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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum CV. Teguh Jaya 

Bengkel Teguh Jaya bergerak di bidang pelayanan  jasa perbaikan 

untuk semua jenis mobil yaitu  kenteng, las, cat, cuci, perbaikan mobil, 

balancing, spooring, ganti oli, salon mobil, variasi, dll. Bengkel Teguh Jaya 

juga salah satu bengkel yang ditunjuk sekaligus dibimbing oleh perusahaan 

Pertamina sehingga disebut Bengkel Olimart, yang mana menjamin keaslian 

dari oli Pertamina. 

Awal berdiri di tahun 1987 dengan luas tanah sekitar 250 meter 

persegi. Hingga kini, 2013 mengalami perkembangan dan perluasan usaha 

hingga lahan usaha luasnya kurang lebih 1000 meter persegi. Bengkel Teguh 

Jaya didirikan oleh Bapak Didik Gunawan. Lokasi bengkel Teguh Jaya 

berada di Jln. Majapahit 295 Semarang, kira-kira 15 menit dari Simpang 

Lima, pusat kota.  

Adapun Visi dan Misi dari perusahaan ini yaitu : 

A. Visi 

1. Untuk menjadi bengkel mobil terbaik di Semarang didukung dengan 

peralatan canggih dan tenaga ahli yang berkompeten dalam 

memberikan pelayanan jasa Bengkel  kepada  pelanggan. 

2. Mengutamakan  pada kepuasan pelanggan 
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3. Pilihan pertama setelah bengkel resmi untuk melakukan perawatan 

dan perbaikan kendaraan 

B. Misi 

1. Memberikan servis yang terbaik kepada para pelanggan dengan cara 

yang menyenangkan mereka. 

2. Menciptakan lapangan kerja bagi para karyawan dengan kondisi 

yang baik. 

3. Mengembangkan unit usaha Auto Service. 

 

4.2.  Gambaran Responden 

Gambaran responden dapat dilihat melalui umur responden, jenis 

kelamin dan masa kerja di CV. Teguh Jaya. Berikut adalah tabel yang 

menunjukkan gambaran responden berdasarkan umur. 

4.2.1.  Gambaran Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan gambaran responden 

berdasarkan : 

Tabel 4.1 

Umur dan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin 

Umur (tahun)  

Total 19-30 31-45 46-60 

Laki-laki 12 

30% 

9 

22,5% 

8 

20% 

72,5% 

Perempuan 9 

22,5% 

2 

5% 

0 

0% 

27,5% 

Total 52,5% 27,5% 20% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah September 2017 
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Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dilihat dari umur dan 

jenis kelamin responden berjenis kelamin laki – laki dan berumur 19-

30 tahun yaitu sebanyak 12 responden atau 30%. Hal ini menunjukan 

bahwa karyawan CV. Teguh Jaya didominasi oleh laki-laki. Karena 

ini adalah usaha di bidang bengkel, maka karyawan yang banyak 

dibutuhkan adalah laki–laki dengan usia yang masih sangat produktif. 

4.2.2.  Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Masa 

Kerja 

Berikut gambaran responden dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin dan masa kerja, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut ini : 

Tabel 4.2 

Jenis Kelamin dan Masa Kerja 

 

Jenis Kelamin 

Masa Kerja   

Total 1-2 3-4 ≥ 5 

Laki-laki 10 

25% 

0 

0% 

19 

47,5% 

72,5% 

Perempuan 3 

7,5% 

5 

12,5% 

3 

7,5% 

27,5% 

Total 32,5% 12,5% 55% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah September 2017 

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden ditinjau dari jenis kelamin dan masa kerjanya paling 

banyak responden berjenis kelamin laki-laki dengan masa kerja lebih 

dari 5 tahun yaitu sebanyak 19 responden atau 47%. 
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4.2.3.  Gambaran Responden Berdasarkan Umur dan Masa Kerja 

Berikut gambaran responden dikelompokkan berdasarkan 

umur dan masa kerja, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut ini : 

Tabel 4.3 

Umur dan Masa Kerja  

 

Masa Kerja 

Umur (tahun)  

Total 19-30 31-45 46-60 

1-2 14 

35% 

0 

0% 

0 

0% 

35% 

3-4 4 

10% 

1 

2,5% 

0 

0% 

12,5% 

≥ 5 2 

5% 

12 

30% 

7 

17,5% 

52,5% 

Total 50% 32,5% 17,5% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah September 2017 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa responden 

yang berumur 19-30 tahun dan telah lama bergabung 1-2 tahun yaitu 

sebanyak 14 responden atau 35%. Hal ini menunjukkan bahwa             

CV. Teguh Jaya didominasi karyawan yang berusia 19-30 dan 

memiliki masa kerja 1-2 tahun. 

