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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Langkah awal sebelum melakukan penelitian adalah memilih 

tempat penelitian. Orientasi kancah penelitian ditujukan untuk 

memberikan gambaran singkat akan tempat penelitian dan persiapan-

persiapan yang perlu dilakukan sebelum penelitian. Orientasi kancah 

penelitian dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke 

tempat penelitian yaitu di kantor pusat PT Indomarco Prismatama, 

Jakarta. 

PT Indomarco Prismatama memiliki visi untuk menjadi Aset 

Nasional dalam Bentuk Jaringan Ritel Waralaba yang Unggul dalam 

Persaingan Global. Indomaret memiliki visi untuk menjadi 

pemimpin pasar dalm bidang usaha ritel dalam kancah dunia 

sehingga menjadi kebanggaan Indonesia karena Indomaret 

merupakan karya anak bangsa. Visi ini kemudian diinternalisasi ke 

dalam nilai-nilai perusahaan yaitu kejujuran, kebenaran dan 

keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang 

ekonomis serta mengutamakan kepuasan konsumen. 

Karyawan yang bekerja di Indomaret tersebar ke berbagai 

divisi yang ada di Indomaret yang terdiri dari operation / area, 

marketing / development, location, merchandizing, distribution 

center, e-commerce, human resource, project, general affair, legal / 

license, art & design, policy & system, finance / accounting / tax / 

virtual / inventory control, information technology / entry data 

process, business development, procurement dan audit.   
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 PT Indomarco Prismatama dipilih menjadi tempat penelitian 

berdasarkan beberapa pertimbangan: 

1. Tempat penelitian belum pernah digunakan untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara kepuasan kerja dan 

keamanan psikologis pada inovasi organisasi. 

2. Adanya ijin untuk melakukan penelitian di PT Indomarco 

Prismatama. 

3. Karyawan sesuai dengan kriteria partisipan penelitian. 

 Partisipan penelitan ini adalah karyawan yang masuk dalam 

Management Development Program (MDP) berjumlah 105 orang 

dengan karakteristik seperti yang dijabarkan pada tabel 4, 5, dan 6. 

 

Tabel 4 

Partisipan Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Presentase 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

1 

7 

28 

48 

16 

4 

1 

1% 

6,67% 

26,67% 

45,71% 

15,23% 

3,8% 

1% 

Jumlah 105 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 

Tabel 5 

Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 

Perempuan 

64 

41 

61% 

39% 

Jumlah 105 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 

 



42 

 

 

 

Tabel 6 

Partisipan Berdasarkan Departemen 

Departemen Frekuensi Presentase 

IT 

HRD 

CPS 

Operasional 

Marketing 

Merchandizing 

Logistik 

Project 

FAD 

Development 

Produksi 

E-commerce 

20 

12 

8 

16 

4 

6 

6 

4 

16 

2 

6 

5 

19% 

11,4% 

7,6% 

15,2% 

3,8% 

5,7% 

5,7% 

3,8% 

15,2% 

1,9% 

5,7% 

4,7% 

Jumlah 105 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 

B. Persiapan Penelitian 

 Sebelum melakukan pengumpulan data, perlu dilakukan 

beberapa persiapan. Persiapan tersebut meliputi dua hal yaitu 

persiapan administratif dan penyusunan alat ukur.  

1. Persiapan Administratif 

Penelitian dilaksanakan dengan mengajukan ijin baik lisan 

maupun tertulis kepada pihak manajemen perusahaan. Surat ijin 

penelitian diajukan kepada perusahaan pada tanggal 20 Desember 

2017 dengan surat pengantar dari Program Pascasarjana Magister 

Profesi Psikologi Universitas Katolik Soegiapranata dengan 

Nomor Surat 402/A.7.04/MP/XII/2017. Ijin penelitian diajukan 

kepada departemen Human Resource. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan tiga alat ukur yaitu skala 

inovasi organisasi, skala kepuasan kerja dan skala keamanan 
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psikologis. Alat ukur penelitian disusun berdasarkan dimensi-

dimensi dari variabel yang diteliti. 

