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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Job Satisfaction, Trust, 

Gender, Perceived Supervisor Supoort terhadap Perceived Organizational 

Performance pada PT. Omron Manufacturing Indonesia. Adapun variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Job Satisfaction, Trust, Gender, Perceived 

Supervisor Support dan Perceived Organzational Performance. Pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel 156 orang. Analisis 

data menggunakan SPSS 21. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Job Satisfaction berpengaruh signifikan 

terhadap Perceived Organizational Performance, Trust berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap Perceived Organizational Performance, Perceived Supervisor 

Support berpengaruh signifikan  dan negative terhadap Perceived Organizational 

Performance, Gender tidak memoderasi hubungan antara Job Satisfaction dan 

Perceived Organizational Performance.  

 

Kata Kunci: Job Satisfaction, Trust, Gender, Perceived Supervisor Support dan 

Perceived Organizational Performance. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the effect of Job Satisfaction, Trust, Gender, 

Perceived Supervisor Supoort on Perceived Organizational Performance in PT. 

Omron Manufacturing Indonesia. Sampling determind using purposive sampling, with 

156 respondents. Analysis data using SPSS 21 . 

The result of this research shows that job satisfaction have a significant positive 

effect on perceived organizational performance , trust have a significant negative effect 

on perceived organizational performance, perceived supervisor support have a 

significant negative effect on perceived organizational performance, and gender have 

no moderating the relationship between job satisfaction and perceived organizational 

performance. 

 

Keyword: Job Satisfaction, Trust, Gender, Perceived Supervisor Support and 

Perceived Organizational Performance. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang sebagai peranan yang cukup 

penting di ranah industri. Manager menggambarkan aktifitas pengelolaan sumber daya 

manusia di lingkungan perusahaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis 

pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan 

pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Manajemen sumber daya manusia berguna meningkatkan kontribusi pegawai 

terhadap perusahaan dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang 

bersangkutan. Sumber daya manusia tersebut harus dikelola agar berguna dan berhasil 

dalam mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia 

sudah banyak yang bekompenten di setiap industri seperti industri manufaktur.  

Industri manufaktur ada berbagai macam, salah satunya adalah industri manufaktur 

otomasi. Industri manufatur otomasi adalah industri yang menggunakan sistem 

pengatur yang mampu menggerakkan suatu manipulator atau kontruksi mekanik secara 

mandiri tanpa campur tangan manusia yang disebut sebagai mekatronika (otomatis). 

Teknologi otomasi mulai ada sejak berabad-abad yang lalu, terutama sejak 

ditemukannya komponen cam dan governor. Pada tahun 1932, Nyquist 

mengembangkan suatu prosedur yang relative sederhana untuk menentukan kestabilan 

sistem loop tertutup pada basis respon loop terbuka terhadap masukan tunak (Steady 
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State) Sinusoida. Pada tahun 1934, Hazien memperkenalkan istilah servo mekanisme 

untuk sistem kontrol posisi, membahas desain servo. mekanisme relay yang mampu 

mengikuti dengan baik masukan yang berubah. Pada dekade 1940-1950 pemakaian 

sistem kontrol otomatis telah berkembang, mulai tahun 1960 dengan berkembangnya 

perangkat peralatan (plant) dengan multi masukan dan multi keluaran maka sistem 

kontrol menjadi semakin kompleks. Selanjutnya secara berangsur-angsur mulai 

memanfaatkan komponen elektronik-mekanik seperti relay, dan komponen elektronik 

seperti transistor. Perkembangan selanjutnya telah semakin cepat setelah ditemukannya 

komponen mikroelektronik dalam bentuk IC (Integrated Circuit) pada awal tahun 

1960an.  

Teknologi otomasi semakin berkembang dengan pesat sejak munculnya 

mikroprosesor pada tahun 1973, sejak itu teknolologi otomasi telah memasuki berbagai 

sektor kegiatan manusia, baik yang secara khusus misalnya di dalam dunia manufaktur, 

maupun secara umum dalam berbagai bentuk barang yang ada di sekeliling kita seperti 

telefak, mesin suci dan sebagianya. Mesin cuci modern biasanya menggunakan sistem 

otomasi loop tertutup, sehingga proses pencuciannya dapat diprogram seperti yang 

diharapkan. Proses produksi industri manufaktur mobil maupun sepeda motor di 

Indonesia sudah semakin pesat. Meski dengan jumlah karyawan yang sedikit namun 

mampu menghasilkan produk yang banyak dan dengan kualitas yang sama baiknya. 

Pada dasarnya teknologi otomasi dibedakan menjadi dua, yaitu fixed automation 

(otomasi tetap) dan flexible automation (otomasi fleksibel). Kontruksi fixed automation 

biasanya masih menggunakan peralatan mekanik, sedangkan fleksibel automation 
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sudah menggunakan sistem pengatur berbasis komputer. Sistem pengatur berbasis 

komputer dirancang agar mudah dirubah sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh 

penggunaan robot industri, gerakan robot dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan, juga 

penggunaan mesin perkakas CNC. Teknologi modern ditandai dengan penggunaan 

fleksible automation yang semakin meluas. Fleksible automation akan terus 

berkembang sejalan dengan perkembangan mikroeletronika yang mendasar. 

Pemanfaatan teknologi otomasi pada proses produksi meliputi bidang yang sangat 

luas, dari kegiatan seperti pada bagian product design, production planning dan 

control, inventory control, sales dan marketing, engineering, industrial engineering 

banyak yang lebih berupa pengolahan secara otomatis data elektronis, sedangkan 

teknolgi otomasi yang banyak di terapkan adalah dalam bidang produksi.  

Pemanfaatan teknologi otomasi dalam proses produksi merupakan sebagian kecil 

saja dari penggunaan teknologi tersebut. Sebagian besar aplikasinya dimanfaatkan 

secara luas dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Proses otomasi yang dapat kita 

lihat sehari-hari antara lain: mesin cuci otomatis, sistem pengisian tendon otomatis, 

pengering tangan otomatis, dan sebagainya (www.automationindo.com). 

Melihat tingginya tingkat teknologi di dunia industri, para perusahaan industri 

otomasi berupaya meningkatkan kualitas dan jaminan produk yang dihasilkannya. 

Selain itu, manajemen perusahaan perlu memperhatikan sumber daya manusia yang 

dimiliki, karena merupakan aset yang penting sebagai salah satu kunci  kesuksesan 

pertumbuhan perusahaan, manajemen perusahaan harus memikirkan faktor – faktor 
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yang dapat meningkatkan kualitas organizational performance. Salah satu faktor yang 

harus diperhatikan dalam organizational performance adalah job satisfaction.  

Job satisfaction merupakan faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil 

organizational performance yang optimal. Ketika seseorang merasakan kepuasan 

dalam bekerja, tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan 

yang terbaik bagi organisasi, dengan demikian suatu suatu tujuan organisasi akan 

tercapai dengan optimal. Job satisfaction didefinisikan sebagai sikap umum individu 

terhadap pekerjaannya. Ketertarikan para manajer terhadap job satisfaction cenderung 

berpusat pada dampaknya terhadap performance karyawan.  

Para peneliti telah menangkap ketertarikan tersebut, sehingga kita menemukan 

banyak penelitian yang dirancang untuk menilai dampak job satisfaction pada 

produktivitas karyawan, keabsenan, dan pengunduran diri (Robbins dan Judge, 2015),. 

job satisfaction merupakan reaksi afektif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari hasil 

perbandingan atau aktual dengan hasil yang diinginkan (Yamoah, 2014). 

Teori job satisfaction lainnya, yaitu sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya. Sikap ini di cerminkan oleh moral kerja, kedispilinan, dan 

prestasi kerja, selain itu job satisfaction dalam pekerjaan adalah job satisfaction yang 

dinikmati dalam proses pekerjaan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, 

perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan yang baik karena karyawan yang lebih 

suka menikmati job satisfaction dalam pekerjaan akan lebih mengutamakan 

pekerjaannya dari pada balas jasa walaupun balas jasa itu penting (Hasibuan, 2014). 
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Job satisfaction merupakan penentu utama dari penilaian lingkungan kerja yang 

umumnya memiliki efek positif pada performance karyawan (Al Jenaibi, 2010). 

Adapun faktor yang mempengaruhi job satisfaction salah satunya adalah gender 

karena apabila perusahaan memperhatikan kesetaraan gender maka perusahaan 

tersebut tidak terjadi konflik dan meningkatkan organizational performance. Teori 

sosialisasi gender yang dikemukakan laki-laki dan perempuan secara mendasar 

berbeda dalam perkembangan moral dan kecenderungannya membawa perbedaan nilai 

pada tempat kerja. Nilai, perilaku, dan sikap etis laki-laki dan perempuan adalah 

berbeda. Berdasarkan teori sosialisasi gender, laki-laki menempatkan nilai lebih pada 

uang, kemajuan, kekuasaan dan mengukur wujud dari performance perorangan (Umar, 

2010).  

Teori gender lainnya, yaitu sifat-sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Perbedaan hakiki yang 

menyangkut gender tidak dapat diganggu gugat (misalnya secara biologis wanita 

mengandung), tetapi perbedaan peran gender dapat diubah karena bertumpu pada 

faktor-faktor sosial dan sejarah (Sulindawati, 2017). 

Gender berasal dari kata “gender” (bahasa Inggris) yang diartikan sebagai jenis 

kelamin. Namun jenis kelamin di sini bukan seks secara biologis, melainkan sosial 

budaya dan psikologis. Pada prinsipnya konsep gender memfokuskan perbedaan 

peranan antara pria dengan wanita, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 

norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Peran   gender 
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adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran 

kodrati (Aryani, 2002). 

Ada faktor terpenting lainnya dalam meningkatkan organizational performance 

yaitu trust. Trust adalah suatu harapan positif bahwa orang lain tidak melalui kata-kata, 

melainkan berdasarkan tindakan atau keputusan bertindak oportunistik, bila pengikut 

mempercayai seorang pemimpin, mereka bersedia berkorban bagi tindakan pemimpin, 

percaya bahwa hak dan kepentingan mereka tidak akan disalahgunakan (Rakhmawati 

dan Darmanto, 2014). Apabila kepercayaan diberikan penuh kepada karyawan, 

karyawan akan menjalani pekerjaan dengan semangat dan sebaik baiknya. 

Dukungan supervisor kepada seorang karyawan menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan performance dan meningkatkan organizational performance. Perceived 

supervisor support didefinisikan sebagai pandangan umum karyawan tentang sejauh 

mana atasan mereka menghargai kontribusi mereka dan peduli akan kesejahteraan 

mereka (Casper et al., 2011).  

Perceived supervisor support didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang 

bawahan merasa bahwa dia dukung dan dihormati oleh atasannya, hal terebut juga 

mengacu pada kesediaan supervisor untuk membantu bawahannya (Gok et al 2014). 

Hubungan baik antara supervisor dan karyawan dapat meningkatkan rasa 

kepedulian yang dapat di rasakan oleh karyawan. Supervisor dapat mendukung dalam 

mengelola emosi bawahan, mengelola emosi bawahan merupakan komponen penting 

dalam mengelola komitmen (Dawley et al., 2008). Organizational performance yang 

dirasakan dapat didefinisikan sebagai persepsi karyawan mengenai performance 
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keseluruhan organisasi mereka dan organizational performance yang dirasakan terkait 

dengan praktik pengelolaan sumber daya manusia yang secara langsung mempengaruhi 

sikap karyawan dalam sebuah organisasi (Mullins (2010). Sumber daya manusia dalam 

suatu organisasi dapat berkontribusi terhadap organizational performance dan 

organizational performance dapat didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap 

efisiensi organisasi oleh karyawan (Giauque (2013),. 

PT. Omron Manufacturing Indonesia (OMI) merupakan pemimpin global di bidang 

otomasi. Perusahaan yang berada di Cikarang ini menyediakan berbagai produk dan 

layanan bagi konsumen di berbagai industri termasuk otomasi, komponen elektronik 

dan otomotif, sistem sosial, dan kesehatan.  

Jumlah karyawan di PT.OMI sebanyak 2.500 karyawan yang terdiri dari 1.756 

karyawan tetap dan 744 karyawan tidak tetap. Karyawan yang telah bekerja minimal 1 

tahun sebanyak 1.035 karyawan dan karyawan yang terdapat pada divisi operasional 

sebanyak 241 karyawan. Penulis memilih karyawan tetap dan bekerja minimal 1 tahun  

dijadikan sampel karena karyawan sudah merasakan situasi dan kondisi yang telah 

terjadi di perusahaan sehingga performance karyawan dapat dijadikan tolak ukur 

keberhasilan perusahaan. Pemilihan karyawan pada divisi operasional karena PT. OMI 

bergerak dibidang manufaktur yang mayoritas karyawannya terdapat pada divisi 

operasional, sehingga divisi operasional adalah kunci dari perusahaan manufaktur 

dalam hal produksi yang didalamnya terdapat tekanan kerja yang tinggi seperti target 

produksi. 
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PT. Omron Manufacturing Indonesia (OMI) memperoleh penghargaan 

pemberdayaan perempuan dalam Annual Global CSR Summit and Awards 2016. 

Penghargaan ini diberikan kepada OMI atas inisiatif perusahaan dalam meningkatkan 

lingkungan kerja untuk pemberdayaan karyawan-karyawan wanita, di mana salah satu 

dari tiga tampuk kepemimpinan di OMI saat ini dipegang oleh seorang wanita. 

Penghargaan tersebut juga diberikan karena upaya signifikan perusahaan dalam 

meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan (www.okezone.com). 

Supervisor dari PT. Omron Manufacturing Indonesia (OMI)  meluncurkan 

Program Gerakan Karyawan Wanita Sehat dan Produktif yang dimulai oleh The 

Institution of Women Empowerment and Family Planning pada tahun 2005, guna 

meningkatan standar kesehatan karyawan perempuan dalam hal meningkatkan 

perceived organizational performance.  

PT. OMI meningkatan standar kesehatan karyawan perempuannya dengan 

mengikutsertakan pertumbuhan karier, pengembangan diri serta meningkatan 

lingkungan kerja kepada karyawan perempuan. Nana Sudiana, Supervisor Personalia 

PT. OMI mengatakan, pihaknya mengakomodir kebutuhan personal para karyawan 

perempuan agar mereka dapat fokus kepada pekerjaan secara lebih baik. “Mereka 

senang dengan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Hal ini memungkinkan mereka 

memperoleh lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga, menikmati istirahat 

tambahan, serta waktu menyusui bagi karyawan hamil dan ibu yang baru melahirkan,” 

terangnya.  Harapannya hal ini diberikan bertujuan untuk meningkatkan job 

satisfaction pada karyawan di PT.OMI. 
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Berdasarkan hasil riset internal pada tahun 2017, karyawan perempuan di PT. OMI 

berhasil meningkatkan produktivitas hingga 18% dan meningkatkan kualitas produk 

hingga 34%. Peningkatan produktifitas dan kualitas produk perusahaan ini dipengaruhi 

oleh peluang karir dan pengembangan diri seluruh karyawan baik laki-laki maupun 

perempuan. (Marketeers.com). Sehingga dapat disimpulkan bahwa job satisfaction 

memiliki pengaruh besar terhadap perceived organizational performance dengan 

melihat adanya pengingkatan dalam produktifitas dan kualitas produk perusahaan PT. 