4.2.4.  Gambaran Responden Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir 

Berikut gambaran responden dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin dan pendidikan terakhir, yang ditampilkan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut ini : 

 

 

Lanjutan Tabel 4.7 
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Tabel 4.4  

Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir 

 

Jenis Kelamin 

Masa Kerja   

Total SD - SMP SMA/SMK Diploma - 

Sarjana 

Laki-laki 8 

20% 

21 

52,5% 

0 

0% 

72,5% 

Perempuan 1 

2,5% 

7 

17,5% 

3 

7,5% 

27,5% 

Total 22,5% 70% 7,5% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah September 2017 

  Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa responden 

sebagian besar adalah laki – laki dengan latar belakang pendidikan 

SMA/SMK/STM yaitu sebanyak 21 responden atau 52,5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa CV Teguh Jaya didominasi karyawan laki – laki 

yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK/STM. 

4.3. Analisis Deskriptif 

4.3.1.  Tanggapan Responden Terhadap Iklim Organisasi 

Iklim organisasi adalah harapan-harapan serta cara pandang 

individu terhadap organisasi itu sendiri. Untuk mengetahui tanggapan 

responden mengenai iklim organisasi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5. Tanggapan Responden Terhadap Iklim Organisasi 

No Keterangan Jawaban Rata – rata 

skor 

Kategori 

SS (4) S (3) TS (2) STS (1) 

 Struktur 

1. Pekerjaan saya di 

perusahaan ini didefinisikan 

secara jelas dan tersruktur. 

 

10 

(40) 

28 

(84) 

1 

(2) 

1 

(1) 

3,1 Kondusif 

Lanjutan Tabel 4.7 
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2. Saya mengetahui dengan 

jelas siapa yang memiliki 

kewenangan secara formal 

untuk mengambil 

keputusan. 

14 

(56) 

26 

(78) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3,3 Kondusif 

 Rata – Rata Skor 24 54 1 1 3,2 Kondusif 

 Standart 

3. Pekerjaan yang saya 

lakukan di perusahaan ini 

memiliki standar kinerja 

yang tinggi. 

 

3 

(12) 

20 

(60) 

15 

(30) 

3 

(3) 

2,6 Kondusif 

4. Saya tidak merasa ditekan 

dalam memperbaiki kinerja 

baik individu maupun 

kelompok. 

6 

(24) 

17 

(51) 

7 

(14) 

0 

(0) 

2,2 Kurang 

Kondusif 

 Rata – Rata Skor 9 37 22 3 2,4 Kurang 

Kondusif 

 Tanggung Jawab 

5. Saya memiliki kesempatan 

untuk memutuskan suatu 

masalah dalam pekerjaan 

sendiri tanpa harus bertanya 

kepada atasan saya. 

3 

(12) 

8 

(24) 

29 

(58) 

0 

(0) 

2,3 Kurang 

Kondusif 

 Rata – Rata Skor 3 8 29 0 2,3 Kurang 

Kondusif 

 Pengakuan 

6. Saya mendapat imbalan 

yang sesuai bila saya dapat 

menyelesaikan tugas 

dengan baik. 

5 

(20) 

6 

(18) 

24 

(48) 

5 

(5) 

2,2 Kurang 

Kondusif 

 Rata – Rata Skor 5 6 24 5 2,2 Kurang 

Kondusif 

 Dukungan  

7. Saya mendapat dukungan 

dari rekan – rekan dalam 

menyelesaikan tugas sehari 

– hari. 

6 

(24) 

15 

(45) 

18 

(36) 

1 

(1) 

2,6 Kondusif 

8. Terdapat rasa saling 

percaya antar karyawan di 

perusahaan ini. 