a. Skala Inovasi Organisasi 

Skala inovasi organisasi terdiri dari 32 item pernyataan yang 

disusun berdasarkan delapan dimensi inovasi organisasi 

(Scherer dan Carlomagno dalam Silva, Kovaleski, Gaia, 

Matos & Francisco, 2012), yaitu leadership, strategy, 

relationship, culture, people, structure, process dan funding. 

b. Skala Kepuasan Kerja 

Skala kepuasan kerja terdiri dari 36 pernyataan yang diambil 

dari Sembilan dimensi kepuasan kerja, yaitu pay, promotion, 

supervision, fringe benefit, contingent rewards, operating 

procedure, coworkers, nature of work dan communication.  

c. Skala Keamanan Psikologis 

Skala keamanan psikologis terdiri dari 20 item pernyataan 

yang disusun dari dua aspek keamanan psikologis, yaitu non-

threatening dan trustworthy. 

 

C. Gambaran Umum Partisipan 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada tanggal 22-29 

Desember 2017. Tempat penelitian adalah di PT Indomarco 

Prismatama Jakarta. Partisipan penelitian merupakan karyawan yang 

masuk kedalam Management Development Program perusahaan 

pada tahun 2016. Partisipan penelitian sudah merupakan karyawan 

tetap perusahaan dengan masa kerja >1 tahun sampai 2 tahun, dan 

berada di level middle management yaitu supervisor. Karyawan 

MDP sendiri memiliki tuntutan tambahan dalam deskripsi tugas 

mereka yaitu target melakukan projek pengembangan di tempatnya 
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bekerja setiap 3 bulan selama masa program MDP. Pelaksanaan 

penelitian dilakukan dengan cara peneliti mengunjungi ke kantor, 

peneliti datang ke ruang kerja dan mengontak partisipan yang tidak 

berada di kantor pusat. Skala penelitian ditinggal selama 5 hari untuk 

diisi oleh karyawan MDP yang telah ditentukan dalam pengambilan 

sampel. Karyawan mengisi dengan menggunakan kode no induk 

karyawan masing-masing sehingga tidak ada yang mengisi lebih dari 

1 kali. 

 

D. Validitas dan Reliabilitas 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan memberi skor 

terhadap masing-masing item. Skor masing – masing item dianalisis 

untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah diajukan 

dalam penelitian ini dan kemudian diintepretasi menggunakan 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 20.00. 

Pengujian validitas alat ukur penelitian dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dan Part Whole 

dengan penentuan koefisien korelasi minimal 0.30 daya pembedanya 

dianggap memuaskan (Azwar, dalam Nandini, 2017). Selanjutnya, 

pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach dengan kriteria koefisien reliabilitas yang baik adalah > 

0,70 (Azwar, dalam Nandini, 2017). 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Inovasi Organisasi 

 Skala inovasi organisasi terdiri dari 32 item pernyataan dan 

setelah dilakukan pengujian terdapat 7 item yang dinyatakan gugur 

sesuai dengan persyaratan (≥0,30). Item yang gugur selanjutnya 

tidak diikutsertakan dalam pengujian asumsi maupun hipotesis. 

Jumlah item valid yang digunakan untuk pengujian selanjutnya 
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adalah 25 item. Hasil pengujian validitas skala inovasi organisasi 

menunjukkan koefisien korelasi berkisar antara 0,385 – 0,727. 

Koefisien reabilitas Alpha Cronbach skala inovasi organisasi ada 

pada skor 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa skala inovasi organisasi 

yang digunakan reliabel. Tabel 7 menjelaskan sebaran item valid dan 

gugur pada skala inovasi organisasi. 

Tabel 7 

Sebaran Item Valid dan Gugur pada Skala Inovasi Organisasi 

Dimensi Favorable Unfavorable Valid Gugur 

Leadership 1,2,31,32  4 0 

Strategy 3,4,29 30* 3 1 

Relationship 5,6,26,27  4 0 

Culture 7,8, 25* 24* 2 2 

People 9,10,22 23* 3 1 

Structure 11,12 21*, 28* 2 2 

Process 13,14,19,20  4 0 

Funding 15,16,17 18* 3 1 

Total 26 6 25 7 

Tanda (*) menunjukkan item yang gugur 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Kepuasan Kerja 

 Skala kepuasan kerja terdiri dari 36 item pernyataan dan 

setelah dilakukan pengujian terdapat 5 item yang dinyatakan gugur 

sesuai dengan persyaratan (≥0,30). Item yang gugur selanjutnya 

tidak diikutsertakan dalam pengujian asumsi maupun hipotesis. 