OMI. 

Melihat meningkatnya produktifitas dan kualitas produk yang di hasilkan para 

karyawan perempuan, PT. OMI mempercayakan karyawan perempuan karena tidak 

menggangu performance perusahaan bahkan mereka itu dapat meningkatkan 

produktifitas dan kualitas produk. Terlihat jumlah karyawan perempuan di PT.OMI 

sebesar 86% dari 2500 karyawan (Marketeers.com). Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas, penelitian ini mengambil judul “DAMPAK JOB SATISFACTION, 

TRUST, GENDER AND PERCEIVED SUPERVISOR SUPPORT TERHADAP 

PERCEIVED ORGANIZATIONAL PERFORMANCE PADA PT OMRON 

MANUFACTURING INDONESIA (OMI)” 

1.2. Ruang Lingkup Masalah 

 Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka dilakukan 

pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yang perlu dikaji. Pembatasan ini 

dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan 

penelitian dan pembahasan. Peneliti akan membahas mengenai kepuasan kerja yang 
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memiliki cakupan cukup luas. Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar 

dapat lebih mudah mencapai tujuan penelitian. 

 Penelitian ini berfokus pada job satisfaction, trust, gender, perceived supervisor 

support terhadap perceived organizational performance di PT Omron 

Manufacturing Indonesia (OMI) yang terletak dijalan Kawasan Ejip Plot 5C, 

Sukaresmi, Cikarang Selatan, Sukaresmi, Cikarang Sel., Bekasi, Jawa Barat 17550. 

Penelitian ini melibatkan karyawan divisi operasional. Kemudian dari populasi 

tersebut akan dilakukan pengambilan data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner 

pada karyawan PT Omron Manufacturing Indonesia (OMI). 

1.3. Identifikasi Masalah 

 Fenomena tingginya tingkat teknologi di dunia industri pada perusahaan 

industri otomasi berupaya meningkatkan kualitas dan jaminan produk yang 

dihasilkannya. PT. Omron Manufacturing Indonesia (OMI) menyediakan berbagai 

produk dan layanan bagi konsumen di berbagai industri termasuk otomasi, 

komponen elektronik dan otomotif, sistem sosial, dan kesehatan. Dalam 

meningkatkan kualitas dan jaminan produk, PT. Omron Manufacturing Indonesia 

(OMI) meningkatkan lingkungan kerja dengan cara pemberdayaan karyawan-

karyawan wanita, di mana salah satu dari tiga tampuk kepemimpinan yaitu 

supervisor di OMI saat ini dipegang oleh seorang wanita. 

 PT. Omron Manufacturing Indonesia (OMI) mendapatkan beberapa 

penghargaan perihal pemberdayaan perempuan. Keberadaan wanita sebagai variabel 

moderasi perlu dipertimbangkan pada penelitian ini. 
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1.4. Perumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang ditemukan untuk 

dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Apakah Job Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Perceived 

Organizational Performance pada karyawan di PT Omron Manufacturing 

Indonesia (OMI)? 

2. Apakah Trust memiliki pengaruh positif terhadap Perceived Organizational 

Performance pada karyawan di PT Omron Manufacturing Indonesia (OMI)? 

3. Apakah Perceived Supervisor Support memiliki pengaruh positif terhadap 

Perceived Organizational Performance pada karyawan di PT Omron 

Manufacturing Indonesia (OMI)? 

4. Apakah Gender memoderasi job satisfaction terhadap Perceived 

Organizational Performance pada karyawan di PT Omron Manufacturing 

Indonesia (OMI)? 

1.5. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terarah. Adapun 

pembatasan yang penulis maksudkan antara lain : 

1. Karyawan yang terdaftar bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Omron 

Manufacturing Indonesia (OMI). 

2. Karyawan yang telah bekerja minimal satu tahun. 

3. Karyawan yang terdaftar bekerja dalam divisi operasional. 

Dampak Job Satisfaction..., Pandu Pradikta Wisesa, Ma.-IBS, 2018



12 
 

 
 
  Indonesia Banking School 

1.6. Tujuan Penelitian 

 Sesuai rumusan di atas maka penelitian bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Job Satisfaction 

memiliki pengaruh positif terhadap Perceived Organizational Performance 

pada karyawan PT Omron Manufacturing Indonesia (OMI). 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Trust memiliki 

pengaruh positif terhadap Perceived Organizational Performance pada 

karyawan PT Omron Manufacturing Indonesia (OMI). 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Perceived Supervisor 

Support memiliki pengaruh positif terhadap Perceived Organizational 

Performance pada karyawan PT Omron Manufacturing Indonesia (OMI). 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Gender memoderasi 

Job Satisfaction terhadap Perceived Organizational Performance pada 

karyawan di PT Omron Manufacturing Indonesia (OMI). 

1.7. Manfaaat Penulisan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademik, dan 

perusahaan PT Omron Manufacturing Indonesia (OMI): 

1. Manfaat Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber daya Manusia khususnya mengenai perusahaan 

manufaktur otomasi dimana akan diketahui apakah ada pengaruh Job 

Satisfaction, Trust, Gender and Perceived Supervisor Support terhadap 
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Perceived Organizational Performance pada PT Omron Manufacturing 

Indonesia (OMI). Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perluasan 

penelitian pada selanjutnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia 

pada bidang manufaktur dengan industri otomasi. 

2. Manfaat Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada divisi 

operasional di PT Omron Manufacturing Indonesia (OMI) untuk 

dapatmeningkatkan performance karyawan melalui Perceived 

Organizational Performance dengan adanya Perceived Supervisor Support, 

Gender, Trust dan Job Satisfaction. 

1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk membahas masalah 

dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori-teori dan peneliti terdahulu yang 

mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil penelitian lainnya. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara 

operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian 

tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan teori yang 

berlaku. 

BAB V : PENUTUPAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian 

sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.  Landasan Teori 

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

mengenai Job Satisfaction, Trust, Perceived Supervisor Support, Gender dan 

Perceived Organizational Performance. 

2.1.1. Human Resouces Management 

Human resource management adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, 

pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang 

ditetapkan (Saoqillah, 2016). 

Human resource management merupakan asset penting dalam suatu perusahaan. 

Human resource management harus selalu dipertahankan, dijaga, dan dikembangkan 

(Hidayati, 2008). Human resource management yang berkualitas adalah human 

resource management yang mampu memperlihatkan perilaku kerja yang mengarah 

pada tercapainya maksud dan tujuan perusahaan, misalnya bagaimana caranya 

mengelola human resource management mengarah pada performance yang baik, 

karena human resource management bisa menjadi pusat persoalan atau masalah bagi 

pesusahaan ketika potensi mereka tidak dikembangkan secara optimal, sebaliknya 
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human resource management bisa menjadi pusat keberhasilan bagi perusahaan ketika 

potensi mereka bisa dikembangkan secara optimal (Sanjaya, 2013). 

Peran human resouces management yaitu mengatur dan menetapkan program 

kekaryawanan yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut (Hasibuan, 2014):  

1. Menetapkan jumalah, kualitas, dan pendapatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job 

specification, dan job evaluation. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas 

“the right man in the right place and the right man in the right job”. 

3. Menetapakan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang. 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 

perusahaan pada khususnya. 

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan 

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 

9. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya. 
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2.1.2. Perceived Organizational Performance 

Performance didefinisikan berkaitannya dengan hubungan terkuat dengan 

sasaran strategis organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. 

Performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi 

(Abdullah, 2014). 

Organizational Performance yang dirasakan dapat didefinisikan sebagai 

persepsi karyawan mengenai performance keseluruhan organisasi mereka dan 

performance organisasi yang dirasakan terkait dengan praktik pengelolaan sumber 

daya manusia yang secara langsung mempengaruhi sikap karyawan dalam sebuah 

organisasi. Praktik sumber daya manusia dalam suatu organisasi berkontribusi 

terhadap organizational performance. Perceived organizational performance 

didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap efisiensi organisasi oleh karyawan 

(Berberoglu dan Secim, 2015). 

Untuk mendapatkan perceived organizational performance pada berbagai 

aspek performance, yaitu dengan menggunakan tujuh pengukuran yang 

dikembangkan oleh Zeffane et al. (2018).. Ketujuh item adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi saya memiliki kualitas produk dan layanan yang lebih baik 

dibandingkan dengan orang lain. 

2. Organisasi saya mengembangkan produk dan layanan baru. 
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3. Organisasi saya mampu menarik karyawan penting. 

4. Organisasi saya mampu mempertahankan karyawan penting. 

5. Dalam organisasi saya, pelanggan/klien puas dengan organisasi produk dan 

layanan. 

6. Dalam organisasi saya, ada hubungan yang baik antara manajemen dengan 

para karyawan. 

7. Dalam organisasi saya, ada hubungan baik antar karyawan. 

2.1.3. Perceived Supervisor Support 

Perceived supervisor support didefinisikan sebagai pandangan umum 

karyawan tentang sejauh mana atasan mereka menghargai kontribusi mereka dan 

peduli akan kesejahteraan mereka (Casper et al., 2011). Selain itu perceived 

supervisor support didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang bawahan merasa 

bahwa dia dukung dan dihormati oleh atasannya, hal terebut juga mengacu pada 

kesediaan supervisor untuk membantu bawahannya (Gok et al., 2014). 

Supervisor support pada umumnya melibatkan pandangan umum yang 

menjadi perhatian atasan (dukungan emosional) atau bantuan nyata (dukungan 

instrumental) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bawahan 

(Kossek et al.,2011). Kesamaan antara supervisor dan karyawan dapat 

meningkatkan rasa kepedulian yang dapat di rasakan oleh karyawan (Beutell, 2010). 

Supervisor yang dianggap mendukung ternyata efektif dalam mengelola emosi 
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bawahan, mengelola emosi bawahan merupakan komponen penting dalam 

mengelola komitmen organisasi (Dawley, 2008). 

Indikator variabel Perceived Supervisor Support adalah sebagai berikut 

(Karatepe, 2009): 

1. Supervisor  saya sangat membatu saat saya memiliki masalah kerja. 

2. Supervisor saya adil dan tidak menunjukkan sikap pilih kasih selama 

menanggapi kebutuhan pribadi karyawan atau kebutuhan keluarga karyawan. 

3. Supervisor saya membantu saya ketika saya ada masalah pribadi dan 

membantu mengurusnya. 

4. Supervisor saya mengerti ketika saya berbicara tentang masalah pribadi atau 

masalah keluarga yang mempengaruhi pekerjaan saya. 

5. Saya merasa nyaman mengemukakan masalah pribadi atau kerluarga dengan 

atasan saya. 

2.1.4. Trust 

Trust adalah suatu harapan positif bahwa orang lain tidak akan melalui kata-

kata, tindakan atau keputusan bertindak oportunistik. Bila pengikut mempercayai 

seorang pemimpin, mereka bersedia berkorban bagi tindakan pemimpin, percaya 

bahwa hak dan kepentingan mereka tidak akan disalahgunakan (Rakhmawati dan 

Darmanto, 2014). Trust dalam organisasi merupakan konteks di mana sikap atau 

persepsi yang lebih positif, performance yang lebih tinggi, dan kerja sama sangat 

mungkin terjadi (Ozyilmaz et al., 2017). 
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Trust dalam organisasi didefinisikan sebagai harapan karyawan yang percaya 

diri dan positif tentang niat dan perilaku beberapa konstituensi organisasi mengenai 

perilaku, motif, dan niat organisasi dalam lingkungan organisasi (Ozyilmaz et al., 

2017). Trust terhadap karyawan dalam organisasi adalah elemen lingkungan internal 

yang menetapkan harapan karyawan tentang organisasinya (Cropanzano et al., 

2017). 

Trust dalam organisasi merupakan pemahaman karyawan terhadap hubungan 

/ pertukaran dengan organisasinya karena trust berkembang sebagai hasil akumulasi 

pengalaman dan pengetahuan tentang organisasi (Ozyilmaz et al., 2017). Trust pada 

organisasi dapat menentukan relevansi keadaan motivasi internal terhadap hasil 

dengan menetapkan harapan tentang bagaimana organisasi akan bereaksi terhadap 

usaha seseorang (Cropanzano et al., 2017).. 

Trust terhadap organisasi mempengaruhi bagaimana seorang karyawan 

menilai perilaku masa depan suatu organisasi dalam hubungan pertukaran dengan 

organisasi tersebut (Crossley et al., 2013). Berdasarkan definisi ini, trust dalam 

organisasi penting karena memberikan petunjuk mengenai bagaimana memfasilitasi 

atau mendukung organisasi diharapkan menjadi reaksi terhadap tindakan karyawan, 

bagaimana memaafkan jika terjadi kesalahan, dan bagaimana menghargai organisasi 

diprediksi sebagai tanggapan terhadap kontribusi yang dibuat karyawan. (Ozyilmaz 

et al., 2017). 
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Indikator yang terdapat pada variable trust menurut jurnal Zeffane et 

al.,(2018) yang telah dikembangkan dapat diukur sebagai berikut: 

1. Karyawan didalam organisasi saya sangat berhati-hati dengan orang asing. 

2. Kebanyakan karyawan didalam organisasi saya berkata jujur. 

3. Kebanyakan karyawan melakukan apa yang supervisor katakan. 

4. Karyawan memiliki trust yang tinggi pada rekan kerja. 

5. Karyawan mempercayai para manajer dan supervisor yang menangani dalam 

pekerjaan. 

2.1.5. Job Satisfaction 

Job satisfaction yang sederhana didefinisikan sebagai sikap umum individu 

terhadap pekerjaannya. Ketertarikan para manajer terhadap job satisfaction 

cenderung berpusat pada dampaknya terhadap performance karyawan. Para peneliti 

telah menangkap ketertarikan tersebut, sehingga kita menemukan banyak penelitian 

yang dirancang untuk menilai dampak job satisfaction pada produktivitas karyawan, 

keabsenan, dan pengunduran diri (Robbins dan Judge, 2015). Job satisfaction 

merupakan reaksi afektif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari hasil perbandingan 

atau aktual dengan hasil yang diinginkan (Yamoah, 2014). 