5 

(20) 

8 

(32) 

22 

(44) 

5 

(5) 

2,5 Kondusif 

 Rata – Rata Skor 5 8 22 5 2,5 Kondusif 

 Komitmen 

Lanjutan Tabel 4.5 
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9. Saya mengetahui tujuan 

yang ingin dicapai oleh 

perusahaan ini. 

4 

(16)  

22 

(66) 

13 

(26) 

1 

(1) 

2,7 Kondusif 

 Rata – Rata Skor 4 22 13 1 2,7 Kondusif 

 Total Rata – Rata Skor     2,5 Kondusif 

Sumber: Data primer yang diolah September 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.5 mengenai tanggapan responden terhadap 

iklim organisasi, maka dapat dilihat bahwa rata-rata skor keseluruhan 

tingkat iklim organisasi sebesar 2,5. Dapat dikatakan bahwa iklim 

organisasi di CV. Teguh Jaya adalah kondusif.  

Dari 40 responden yang memberikan tanggapan terhadap 

indikator yang berkaitan dengan struktur memiliki rata – rata skor  3,2 

yang termasuk dalam kategori kondusif, artinya karyawan merasa 

bahwa pekerjaan mereka didefinisikan dengan jelas dan terstruktur 

serta mereka mengetahui dengan jelas pihak yang memiliki 

kewenangan secara formal dalam mengambil keputusan. 

Selanjutnya responden yang memberikan tanggapan terhadap 

indikator yang berkaitan dengan standart memiliki rata – rata 2,4 yang 

masuk dalam kategori kurang kondusif, artinya karyawan merasa 

ditekan dalam memperbaiki kinerja mereka baik secara individu 

maupun kelompok. 

Selanjutnya responden yang memberikan tanggapan terhadap 

indikator yang berkaitan dengan tanggung jawab memiliki rata – rata 

skor 2,3 yang masuk dalam kategori kurang kondusif, artinya 

Lanjutan Tabel 4.7 

Lanjutan Tabel 4.5 
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karyawan merasa tidak memiliki kesempatan untuk memutuskan suatu 

masalah secara individu dalam pekerjaan tanpa harus bertanya kepada 

orang lain. 

Selanjutnya responden yang memberikan tanggapan terhadap 

indikator yang berkaitan dengan pengakuan memiliki rata – rata skor 

2,2 yang masuk dalam kategori kurang kondusif, artinya karyawan 

merasa tidak mendapat imbalan atas pekerjaan yang dapat mereka 

selesaikan dengan baik. 

Selanjutnya responden yang memberikan tanggapan terhadap 

indikator yang berkaitan dengan dukungan memiliki rata – rata skor 

2,5 yang masuk dalam kategori kondusif, artinya karyawan merasa 

mendapat dukungan dari rekan kerja dan juga memiliki rasa saling 

percaya antar rekan kerja. 

Selanjutnya responden yang memberikan tanggapan terhadap 

indikator yang berkaitan dengan komitmen memiliki rata – rata skor 

2,7 yang masuk dalam kategori kondusif, artinya karyawan 

mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

 

 4.3.2. Tanggapan Responden Terhadap Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah perasaan individu yang mendukung 

maupun tidak mendukung terhadap pekerjaanya. Untuk mengetahui 

tanggapan responden mengenai kepuasan kerja dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 4.6. Tanggapan Responden Terhadap Kepuasan Kerja 

No Keterangan Jawaban Rata – rata 

skor 

Kategori 

SS (4) S (3) TS (2) STS (1) 

 Pekerjaan itu sendiri 

1. Pekerjaan saya saat ini 

sesuai dengan latar 

belakang pendidikan saya. 

7 

(28) 

26 

(78) 

7 

(14) 

0 

(0) 

3,0 Tinggi 

2. Saya diberi kebebasan 

dalam menyusun jadwal 

pekerjaan saya. 

2 

(8) 

9 

(27)  

28 

(56) 

1 

(1) 

2,3 Rendah 

 Rata – Rata Skor 9 35 35 1 2,6 Tinggi 

 Gaji 

3. Gaji yang saya terima 

sesuai dengan beban kerja 

yang saya lakukan. 