Jumlah item valid yang digunakan untuk pengujian selanjutnya 

adalah 31 item. Hasil pengujian validitas skala kepuasan kerja 

menunjukkan koefisien korelasi berkisar antara 0,323 – 0,748. 

Koefisien reabilitas Alpha Cronbach skala kepuasan kerja ada pada 

skor 0,903 berbeda dengan skala Spector (1994) yang memili skor 
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0,91. Hal ini menunjukkan bahwa skala kepuasan kerja yang 

digunakan reliabel walaupun tidak setinggi skala versi aslinya. Tabel 

8 menjabarkan sebaran item valid dan gugur pada skala kepuasan 

kerja. 

Tabel 8 

Sebaran Item Valid dan Gugur pada Skala Kepuasan Kerja 

Dimensi Favorable Unfavorable Valid Gugur 

Pay 1, 28 10, 19 4 0 

Promotion 11, 20, 33 2 4 0 

Supervision 3, 30 12, 21 4 0 

Fringe benefits 13, 22 4, 29 4 0 

Contingent 

Rewards 

5 14, 23,32 4 0 

Operating 

procedures 

15* 6*, 24*,31 1 3 

Coworkers 7*, 25* 16, 34 2 2 

Nature of work 17, 27,35 8 4 0 

Communication 9 18,26,36 4 0 

Total 17 19 31 5 

Tanda (*) menunjukkan item yang gugur 

 

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Keamanan Psikologis 

 Skala keamanan psikologis terdiri dari 20 item pernyataan dan 

setelah dilakukan pengujian terdapat 4 item yang dinyatakan gugur 

sesuai dengan persyaratan (≥0,30). Item yang gugur selanjutnya 

tidak diikutsertakan dalam pengujian asumsi maupun hipotesis. 

Jumlah item valid yang digunakan untuk pengujian selanjutnya 

adalah 16 item. Hasil pengujian validitas skala keamanan psikologis 

menunjukkan koefisien korelasi berkisar antara 0,354 – 0,744. 

Koefisien reabilitas Alpha Cronbach skala keamanan psikologis ada 

pada skor 0,876. Hal ini menunjukkan bahwa skala keamanan 
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psikologis yang digunakan reliabel. Tabel 9 menjelaskan sebaran 

item valid dan gugur pada skala keamanan psikologis. 

  Tabel 9  

Sebaran Item Valid dan Gugur pada Skala Keamanan Psikologis 

Dimensi Favorable Unfavorable Valid Gugur 

Non-threatening 1,2,3*,13,17 7,8,9,15,19* 8 2 

Trustworthy 4,5,6,14,18* 10,11,12,16,20* 8 2 

Total 10 10 16 4 

Tanda (*) menunjukkan item yang gugur 

 

E. Analisis Data 

Berikut hasil pengolahan data yang didapatkan pada penelitian. 

1. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian perlu 

untuk dilakukan uji asumsi sebagai pengujian awal untuk 

mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk 

melakukan analisis selanjutnya atau tidak. Uji asumsi yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

linieritas dan uji multikolinieritas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Teknik analisis 

uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test, dengan alat bantu program komputer 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Window versi 

20.00. Berdasar uji normalitas terhadap variabel inovasi 

organisasi diperoleh nilai K-SZ yaitu 0,628 dengan signifikansi 

sebesar 0,826 (p>0,05) yang berarti variabel inovasi organisasi 

mempunyai distribusi normal. Pada pengujian normalitas variabel 



48 

 

 

