternyata terdapat 2 pertanyaan yang nilainya dibawah rata-rata keseluruhan. Dan

terdapat 3 pernyataan yang berada diatas rata-rata.

Pernyataan yang paling disetujui oleh partners barista adalah pertanyaan pertama

dengan nilai 3,158. Yang menyatakan, “Saya tidak merasa ada kewajiban untuk bertahan

dengan perusahaan yang mempekerjakan saya”. Akan tetapi karena pertanyaan tersebut

bersifat negatif, dalam perhitungan yang berbanding terbalik akan menyatakan hal yang
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sebaliknya. Sehingga dapat diartikan bahwa partners merasa ada kewajiban untuk bertahan

dalam perusahaan yang memperkerjakannya.

Dari penilaian diatas cukup memberikan masukan untuk manajemen Starbucks Coffee

dikarenakan pernyataan tersebut merupakan hal positif yang telah terbangun dalam diri

partners itu sendiri. Menurut Allen & Mayer (1997), komitmen dari rekan kerja, dapat

diandalkannya dan bentuk pastisipasi manajemen dalam organisasi ataupun tempat kerja

adalah hal yang diidentifikasi dapat menimbulkan Normative Commitment.

Partners memiliki rasa kewajiban untuk terus bertahan dan berkerja dalam

perusahaan sehingga partners yang memilki komitmen berdasarkan kewajiban cenderung

puas dengan pekerjaannya dari sisi intrinsik. Oleh karena itu, hal-hal yang harus diperhatikan

oleh perusahaan agar kepuasan kerja dari sisi intrinsik dapat terus dipertahankan adalah

dengan adanya aktivitas, independensi dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh partners,

sehingga dapat membuka kesempatan kepada partners untuk memanfaatkan kemampuan

yang mereka miliki dan mengembangkan dirinya baik dari segi activity skill maupun soft skill

mereka.

Selain itu, Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap

kepuasan kerja ekstrinsik bahwa variabel Affective Commitment, Continuance Commitment

dan Noramtive Commitment, telah terbukti secara empiris hanya Affective Commitment yang

memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepuasan kerja Ekstrinsik partners barista

Starbucks. Berikut tabel hasil pemeringkatan rata-rata tiap pernyataan seperti yang ada pada

deskripsi variabel Affective Commitment :

Tebel 4.22 Avarage Value pernyataan variabel Affective Commitment

No Pertanyaan Rata-rata Ranking

1
Saya akan merasa sangat senang disepanjang
karir saya dengan organisasi ini

3,25 2

2
Saya tidak merasa seperti “bagian dari
keluarga” di organisasi saya

3,091 4
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No Pertanyaan Rata-rata Ranking

3
Saya tidak merasa “terikat secara emosional”
dengan organisasi ini

3,008 5

4
Organisasi ini mempunyai banyak arti
tersendiri untuk saya

3,308 1

5
Saya tidak merasa ada keterkaitan yang kuat
dalam organisasi ini

3,233 3

Rata-rata keseluruhan 3,178

Sumber: Data yang diolah peneliti (2013)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya sudah

setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap pernyataan berada diatas 3

sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden pada

variabel Affective Commitment adalah sebesar 3,178. Walaupun umumnya responden

cenderung setuju dengan masing-masing pernyataan, dari lima indikator pernyataan Affective

Commitment ternyata terdapat 2 pernyataan yang nilainya berada dibawah rata-rata

keseluruhan. Dan terdapat 3 pernyataan yang berada diatas rata-rata.

Pertanyaan yang paling disetujui oleh partners barista adalah pernyataan keempat

dengan nilai 3,308. Yang menyatakan “Organisasi ini mempunyai banyak arti tersendiri

untuk saya”. Kalimat pertanyaan tersebut bersifat positif sehingga dalam sistem perhitungan

dan pernyataannya pun tidak berbanding terbalik.

Dari penilaian diatas cukup memberikan masukan untuk manajemen Starbucks Coffee

dikarenakan pernyataan tersebut merupakan hal positif yang telah terbangun dalam diri

partners itu sendiri. Menurut Allen & Mayer (1997), penyebab dari Affective Commitment

lebih banyak terkait dengan pengalaman dalam pekerjaan yang dapat memuaskan kebutuhan

individu secara psikologis sehingga mereka merasa nyaman dan kompeten dalam

menjalankan peran mereka dalam pekerjaan mereka. Individu yang memiliki Affective

Commitmen yang kuat dalam organisasi dikarenakan mereka merasa benar-benar ingin

bertahan dalam organisasi tersebut.
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Pernyataan dapat diartikan bahwa, partners merasa organisasi tersebut memiliki arti

tersendiri bagi dirinya diluar keinginannya untuk sekedar memenuhi kebutuhan ataupun

kewajibannya. Dalam keputusan partners untuk terus berkomitmen terhadap organisasi,

partners memiliki perasaan yang spesial dan kebutuhan individu secara psikologis yang telah

terpenuhi selama berada didalam organisasi.