1 

(4) 

1 

(3) 

17 

(34) 

21 

(21) 

1,5 Rendah 

4. Gaji yang saya terima sama 

besarnya dengan gaji yang 

diterima oleh teman saya di 

posisi yang sama. 

1 

(4) 

10 

(30) 

22 

(44) 

7 

(7) 

2,1 Rendah 

 Rata – Rata Skor 2 11 39 28 1,8 Rendah 

 Pengawasan 

5. Saya merasa atasan 

memperhatikan 

kesejahteraan bawahanya. 

3 

(12) 

31 

(93) 

5 

(10) 

1 

(1) 

2,9 Tinggi 

6. Saya selalu mendapat 

arahan dan dukungan dari 

atasan.  

5 

(20) 

32 

(96) 

2 

(4) 

1 

(1) 

3,0 Tinggi 

7. Saya akan mendapat pujian 

bila saya dapat 

menyelesaikan tugas 

dengan baik. 

 

2 

(8) 

11 

(33) 

25 

(50) 

2 

(2) 

2,3 Rendah 

 Rata – Rata Skor 10 74 32 4 2,7 Tinggi 

 Rekan Kerja 

8. Saya dan teman sekerja 

saya memiliki satu 

pemikiran dalam 

menyelesaikan tugas.  

 

4 

(16) 

21 

(63) 

13 

(26) 

2 

(2) 

2.6 Tinggi 

9. Saya dan teman sekerja 4 23 8 5 2.6 Tinggi 
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dapat menyelesaikan 

masalah yang dihadapi 

dengan baik. 

(16)  (69) (16) (5) 

 Rata – Rata Skor 8 44 21 7 2.6 Tinggi 

 Total Rata – Rata Skor     2,4 Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah September 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.6 mengenai tanggapan responden terhadap 

kepuasan kerja, maka dapat dilihat bahwa rata-rata keseluruhan 

tingkat kepuasan kerja sebesar 2,4. Dapat dikatakan bahwa kepuasan 

kerja di CV. Teguh Jaya adalah rendah.  

Dari 40 responden yang memberikan tanggapan terhadap 

indikator yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri memiliki rata – 

rata skor 2,6 yang masuk dalam kategori tinggi, artinya karyawan 

merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan saat ini sesuai dengan 

latar belakang pendidikan mereka. 

Selanjutnya responden yang memberikan tanggapan indikator 

yang berkaitan dengan gaji memiliki rata – rata skor 1,8 yang masuk 

dalam kategori rendah, artinya karyawan merasa gaji yang mereka 

terima tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka lakukan dan 

besarnya tidak sama dengan yang mereka terima dengan sesama rekan 

kerja di posisi yang sama. 

Selanjutnya responden yang memberikan tanggapan terhadap 

indikator pengawasan memiliki rata – rata skor 2,7 yang masuk dalam 

kategori tinggi, artinya karyawan merasa bahwa mereka selalu 

Lanjutan Tabel 4.6 

Lanjutan Tabel 4.7 
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mendapat arahan dan dukungan dari atasan serta merasa bahwa atasan 

selalu memperhatikan kesejahteraan mereka sebagai bawahan. 

Selanjutnya responden yang memberikan tanggapan terhadap 

indikator yang berkaitan dengan rekan kerja memiliki rata – rata skor 

2,6 yang masuk dalam kategori tinggi, artinya karyawan merasa 

bahwa dengan sesama rekan kerja memiliki satu pemikiran dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan dapat menyelesaikan suatu masalah 

yang dihadapi dengan baik. 

4.3.3. Tanggapan Responden Terhadap Komitmen Organisasional 

Komitmen organisasional adalah keberpihakan individu 

terhadap suatu organisasi. Untuk mengetahui tanggapan responden 

mengenai komitmen organisasional dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7. Tanggapan Responden Terhadap Komitmen Organisasional 

No Keterangan Jawaban Rata – rata 

skor 

Kategori 

SS (4) S (3) TS (2) STS (1) 

 Affective Commitment 

1. Saya merasa sangat bahagia 

bekerja di perusahaan ini. 

4 

(8) 

27 

(81) 

9 

(18) 

0 

(0) 

2,6 Tinggi 

2. Saya merasa masalah yang 

dihadapi oleh perusahaan 

menjadi masalah saya juga. 