Job satisfaction merupakan suatu refleksi dari performance, cipta, rasa, dan 

karsa yang dimiliki oleh individu. Karena adanya kebutuhan individu yang perlu 

dipenuhi maka ia akan melakukan berbagai upaya dengan mengerahkan pikiran, 

tenaga, waktu, dan memungkinkan untuk harus mengambil resiko yang dapat terjadi 
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dalam melaksanakan pekerjaannya (Suparyadi, 2016). Job satisfaction didefinisikan 

sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil 

dari evaluasi karakteristik-karakteristiknya (Robbins, 2008). Job satisfaction adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan dengan mana para karyawan memandang 

pekerjaan mereka (Handoko, 2008). 

Job satisfaction adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjaannya. Sikap ini di cerminkan oleh moral kerja, kedispilinan, dan prestasi 

kerja. Job satisfaction dalam pekerjaan adalah job satisfaction yang dinikmati dalam 

proses pekerjaan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, 

dan suasana lingkungan yang baik karena karyawan yang lebih suka menikmati. Job 

satisfaction dalam pekerjaan akan lebih mengutamakan pekerjaannya dari pada 

balas jasa walaupun balas jasa itu penting (Hasibuan, 2014). Job satisfaction juga 

merupakan penentu utama penliaian lingkungan kerja yang umumnya memiliki efek 

positif pada performance karyawan (Sharma dan Singh, 2016). 

2.1.5.1.Dimensi Job Satisfaction 

Dimensi job satisfaction dapat digunakan untuk mengungkapkan karakteristik 

penting mengenai pekerjaan, dimana orang dapat meresponnya. Menurut Luthans 

(2006) dimensi itu adalah: 

a. Pekerjaan itu sendiri (work it self), Setiap pekerjaan memerlukan suatu 

keterampilan tertentu sesuai dengan bidang nya masing-masing. Sukar 

tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya 
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dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, akan meningkatkan atau 

mengurangi job satisfaction. 

b. Atasan (supervision), atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan 

bawahannya. Bagi bawahan, atasan bisa dianggap sebagai figur ayah, ibu, 

teman dan sekaligus atasannya. 

c. Teman sekerja (workers), Merupakan faktor yang berhubungan dengan 

hubungan antara karyawan dengan atasannya dan dengan karyawan lain, 

baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. 

d. Promosi (promotion), Merupakan faktor yang berhubungan dengan ada 

tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. 

e. Gaji/Upah (pay), Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup karyawan 

yang dianggap layak atau tidak. 

2.1.5.2. Faktor Job Satisfaction 

Penelitian Hamali (2016) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi job 

satisfaction, antara lain adalah: 

1. Faktor Psikologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan, meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, 

motivasi, bakat, dan keterampilan. 

2. Faktor sosial, yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial antar 

karyawan maupun dengan atasan. 
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3. Faktor fisik, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik karyawan, 

meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktru dan istirahat, perlengkapan 

kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran negara, kondisi 

kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya. 

4. Faktor finansial, yaitu faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan, meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, 

bermacam tunjangan, pemberian fasilitas kerja, dan promosi. 

2.1.5.3. Indikator Job Satisfaction 

Indikator job satisfaction  menurut Zeffane et al., 2018  antara lain adalah: 

1. Saya merasa puas jika hasil pekerjaan saya lebih baik dari pada hasil pekerjaa 

karyawan lainnya.  

2. Aku jarang bosan dengan pekerjaan saya. 

3. Aku tidak akan bekerja untuk pekerjaan lain. 

4. Setiap hari saya antusias dengan pekerjaan saya. 

5. Saya merasa sangat puas dengan pekerjaan saya. 

2.1.6. Gender 

Teori sosialisasi gender laki-laki dan perempuan secara mendasar berbeda dalam 

perkembangan moral dan kecenderungannya membawa perbedaan nilai pada tempat 

kerja. Nilai, perilaku, dan sikap etis laki-laki dan perempuan adalah berbeda. 

Berdasarkan teori sosialisasi gender, laki-laki menempatkan nilai lebih pada uang, 

kemajuan, kekuasaan dan mengukur wujud dari performance perorangan (Umar, 
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2010). Teori gender adalah sifat-sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Perbedaan hakiki yang 

menyangkut gender tidak dapat diganggu gugat (misalnya secara biologis wanita 

mengandung), tetapi perbedaan peran gender dapat diubah karena bertumpu pada 

faktor-faktor sosial dan sejarah (Sulindawati et al., 2017). 

Keragaman gender di tempat kerja mengalami peningkatan dan mempengaruhi 

reputasi perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut membuktikan bahwa studi tentang 

gender merupakan alternative topik penelitian yang penting untuk diteliti dan penelitian 

keragaman gender dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Gender adalah suatu sifat 

yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

maupun kultural dan ciri tersebut dapat dipertukarkan (Suhartini et al., 2015). 

Kodrat adalah sifat bawaan biologis sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, 

yang tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat ditukarkan yang melekat 

pada pria dan wanita. Konsekuensi dari anugerah itu, manusia yang berjenis kelamin 

wanita, diberikan peran kodrati yang berbeda dengan manusia yang berjenis kelamin 

pria. Wanita diberikan peran kodrati: (1) menstruasi, (2) mengandung, 3) melahirkan, 

(4) menyusui dengan air susu ibu dan (5) menopause, dikenal dengan sebutan lima M. 

Sedangkan pria diberikan peran kodrati membuahi sel telur wanita dikenal dengan 

sebutan satu M. Jadi, peran kodrati wanita dengan pria berkaitan erat dengan jenis 

kelamin dalam artian ini (Arjani dan Aryani, 2002).  

Namun jenis kelamin di sini bukan seks secara biologis, melainkan sosial budaya 

dan psikologis. Pada prinsipnya konsep gender memfokuskan perbedaan peranan 
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antara pria dengan wanita, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial 

dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Peran gender adalah peran 

sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati. 

Peranan antara pria dengan wanita dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan 

masyarakat yang lainnya sesuai dengan lingkungan. Peran gender juga dapat berubah 

dari masa ke masa, karena pengaruh kemajuan: pendidikan, teknologi, ekonomi, dan 

lain-lain (Arjani dan Aryani, 2002). Hal itu berarti, peran gender dapat ditukarkan 

antara pria dengan (Aminah et al.,2016). Konformitas adalah kondisi dimana seseorang 

mengadopsi sikap atau perilaku dari orang lain dalam kelompoknya karena tekanan 

dari kesan yang diberikan oleh kelompoknya tersebut (Cyntia, 2007). Perempuan lebih 

mudah konformitas dari pada laki-laki. Ada dua kemungkinan mengapa perempuan 

lebih mudah konformitas dari pada laki-laki yaitu, (1) kepribadian perempuan lebih 

flexible (lentur, luwes), dan (2) status perempuan lebih terbatas sehingga mereka tidak 

mempunyai banyak pilihan, kecuali menyesuaikan diri pada situasi (Sarwono, 2005). 

Kecenderungan perempuan untuk berkonformitas jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan laki-laki (Kristina et al., 2013). 

2.2.  Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptusal bertujuan untuk melihat gambaran tentang hubungan 

antara Job Satisfaction, Trust, Gender, Perceived Supervisor Support dan Perceived 

Organizational Performance yang akan diteliti dan disusun dari berbagai teori yang 

telah dideskripsikan. 

 

Dampak Job Satisfaction..., Pandu Pradikta Wisesa, Ma.-IBS, 2018



27 
 

 
  Indonesia Banking School 

2.2.1. Pengaruh Job Satisfaction terhadap Perceived Organizational Performance 

Kepuasan dan performance organisasi saling terkait satu sama lain dan kepuasan 

adalah resultan dari performance organisasi (Choo dan Bowley, 2007). Job satisfaction 

karyawan dan performance, menunjukkan bahwa job satisfaction memberikan 

masukan untuk performance yang lebih baik untuk organisasi (Khan et al., 2012). 

Struktur manajemen performance juga menekankan pada job satisfaction karyawan 

(Tinofirei, 2011). Job satisfaction adalah untuk membentuk perasaan afirmatif antara 

karyawan tentang pekerjaan mereka yang lebih baik dan menciptakan emosi yang lebih 

positif dalam pikiran karyawan tentang pekerjaan mereka (Robbin dan Hakim, 2008). 

Job satisfaction menciptakan perasaan emosional positif hasil-hasil dari penilaian 

pekerjaan (Luthans, 2006). Job satisfaction mungkin menyenangkan atau kondisi 

emosional positif yang dihasilkan dari analisis pekerjaan atau nya atau pengalaman 

pekerjaannya (Nasaradin, 2001). 

Penelitian yang dilakukan Latif et al., (2015) menemukan adanya pengaruh 

positif antara job satisfaction dengan perceived organizational performance, hal ini 

didukung oleh hasil penelitian dari Muterera et al., (2015) dan Bakotić (2016). 

Atas uraian di atas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut: 

H1 : Job Satisfaction berpengaruh positif perceived organizational performance 

2.2.2. Pengaruh Trust terhadap Perceived Organizational Performance 

Trust sebagai keyakinan bahwa pihak lain: a) tidak akan bertindak dengan cara 

yang berbahaya bagi perusahaan percaya; b) akan bertindak sedemikian rupa bahwa itu 

adalah bermanfaat untuk perusahaan percaya; c) akan bertindak andal; dan d) akan 
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berperilaku atau merespon dalam cara yang dapat diperkirakan dan dapat diterima 

bersama (Paliszkiewicz, 2010),. Trust dapat dilihat sebagai jembatan antara 

pengalaman masa lalu dan masa depan yang diantisipasi.  

Trust dapat membentuk persepsi tentang keefektifan organisasi yang individu 

berinteraksi-dengan, dan juga orang yang mempekerjakan mereka. Perusahaan hanya 

bias bersaing jika sumber daya nya unik dan berharga (Tan dan Lim, 2009). Efektifitas 

pelaksanaan internal organisasi melalui tingkat trust yang tinggi dianggap sebagai isu 

strategis dan sumber inovasi dan performance yang kritis. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa trust dapat secara signifikan membentuk persepsi organizational 

performance (Nahm (2015). Trust memainkan peran mediasi yang signifikan dalam 

hubungan praktik human resouces management (HRM), inovasi dan performance 

Ahteela (2010). Masuk akal untuk mengasumsikan perasaan akan berhubungan dengan 

trust dan trust lebih cenderung menghasilkan persepsi positif terhadap keseluruhan 

iklim dan organizational performance (Zeffane et al., (2018). 

Atas uraian di atas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut: 

H2 : Trust berpengaruh positif terhadap perceived organizational performance 

2.2.3. Pengaruh Perceived Supervisor Suppoer terhadap Perceived Organizational 

Performance 

Ketika supervisor yang mendukung bawahan, dukungan ini mengarah ke hasil 

yang menguntungkan bagi karyawan dan organisasi seperti berkurangnya stres kerja 

dan meningkatkan performance (Rhoades dan Eisenberger, 2002).Upaya tersebut akan 
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mencakup peningkatan performance dari kegiatan pekerjaan standar, serta membantu 

perilaku yang melampaui tanggung jawab yang ditugaskan (Becker dan Kernan, 2003). 

Supervisor memainkan peran penting dalam penataan lingkungan kerja dan 

penyediaan informasi dan umpan balik kepada karyawan Sebagai konsekuensinya, 

perilaku supervisor berdampak pada reaksi afektif bawahan dan pada akhirnya pada 

pandangan, pendapat dan persepsi mereka terhadap performance organisasi mereka 

Dukungan supervisor sangat terkait dengan perubahan temporal dalam dukungan 

organisasi yang dirasakan bahwa dukungan supervisor yang dirasakan cenderung 

mempengaruhi persepsi karyawan terhadap dukungan dan performance organisasinya 

(Zeffane et al., 2018). Dukungan supervisor dirasakan kuat pada persepsi dukungan 

organisasi dan performance. Ketika karyawan merasa menerima perlakuan dan 

dukungan yang adil dari mereka Pengawas mereka, mereka merasakan lebih banyak 

dukungan dari organisasi mereka dan dengan demikian lebih cenderung menilai 

performancenya secara positif (Gok et al., 2015). 

Atas uraian di atas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut: 

H3 : Perceived supervisor support berpengaruh positif terhadap perceived 

organizational performance. 

2.2.4. Pengaruh Gender terhadap Perceived Organizational Performance 

Perbedaan gender dan peran mereka dalam membentuk perbedaan sikap kerja 

telah terjadi subjek banyak minat penelitian dan kontroversi dalam beberapa tahun 

terakhir. Pria dan wanita merasakan keadilan berbeda, dengan wanita dianggap lebih 

peduli dengan isu-isu relasional dan pria lebih terfokus pada isu-isu material (Ibrahim 
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dan Perez, 2014). Wanita cenderung lebih tertarik dalam menjaga hubungan dan 

keharmonisan sosial dari pada pria (Beom Cheol et al., 2009). 

Gender memainkan peran moderator penting dalam hubungan antara sikap kerja 

dan persepsi untuk menganggap bahwa gender mungkin memainkan peran moderat 

yang signifikan dalam hubungan antara sikap kerja dan persepsi organizational 

performance (Beom Cheol et al., 2009). Wanita lebih berhati-hati dan kurang percaya 

sedangkan laki-laki lebih mungkin untuk mengembangkan pandangan negatif dari 

performance keseluruhan organisasi mereka, terutama ketika mereka mengalami tidak 

percayaan (Schwieren dan Sutter, 2008). 

Atas uraian di atas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut: 

H4 : Gender memoderasi job satisfaction dengan perceived organizational 

performance. 

2.3. Model Penelitian 

Model penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yang di lakukan 

oleh Zeffane et al., 2018, perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek 

penelitiannya. Penulis tidak merubah ataupun menambahkan variabel karena model 

penelitian ini sudah sesuai dengan fenomena yang terjadi di PT. Omron Manufacturing 

Indonesia (OMI). Model penelitian ini bertujuan untuk memperjelas arah penelitian 

dan menunjukkan bahwa adanya hubungan antara job satisfaction, trust, perceived 

supervisor support, gender yang mempengaruhi perceived organizational 

performance, maka dalam penelitian ini dapat diambil satu jalur pemikiran yang 

diterjemahkan dalam kerangka pemikiran seperti gambar 2.1.  
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Gambar 2.1. Model Penelitian 

(Zeffane et al., 2018). 

Keterangan : 

Ho1 : Job satisfaction tidak berpengaruh positif terhadap perceived organizational 

performance. 

Ha1 : Job satisfaction berpengaruh positif terhadap perceived organizational 

performance. 

Ho2 :  Trust tidak berpengaruh positif terhadap perceived organizational performance. 

Ha2 :  Trust berpengaruh positif terhadap perceived organizational performance. 

Ho3 : Perceived supervisor support tidak berpengaruh positif terhadap perceived 

organizational performance. 
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Ha3 : Perceived supervisor support berpengaruh positif terhadap perceived 

organizational performance. 

