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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. 
 
BAB 1: PENDAHULUAN 
 

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.  

 
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). 

 
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 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.  

 
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 
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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).  

 
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).  

 
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 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. 

 
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.  
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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. 

 
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)” 

 
BAB II : LANDASAN TEORI 
 
Human Resource 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). 
 
Perceived Organizational Performance 

Perceived 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). 

 

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). 

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 
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mana sikap atau persepsi yang lebih positif, performance yang lebih tinggi, dan kerja sama sangat 
mungkin terjadi (Ozyilmaz et al., 2017). 

Job Satisfaction 
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). 

 
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, 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). 

KERANGKA KONSEPTUAL 

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). 

H1: Jobs Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Perceived Organizational 

Performance 

Pengaruh Trust terhadap Perceived Organizational Performance 
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). 
H2:Trust memiki pengaruh positif terhadap Perceived Organizational Performance 

Pengaruh Perceived Supervisor Support 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 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 
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mempengaruhi persepsi karyawan terhadap dukungan dan performance organisasinya (Zeffane et al., 
2018). 
H3: Perceived Supervisor Support memiliki pengaruh positif terhadap Perceived Organizational 
Performance. 

Pengaruh Gender terhadap Perceived Organizational Performance 
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). 
H4: Gender memoderasi positif terhadap job satisfaction dengan perceived organizational performance. 

BAB III: Metodologi Penelitian 

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. 

Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis dan menentukan hubungan antar variabel. Jenis 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). 
 
Metode Pengambilan Sampel 

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: 

 
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. 

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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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

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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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

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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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

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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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

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 

 
Metode Pengolahan 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. 
 
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

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. 

Profile Responden 

Jenis Kelamin 
Berdasarkan Jumlah hasil dari jenis kelamin responden 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 
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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. 

Usia Responden 
Berdasarkan hasil usia responden 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. 

Lama Bekerja Responden 
Berdasarkan hasil lama bekerja responden 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. 

Jabatan Responden 
Berdasarkan hasil jabatan responden 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. 

Uji Validitas dan Reliabilitas   
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 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 indikator penelitian memiliki hasil rata-rata lebih dari atau kurang dari 
standar yang di isyaratkan, sehingga peneliti menggunakan seluruh indicator tersebut sebagai tahap 
penelitian selanjutnya. 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. 

Uji Normalitas Data 
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. 

Uji Autokorelasi 

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. 
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Uji Multikolinearitas 

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. 

Uji Heteroskedastisitas 
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. 

Pembahasan Hasil Penelitian 
Tabel 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 

 
Implikasi Manajerial 

1. 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 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. 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 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. 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 
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dengan profesionalisme pekerja  antara supervisor dengan karyawan. Apabila karyawan 
memiliki perbendaan gender dapat membuat pandangan negative terhadap lingkungan kerja di 
PT.Omron.  

4. 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 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. 
 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

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. 
 

Saran  

Bagi Perusahan PT.Omron Manufacturing Indonesia 
1. 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. 

2. 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. 

3. Produk adalah ujung tombak dari setiap perusahaan. Apabila produk gagal/kurang baik nama 
perusahaan akan menjadi tidak baik. Untuk itu 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. 

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 
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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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