2 

(8) 

18 

(54) 

17 

(34) 

3 

(3) 

2,4 Rendah 

3. Saya merasa menjadi 

bagian dari perusahaan ini 

4 

(16) 

31 

(93) 

5 

(10) 

0 

(0) 

3,0 Tinggi 

 Rata – Rata Skor 10 76 31 3 2,6 Tinggi 

 Continuance Commitment 

4. Saya sulit untuk 

meninggalkan perusahaan 

ini karena takut tidak 

mendapat kesempatan kerja 

di tempat lain. 

2 

(8) 

16 

(48) 

19 

(38) 

3 

(3) 

2,4 Rendah 
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5. Akan merugikan bagi saya 

bila harus meninggalkan 

perusahaan ini. 

 

2 

(8) 

15 

(45) 

19 

(38) 

4 

(4) 

2,3 Rendah 

6. Sulit mendapat pekerjaan 

dengan penghasilan yang 

bagus seperti saat ini. 

2 

(8) 

13 

(39) 

22 

(44) 

3 

(3) 

2,3 Rendah 

 Rata – Rata Skor 6 44 60 10 2,3 Rendah 

 Normative Commitment 

7. Saya merasa perusahaan ini 

sudah banyak berjasa untuk 

saya. 

4 

(8) 

29 

 (87) 

7 

(14) 

0 

(0) 

2,7 Tinggi 

8. Saya belum memberikan 

banyak kontribusi untuk 

perusahaan ini. 

3 

(12) 

35 

(105) 

2 

(4) 

0 

(0) 

3,0 Tinggi 

9. Perusahaan ini layak 

menerima kesetiaan dari 

saya 

3 

(14) 

34 

(102) 

3 

(6) 

0 

(0) 

3,0 Tinggi 

10. Saya merasa harus bekerja 

dengan baik sebagai bentuk 

terima kasih saya terhadap 

perusahaan. 

6 

(24) 

34 

(102) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3,1 Tinggi 

 Rata – Rata Skor 16 132 12 0 2,9 Tinggi 

 Total Rata – Rata Skor     2,6 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah September 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.7 mengenai tanggapan responden terhadap 

komitmen organisasional, maka dapat dilihat bahwa rata-rata 

keseluruhan tingkat kepuasan kerja sebesar 2,4. Dapat dikatakan 

bahwa komitmen organisasional di CV Teguh Jaya adalah tinggi.  

Dari 40 responden yang memberikan tanggapan terhadap 

indikator yang berkaitan dengan affective commitment memiliki rata – 

rata skor 2,6 yang termasuk dalam kategori tinggi, artinya karyawan 

Lanjutan Tabel 4.7 

Lanjutan Tabel 4.7 
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merasa sangat bahagia bekerja di perusahaan mereka bekerja saat ini 

dan mereka merasa sudah menjadi bagian dari perusahaan. 

Selanjutnya responden yang memberi tanggapan terhadap 

indikator yang berkaitan dengan continuance commitment memiliki 

rata – rata skor 2,3 yang masuk dalam kategori rendah, artinya 

karyawan tidak merasa sulit ataupun rugi untuk meninggalkan 

perusahaan tempat mereka bekerja saat ini dengan alasan takut tidak 

mendapatkan kesempatan kerja di tempat lain dan tidak merasa sulit 

untuk mendapatkan penghasilan yang sama dengan yang diterima di 

perusahaan mereka bekerja sat ini.   

Selanjutnya responden memberikan tanggapan terhadap 

indikator yang berkaitan dengan normative commitment memiliki rata 

– rata 2,9 yang termasuk dalam kategori tinggi, artinya karyawan 

merasa bahwa perusahaan tempat mereka bekerja saat ini sudah 

banyak berjasa untuk mereka dan para karyawan merasa bahwa 

mereka harus bekerja dengan baik sebagai bentuk kontribusi untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

 

4.4.  Analisis Inferensial 

Pengujian hipotesis ini dilakukan pada variabel independent yaitu 

iklim organisasi dan kepuasan kerja dan variabel dependent yaitu komitmen 

organisasional. Dengan bantuan program SPSS menggunakan analisis regresi 

berganda dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.325 3.138  3.609 .001 

