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ABSTRACT
This research is aimed to study empirically the effect of affective commitment, continuance
commitment and normative commitment to job satisfaction based on intinsic and extrinsic. As for the
object of the present study were partners barista of Starbucks Coffee district 2 Jakarta Selatan. There
are three independent variables and two dependent variable. The independent variables are affective
commitment, continuance commitment and normative commitment. The dependent variable are
intrinsic job satisfaction and extrinsic job satisfaction. The samples are obtained by population of the
organization, 102 employees are used as the sample of this study. This statistics method used is
multiple regression with initial test used is a test of normality, multiple regression analysis and
classical assumption test. With interval scale 1-5. The results of this research shows that only
normative commitment has significant effect to intrinsic job satisfaction. Only affective commitment
has significant effect to extrinsic job satisfaction.

Keywords :Affective Commitment,Continance Commitment,Normative Commitment, Intrinsic Job
Satisfaction and Extrinsic Job Satisfaction.

I. PENDAHULUAN

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.

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 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)

http://www.kompasiana.com/
http://www.bbc.co.uk/


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.

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.

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 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.

II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasi adalah engalaman 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. (Allen & Mayer (1997)

dalam Sutrisno (2011))

Dalam kaitannya dengan komitmen organisasional Allen dan Mayer (1997)

mengidentifikasikan tiga tipe yang dapat mendefinisikan komitmen, yaitu affective commitmen,

normative commitment, dan continuance commitment. Individu yang memiliki affective

commitment 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.

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)

Kepuasan Kerja

Menurut Robbins (2008), kepuasan kerja adalah sikap umum seorang individu terhadap

pekerjaannya. Jika diperhatikan pengertian tersebut terlihat sangat luas dapat 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.

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.

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.

2. Kemangkiran



Kemangkiran pada dasarnya adalah ketidakhadiran individu atau kelompok dalam aktivitas

kerja organisasi atau perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepuasan seorang pegawai maka

akan semakin rendah tingkat kemangkirannya, dan sebaliknya semakin rendah tingkat

kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai maka akan semakin tinggi tingkat

kemangkirannya.

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.

Pengembangan Hipotesis

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 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 :

=====masukkan Gambar II.1. di sini=====

Perumusan Hipotesis

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. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti telah dijelaskan di atas, maka dapat

disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

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

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

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



III. METODE PENELITIAN

Obyek 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.

Populasi dan Sampel

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.

Operasional Variabel

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam proposal ini, dapat

dikatakan bahwa penelitian ini memiliki 5 variabel yang terlibat, yaitu:

a. Variabel dependen (Y):

1. Kepuasan Kerja Intrinsik : Y1

2. Kepuasan Kerja Ekstrinsik :Y2

b. Variabel independen (X):

1. Affective Commitment = X1

2. Normative Commitment = X2

3. Continuance Commitment = X3

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan oleh komitmen organisasional 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). Sedangkan alat ukur 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.

Definisi oprasional variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini perlu di lakukan

untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional variabel–variabel terikat dan bebas

yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

=====masukkan Tabel III.1. di sini=====



Metode Analisis Data

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

dengan menggunakan program komputer pengolahan data statistik, yaitu menggunakan program

software IBS SPSS Statistics versi 19. Skala ini menggunakan lima titik pada kedua ujung label

dengan 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

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). Metode analisis dan pengujian yang dilakukan untuk

penelitian ini terdiri dari Uji Validitas,Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji multikolinieritas, Uji

Heterokedastisitas, Uji Analisis Regresi, Uji Koefisien Determinasi (R2), dan Uji t.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menyediakan

barang dan jasa yang berbasis kopi dengan sisitem dari perusahaan tersebut adalah Multi National

Company.Untuk di Indonesia sendiri, hak waralaba Starbucks Coffee dimiliki oleh PT. Mitra Adi

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.



Pengujian Instrumen

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 jumlah responden 30 untuk pre-test. muatan

faktor (Component Matrix) harus > 0,361, maka data tersebut dapat dikatakan valid.