Ho4 : Gender tidak memoderasi job satisfaction dengan perceived organizational 

performance. 

Ha4 : Gender memoderasi job satisfaction dengan perceived organizational 

performance. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah PT Omron Manufacturing Indonesia (OMI) yang 

terletak dijalan Kawasan Ejip Plot 5C, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Sukaresmi, 

Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17550. Dimana perusahaan tersebut 

menyediakan peluang pertumbuhan karir dan pengembangan diri. Fasilitas yang 

dimiliki berhasil meningkatkan produktifitas dan kualitasnya, meningkatkan 

pemberdayaan dan kesejahteraan wanita dalam hal kesetaraan gender. Maka dari itu 

penelitian ini sesuai dan berkaitan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia untuk 

mengukur langsung individu karyawan pada PT Omron Manufacturing Indonesia 

(OMI) dengan mengambil data Job Satisfaction, Trust, Gender, Perceived Supervisor 

Support, Perceived Organizational Performance. 

3.2. Design Penelitian 

Desain penelitian yaitu rancangan berupa pengumpulan, pengukuran, dan 

analisis data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan 

penelitian (Sekaran dan Bougie, 2013). Sedangkangkan penelitian yang dilakukan 

Malhotra (2005), desain penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk 

melakukan sebuah riset dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

memecahkan masalah didalam riset. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis dan menentukan hubungan antar variabel. Jenis 
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penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu tipe dari desain penelitian konklusif 

dengan tujuan mengumpulkan data antar variabel untuk mendeskripsikan populasi, 

peristiwa, atau situasi. Metode penelitian yang di gunakan yaitu cross-sectional study 

yang datanya dikumpulkan dalam satu periode untuk menjawab pertanyaan penelitian 

(Sekaran dan Bougie, 2013). 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1.  Jenis dan Tenik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis data 

yang diambil. Peneliti mengharapkan data yang didapat sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah dibentuk dan dapat 

menyelesaikan permasalahan penelitian. Terdapat dua sumber data yang digunakan 

dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder: 

1. Data Primer 

Data primer dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan masalah 

riset. Pada penelitian ini, data primer didapat dengan metode survei menggunakan 

kuesioner yang disebarkan kepada target responden. Kuesioner adalah teknik 

terstruktur untuk memperoleh data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis 

atau verbal, yang di jawab responden. Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan 

ialah pertanyaan tertulis dan peneliti menggunakan likert scale. Likert scale adalah 

skala yang digunakan secar luas yang meminta responden menandai derajat 

persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari serangkaian pernyataan 

mengenai obyek stimulus (Malhotra, 2010). Likert scale yang digunakan dalam 
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penelitian ini menggunakan skala 1-6, dimana point 1 menunjukkan sangat tidak setuju 

dan 6 menujukan sangat setuju (Malhotra, 2010). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai 

sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya 

yang signifikan dengan topik penelitian. Data sekunder dapat menjadi cara cepat dan 

murah untuk mendapatkan gambaran umum yang berguna riset asalkan informasi itu 

berasal dari sumber-sumber yang ada dan sesuai (Malhotra, 2010). 

3.3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau hal yang menarik perhatian 

peneliti untuk dijadikan sebagai objek. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

divisi operasional. Sampling adalah proses pemilihan item dari populasi sehingga 

karakteristik sampel dapat dibentuk untuk populasi, sampling mencakup pilihan desain 

maupun keputusan ukuran pada sampel (Sekaran dan Bougie, 2013). 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Karyawan yang telah terdaftar bekerja sebagai karyawan tetap di PT.Omron 

Manufacturing Indonesia (OMI). 

2. Karyawan yang telah bekerja minimal satu tahun. 

3. Karyawan yang terdaftar bekerja dalam divisi operasional. 
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Sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin menurut Taro Yamane : 

n = N/N(d)2 + 1. 

(Sarjono dan Julianita, 2011). 

Dimana:  n = jumlah sampel 

  N = jumlah populasi 

    d2 = tingkat kesalahan 

Berdasarkan data dari divisi Sumber Daya Manusia pada divisi operasional 

PT.Omron Manufacturing Indonesia (OMI) terdapat 242 karyawan tetap di divisi 

operasional, sehingga didapatkan sampel penelitiannya adalah 242/242(0,05)2+1= 150 

responden. Berdasararkan rumus tersebut maka didapatkan hasil sampel minimum 

penelitian ini adalah 150 responden. 

3.4. Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variabel masing-masing memiliki 

indikator yang digunakan sebagai alat ukur (measurement) dalam pembuatan 

kuisioner. Alat ukur yang digunakan diadopsi dari penelitian terdahulu dengan 

memiliki variabel yang sama. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan jenis likert scale 6 point dengan tujuan menghindari adanya nilai tengah 

(Zero Point) dalam pengisian kuisioner. Dengan memiliki rentang (1) untuk ‘Sangat 

Tidak Setuju’ sampai (6) untuk ‘Sangat Setuju’. Peneliti menggunakan variabel 

endogen dan eksogen yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 
    

Job Kepuasan kerja JS1 : Saya merasa puas  Likert Scale 1-6 

Satisfaction Merupakan Jika hasil pekerjaan saya Sangat Tidak Setuju – 

(JS) reaksi afektif  lebih baik dari pada Sangat Setuju 

 Terhadap hasil pekerjaan karyawan  

 pekerjaan yang lainnya.  

 dihasilkan dari JS2 : saya jarang merasa  

 Hasil bosan dengan pekerjaan   

 perbandingan saya.  

 atau actual JS3 : Saya tidak akan   

 dengan hasil bekerja untuk pekerjaan  

 yang diinginkan lain.  

 (Yamoah, JS4 : saya antusias  

 2014). dengan pekerjaan saya  

  setiap hari.  

  JS5 : Saya merasa puas   

  dengan pekerjaa saya.  

   (Zeffane et al., 2018)  
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 
    

Trust (T) Kepercayaan T1 : Karyawan didalam Likert Scale 1-6 

 menurut Robbins organisasi saya sangat Sangat Tidak Setuju 

 (2001), adalah berhati-hati dengan – Sangat Setuju 

 suatu harapan orang asing.  

 positif bahwa T2 : Kebanyakan  

 orang lain tidak karyawan didalam  

 akan melalui organisasi saya berkata  

 kata-kata, jujur.  

 tindakan atau T3 : Kebanyakan  

 keputusan karyawan melakukan  

 Bertindak apa yang supervisor  

 oportunistik .  katakan .  

  T4 : Karyawan  

  mempercayai para  

  Supervisor yang  

   menangani dalam  

  pekerjaan.  

   ( Zeffane et al., 2018)  
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 
    

Gender (G) Gender adalah  G1 : Jenis Dummy 

  sifat-sifat yang Kelamin Poin 0: Wanita 

 melekat pada kaum - Pria Poin 1: Pria 

 laki-laki maupun - Wanita  

 perempuan yang G2 : Usia  

 dikonstruksi secara a. Dibawah 18  

 sosial maupun th   

 kultural. Perbedaan b. 19 – 25 th  

 hakiki yang c. 26 – 35 th  

 menyangkut gender d. 36 – 45 th  

 tidak dapat diganggu c. 46 – 55 th  

 gugat (misalnya secara d. diatas 55 th  

 biologis wanita    

 mengandung), tetapi    

 Perbedaanperan    

 gender dapat diubah    

 karena bertumpu pada    

 faktor-faktor social    

 dan sejarah    

 (Sulindawati, 2017)    
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 
    

Perceived Perceived PSS1 : Supervisor  saya Likert Scale 1-6 

Supervisor Supervisor Support sangat membatu saat saya Sangat Tidak Setuju 

Support didefinisikan memiliki masalah kerja – Sangat Setuju 

(PSS) sebagai pandangan PSS2 : Supervisor saya  

 umum karyawan adil dan tidak  

 tentang sejauh menunjukkan sikap pilih  

 mana atasan Kasih  

 mereka menghargai PSS3 : Supervisor saya  

 kontribusi mereka mengerti ketika saya  

 dan peduli akan berbicara tentang masalah  

 kesejahteraan yang mempengaruhi  

 mereka (Casper et pekerjaan saya.  

 al., 2011). PSS4 : Saya merasa  

  nyaman mengemukakan  

  masalah pribadi atau  

  kerluarga dengan atasan  

  saya.  

  (Karatepe, 2009)  
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

Perceived 

Organizational 

Performance 

(POP) 

Organizational 

performance yang 

dirasakan dapat 

didefinisikan 

sebagai persepsi 

karyawan 

mengenai 

performance 

keseluruhan 

organisasi mereka 

dan organizational 

performance yang 

dirasakan terkait 

dengan praktik 

pengelolaan 

sumber daya 

manusia yang 

secara langsung 

mempengaruhi 

sikap karyawan 

dalam sebuah 

organisasi 

(Mullins, 2010). 

POP1 : Organisasi saya 

memiliki kualitas produk dan 

layanan yang lebih baik 

dibandingkan dengan organisasi 

lain. 

POP2 : Organisasi saya 

mengembangkan produk 

POP3 : Organisasi saya 

mengembangkan layanan baru. 

POP4 : Organisasi saya mampu 

menarik karyawan penting. 

POP5 : Organisasi saya mampu 

menarik karyawan baru. 

POP6 : Pelanggan/klien puas 

dengan produk.  

POP7: Pelanggan/klien puas 

dengan layanan organisasi saya. 

POP8 : Organisasi saya 

memiliki hubungan baik antara 

manajemen dan karyawan. 

POP9 :  Organisasi saya 

memiliki hubungan baik antar 

karyawan. 

(Zeffane et al., 2018) 

Likert Scale 1-6 

Sangat Tidak 

Setuju – Sangat 

Setuju 
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3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

software SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 21 yang dijalankan 

dengan media komputer. Setelah data diperoleh, maka tahap berikutnya adalah 

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

data tersebut dilakukan menggunakan beberapa uji. Analisis dan pengujian yang 

dilakukan adalah uji instrument data, uji reabilitas dan uji validitas dengan keterangan 

sebagai berikut: 

3.5.1. Teknik Pengolahan Data 

3.5.1.1.Uji Instrument 

Sebelum digunakan secara sesungguhnya, instrumen penelitian diuji cobakan 

untuk diuji level validitas dan reliabilitasnya (Arikunto, 2004). Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan atau dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat, dan dikatakan reliabel 

apabila dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data serta tidak akan mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu sehingga dipercaya akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya pula (Hadiyati, 2010). 

Uji validitas pearson berdasarkan korelasi product moment, sementara uji 

reliabilitas diukur dengan metode konsistensi internal dengan teknik reliabilitas alpha. 

Uji instrumen menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 

versi 21 (Singgih dan Tjiptono, 2000). 
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3.5.1.2.Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih 

besar dari r tabel, dan nilai positif maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid Sugiono, 2004). 

3.5.1.3.Uji Reabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Uji reliabilitas dihitung dengan menggunakan Cronbach Alpha > 0,60 yang 

menunjukkan instrumen yang digunakan reliable (Sugiono, 2004). 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian atas asumsi klasik terhadap data yang akan diperoleh perlu untuk 

diidentifikasi bilamana terdapat normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 

3.5.2.1.Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan 

uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi 

ini dilanggar maka uji ini menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pada 
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penelitian ini, uji normalitas menggunakan analisis grafik normal P-P Plot dengan dasar 

untuk mengambil keputusan (Sugiono, 2004). 

3.5.2.2.Uji Multikolineritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Suatu model regresi 

dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai toleransi > 0,10 (Sugiono, 2004). 

3.5.2.3.Uji Heterokedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah kesalahan 

pengganggu/residual dari suatu model regresi tidak memiliki varians konstan dari suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan suatu 

model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika signifikansi > 0,05 

(Sanger et al., 2016). 

3.5.2.4.Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu (Wijaya, 2009). Uji autokorelasi dapat dilakukan 

dengan uji Durbin-Watson, uji Langrage Mutiplier (LM), uji statistic Q, dan uji Run 

Test (Sarjono dan Julianita, 2011). Berdasarkan sumber dari Ghozali (2009), 

menyatakan bahwa Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
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kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. (Nasution dan 

Setiawan, 2007). 

3.5.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas 

(Job satisfaction, trust, gender, perceived supervisor support) terhadap variabel terikat 

(perceived organizational performance) dengan persamaan regresi berikut: 

Y = a + b1JS + b2T + b3PSS + b4JS.G + e 

Y = a+ b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X1X4 + e 

Dimana : 

Y  : Perceived Organizational Performance 

a   : Konstanta 

b  : Nilai Koefisien variabel 

X1  : Job Satisfaction 

X2  : Trust 

X3  : Perceived Supervisor Support 

X4  : Gender 

e  : Error 

b1, b2, b3, b4 : Koefisien regresi. (Sanger et al., 2016). 
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3.5.4. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

 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 (Sanger et al., 2016). 

3.6. Teknik Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan 

denganmembandingkan 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). Menentukan signifikasi : Ho diterima jika P value > 0,05 atau 

Ho ditolak jika P value < 0,05 (Sanger et al., 2016). 
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BAB IV 

ANALISIS & PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

  Objek penelitian ini adalah PT Omron Manufacturing Indonesia (OMI) yang 

bergerak dibidang industry manufatur otomasi. Dimana perusahaan tersebut 

menyediakan peluang pertumbuhan karir dan pengembangan diri. Fasilitas yang 

dimiliki berhasil meningkatkan produktifitas dan kualitasnya, meningkatkan 

pemberdayaan dan kesejahteraan wanita dalam hal kesetaraan gender. Populasi dalam 

penelitian ini adalah karyawan divisi operasional. Berdasarkan seluruh populasi 

tersebut, kemudian dipilih kembali menggunakan teknik purposive sampling. 

Sehingga didapatkan sampel dari objek terpilih yang akan digunakan sebagai model 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan 200 responden, dari 200 

responden yang mengisi kuisioner manual, hanya 156 responden yang lulus uji 

validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik. Bedasarkan kriteria tersebut peneliti juga 

memiliki data minimum yaitu 150 responden yang akan digunakan sebagai sampel.  