Iklim_organisasi 

(X1) 
.264 .143 .287 1.852 .072 

Kepuasan_kerja 

(X2) 
.434 .152 .442 2.855 .007 

a. Dependent Variable: Komitmen_organisasional (Y)    

Sumber : Data primer yang diolah melalui SPSS (2017) 

Berdasarkan tabel diatas, maka didapatkan persamaan regresi : 

 Y = 11,325 + 0,264X1 + 0,434X2 

Dimana : 

Y  =  Komitmen Organisasional 

X1 =  Iklim Organisasi 

X2 =  Kepuasan Kerja 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Dalam pengujian hipotesis yang pertama dilakukan pengujian 

variabel bebas terhadap variabel terkait, yaitu menguji signifikansi 

pengaruh iklim organisasi terhadap komitmen organisasional. 
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Rumusan hipotesis nol (H10) dan hipotesis alternative (H1i) mengenai 

variabel pengaruh iklim oganisasi terhadap komitmen organisasional 

adalah sebagai berikut : 

H10   = Tidak ada pengaruh iklim organisasi terhadap komitmen 

organisasional 

H1i =  Ada pengaruh iklim organisasi terhadap komitmen 

organisasional  

Berdasarkan persamaan regresi yang dapat dilihat pada tabel 

4.8, dapat dijelaskan bahwa iklim organisasi memiliki pengaruh yang 

positif terhadap komitmen organisasional (pengaruh sangat kecil yaitu 

sebesar 0,264). Setelah dilakukan pengujian ternnyata nilai signifikan 

sebesar (0,072) dan nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha sebesar 

(0,05) maka H0 diterima (Hi ditolak), iklim organisasi berpengaruh 

positif terhadap komitmen organisasional tetapi tidak secara 

signifikan. Artinya bahwa iklim organisasi di CV Teguh Jaya 

mempengaruhi komitmen organisasional para karyawanya tetapi 

pengaruh tersebut tidak berdampak terlalu besar atau nyata. Dari hasil 

kuesioner, iklim organisasi berpengaruh disebabkan karena sebagian 

besar responden menyatakan merasa ditekan dalam memperbaiki 

kinerja mereka, lalu karyawan tidak memiliki kesempatan untuk 

memutuskam suatu masalah dalam pekerjaan sendiri tanpa harus 
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bertanya kepada atasan, dan juga tidak mendapat imbalan atas 

pekerjaan yang dapat mereka selesaikan dengan baik. 

 

b. Pengujian hipotesis kedua 

Dalam pengujian hipotesis yang kedua dilakukan pengujian 

variabel bebas terhadap variabel terkait, yaitu menguji signifikansi 

pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. Rumusan 

hipotesis nol (H20) dan hipotesis alternative (H2i) mengenai variabel 

pengaruh pelatihan terhadap kinerja adalah sebagai berikut : 

H20   = Tidak ada pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional 

H2i = Ada pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional 

Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh nilai signifikan sebesar 

(0,007) dan nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha sebesar (0,05) 

maka Hi diterima (H0 ditolak), kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasional. Artinya kepuasan kerja 

karyawan di CV Teguh Jaya mempengaruhi komitmen organisasional 

dari hasil kuesioner, kepuasan kerja berpengaruh karena hasil 

kuesioner yang rmenunjukkan adanya kepuasan kerja yang rendah, 

karyawan tidak merasa berat apabila harus meninggalkan perusahaan 

dengan berbagai faktor, bahkan tidak merasa rugi bila harus 

meninggalkan perusahaan dan tidak takut bila tidak mendapatkan 
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pekerjaan yang berpenghasilan bagus seperti di perusahaan CV Teguh 

Jaya. 

c. Pengujian hipotesis ketiga 

Dalam pengujian hipotesis yang keempat dilakukan pengujian 

variabel bebas secara serentak terhadap variabel terkait , yaitu menguji 

signifikansi pengaruh iklim organisasi dan kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasional. Rumusan hipotesis nol (H30) dan hipotesis 

(H3i) mengenai variabel pengaruh iklim organisasi dan komitmen 

organisasional adalah sebagai berikut : 

H30   =  Tidak ada pengaruh iklim organisasi dan kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasional. 