Oleh karena itu, hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar kepuasan kerja

dari sisi ekstrinsik dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan adalah dengan adanya

komunikasi antar rekan kerja yang semakin dikembangkan agar dapat terjalin komunikasi

yang lebih baik. Sehingga pertners juga bisa mendapatkan lingkungan sosial, hubungan antar

rekan kerja dan kondisi kerja yang baik untuk perkembangan psikologinya. Selain dengan

sesama rekan kerja, komunikasi antara supervisi pun harus dikembangkan menjadi lebih baik

lagi, agar apa yang diharapkan dari supervisi kepada karyawannya dapat terlaksana dengan

baik, begitupun sebaliknya.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Affective

Commitment, Continuance Commitment dan Normative Commitment terhadap kepuasan kerja

partners barista dari sisi intrnisik dan ekstrinik pada Starbucks Coffee district 2 Jakarta

Selatan, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang

diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi manajemen dari Starbucks

Coffee district 2 Jakarta Selatan.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Affective Commitment tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja Intrinsik.

2. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Continuance Commitment tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja Intrinsik.

3. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Normative Commitment

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja Intrinsik.

4. Berdasarkan hasil analisis, menyatakan bahwa Affective Commitment berpengaruh

secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja Ekstrinsik.

5. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Continuance Commitment tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja Ekstrinsik

6. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel Normative Commitment

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja Ekstrinsik
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7. Berdasarkan hasil analisis pada uji t menyatakan bahwa variabel komitmen organisasi

yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Intrinsik adalah variabel

Normative Commitment

8. Berdasarkan hasil analisis pada uji t menyatakan bahwa variabel komitmen organisasi

yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Ekstrinsik adalah

variabel Affective Commitment

5.2. Saran

Berdasarkan implikasi manajerial yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka

saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

Bagi para akademisi :

1. Kepada para penulis berikutnya untuk bisa lebih mengembangkan penelitian ini

dengan menambah beberapa variabel dan ndikator baru

2. Penelitian berikutnya dapat mencoba menggunakan alat penelitian kepuasan kerja

yang lain (Minneota Satisfaction Questionare, Job Descriptive Index, Pay Satisfaction

Questionare atau Job Diagnostic Survey), untuk melihat perbadaan akan hasil

penelitian ini.

3. Penelitian berikutnya tidak hanya melihat masing-masing variabel komitmen

organisasi manakah yang dominan kepada variabel Kepuasan Kerja Intrinsik dan

Ekstrinsik akan tetapi dapat mengembangkan pada dimensi kepuasan kerja manakah

yang lebih dominan mempengaruhi kepuasan kerja partners barista.

4. Sebaiknya penelitian berikutnya tidak hanya Starbucks Coffee district 2 saja agar

dapat memberikan gambaran yang lebih luas lagi.
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Bagi manajemen perusahaan :

1. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Normative Commitment

merupakan variabel yang paling dominan terhadap variabel Kepuasan Kerja Intrinsik.

Oleh karena itu, sebaiknya manajemen perusahaan lebih dapat memfokuskan pada

aktivitas, independensi dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh partners, sehingga

dapat membuka kesempatan kepada partners untuk memanfaatkan kemampuan yang

mereka miliki dan mengembangkan dirinya baik dari segi activity skill maupun soft

skill mereka. Sehingga jika hal tersebut terlaksana dengan baik, secara tidak langung

akan mempresentasikan kepuasan kerja mereka dari sisi intrinsik.

2. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Affective Commitment

merupakan variabel yang paling dominan terhadap variabel Kepuasan Kerja

Ekstrinsik. Oleh karena itu, sebaiknya manajemen perusahaan lebih dapat

memfokuskan pada komunikasi antar rekan kerja yang semakin ditingkatkan dan

dikembangkan agar dapat terjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Sehingga pertners

juga bisa mendapatkan lingkungan sosial, hubungan antar rekan kerja dan kondisi

kerja yang baik untuk perkembangan psikologinya. Selain dengan sesama rekan kerja,

komunikasi antar supervisi dengan karyawan pun harus dikembangkan menjadi lebih

baik lagi, agar apa yang diharapkan dari supervisi kepada karyawannya dapat tercapai.

