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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas yang 

dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji asumsi dilakukan 

untuk mengetahui normal tidaknya sebaran item, selain itu juga untuk 

mengetahui variabel yang dianalisis linier atau tidaknya hubungan 

antara kedua variabel. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Data yang ada dapat dikatakan normal 

ketika data tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 atau 5% (p>0,05). 

1) Hasil uji normalitas pada variabel komitmen organisasi 

menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 0,627, dengan 

nilai p sebesar 0,827 (p>0,05). Hasil ini  menandakan bahwa 

skor  komitmen organisasi pada karyawnan generasi Y 

berdistribusi normal. 

2) Hasil uji normalitas pada variabel komunikasi atasan kepada 

bawahan menghasilkan K-S Z sebesar 0,781 dengan p sebesar 

0,576 (p>0,05). Hal ini menandakan bahwa skor komunikasi 

atasan kepada bawahan berdistribusi normal. 
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3) Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan nilai Flinier sebesar 10,456 

dengan nilai p sebesar 0,003 (p<0,01) yang artinya kedua variabel 

dalam penelitian ini memiliki hubungan yang linier. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan bantuan program Statistical Packages 

for Social Science 16.0 for Windows. Uji hipotesis menggunakan 

teknik korelasi product moment. Hasil yang didapatkan adalah 

koefisien rxy sebesar 0,508 dengan nilai signifikansi 0,001 (p<0,01). 

Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara komunikasi atasan kepada bawahan dengan 

komitmen organisasi pada karyawan generasi Y yang artinya semakin 

baik komunikasi atasan kepada bawahan maka akan semakin tinggi 

komitmen organisasi pada karyawan generasi Y, sebaliknya semakin 

buruk komunikasi atasan kepada bawahan maka semakin rendah 

komitmen organisasi pada karyawan generasi Y. Berdasarkan hasil 

analisa uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis “terdapat 

hubungan positif antara komunikasi atasan kepada bawahan dengan 

komitmen organisasi pada karyawan generasi Y” diterima.  

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan 

teknik product moment diperoleh koefisien korelasi rxy = 0,508 (p<0,01) 
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yang menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil korelasi 

positif yaitu semakin baik komunikasi atasan kepada bawahan maka 

semakin tinggi komitmen organisasi pada karyawan generasi Y, 

sebaliknya semakin buruk komunikasi atasan kepada bawahan maka 

semakin rendah komitmen organisasi pada karyawan generasi Y. Hasil 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013, h. 

27) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara komunikasi organisasi dengan komitmen organisasi. 

Güney, Diker, Güney, Ayranci dan Solmaz (2012, h. 25) menyatakan 

bahwa bawahan yang merasa dihormati dan gagasannya diterima oleh 

organisasi cenderung untuk bekerja dengan sepenuh hati dan berdampak 

pada meningkatnya komitmen organisasi. 

Hasil uji hipotesis didukung dengan hasil uji linieritas yang 

menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang linier antara 

komunikasi atasan kepada bawahan dengan komitmen organisasi pada 

karyawan generasi Y. Melalui hasil penelitian dalam hubungan linier 

antara variabel bebas dan variabel tergantung diketahui bahwa memang 

komunikasi atasan kepada bawahan dapat memengaruhi komitmen 

organisasi pada karyawan generasi Y. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Steers dan Porter (dalam Suseno & Sugiyanto, 2010, h. 108) yang 

menyatakan kualitas hubungan antara atasan kepada bawahan 

merupakan hasil dari proses pembentukan peran dari atasan kepada 

bawahan. Apabila kualitas hubungan antara keduanya baik, maka sering 

terjadi diskusi mengenai penyelesaian masalah pekerjaan serta 
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terciptanya ikatan kerja yang kuat untuk mengurangi rasa keterasingan 

di tempat kerja sehingga berpengaruh pada pembentukan komitmen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi atasan kepada 

bawahan memiliki nilai sumbangan efektif sebesar 25,8% pada 

komitmen organisasi pada karyawan generasi Y, sisanya sebesar 74,2,% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil penelitian tersebut sesuai 

dengan pendapat Hidayat (2013, h. 27) menjelaskan bahwa komunikasi 

yang baik antara atasan kepada bawahan akan menyebabkan proses 

bisnis perbankan dapat berjalan dengan baik serta para bawahan merasa 

nyaman dan bekerja dengan motivasi serta semangat yang tinggi, kondisi 

tersebut akan lebih meningkatkan komitmen karyawan terhadap 

organisasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Allen (dalam Husain, 