H3i =  Ada pengaruh iklim organisasi dan kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasional. 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini dihitung melalui uji F dengan 

menggunakan program SPSS sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Uji F 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 275.343 2 137.671 13.977 .000
a
 

Residual 364.432 37 9.850   

Total 639.775 39    

a. Predictors: (Constant), Kepuasan_kerja (X2), Iklim_organisasi 

(X1) 

 

b. Dependent Variable: Komitmen_organisasional (Y)   

Sumber : Data primer yang diolah melalui SPSS (2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.8, diatas diperoleh nilai signifikan Fhitung 

dengan tingkat signifikan (0,001) dan nilai tersebut lebih kecil dari 

nilai alpha sebesar (0,05). Maka hipotesis ketiga pada penelitian ini 

diterima, maka H0 ditolak ( Hi diterima). Artinya mendukung iklim 

organisasi dan semakin tinggi kepuasan kerja individu, maka semakin 

tinggi juga komitmen organisasional yang dimiliki oleh individu 

tersebut.  
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4.5.  Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh iklim 

organisasi dan kepuasan terhadap komitmen organisasional di CV Teguh 

Jaya artinya iklim organisasi di CV Teguh Jaya dan kepuasan kerja yang 

dimiliki karyawan berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Dari 

hasil penelitian ini menunjukan bahwa iklim organisasi dan komitmen 

organisasional di CV Teguh Jaya masuk kategori tinggi.  

Hasil persepsi responden menunjukkan bahwa iklim organisasi di 

CV Teguh Jaya masuk dalam kategori kondusif, artinya kondisi pola 

lingkungan di perusahaan sudah baik dan sesuai dengan keinginan 

karyawan di CV Teguh Jaya. Karyawan mengetahui peran dan tanggung 

jawab mereka dengan baik serta mengetahui pihak yang memiliki 

kewenangan secara formal dalam mengambil keputusan karena adanya 

struktur yang baik di perusahaan. Selanjutnya karyawan merasa bahwa 

standart kerja di tempat mereka bekerja tinggi, serta terdapatnya dukungan 

dari sesama rekan kerja yang mendukung iklim organisasi di CV Teguh 

Jaya kondusif. 

Hasil persepsi responden menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

karyawan di CV Teguh Jaya masuk dalam kategori rendah, artinya 

kepuasan kerja karyawan di CV Teguh Jaya belum terpenuhi. Karyawan 

tidak memiliki kebebasan dalam mengatur jadwal kerja mereka, lalu gaji 
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yang diterima karyawan tidak sesuai dengan beban kerja yang karyawan 

lakukan dan juga tidak sama besarnya dengan yang diterima oleh 

karyawan lain di posisi yang sama, hal ini tentu saja bisa menjadi pemicu 

kecemburuan antar karyawan dan hubungan yang kurang baik antar 

karyawan maupun dengan atasan. Selanjutnya para karyawan mengaku 

tidak mendapatkan pujian atas pekerjaan yang dapat mereka lakukan 

dengan baik, ini mengenai pengakuan yang diberikan atasan dimana 

berpengaruh dalam memberikan motivasi kepada karyawan dan hubungan 

yang baik antara atasan dan bawahan, sehingga hal – hal inilah yang 

menyebabkan kepuasan kerja karyawan di CV Teguh Jaya dikategorikan 

rendah. 

Hasil persepsi responden menunjukkan bahwa komitmen 

organisasional karyawan di CV Teguh Jaya masuk dalam kategori tinggi, 

artinya karyawan di CV Teguh jaya memiliki tingkat komitmen yang 

tinggi terhadap perusahaan CV Teguh Jaya. Karyawan merasa sangat 

bahagia bekerja di perusahaan, bahkan merasa sudah menjadi bagian dari 

perusahaan,  hal ini menunjukkan keterikatan secara emosional karyawan 

dan perusahaan serta keterlibatan dalam organisasi. Selanjutnya karyawan 

merasa perusahaan sudah banyak berjasa bagi mereka, sehingga karyawan 

merasa perlu bekerja dengan sebaik mungkin sebagai bentuk terimakasih 

karyawan terhadap perusahaan, hal – hal inilah yang menunjukkan 

komitmen organisasional karyawan di CV Teguh Jaya masuk dalam 

kategori tinggi. 
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Berdasarkan pada hasil penelitian ini diketahui bahwa yang paling 