4.2.Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

4.2.1. Uji Validitas (Pre-test) 

Pada sub bab ini dilakukan pengukuran uji validitas dengan cara melakukan 

analisis terhadap 30 responden. Tabel 4.1 menunjukkan hasil uji validitas pretest 

berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 24. Pengukuran validitas 

dilakukan dengan melakukan analisis faktor terhadap hasil pretest untuk melihat nilai 
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Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, 

Anti-Image Matrices, dan Factor oading of Component Matrix. Adapun tabel hasil 

uji validitas pretest sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas (Pre-test) 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 

Loading 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 < 0.05 >0.5 ≥ 0.7 

 

 

Job Satisfaction 

JS1  

 

0.659 

 

 

0.000 

0.591 0,842 Valid 

JS2 0.622 0,871 Valid 

JS3 0.892 0,911 Valid 

JS4 0.560 0,808 Valid 

JS5 0.676 0,898 Valid 

 

Trust 

T1  

 

0.648 

 

 

0.000 

0.656 0.783 Valid 

T2 0.612 0.591 Valid 

T3 0.655 0.737 Valid 

T4 0.655 0,744 Valid 

 

Perceived 

Supervisor Support 

PSS1  

 

0.772 

 

 

0.000 

0.700 0.931 Valid 

PSS2 0.887 0.853 Valid 

PSS3 0.950 0.631 Valid 

PSS4 0.722 0.918 Valid 

 

 

Perceived 

Organizational 

Performance 

POP1  

 

 

 

0.906 

 

 

 

 

0.000 

0.949 0.808 Valid 

POP2 0.935 0.905 Valid 

POP3 0.909 0.954 Valid 

POP4 0.901 0.908 Valid 

POP5 0.915 0.956 Valid 

POP6 0.940 0.885 Valid 

POP7 0.925 0.818 Valid 

POP8   0.891 0.847 Valid 

POP9   0.832 0.991 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, MS. Excel 2013 
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Pada table 4.1 menunjukkan hasil analisi uji validitas dengan menggunakan 

SPSS 21. Berdasarkan table tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indicator dalam 

penelitian ini terbukti valid dan memenuhi syarat yang ditentukan yaitu nilai KMO > 

0.5, MSA > 0.5, Faktor Loading ≥ 0.7. Setiap indicator penelitian memiliki hasil rata-

rata lebih dari atau kurang dari standar yang di isyaratkan, sehingga peneliti 

menggunakan seluruh indicator tersebut sebagai tahap penelitian selanjutnya. 

4.2.2. Uji Reliabilitas (Pre-test) 

 Pengukuran tahap uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan pengukuran 

terhadap 30 responden. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan 

reliabillitas indikator terhadap variabelnya. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan 

melakukan analisis faktor terhadap hasil pre-test untuk melihat nilai cronbach’s alpha 

≥ 0.7. Apabila didapatkan hasil cronbach’s alpha ≥ 0.7 maka indikator tersebut dapat 

dikatakan reliabel, konsisten, serta relevan terhadap variabel (Maholtra, 2010) Tabel 

4.2 menunjukkanhasil uji reliabilitas pretest yang dilakukan dengan menggunakan 

SPSS 24. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

Variabel Cronbach’s Alpha N of Item Kriteria 

 Job Satisfaction  0.916 5 Reliabel 

Trust 0.657 4 Reliabel 

Perceived Supervisor Support 0.862 4 Reliabel 

Perceived Organizational 

Performance 

0.968 9 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 24, Ms. Excel 2013 
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Pada table 4.2 menunjuka hasl uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 21. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indicator dalam penelitian 

ini terbukti reliabel. Seluruh indikator memiliki nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 sehingga 

dapat dikatakan reliabel, konsisten, serta relevan terhadap variabel. 

4.3. Profil Responden 

Pada sub bab penelitian ini, akan dijelasan mengenai profil responden secara 

keseluruhan. Profile responden ini di peroleh dengan menyebarkan kuesioner secara 

manual menggunakan kuesioner yang telah di cetak sesuai dengan standar yang telah 

di buat kepada para responden yaitu karyawan tetap. Karakteristik responden dalam 

penelitian ini terbagi dalam beberapa kategori yaitu jenis kelamin, usia, lama bekerja, 

jabatan dan divisi kerja. . Dalam penelitian ini penulis mendapatkan 200 responden, 

dari 200 responden yang mengisi kuisioner manual, hanya 156 responden yang lulus 

uji validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik. Bedasarkan kriteria tersebut peneliti juga 

memiliki data minimum yaitu 150 responden yang akan digunakan sebagai kriteria dan 

karakteristik sampel responden akan dijelaskan melalui tabel dibawah sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Kriteria Sampel 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 Karyawan yang telah terdaftar bekerja 

sebagai karyawanx` tetap di PT.Omron 

Manufacturing Indonesia (OMI). 

1756 

2 Karyawan yang telah bekerja minimal 1 tahun 1035 

3 Karyawan yang terdaftar bekerja dalam divisi 

operasional. 

242 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2013 
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4.3.1. Jenis Kelamin 

Gambar 4.1  Grafik Jenis kelamin 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2013 

 Gambar 4.1 menunjukkan jumlah hasil dari jenis kelamin responden. 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas karyawan tetap dalam divisi 

operasional yang telah bekerja minimal 1 tahun adalah laki kali sebesar 19 % atau 38 

responden. Sedangkan jumlah responden perempuan sebagai karyawan tetap dalam 

divisi operasional yang telah bekerja minimal 1 tahun sebesar 81% atau 162 responden. 

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan yang bekerja sebagai 

karyawan tetap dan telah bekerja minimal 1 tahun lebih banyak dibandingkan  laki laki. 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

Laki-Laki Perempuan

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Dampak Job Satisfaction..., Pandu Pradikta Wisesa, Ma.-IBS, 2018



52 
 

 
  Indonesia Banking School 

4.3.2. Usia Responden 

Gambar 4.2 Grafik usia responden 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2013 

 Gambar 4.2. merupakan grafik dari hasil usia responden. Pada gambar tersebut 

didapatkan hasil mayoritas usia responden adalah 26-35 tahun dengan presentase 

sebesar 47% atau sebanyak 94 responden. Selain itu untuk responden dengan usia 15-

25 tahun memiliki sebesar 11% atau sebanyak 22 responden. Kemudian untuk 

responden dengan usia 36-45 tahun memiliki presentase sebesar 33% atau sebanyak 66 

responden. Lalu yang terakhir adalah responden dengan usia 46-55 tahun hanya 

memiliki presentase sebesar 9% atau sebanyak 18 responden. Berdasarkan grafik 

tersebut dapat diketahui bahwa usia responden karyawan PT,OMRON Manufacturing 

Indonesia dalam divisi operasional sebagian besar berusia 26-35 tahun.  
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4.3.3. Lama Bekerja Responden 

Gambar 4.3 Grafik lama bekerja responden 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2013 

 Gambar 4.3 merupakan grafik dari hasil lama bekerja responden. Gambar 

tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden telah bekerja 5-8 tahun dengan 

presentase sebesar 44,5% atau sebanyak 89 responden. Selain itu, dengan presentase 

sebesar 26% atau sebanyak 52 responden bekerja 1-4 tahun, lalu dengan presentase 

17% atau sebanyak 34 responden telah bekerja selama 9-12 tahun dan yang terakhir 

dengan presentase sebesar 12,5% atau sebanyak 25 responden telah bekerja selama >13 

tahun. Berdasarkan gambar grafik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden yang telah bekerja dalam divisi operasional berusia 5-8 tahun. 

 

 

0

20

40

60

80

100

1-4 Tahun 5-8 Tahun 9-12 Tahun >13 Tahun

Lama Bekerja Responden

Lama Bekerja Responden

Dampak Job Satisfaction..., Pandu Pradikta Wisesa, Ma.-IBS, 2018



54 
 

 
  Indonesia Banking School 

4.3.4. Jabatan Responden  

Gambar 4.4 Grafik jabatan responden 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2013 

 Gambar 4.4 merupakan jumlah hasil jabatan responden. Hasil tersebut 

menunjukkan sebesar 79% atau sebanyak 158 responden adalah officer atau karyawan 

dalam divisi operasional. Selain itu, dengan presentase sebesar 3,5% atau sebanyak 7 

responden berposisi sebagai manager. Selanjutnya, dengan presentase sebesar 7% atau 

sebanyak 14 responden yaitu sebagai supervisor dan sisanya dengan presentase sebesar 

10,5% atau sebanyak 21 responden menjawab pilihan lainnya. Berdasarkan gambar 

grafik tersebut, bahwa responden terbanyak memiliki jabatan sebagai 

officer/karyawan. 
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4.4. Analisis Hasil Full Test  

4.4.1. Uji Validitas 

 Analisis validitas pengujian data pada main-test menggunakan Confirmatory 

Factor Analysis, dengan standars nilai KMO Measure of Adequacy > 0,5 dan Factor 

Loading ≥ 0,7. Pengujian dilakukan kepada sampel yang berjumlah 156, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Apabila nilai KMO MSA < 0.5 dan Factor loading ≤ 0.7 maka measurement 

dinyatakan tidak valid. 

b. Apabila Nilai KMO MSA >0.5 dan Factor loading ≥ 0.7 maka measurement 

dapat dinyatakan valid. 

Untuk mengetahui hasil uji validitas pada data main-test ini dapat melihat tabel 

KMO and Barlett’s Test yang menunjukkan hasil pengujian pada 156 sampel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Main-Test 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 

Loading 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 < 0.05 >0.5 ≥ 0.7 

 

 

Job Satisfaction 

JS1  

 

0.667 

 

 

0.000 

0.597 0.860 Valid 

JS2 0.626 0.876 Valid 

JS3 0.883 0.915 Valid 

JS4 0.565 0.817 Valid 

JS5 0.705 0.911 Valid 

 

Trust 

T1  

0.687 

 

0.000 

0.666 0.815 Valid 

T2 0.659 0.662 Valid 

T3 0.726 0.731 Valid 

T4 0.702 0.723 Valid 

 

Perceived Supervisor 

Support 

PSS1  

0.770 

 

0.000 

0.697 0.924 Valid 

PSS2 0.889 0.844 Valid 

PSS3 0.933 0.670 Valid 

PSS4 0.715 0.908 Valid 

 

 

Perceived 

Organizational 

Performance 

POP1  

 

0.900 

 

 

0.000 

0.951 0.839 Valid 

POP2 0.930 0.899 Valid 

POP3 0.897 0.946 Valid 

POP4 0.899 0.907 Valid 

POP5 0.915 0.955 Valid 

POP6 0.936 0.883 Valid 

POP7 0.911 0.802 Valid 

POP8 0.871 0.825 Valid 

POP9 0.826 0.990 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 24, Ms. Excel 2013 
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Pada table 4.4 merupakan hasil analisi uji validitas dengan menggunakan SPSS 

21. Berdasarkan table tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indicator dalam 

penelitian ini terbukti valid dan memenuhi syarat yang ditentukan yaitu nilai KMO > 

0.5, MSA > 0.5, Faktor Loading ≥ 0.7. Setiap indicator penelitian memiliki hasil rata-

rata lebih dari atau kurang dari standar yang di isyaratkan, sehingga peneliti 

menggunakan seluruh indicator tersebut sebagai tahap penelitian selanjutnya. 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Setelah seluruh measurement yang diajukan telah dilakukan pengujian validitas, 

maka untuk uji selanjutnya yaitu melakukan pengujian reliabilitas kepada 156 sampel, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Apabila cronbach’s alpha lebih besar dari batas minimal (0.7) maka 

reliabel 

b. Apabila cronbach’s alpha lebih ecil dari batas minimal (0.7) maka tidak 

reliabel. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Main-Test 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

N of Item Kriteria 

 Job Satisfaction  0.924 5 Reliabel 

Trust 0.681 4 Reliabel 

Perceived Supervisor Support 0.863 4 Reliabel 

Perceived Organizational Performance 0.967 9 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 24, Ms. Excel 2013 
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Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas main-test, sesuai dengan yang tertera pada 

tabel 4.5 menunjukkan bahwa keseluruhan indikator pada setiap konstruk memiliki 

nilai cronbach’s alpha ≥ 0.7. Dimana hal tersebut berarti bahwa jawaban responden 

terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner akan konsisten dan 

stabil dari waktu ke waktu sehingga konstruk tersebut dapat diandalkan atau reliabel 

4.4.3. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik pada model dan konstruk sangat diperlukan sebelum 

melakukan metode regresi, hal tersebut diperlukan untuk mengetahuii ada tau tidaknya 

penyimpangan pada model regresi yang diajukan. Untuk lebih lanjutnya dalam 

penelitian ini akan melakukan proses pengujian asumsi klasik dengan melakukan uji 

normalitas data, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil 

pengujian yang telah dilakukan: 

4.4.3.1.Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas Data pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam model regresi yaitu variabel dependen dan variabel independen terdistribusi 

secara normal atau tidak. Pada penelitian ini pengujian normalitas data dilakukan 

dengan menggunakan metode uji statistik Kolmogorof-Smirnov. Standard yang 

ditetapkan untuk menilai normalitas data ditentukan berdasarkan nilai signifikansi yang 

dihasilkan, yaitu nilai signifikansi statistik harus lebih besar dari 0,05. Apabila nilai 

signifikansi statistik > 0,05 maka dapat dinyatakan data terdistribusi normal 
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(Priyastama, 2017). Berikut ini merupakan hasil pengujian normalitas data pada model 

regresi dengan menggunakan uji statistik Kolmogorof-Smirnov: 

Tabel 4.6 Uji K-S exact test Asymptoic 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 156 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .08660295 

Most Extreme Differences 

Absolute .103 

Positive .083 

Negative -.103 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.287 

Asymp. Sig. (2-tailed) .073 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21. 

 
Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan mengunakan metode uji 

statistik Kolmogorof-Smirnov melalui teknik non parametik tes 1-Sample-KS dengan 

nilai unstandardized residual didapatkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,073 sehingga 

nilai signifikansi statistik 0,073 > 0,05 dan data dapat dinyatakan terdistribusi secara 

normal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan nilai signifikansi statistik > 0,05 data 

dinyatakan terdistribusi normal. 
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4.4.3.2.Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi pada penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat indikasi korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada 

periode sebelumnya (t-1). Metode pengujian akan dilakukan dengan menggunakan uji 

Durbin – Watson (DW Test) yang mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

a. Ho : Tidak ada autokorelasi (r = 0) 

b. Ha : Terdapat autokorelasi (r ≠ 0) 

Dasar pengambilan keputusan hipotesis ditolak atau tidak, yang menyimpulkan 

ada tidaknya autokorelasi dengan ketentuan du < d < 4 – du (Ghozali, 2016). Dari hasil 

pengujian autokorelasi yang sudah dilakukan didapatkan hasil berikut ini : 

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .887a .787 .781 .08774 1.830 

a. Predictors: (Constant), GENDER, PSS, JS, T 

b. Dependent Variable: POP 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21. 

 
Diketahui nilai dw : 

 n = 156, k = 4 

 α =  5% 

 dl = 1.6906, du = 1.7930, 4 – du = 2.207 

Dampak Job Satisfaction..., Pandu Pradikta Wisesa, Ma.-IBS, 2018



61 
 

 
  Indonesia Banking School 

Berdasarkan hasil Durbin – Watson (DW Test) maka didapatkan hasil dw = 1.830 

sehingga dapat dianalisa bahwa nilai du < d < 4 – du diinterpretasikan, 1.7930 < 1.830  

< 4 – 1.760 (2.207).  Untuk itu Ho dapat diterima dan disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi. 