2013, h. 46-47) menemukan komitmen organisasi berasal dari 

komunikasi dengan atasan, gaya komunikasi yang baik dapat 

meningkatkan komitmen organisasi pada karyawan. Komunikasi yang 

baik antara atasan dengan bawahan akan memengaruhi komitmen 

organisasi, jika kualitas komunikasi antara atasan dan bawahan baik, 

maka intensi bawahan untuk keluar juga akan berkurang (Eroğluer dalam 

Ölçer & Özenir, 2017, h. 47). 

Peneliti juga melakukan analisis korelasi untuk mengetahui 

korelasi antara komitmen organisasi karyawan generasi Y dengan aspek 

mendengarkan, pernyataan, keterbukaan, kepekaan dan timbal balik. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa aspek mendengarkan memiliki 

koefisien korelasi paling tinggi memengaruhi komitmen organisasi 

karyawan generasi Y yaitu rx1y = 0,515 dengan p sebesar 0,001 (p<0,01). 
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Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi dari aspek komunikasi 

atasan kepada bawahan yaitu mendengarkan dengan komitmen organisasi 

pada karyawan generasi Y memiliki korelasi secara sangat signifikan. 

Hidayat (2013, h. 25) mengatakan bahwa atasan yang tidak mau 

mendengarkan keluhan atau pandangan dari para bawahan dapat 

menyebabkan ketidakpuasan kerja hingga berdampak pada menurunnya 

komitmen organisasi. Sedangkan aspek pernyataan memiliki koefisien 

korelasi paling rendah memengaruhi komitmen organisasi pada karyawan 

generasi Y dengan perolahan rx2y = 0,288 dengan p sebesar 0,055 

(p>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi dari aspek 

komunikasi atasan kepada bawahan yaitu pernyataan dengan komitmen 

organisasi pada karyawan generasi Y memiliki korelasi secara tidak 

signifikan.  

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa variabel komitmen organisasi memiliki mean empirik (Me) 

sebesar 55,31 dan standar deviasi empirik (SDe) sebesar 7,105. Maka 

dapat dilihat komitmen organisasi pada karyawan generasi Y di BPR 

Artha Mukti Santosa terdapat 4 karyawan dengan komitmen organisasi 

yang rendah, 26 karyawan generasi Y dengan komitmen organisasi 

sedang, dan 2 karyawan generasi Y dengan komitmen organisasi tinggi. 

Hal tersebut mengindikasikan komitmen organisasi para karyawan 

generasi Y di BPR Artha Mukti Santosa tergolong sedang. 

Selain itu, hasil perhitungan pada variabel komunikasi atasan 

kepada bawahan memiliki mean empirik (Me) sebesar 78,31 dan standar 

deviasi empirik (SDe) sebesar 8,768. Maka dapat dilihat komunikasi 
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atasan kepada bawahan pada karyawan generasi Y di BPR Artha Mukti 

Santosa terdapat 5 karyawan dengan komunikasi atasan kepada bawahan 

yang buruk, 23 karyawan generasi Y dengan komunikasi atasan kepada 

bawahan sedang, dan 4 karyawan generasi Y dengan komunikasi atasan 

kepada bawahan tergolong baik. Hal tersebut mengindikasikan 

komunikasi atasan kepada bawahan para karyawan generasi Y di BPR 

Artha Mukti Santosa tergolong sedang. 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini secara keseluruhan berjalan 

dengan baik. Tetapi, penelitian ini tidak terlepas dari beberapa 

kelemahan seperti : 

1. Proses pengisian skala dilaksanakan saat karyawan sedang 

bekerja, sehingga terkesan terburu-buru dalam menjawab item 

yang diajukan. 

2. Proses pengisian skala diawasi oleh pihak manajemen, 

sehingga ada kemungkinan subyek menjadi kurang terbuka 

dan kurang jujur serta kemungkinan munculnya social 

desirability  dalam memberikan jawaban. 
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