besar pengaruh terhadap komitmen organisasional CV Teguh Jaya adalah 

kepuasan kerja, sedangkan iklim organisasi tidak berpengaruh. Dengan 

demikian pengaruh untuk karyawan memiliki rasa loyal terhadap 

perusahaan di CV Teguh Jaya lebih besar dipengaruhi oleh adanya 

kepuasan kerja yang tinggi dibanding faktor iklim organisasi.  

Berdasarkan pada hasil penelitian ini diketahui bahwa yang paling 

besar pengaruh terhadap komitmen organisasional CV Teguh Jaya adalah 

kepuasan kerja, sedangkan iklim organisasi tidak berpengaruh. Dengan 

demikian pengaruh untuk karyawan memiliki rasa loyal terhadap 

perusahaan di CV Teguh Jaya lebih besar dipengaruhi oleh adanya 

kepuasan kerja yang tinggi dibanding faktor iklim organisasi.  

Berdasarkan hasil uji t dan nilai signifikansi diketahui bahwa 

variabel iklim organisasi mempunyai thitung sebesar 1,852 dengan tingkat 

signifikansi (0,72)  lebih besar dari nilai alpha (0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial variabel iklim organisasi tidak 

berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional CV Teguh Jaya. 

Hal ini berarti bahwa apabila iklim organisasi tidak mendukung maka 

komitmen organisasional juga rendah, sebaliknya apabila iklim organisasi 

mendukung maka komitmen organisasional tinggi. Hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Litwin dan Stringer 

(Wirawan, 2008 : 123), bahwa iklim organisasi merupakan kualitas 

lingkungan internal organisasi yang secara relatif terus berlangsung dan 
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dialami oleh anggota organisasi serta mempengaruhi perilaku mereka dan 

dapat dilukiskan dalam pengertian satu set karakteristik atau sifat 

organisasi, bahwa agar sumber daya manusia di dalam organisasi dapat 

bekerja secara optimal dan memiliki komitmen yang tinggi, maka 

organisasi harus dapat menciptakan iklim organisasi yang baik dan 

menyenangkan. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian 

yang sebelumnya telah dilakukan oleh Widiarti  dan Dewi (Widiarti & 

Dewi, 2016) yang berjudul “Pengaruh Iklim Organisasi dan Kepuasa Kerja 

terhadap Komitmen Organisasional pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali”, 

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

antara iklim organisasi dan komitmen organisasional.  

Berdasarkan hasil uji t dan nilai signifikansi diketahui bahwa 

variabel kepuasan kerja mempunyai thitung sebesar 2,855 dengan tingkat 

signifikansi (0,07) lebih besar dari nilai alpha (0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial variabel kepuasan kerja berpengaruh 

positif terhadap komitmen organisasional. Hal ini berarti bahwa semakin 

tinggi kepuasan kerja maka akan semakin tinggi pula komitmen 

organisasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Kreitner dan Kinicki (Koeshartono, 2001 : 11) yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Heriyanti (Heriyanti, 2007) yang berjudul “Analisis 

pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja, dan gaya kepemimpinan 
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terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasional sebagai 

variabel intervening”, hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya 

pengaruh positif antara kepuasan kerja dan komitmen organisasional. 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini diketahui bahwa iklim 

organisasi dan kepuasan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kinerja komitmen organisasional karyawan CV 

Teguh Jaya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.9 diatas bahwa nilai 

koefisien regresi secara keseluruhan memiliki nilai positif, sehingga dapat 

diartikan jika karyawan merasa iklim organisasi dalam perusahaan 

mendukung dan kepuasan kerja terpenuhi maka komitmen organisasional 

yang dimiliki para karyawan juga akan tinggi, sebaliknya jika karyawan 

merasa iklim organisasi dalam perusahaan tidak mendukung dan kepuasan 

kerja karyawan tidak terpenuhi maka komitmen organisasional yang 

dimiliki oleh karyawan juga rendah. 