4.4.3.3.Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antar variabel independen pada model regresi. Suatu model regresi dapat dikatakan 

baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel bebas/independen. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya gejala multikolonieritas pada model regresi, dapat dianalisa melalui 

tabel coefficient correlations dengan merujuk kepada nilai Tolarance dan Variance 

Inflation Factor (VIF) pada tabel colloniearity statistics. Sesuai dengan yang 

disampaikan oleh (Ghozali, 2016) agar tidak terjadi multikolonieritas maka korelasi 

antar variabel harus dibawah 95% dengan nilai tolerance > 0,10 atau apabila nilai VIF 

≤ 10. Berikut ini merupakan hasi uji multikolonieritas : 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 3.044 .149 
 

20.441 .000 
  

JS .435 .022 .830 20.088 .000 .827 1.209 

T -.026 .012 -.088 -2.090 .038 .802 1.247 

PSS -.036 .018 -.079 -2.014 .046 .924 1.082 

GENDER -.004 .019 -.007 -.193 .847 .977 1.023 

a. Dependent Variable: POP 
 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Uji multikolinearitas seperti yang dapat dilihat pada tabel Collinierity Statistics 

menunjukkan tidak ada nilai tolerance yang lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada 

korelasi antar variabel independen. Sementara perhitungan Vactor Inflation factor 

(VIF) juga menunjukkan hasil nilai VIF ≤ 10 pada seluruh variabel independen untuk 

itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas atau korelasi antara 

variabel independen. 

4.4.3.4.Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas ditujukan untuk mengetahui apakah didalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variansi dan residual pada suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Beberapa uji dapat dilakukan untuk mengetahui indikasi 

hetersokedastisitas, pada penilitian ini moetode yang dipergunakan yaitu dengan 
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melakukan uji glejser yang dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 

independen dengan nilai absolut residualnya. Persyaratan yang ditetapkan adalah nilai 

signifikansi > 0,05 dapat dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas (Priyastama, 

2017). Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini : 

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -8.154 3.701  -2.203 .029 

JS -.032 .538 -.005 -.060 .952 

T .314 .310 .091 1.012 .313 

PSS .243 .446 .046 .546 .586 

GENDER .323 .474 .056 .682 .496 

a. Dependent Variable: LN_RESIDUAL_KUADRAT 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 
Dari hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan didapatkan nilai sig pada 

variabel indenpenden yaitu (JS = 0,952 > 0,05), (T = 0,313 > 0,05), (PSS = 0,586 > 

0,05), (GENDER = 0,496 > 0,05) untuk itu dikarenakan dari hasil keseluruhan nilai sig 

variabel berada pada nilai > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi 

heteroskedastisitas dari variabel dan model regresi yang diajukan. 

4.4.4. Uji Regresi dan Analisi Hipotesis 

Model regresi yang diajukan pada penelitian kali ini terdiri dari tiga jenis variabel 

utama yaitu variabel dependen, variabel independen, dan varibel moderasi. Metode 

analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian akan terdiri dari dua tahap. 
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Pertama pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda 

(multiple regression analysis), yang dirancang untuk meneliti pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen yang diajukan pada model penelitian. 

Selanjutnya tahap kedua dilakukan pengujian dengan menggunakan moderated 

regression analysis (MRA) untuk menguji interaksi moderasi yaitu melihat pengaruh 

variabel moderator terhadap hubugan variabel independen dan dependen. Berikut hasil 

Uji Regresi penelitian: 

4.4.5. Regresi Linear Berganda (Multiple Linear Regression) 

4.4.5.1.Koefisien Determinasi (Adjusted  R2)  

Uji Koefisien Determinasi ditujukan untuk menentukan proporsi atau presentase 

total variasi dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. 

Untuk mengetahui determinasi variabel yang diteliti dapat melihat tabel berikut ini : 

Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi pada Regresi Linear Berganda 

 

 

 
 

 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi ditemukan beberapa hal yang 

dapat diterangkan sebagai berikut : 

1. Diketahui berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel diatas, R 

yang di sebut sebagai koefisien korelasi memiliki nilai sebesar 0,783. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .887a .787 .783 .08746 

a. Predictors: (Constant), PSS, JS, T 
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Mengandung arti bahwa hubungan antara Jobs Satisfaction (X1), Trust 

(X2), Perceived Supervisor Suppoer (X3) terhadap Perceived 

Organizational Performance (Y) adalah 0,783. 

2. Adjusted R square (R2) memiliki nilai 0,783 sehingga dapat di 

interpretasikan kontribusi variabel Job Satisfaction, Trust, Perceived 

Supervisor Support sebesar 78,3 %, sementara selisihnya sebesar 100% - 

78,3 % = 21,7 % dijelaskan oleh sebab lain diluar variabel yang di uji. 

3. Std. Error of The Estimate merupakan kesalahan standar dari penaksiran 

yang bernilai 0, 08746. 

4.4.5.2.Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang terdiri dari Job Satisfaction, Trust, Perceived Supervisor Support berpengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen yang diwakili oleh Perceived 

Organizational Performance. Penilaian dapat dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi pada tabel ANOVA, yaitu dengan ketentuan Apabila nilai siginifikansinya 

≤ 0,05 berarti Ho ditolak, sedangkan jika nilai signifikansinya ≥ 0,05 berarti Ho 

diterima. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

a. Ho : bi = 0, artinya Job Satisfaction, Trust, Perceived Supervisor Support 

tidak memiliki pengaruh terhadap Perceived Orgnizational Performance 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya Job Satisfaction, Trust, Perceived Supervisor Support 

memiliki pengaruh terhadap Perceived Orgnizational Performance 
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 Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik F pada Regresi Linear Berganda 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 
 Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada Tabel ANOVA diatas diketahui 

bahwa nilai sig. Dengan taraf sinifikansi (α) sebesar (0,000), untuk itu didapatkan 

perbandingan nilai sig ≤ α atau diintepretasikan (0,000 ≤ 0,05). Karena nilai sig. ≤ α 

mempunyai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan Ha diterima 

dan Ho ditolak. 

Lebih lajut Uji F ditujukan untuk menentukan apakah model penaksiran yang 

digunakan sudah tepat atau tidak dan varibel dependen berhubungan linear terhadap 

variabel independen. Untuk itu penilaian dilakukan dengan membandingkan antara 

Fhitung pada tabel Anova dengan Ftabel. 

 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 4.296 3 1.432 187.196 .000b 

Residual 1.163 152 .008   

Total 5.459 155    

a. Dependent Variable: POP 

b. Predictors: (Constant), PSS, JS, T 
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Diketahui : 

  Fhitung = 187,196 

  Ftabel : 

- Taraf signifikansi 5% 

- df1 = k – 1, (df1 = Jumlah variabel – 1) 

- df2 = n – k, (df2 = Jumlah data – jumlah variabel) 

- df1 = 3 – 1 

 = 2 

- df2 = 156 – 2 

 = 154 

Ftabel = 3,05 

  Oleh karena Fhitung > Ftabel (187,196 > 3,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model linear. Ho ditolak dan Ha diterima atau dapat dinyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen Job 

Satisfaction, Trust, Perceived Supervisor Support terhadap variabel dependen 

Perceived Organizational Performance. 

4.4.5.3.Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t statistik pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui suatu variabel 

independen pada model regresi (Job Satisfaction, Trust, Perceived Supervisor Support) 

dapat dinyatakan mempengaruhi dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Perceived Organizational Performance). Penentuan nilai 
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signifikansi ditentukan sesuai dengan (α = 0,05), yaitu jika suatu variabel independen 

dinyatakan mempengaruhi variabel dependen apabila nilai Sig.≤ 0,05. Dasar 

pengambilan keputusan uji t akan dilakukan sebagaimana berikut ini: 

1. Hipotesis (Ho) akan diajukan dengan ketentuan berikut : 

a. Ho : bi = 0, artinya suatu variabel independen tidak memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya suatu variabel independen memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Penentuan variabel independen akan dinyatakan mempengaruhi atau 

Ho dan Ha akan diterima atau ditolak berdasarkan Taraf signifikan (α 

= 0,05) 

Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik t pada Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.041 .147  20.653 .000 

JS .435 .021 .830 20.272 .000 

T -.026 .012 -.088 -2.110 .037 

PSS -.036 .018 -.078 -2.011 .046 

a. Dependent Variable: POP 

Sumber : Hasil pengolahan data dilaukukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
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Hasil : 

1. Pengaruh Job Satisfaction terhadap Perceived Organizational 

Performance : 

a. Ho1 : Job Satisfaction tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap Perceived Organizational Performance. 

b. Ha1 : Job Satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap 

Perceived Organizational Performance. 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui Job 

Satisfaction memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 artinya Ha1 diterima 

dan Ho1 ditolak untuk itu dapat dinyatakan bahwa variabel Job 

Satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap 

Perceived Organizational Performance. Hasil hipotesis ini 

konsisten dengan penelitian sebelumnya (Bakotić, D, 2016) yang 

menyatakan bahwa ketika karyawan bertindak dengan tekun dan 

memiliki kinerja yang luar biasa, kinerja organisasi akan menjadi 

lebih baik. 

2. Pengaruh Trust terhadap Perceived Organizational Performance: 

a. Ho2 : Trust tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

Perceived Organizational Performance. 

b. Ha2 : Trust berpengaruh signifikan positif terhadap Perceived 

Organizational Performance. 
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Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui Trust 

memiliki nilai Sig. 0,037 < 0,05 artinya Ha2 diterima dan Ho2 

ditolak. Koefisien regresi Trust bernilai negatif (-0.026) yang 

artinya terjadi hubungan negative antara T dengan POP, Apabila 

pada hipotesis sebelumnya dinyatakan (Zeffane et al., 2018) 

pentingnya kepercayaan antar pribadi untuk keefektifan individu 

dan organisasi, Karena kepercayaan dianggap sebagai kunci dan 

unsur penting dalam hubungan interpersonal serta organisasi. 

Sementara pada penelitian ini Trust tidak memberikan pengaruh 

secara langsung terhadap Perceived Organizational Performance.  

3. Pengaruh Perceived Supervisor Support  terhadap Perceived 

Organizational Performance : 

a. Ho3 : Perceived Supervisor Support tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap Perceived Organizational 

Performance. 

b. Ha3 :. Perceived Organizational Performance berpengaruh 

signifikan positif terhadap Perceived Organizational 

Performance. 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui Perceived 

Supervisor Support memiliki nilai Sig. 0,046 < 0,05 artinya Ha3 

diterima dan Ho3 ditolak untuk itu dapat dinyatakan bahwa 

variabel Perceived Supervisor Support berpengaruh signifikan 
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terhadap terhadap Perceived Organizational Performance. 

Koefisien regresi Perceived Supervisor Support  bernilai negatif (-

0.036) yang artinya terjadi hubungan negative antara PSS dengan 

POP, Apabila pada hipotesis sebelumnya dinyatakan (Zeffane et 

al., 2018) pentingnya pengawas memainkan peran dalam penataan 

lingkungan kerja dan memberikan informasi dan umpan balik 

kepada karyawan. Sebagai akibatnya, perilaku atasan memiliki 

dampak pada reaksi afektif bawahan dan akhirnya pada pandangan 

mereka, pendapat dan persepsi dari kinerja organisasi. Sementara 

pada penelitian ini Perceived Supervisor Support tidak 

memberikan pengaruh secara langsung terhadap Perceived 

Organizational Performance.  

4.4.6. Moderated Regression Analysis (MRA) 

Pengujian regresi dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA) 

bertujuan untuk menguji interaksi variabel moderasi yang berperan sebagai moderator 

antara hubungan variabel independen dengan variabel dependen (Liana, 2009). Pada 

pengujian MRA kali ini analisis akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran 

dari variabel moderator Gender didalam memperkuat atau sebaliknya memperlemah 

hubungan antara variabel independen Job satisfaction, trust, perceived supervisor 

support dengan variabel dependen perceived organizational performance. Uji MRA 
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juga ditujukan untuk menguji keberadaan variabel moderator gender, apakah benar 

sebagai Pure Moderator, Quasi Moderator, atau Bukan Moderator. 

4.4.6.1.Gender memoderasi hubungan antara Job Satisfaction dengan 

Perceived Organizational Performance 

Analisis pengaruh dari variabel moderasi pada penelitian ini akan dilakukan 

dengan tiga tahap, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama menguji variabel independen Job Satisfaction terhadap 

Perceived Organizational Performance. 

2. Tahap kedua memasukkan variabel Gender kedalam pengujian regresi dan 

melihat pergerakan dari nilai signifikansi variabel Job Satisfaction dan 

Gender secara bersamaan. 

3. Tahap ketiga memasukkan variabel Interaksi yaitu hasil perkalian antara 

G*JS dan menguji bersamaan dengan variabel independen Job Satisfaction. 

Dari proses tersebut maka akan diperoleh tiga data yang kemudian secara 

keseluruhan dibandingkan dan menilai dari nilai signifikan yang didapat pada tabel 

coefficient dan melihat angka pada Adjusted R2 dari hasil ketiga pengujian tersebut. 

Sementar dasar pengambilan keputusan Hipotesis yang diajukan sebagaimana berikut 

ini : 

1. Hipotesis (Ho) dan (Ha) akan diajukan dengan ketentuan berikut : 

- Ho4a : Gender tidak memoderasi antara Job Satisfaction dengan Perceived 

Organizational Performance. 
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- Ha4a : Gender memoderasi antara Job Satisfaction dengan Perceived 

Organizational Performance. 