Begitupun sebaliknya, komunikasi yang terjalin antara karyawan dengan supervisnya

harus dapat dikembangkan agar dapat menghindari terjadinya miskomunikasi. Jika hal

tersebut terlaksana dengan baik, secara tidak langung akan mempresentasikan

kepuasan kerja mereka dari sisi ekstrinsik.

PENGARUH KOMITMEN..., Chintia Devi K., Ma.-IBS, 2013



79

DAFTAR PUSTAKA

Awad Tamer A. and Alhashemi Suhaila E. 2012. Assessing The Effect of Interpersonal

Communications on Employees’ Commitment and Satisfaction. International Journal of

Islamic and Middle Finance and Management. Volume V Nomor 2 Tahun 2012. Depertment

of Management and Marketing, University of Bahrain, Isa, Bahrain.

Ebru Gunlu dan Mehmet Aksarayli, 2010. Job Satisfaction and Organizational

Commitment of Hotel Managers in Turkey. International Journal of Contemporary

Hospitality Managment. Volume 22 Nomor 5 Tahun 2010. Navsehir University, Turkey.

Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Anilisis Multivirate dengan Program SPSS. Cetakan ke IV.

Semarang : Badan Penerbit UNDIP

Jaros, Stephen. 2007. Mayer and Allen Model of Orgsnizational Commitment :

Measurement Issues. The Icfal Journal of Organizational Behavior, Volume VI Nomor 4

Tahun 2007. Professor of management, Southern University Collage of Business, Baton

Rouge, Lousiana.

Martin Hassan Zarel dan Jandaghi Golamreaza, 2010. Relationship between Interpersonal

Communications Skills and Organitational Commitment (Case Study : Jahad

Keshavarzi and University of Qon, Iran). European Journal of Social Siences. Volume 13

Nomor 3 Tahun 2010. University of Theran. Iran.

Malhotra, Naresh K.2005. Riset Pemasaran. Jakarta : PT Indeks

Mondy, R. Wayne. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Erlangga

Robbins, Stephen P. 2008. Prilaku Organisasi. Jakarta : Salemba Empat

Rosita Dewi, 2008. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Akuntan

Publik Dengan Role Stress Sebagai Variabel Moderating. JAAI Volume 12 Nomor 1

Tahun 2008. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Schultz, Howard. 2011. Onward (How Starbucks Fought for Its Life without Losing Its

Soul). United States of America : Rodale Inc

Sekaran, Uma,2006. Research Methods for Business : Metodologi Penelitian Untuk

Bisnis. Jakarta : Salemba Empat

Starbucks Coffee Company, 2003. Barista Learning Journey Guide.

PENGARUH KOMITMEN..., Chintia Devi K., Ma.-IBS, 2013



80

Suharsono. 2012. Pengetahuan Dasar Organisasi. Jakarta : Universitas Atma Jaya

Sutrisno, Edy. 2011. Budaya Organisai. Jakarta : Kencana

Priyatno, Dwi. 2013. Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS. Jakarta : Mediakom

Udechukwu Ikwukananne I. 2006. The Relationship Between Job Satisfaction,

Organizational Commitment, Intention To Quit, and Percived Alternative Employment

In The Assesment of Employee Turnover : A Study of Correctional Officers. Desertasi.

Nova Southeastern University.

Yu-Chang Huang, 2004. Job Satisfaction and Organizational Commitment Among

Faculty at Taiwan Higher Education Institution. Desertasi. University of Nebraska.

www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/10/121003_demoburuhoktober.shtml

http://sosbud.kompasiana.com/2012/03/31/pekerja-di-indonesia-paling-tidak-puas-mengapa-

450763.html

PENGARUH KOMITMEN..., Chintia Devi K., Ma.-IBS, 2013

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/10/121003_demoburuhoktober.shtml
http://sosbud.kompasiana.com/2012/03/31/pekerja-di-indonesia-paling-tidak-puas-mengapa-450763.html
http://sosbud.kompasiana.com/2012/03/31/pekerja-di-indonesia-paling-tidak-puas-mengapa-450763.html


81

SPSS

Yang tidak valid :

Affective commitment : no.2 (0,298)

Continuance commitment : no.6 (0,248)

Normative commitment : no 1 (0,146)
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