Dari tiga dimensi varibel komitmen organisasi yaitu affective commitment, Normative

commitment, dan Continuance commitment yang masing-masing terdiri dari 6 butir pertanyaan, dari

masing-masing 6 pertanyaan tersebut ternyata tmasing-masing erdapat 1 butir pertanyaan yang tidak

valid karena nilai kolerasi dibawah r tabel 0,361. Pada dimensi varibel kepuasan kerja yaitu kepuasan

kerja intrinsik sebanyak 12 butir pertanyaan dan kepuasan kerja ekstrinsik sebanyak 8 pertanyaan

yang keseluruhannya adalah valid.

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.

=====masukkan Gambar IV.1. di sini=====

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa instrumen untuk setiap variabel penelitian adalah

reliabel. Karena α hitung lebih dari 0,6. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa instrumen penelitian 

ini akan menghasilkan daata yang sama walaupun digunakan beberapa kali untuk mengukur objek

yang sama.

Uji Normalitas

Uji Normalitas Kepuasan Kerja Intrinsik

=====masukkan Gambar IV.2. di sini=====

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.

Uji Normalitas Kepuasan Kerja Ekstrinsik

=====masukkan Gambar IV.3. di sini=====

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.

Uji Multikolinieritas

Kepuasan Kerja Intrinsik

=====masukkan Gambar IV.4. di sini=====

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 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.

Kepuasan Kerja Ekstrinsik

=====masukkan Gambar IV.5. di sini=====

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.

Uji Heterokedastisitas

Analisis Plot

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 heteroskedastisitas pada

model regresi (Priyatno, 2013).

=====masukkan Gambar IV.6. di sini=====



Berdasarkan gambar diatas, 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.

Analisis Statistik

=====masukkan Tabel IV.7. di sini=====

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.

Analisis Model Regresi

Pembahasan Model Regresi Kepuasan Kerja Intrinsik

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

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.

Pembahasan Model Regresi Kepuasan Kerja Ekstrinsik

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

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 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.

Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Analisis Koefisien Determinasi (R2) Kepuasan Kerja Intrinsik

=====masukkan Tabel IV.8. di sini=====

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.

Analisis Koefisien Determinasi (R2) Kepuasan Kerja Ekstrinsik

=====masukkan Tabel IV.9. di sini=====

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.

Uji T Kepuasan Kerja

Uji T Kepuasan Kerja Intrinsik

=====masukkan Tabel IV.10. di sini=====

Hipotesis 1

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

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

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.

Uji T Kepuasan Kerja Ekstrinsik

=====masukkan Tabel IV.11. di sini=====

Hipotesis 4

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

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

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.

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 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 :

=====masukkan Tabel IV.12. di sini=====

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 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 :

=====masukkan Tabel IV.13. di sini=====



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.

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.

KESIMPULAN DAN SARAN

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

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

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.

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.
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LAMPIRAN

Gambar II.1

Rerangka Pemikiran I

KOMTIMEN ORGANISASI KEPUASAN KERJA

KOMTIME

Tabel III.1
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Komitmen Organisas
(Allen & Mayer

(1997) dalam
Ikwukananne I.
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Tabel 3. 2
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Variabel Dimensi Indikator Alat Ukur

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

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



Variabel Dimensi Indikator Alat Ukur

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

Likert

Teknik supervisi

Kebijakan perusahaan

Kompensasi

Kemajuan

Kondisi kerja

Rekan kerja

Pengakuan

Sumber : diadaptasi oleh penulis (2013)

Tabel IV.1

Variabel Cronbach's Alpha

Affective Commitment 0,815

Continuance Commitment 0,645

Normative Commitment 0,609

Kepuasan Kerja Intrinsik 0,792

Kepuasan Kerja Ekstrinsik 0,884



Tabel IV.2

Normal Probability Plot Kepuasan Kerja Intrinsik

Tabel IV.3

Normal Probability Plot Kepuasan Kerja Ekstrinsik

Tabel IV.4

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



Gambar IV.5

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

Gambar IV.6

Gambar Heterokedastisitas Kepuasan Kerja Intrinsik & Ekstrinsik



Gambar IV.7

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).

Gambar IV.8

Model Summary
b

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .723
a

.522 .507 3.249

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

b. Dependent Variable: TOTAL_I

Gambar IV.9

Model Summary
b

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .736
a

.542 .528 2.900

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

b. Dependent Variable: TOTAL_E



Gambar IV.10

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

Gambar IV.11

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

Gambar IV.12

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



Gambar IV.13

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

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
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