2. Penentuan variabel moderasi dinyatakan mempengaruhi atau Ho dan Ha akan 

diterima atau ditolak berdasarkan taraf signifikan (α = 0,05) 

Berikut ini merupakan hasil pengujian regresi terhadap interaksi variabel 

moderasi : 

 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.214 1 4.214 521.457 .000b 

Residual 1.245 154 .008   

Total 5.459 155    

a. Dependent Variable: POP 

b. Predictors: (Constant), JS 

Tabel 4.13 Output Pertama Moderasi G terhadap Hubungan JS 

dan POP 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .879a .772 .771 .08990 

a. Predictors: (Constant), JS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
 (Constant) 2.685 .100  26.881 .000 

JS .460 .020 .879 22.835 .000 
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Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 

 

Tabel 4.14 Ouput Kedua Moderasi G terhadap Hubungan JS dan POP 

 

 

 ANOVAa 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .879a .772 59.769 .09019 

a. Predictors: (Constant), GENDER, JS 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 

 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 4.214 2 2.107 259.062 .000b 

Residual 1.245 153 .008   

Total 5.459 155    

a. Dependent Variable: POP 

b. Predictors: (Constant), GENDER, JS 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 
 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 

 

 

 

 

a. Dependent Variable: POP 
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Tabel 4.15 Output Ketiga Moderasi G terhadap Hubungan JS dan POP 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 4.216 3 1.405 171.906 .000b 

Residual 1.243 152 .008   

Total 5.459 155    

a. Dependent Variable: POP 

b. Predictors: (Constant), INTERAKSI, JS, GENDER 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
 

 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.686 .101  26.513 .000 

JS .460 .020 .878 22.592 .000 

GENDER -.002 .020 -.004 -.111 .912 

a. Dependent Variable: POP 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .879a .772 .768 .09042 

a. Predictors: (Constant), INTERAKSI, JS, GENDER 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.659 .117  22.809 .000 

JS .466 .023 .889 19.851 .000 

GENDER .108 .233 .215 .462 .645 

INTERAKSI -.023 .048 -.219 -.473 .637 

a. Dependent Variable: POP 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 
Berdasarkan hasil pengujian regresi diatas maka didapatkan ringkasan output 

regresi sebagai perbandingan penilaian peran variabel moderasi sebagai berikut: 

1. POP = 2.685+ 0,460 JS 

Nilai t = (26.881) (22.835) 

Adjusted R² = 0,771 

2. POP = 2.686 + 0,460 JS – 0,002 G 

Nilai t = (26.513) (22.592) (-0,111) 

Adjusted R² = 0,769 

3. POP = 2.659+ 0.466 JS + 0,108 G – 0,023 JS.G 

Nilai t = (22.809) (19.851) (0.462) (-0,473) 

Adjusted R² = 0,768 

Dengan membandingkan ketiga hasil pengujian regresi telah diketahui Adjusted 

R2 cenderung mengalami penurunan nilai dari (0,771) menjadi (0,768) ketika interaksi 

JS*G diuji pada model regresi yang berarti hanya sebesar 76,8% variabel JS, G, dan 
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Interaksi JS.G dapat menjelaskan POP. sementara pengujian pada interaksi JS.G tidak 

bernilai signifikan. Dari analisa tersebut dapat diidentifikasi bahwa peran moderasi 

pada interaksi JS*G terhadap POP tidak menunjukkan angka yang signifikan 0,637 > 

0,05 dan memiliki nilai B -0,023 hal tersebut berarti Ho4 tidak dapat ditolak atau 

dengan kata lain variabel Gender  tidak memoderasi antara Job Satisfaction dengan 

Perceived Organizational Performance . Berdasarkan kriteria jenis- jenis variabel 

moderasi dapat disimpulkan bahwa variabel Gender bukan merupakan variabel 

moderasi karena pada variabel interaksi JS*G tidak terbukti memiliki nilai sig < 0,05 

(Ghozali, 2016). Hasil dari penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Zeffane et al., (2018) bahwa Gender memoderasi positif 

signifikan terhadap hubungan JS dengan POP pada sector jasa UEA.  

4.5.Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada hasil pengujian hipotesis dapat dinyatakan ada tidaknya hubungan yang 

signifikan antar variabel dilihat dari besarnya nilai Sig. ≤ 0.05. Pada tabel 4. 

menunjukkan hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS 21 dan dirapihkan 

menggunakan Ms. Excel 2013. 

Tabel 4.16 Output Regression 

Hipotesis Nilai  

Β 

Sig. 

(≤ 0.05) 

Kesimpulan 

JS -> POP 0.435 0.000 Hipotesis didukung oleh data 

T -> POP -0.026 0.037 Hipotesis didukung oleh data 

PSS -> POP -0.036 0.046 Hipotesis didukung oleh data 

Interaksi G – JS - POP -0.023 0.637 Hipotesis tidak didukung oleh data 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
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4.5.1. Hasil Uji  Pengaruh Job Satisfaction terhadap Perceived Organizational 

Performance. 

Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Job Satisfaction 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perceived Organizational Performance 

dengan nilai Sig. 0.000 dan nilai β 0.435. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa 

Job Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Perceived Organizational 

Performance pada divisi operasional di PT.OMRON Manufacturing Indonesia. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Job Satisfaction karyawan dapat mempengaruhi 

Perceived Organzizational Performance pada divisi operasional di PT.OMRON 

Manufacturing Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Zeffane et al., 2018 yang menyatakan bahwa Job Satisfaction berpengaruh signifikan 

terhadap Perceived Organizational Performance. 

4.5.2. Hasil Uji  Pengaruh Trust terhadap Perceived Organizational 

Performance 

Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Trust 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Perceived Organizational Performance 

dengan nilai Sig. 0.037 dan nilai β -0.026. Penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian sebelumnya oleh Zeffane et al., 2018 yang menyatakan bahwa Trust 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perceived Organizational Performance. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Trust yang dirasakan oleh karyawan pada divisi 

operasional di PT.Omron Manufacturing Indonesia dapat mempengaruhi Perceived 

Dampak Job Satisfaction..., Pandu Pradikta Wisesa, Ma.-IBS, 2018



79 
 

 
  Indonesia Banking School 

Organzizational Performance, tetapi dalam konteks atau kondisi negatif. Hal ini berarti 

masih ada keraguan karyawan kepada supervisor maupun organisasinya. 

4.5.3. Hasil Uji  Pengaruh Perceived Supervisor Support terhadap Perceived 

Organizational Performance 

Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Perceived 

Supervisor Support berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Perceived 

Organizational Performance dengan nilai Sig. 0.046 dan nilai β -0.036. Penelitian ini 

betolak belakang dengan penelitian sebelumnya oleh Zeffane et al., 2018 yang 

menyatakan bahwa Perceived Supervisor Support berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap Perceived Organizational Performance. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Perceived Supervisor Support yang dirasakan oleh karyawan pada divisi operasional 

di PT.Omron Manufacturing Indonesia dapat mempengaruhi Perceived 

Organzizational Performance, tetapi negatif. Hal ini berarti Perceived Supervisor 

Support belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap Perceived Organizational 

Performance.  

4.5.4. Hasil Uji Pengaruh Gender yang memoderasi hubungan antara Job 

Satisfaction dan Perceived Organizational Performance. 

Berdasarkan uji moderated regression analysis (MRA) telah didapatkan hasil 

interaksi antara Job Satisfaction dan Gender dengan nilai β –0.023 dan Sig. 0.437. 

Menurut Liana 2009 suatu variabel dapat dinyatakan sebagai variabel variabel 

moderasi apabila variabel moderatnya atau variabel interaksinya memiliki nilai 

signifikansi yang telah ditentukan (Liana, 2009). Penelitian ini membuktikan bahwa 
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Gender tidak memoderasi hubungan antara Job Satisfaction dan Perceived 

Organizational Performance karena memiliki nilai Sig (> 0.05). Hasil ini berbeda 

dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zeffane et al., 2018 yang 

menyatakan bahwa Gender merupakan variabel moderasi dan berpengaruh positif 

terhadap hubungan antara Job Satisfaction dan Perceived Organizational Performance 

pada sektor jasa UEA.  Penelitian Zeffane et al., 2018 merupakan penelitian yang 

menjelaskan bahwa jenis kelamin juga memainkan peran moderasi utama dalam 

hubungan ini, yang menunjukkan bahwa organisasi harus memperhatikan perbedaan 

gender dalam persamaan kinerja-sikap. Peran gender sebagai moderator dalam 

hubungan antara sikap dan hasil kerja terkait perhatian di masa lalu. Menurut Sharma 

2003, variabel yang tidak terbukti sebagai variabel moderator berarti variabel tersebut 

bertindak sebagai variabel independen yang secara langsung memiliki hubungan 

dengan variabel dependen (N. Sharma, 2003). 

4.6.Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil dari yang sudah dilakukan maka dapat diberikan masukan 

kepada pihak PT. Omron Manufacturing Indonesia sebagai perusahaan yang dijadikan 

objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial 

untuk PT. Omron Manufacturing Indonesia sebagai berikut:  

1. Variabel yang akan dibahas adalah variabel Job Satisfaction dikarenakan 

memiliki pengaruh yang positif dan signfikan dapat dilihat dari rata-rata 

indikator pertanyaan Job Satisfaction pada tabel 4.17 dibawah ini. 
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Tabel 4.17 indikator pertanyaan Job Satisfaction 

No Indikator Pernyataan Mean Mean 

Job Satisfaction Indikator  

1 

Saya merasa puas jika hasil 

pekerjaan saya lebih baik dari 

pada hasil pekerjaa karyawan 

lainnya 

5,04 

 

2 
Saya jarang bosan dengan 

pekerjaan saya. 
4,91 

4,94 

3 
Saya tidak akan bekerja untuk 

pekerjaan lain. 
4,90 

 

4 
Setiap hari saya antusias dengan 

pekerjaan saya. 
4,89 

 

5 
Saya  merasa sangat puas dengan 

pekerjaan saya. 
4,96 

 

Sumber: Hasil Pengolahsan Data melalui Ms. Excel 2013 

Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator JS4 “Setiap hari 

saya antusias dengan pekerjaan saya.” memiliki rata-rata nilai yang paling rendah 

diantara indikator Job Satisfaction lainnya. Indikator tersebut dipilih karena peneliti 

menduga terdapat beberapa faktor yang membuat karyawan merasa tidak senang 

bekerja di PT.Omron Manufacturing Indonesia seperti konflik didalam perusahaan, 

faktor lingkungan kerja, ataupun faktor faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan kerja. Meskipun variabel ini tidak berkorelasi secara langsung terhadap 

Perceived Organzational Performance tetapi PT.Omron Manufacturing Indonesia 

perlu memperhatikan indikator tersebut untuk meningkatkan kepuasan kerja dari 

karyawan didalam perusahaan.  Selain itu, indikator mean yang terbesar pada indikator 

pertanyaan Job Satisfaction yaitu pada pertanyaan “saya merasa puas jika hasil 

Dampak Job Satisfaction..., Pandu Pradikta Wisesa, Ma.-IBS, 2018



82 
 

 
  Indonesia Banking School 

pekerjaan saya lebih baik dari pada hasil pekerjaan karyawan lainnya”. Pertanyaan 

tersebut karyawan pada PT.Omron memiliki tingkat kompetitif yang besar dan puas 

terhadap pekerjaannya. Hal tersebut di perkuat pada pernyataan lama bekerja 

responden yang terbanyak yaitu 5-8 tahun dengan presentase 44,5%. 

2. Variabel yang akan dibahas adalah variabel Trust dikarenakan variabel ini 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dapat dilihat dari rata rata 

indikator pertanyaan Trust pada tabel 4.18 dibawah ini. 

Tabel 4.18 indikator pertanyaan Trust 

No Indikator Pernyataan Mean Mean 

Trust Indikator  

1 

Karyawan didalam organisasi 

saya sangat berhati-hati 

dengan orang asing. 

1.67 

 

2 

Kebanyakan karyawan 

didalam organisasi saya 

berkata jujur. 

2.04 

 

3 

Kebanyakan karyawan 

melakukan apa yang 

supervisor katakan 

3.31 

2,58 

4 

Karyawan mempercayai para 

supervisor yang menangani 

dalam pekerjaan 

3.33 

 

Sumber: Hasil pengolahan data melalui MS.Excel 

Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator T1 “Karyawan 

didalam organisasi saya sangat berhati-hati dengan orang asing” memiliki rata-rata 

nilai yang paling rendah diantara indikator Trust lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata responden memilih skala yang rendah untuk indikator tersebut. Indikator 
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tersebut dipilih karena peneliti melihat tingginya tingkat ketidakpercayaan antara 

karyawan lama dengan karyawan baru ataupun orang asing yang baru bekerja di divisi 

tersebut. PT.Omron Manufacturing Indonesia perlu memperhatikan karyawan baru dan 

lama dengan cara memperkenalkan karyawan baru ataupun karyawan supaya dapat 

berkomunikasi dengan baik dan dapat menurunkan tingkat ketidakpercayaan kepada 

karyawan baru atau orang asing yang baru bekerja di divisi tersebut.  

3. Variabel yang akan dibahas adalah variabel Perceived Supervisor Support 

dikarenakan variabel ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dapat 

dilihat dari rata rata indikator pertanyaan Perceived Supervisor Support pada 

tabel 4.19 dibawah ini. 

Tabel 4.19 indikator pertanyaan Perceived Supervisor Support 

No Indikator Pernyataan Mean Mean 

Perceived Supervisor Support Indikator  

1 

Supervisor  saya sangat 

membatu saat saya memiliki 

masalah kerja 

4,70 

 

2 

Supervisor saya adil dan 

tidak menunjukkan sikap 

pilih kasih. 

4,55 

 

3 

Supervisor saya mengerti 

ketika saya berbicara tentang 

masalah yang mempengaruhi 

pekerjaan saya. 

4,60 

4,56 

4 

Saya merasa nyaman 

mengemukakan masalah 

pribadi atau kerluarga 

dengan atasan saya. 

4,39 

 

Sumber: Hasil pengolahan data melalui MS.Excel 
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Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator PSS4 “Saya 

merasa nyaman mengemukakan masalah pribadi atau kerluarga dengan atasan saya” 

memiliki rata-rata nilai yang paling rendah diantara indikator Perceived Supervisor 

Support lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala yang 

rendah untuk indikator tersebut. Peneliti menduga terdapat beberapa faktor yang 

membuat karyawan kurang merasa nyaman mengemukakan masalah pribadi atau 

keluarga dengan supervisornya. Hal tersebut terkait dengan profesionalisme pekerja  

antara supervisor dengan karyawan. Apabila karyawan memiliki perbendaan gender 

dapat membuat pandangan negative terhadap lingkungan kerja di PT.Omron.  

4.  Variabel yang akan dibahas adalah variabel Perceived Supervisor Support 

dikarenakan variabel ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dapat 

dilihat dari rata rata indikator pertanyaan Perceived Supervisor Support pada 

tabel 4.20 dibawah ini. 
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Tabel 4.20 indikator pertanyaan Perceived Organzational Performance. 

Perceived Organzational 

Performance 

Mean 

Indikat

or 

Mean 

1 

Organisasi saya memiliki 

kualitas produk dan layanan 

yang lebih baik dibandingkan 

dengan organisasi lain 

5,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,96 

2 
Organisasi saya 

mengembangkan produk 
5.02 

3 

Organisasi saya 

mengembangkan layanan 

baru. 

5,03 

4 
Organisasi saya mampu 

menarik karyawan penting. 
4,91 

5 
Organisasi saya mampu 

menarik karyawan baru. 
4,92 

6 
Pelanggan/klien puas dengan 

produk  
4,88 

7 
Pelanggan/klien puas dengan 

layanan organisasi saya. 
4,91 

8 

Organisasi saya memiliki 

hubungan baik antara 

manajemen dengan 

karyawan. 

4,97 

9 

Organisasi saya memiliki 

hubungan baik antar 

karyawan. 

4,96 

Sumber: Hasil pengolahan data melalui MS.Excel 

 

Berdasarkan indikator pentanyaan diatas dapat dilihat bahwa indikator POP6 

“Pelanggan/klien puas dengan produk” memiliki nilai rata-rata yang paling rendah 

diantara indikator pertanyaan Job Satisfaction lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 
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rata rata responden memiliki skala yang paling kecil pada indikator tersebut. Peneliti 

menduga terdapat beberapa faktor yang membuat kurang puasnya pelanggan/klien 

dengan produk yang dihasilkan oleh PT.Omron Manufakturing Indonesia seperti 

produk yang kurang memenuhi standar pabrik tetapi bisa terjual, kurangnya informasi 

tentang produk yang dihasilkan ataupun faktor lainnya yang dapat mempengaruhi 

kepuasan pelanggan/klien terhadap produk-produk yang dihasilkan. Tentu saja ini 

menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh PT.Omron Manufacturing 

Indonesia terhadap indikator tersebut untuk meningkatkan Perceived Organizational 

Performance perusahan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak Job Satisfaction..., Pandu Pradikta Wisesa, Ma.-IBS, 2018



 
 

87 
  Indonesia Banking School 

BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Pada sub bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan pada penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuktikan hubungan dimensi Job Satisfaction, Trust, Perceived Supervisor Support 

terhadap Perceived Organziational Performance. Kemudian membuktikan hubungan 

moderasi Gender terhadap hubungan antara Job Satisfaction terhadap Perceived 

Organzational Performance. Bedasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, pada 

penelitian ini menunjukkan 3 hipotesis yang berpengaruh signifikan dan 1 hipotesis 

yang tidak berpengaruh signifikan. Dalam pengujian hipotesis, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Variabel Job Satisfaction berpengaruh signifikan positif terhadap Perceived 

Organizational Performance. 

2. Variabel Trust berpengaruh signifikan negatif terhadap Perceived 

Organizational Performance. 

3. Variabel Perceived Supervisor Support berpengaruh signifikan negatif 

terhadap Perceived Organizational Performance. 

4. Variabel Gender tidak memoderasi pengaruh signifikan dan negatif 

terhadap hubungan antara Job Satisfaction dan Perceived Organizational 

Performance. 
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5.2. Saran 

Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial, dan kesimpulan dari penelitian 

ini dapat dijadikan saran untuk perusahaan PT.Omron Manufacturing Indonesia. 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga masih 

memerlukan penyempurnaan untuk penelitian imasa yang akan datang. Oleh karena itu 

berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada perusahaan PT.Omron 

Manufacturing Indonesia dan untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan PT.Omron Manufacturing Indonesia 

a. Dalam meningkatkan kinerja perusahaan PT.Omron Manufacturing 

Indonesia perlu memperhatikan Job Satisfaction dari masing-masing 

karyawan dan meminimalisirkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

Job Satisfaction  dari masing-masing karyawan di perusahaan. Karena 

apabila Job Satisfaction dari masing-masing karyawan sudah baik maka 

kinerja karyawan akan sesuai dengan standar yang diharapkan. 

b. Perusahaan terus memberikan pelatihan kepada para supervisor agar dapat 

menjadi supervisor yang diharapkan, supaya komunikasi supervisor dengan 

karyawan terjaga dengan baik. Karena apabila supervisor tidak mengayomi 

karyawannya dengan sebaik baiknya, karyawan tersebut tidak akan berkerja 

dengan maksimal. 

c. Produk adalah ujung tombak dari setiap perusahaan. Apabila produk 

gagal/kurang baik nama perusahaan akan menjadi tidak baik. Untuk itu 
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perusahaan PT.Omron Manufacturing Indonesia agar terus memperhatikan 

produk yang dihasilkan, karena apabila produk yang dihasilkan sesuai 

dengan standar perusahaan, penjualan/sales perusahaan akan terus 

meningkat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji kembali penelitian ini pada 

sektor manufaktur/jasa dan mungkin mempertimbangkan dalam memperluas platform 

penelitian ke konteks budaya organisasi. Budaya organisasi dapat dimasukkan dalam 

persamaan. Selain itu, fokus yang lebih besar pada kepercayaan dan kepuasan kerja 

(dengan gender sebagai variabel independen bukan sebagai moderator) yang 

diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih meyakinkan yang akan membantu 

memahami dan meningkatkan dinamika yang memberikan gambaran positif terhadap 

kinerja organisasi. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kuisioner Penelitian 

 

 

No Indikator Pernyataan STS     SS 

 Job Satisfaction       

1 

Saya merasa puas jika hasil pekerjaan saya lebih   baik 

dari pada hasil pekerjaa karyawan lainnya. 1 2 3 4 5 6 

2   Saya jarang bosan dengan pekerjaan saya. 1 2 3 4 5 6 

3 Saya tidak akan bekerja untuk pekerjaan lain. 1 2 3 4 5 6 

4 Setiap hari saya antusias dengan pekerjaan saya. 1 2 3 4 5 6 

5   Saya  merasa sangat puas dengan pekerjaan saya. 1 2 3 4 5 6 

 Trust       

6 

Karyawan didalam organisasi saya sangat berhati-hati 

dengan orang asing. 1 2 3 4 5 6 

7 

Kebanyakan karyawan didalam organisasi saya berkata 

jujur. 1 2 3 4 5 6 

8 

Kebanyakan karyawan melakukan apa yang supervisor 

katakan . 1 2 3 4 5 6 

9 

Karyawan mempercayai para supervisor yang menangani 

dalam pekerjaan. 1 2 3 4 5 6 

 Perceived Supervisor Support       

10 

Supervisor  saya sangat membatu saat saya memiliki 

masalah kerja 1 2 3 4 5 6 

11 

Supervisor saya adil dan tidak menunjukkan sikap pilih 

kasih 1 2 3 4 5 6 

12 

 Supervisor saya mengerti ketika saya berbicara 

 tentang masalah yang mempengaruhi pekerjaan 

 saya. 1 2 3 4 5 6 

13 

Saya merasa nyaman mengemukakan masalah pribadi 

atau kerluarga dengan atasan saya. 1 2 3 4 5 6 

 Perceived Organizational Performance       

14 

Organisasi saya memiliki kualitas produk dan layanan 

yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi lain. 1 2 3 4 5 6 

15 
 Organisasi saya mengembangkan produk 

1 2 3 4 5 6 

16  Organisasi saya mengembangkan layanan baru. 1 2 3 4 5 6 

17  Organisasi saya mampu menarik karyawan penting. 1 2 3 4 5 6 

18  Organisasi saya mampu menarik karyawan baru. 1 2 3 4 5 6 

19  Pelanggan/klien puas dengan produk. 1 2 3 4 5 6 

20 Pelanggan/klien puas dengan layanan organisasi saya. 1 2 3 4 5 6 

21 

Organisasi saya memiliki hubungan baik antara 

manajemen dengan karyawan. 1 2 3 4 5 6 

22 Organisasi saya memiliki hubungan baik antar karyawan. 1 2 3 4 5 6 
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Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .659 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 123.912 

df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 

Anti-image Covariance 

JS1 .170 -.135 -.061 .116 -.078 

JS2 -.135 .186 -.010 -.128 .075 

JS3 -.061 -.010 .240 -.020 -.082 

JS4 .116 -.128 -.020 .202 -.128 

JS5 -.078 .075 -.082 -.128 .173 

Anti-image Correlation 

JS1 .591a -.758 -.301 .625 -.455 

JS2 -.758 .622a -.047 -.659 .417 

JS3 -.301 -.047 .892a -.093 -.401 

JS4 .625 -.659 -.093 .560a -.682 

JS5 -.455 .417 -.401 -.682 .676a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

JS1 .842 

JS2 .871 

JS3 .911 

JS4 .808 

JS5 .898 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .648 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 20.198 

Df 6 

Sig. .003 

Anti-image Matrices 

 T1 T2 T3 T4 

Anti-image Covariance 

T1 .670 -.304 -.138 -.145 

T2 -.304 .790 -.002 -.006 

T3 -.138 -.002 .698 -.302 

T4 -.145 -.006 -.302 .692 

Anti-image Correlation 

T1 .656a -.417 -.201 -.213 

T2 -.417 .612a -.003 -.009 

T3 -.201 -.003 .655a -.435 

T4 -.213 -.009 -.435 .655a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

T1 .783 

T2 .591 

T3 .737 

T4 .744 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .772 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 65.941 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 PSS1 PSS2 PSS3 PSS4 

Anti-image Covariance 

PSS1 .210 -.102 -.052 -.159 

PSS2 -.102 .449 -.045 -.058 

PSS3 -.052 -.045 .781 -.037 

PSS4 -.159 -.058 -.037 .233 

Anti-image Correlation 

PSS1 .700a -.333 -.127 -.717 

PSS2 -.333 .887a -.076 -.180 

PSS3 -.127 -.076 .950a -.086 

PSS4 -.717 -.180 -.086 .722a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

PSS1 .931 

PSS2 .853 

PSS3 .631 

PSS4 .918 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .906 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 349.096 

df 36 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 POP1 POP2 POP3 POP4 POP5 POP6 POP7 POP8 POP9 

Anti-image Covariance 

POP1 .358 .022 .015 .023 .000 .030 .006 .039 -.032 

POP2 .022 .148 -.005 .008 .000 -.005 .037 .055 -.024 

POP3 .015 -.005 .074 .008 .000 .011 -.068 .029 -.019 

POP4 .023 .008 .008 .100 -.049 .023 .007 .022 -.009 

POP5 .000 .000 .000 -.049 .056 .000 .000 .000 -.010 

POP6 .030 -.005 .011 .023 .000 .194 .023 .036 -.029 

POP7 .006 .037 -.068 .007 .000 .023 .261 -.046 -.003 

POP8 .039 .055 .029 .022 .000 .036 -.046 .235 -.036 

POP9 -.032 -.024 -.019 -.009 -.010 -.029 -.003 -.036 .020 

Anti-image Correlation 

POP1 .949a .096 .093 .119 .000 .115 .021 .134 -.378 

POP2 .096 .935a -.044 .064 .000 -.027 .190 .295 -.455 

POP3 .093 -.044 .909a .093 .000 .089 -.488 .222 -.500 

POP4 .119 .064 .093 .901a -.659 .165 .043 .144 -.204 

POP5 .000 .000 .000 -.659 .915a .000 .000 .000 -.300 

POP6 .115 -.027 .089 .165 .000 .940a .104 .168 -.464 

POP7 .021 .190 -.488 .043 .000 .104 .925a -.184 -.044 

POP8 .134 .295 .222 .144 .000 .168 -.184 .891a -.536 

POP9 -.378 -.455 -.500 -.204 -.300 -.464 -.044 -.536 .832a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

POP1 .808 

POP2 .905 

POP3 .954 

POP4 .908 

POP5 .956 

POP6 .885 

POP7 .818 

POP8 .847 

POP9 .991 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.916 5 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.657 4 

 
 

 
 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.862 4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.968 9 
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Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas Main Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .667 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 716.894 

Df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 

Anti-image Covariance 

JS1 .155 -.125 -.064 .113 -.076 

JS2 -.125 .181 .007 -.132 .069 

JS3 -.064 .007 .215 -.032 -.073 

JS4 .113 -.132 -.032 .196 -.113 

JS5 -.076 .069 -.073 -.113 .165 

Anti-image Correlation 

JS1 .597a -.745 -.351 .650 -.477 

JS2 -.745 .626a .033 -.704 .401 

JS3 -.351 .033 .883a -.156 -.390 

JS4 .650 -.704 -.156 .565a -.631 

JS5 -.477 .401 -.390 -.631 .705a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

JS1 .860 

JS2 .876 

JS3 .915 

JS4 .817 

JS5 .911 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .687 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 119.626 

df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 T1 T2 T3 T4 

Anti-image Covariance 

T1 .615 -.294 -.143 -.176 

T2 -.294 .744 -.049 .004 

T3 -.143 -.049 .725 -.251 

T4 -.176 .004 -.251 .719 

Anti-image Correlation 

T1 .666a -.435 -.214 -.264 

T2 -.435 .659a -.066 .006 

T3 -.214 -.066 .726a -.348 

T4 -.264 .006 -.348 .702a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

T1 .815 

T2 .662 

T3 .731 

T4 .723 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .770 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 348.459 

Df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 PSS1 PSS2 PSS3 PSS4 

Anti-image Covariance 

PSS1 .223 -.100 -.054 -.170 

PSS2 -.100 .481 -.090 -.055 

PSS3 -.054 -.090 .744 -.031 

PSS4 -.170 -.055 -.031 .246 

Anti-image Correlation 

PSS1 .697a -.306 -.132 -.726 

PSS2 -.306 .889a -.151 -.161 

PSS3 -.132 -.151 .933a -.072 

PSS4 -.726 -.161 -.072 .715a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

PSS1 .924 

PSS2 .844 

PSS3 .670 

PSS4 .908 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .900 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1989.151 

Df 36 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 POP1 POP2 POP3 POP4 POP5 POP6 POP7 POP8 POP9 

Anti-image Covariance 

POP1 .308 .020 .017 .020 .000 .027 -.001 .038 -.031 

POP2 .020 .150 -.005 .008 .000 -.003 .039 .061 -.025 

POP3 .017 -.005 .082 .010 .000 .014 -.078 .038 -.020 

POP4 .020 .008 .010 .100 -.049 .024 .003 .025 -.010 

POP5 .000 .000 .000 -.049 .056 .000 .000 .000 -.010 

POP6 .027 -.003 .014 .024 .000 .193 .019 .040 -.030 

POP7 -.001 .039 -.078 .003 .000 .019 .266 -.056 -.001 

POP8 .038 .061 .038 .025 .000 .040 -.056 .250 -.039 

POP9 -.031 -.025 -.020 -.010 -.010 -.030 -.001 -.039 .020 

Anti-image Correlation 

POP1 .951a .091 .105 .113 .000 .109 -.003 .136 -.393 

POP2 .091 .930a -.043 .069 .000 -.019 .197 .315 -.462 

POP3 .105 -.043 .897a .115 .000 .110 -.526 .265 -.495 

POP4 .113 .069 .115 .899a -.657 .171 .020 .159 -.216 

POP5 .000 .000 .000 -.657 .915a .000 .000 .000 -.301 

POP6 .109 -.019 .110 .171 .000 .936a .086 .184 -.478 

POP7 -.003 .197 -.526 .020 .000 .086 .911a -.218 -.012 

POP8 .136 .315 .265 .159 .000 .184 -.218 .871a -.553 

POP9 -.393 -.462 -.495 -.216 -.301 -.478 -.012 -.553 .826a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

POP1 .839 

POP2 .899 

POP3 .946 

POP4 .907 

POP5 .955 

POP6 .883 

POP7 .802 

POP8 .825 

POP9 .990 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.924 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.681 4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.967 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.863 4 
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