 

kepuasan kerja diperoleh nilai K-SZ yaitu 0,59 dengan 

signifikansi sebesar 0,877 (p>0,05) yang berarti variabel 

kepuasan kerja mempunyai distibusi normal. Pada variabel 

keamanan psikologis pengujian normalitas diperoleh nilai K-SZ 

yaitu 1,080 dengan signifikansi sebesar 0,194 (p>0,05) yang 

berarti variabel keamanan psikologis mempunyai distribusi 

normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran uji normalitas. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan pengujian yang menjadi syarat dalam 

analisis korelasi mauapun analisis regresi linier. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel yang sudah 

ditetapkan, dalam hal ini satu variabel independen, dan satu 

variabel dependen memiliki hubungan yang linier atau tidak 

secara signifikan. Data yang didapat baru dapat dikatakan linier 

apabila memiliki taraf signifikasi untuk linieritas lebih kecil dari 

0,05 (p<0,05) Hasil uji linieritas antara variabel kepuasan kerja 

dengan variabel inovasi organisasi menunjukkan nilai Flinier = 

52,127 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,01). Uji linieritas 

antara variabel keamanan psikologis dengan variabel inovasi 

organisasi mendapatkan nilai Flinier = 51,181 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 (p<0,01). Kedua hasil pengujian di atas 

menunjukkan bahwa antara variabel keamanan psikologis dengan 

variabel inovasi organisasi, serta antara variabel kepuasan kerja 

dengan variabel inovasi organisasi terdapat hubungan yang linier. 

Hasil pengujian linieritas secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran uji linieritas. 

c. Uji Multikolinieritas 
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Uji multikolinieritas berguna untuk melihat ada atau tidaknya 

penyimpangan pada asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya 

hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi 

(Kuncoro, 2001). Pengujian linieritas dapat dilakukan dengan 

menguji nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada model 

regresi. Apabila skor VIF >10, maka variabel-variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinieritas. Berdasarkan hasil 

pengujian multikolinieritas antara variabel kepuasan kerja dan 

variabel keamanan psikologis dengan inovasi organisasi 

didapatkan hasil nilai VIF sebesar 2,212 atau <10, sehingga dapat 

dikatakan antara kedua variabel tersebut tidak terjadi 

multikolinieritas. Hasil multikolinieritas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran Uji Multikolinieritas. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Hipotesis 1 

Hipotesis 1 yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan antara kepuasan kerja (X1) dan keamanan 

psikologis (X2) dengan inovasi organisasi (Y). Pengujian 

terhadap hipotesis ini dilakukan menggunakan teknik Analisa 

Regresi Dua Prediktor dengan bantuan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows versi 

20.00. Berdasarkan hasil analis data diperoleh nilai R sebesar 

0,603 dan nilai F sebesar 29,171 dengan p<0,01. Hasil 

perhitungan ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

sangat signifikan antara variabel kepuasan kerja dan 

keamanan psikologis dengan inovasi organisasi. 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila kepuasan kerja 

(X1) dan keamanan psikologis (X2) meningkat maka akan 

berpengaruh terhadap peningkatan inovasi organisasi (Y). 

Hasil lain yang diperoleh dari analisis data adalah nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,364 atau 36,4%. Hal ini 

berarti bahwa persentase sumbangan efektif kepuasan kerja 

dan keamanan psikologis terhadap inovasi organisasi adalah 

sebesar 36,4%, dan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

b. Hipotesis 2 

Hipotesis 2 pada penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara kepuasan kerja dengan inovasi organisasi, 

dimana semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan maka 

akan semakin tinggi inovasi organisasi, begitupun 

sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

variabel kepuasan kerja dengan variabel inovasi organisasi 

diketahui bahwa nilai rx1y = 0,56 dengan signifikansi 0,000 

(p< 0,01). 

Berdasarkan hasil yang didapat, dapat dinyatakan 

bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

kepuasan kerja dengan inovasi organisasi sehingga hipotesis 

2 yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Nilai adjusted 

R
2
 yang dihasilkan dari pengujian hipotesis pertama pada 

keterpengaruhan kepuasan kerja terhadap inovasi organisasi 

yang merupakan nilai sumbangan efektif dari kepuasan 

kerja sebesar 0,313. Hal tersebut berartinya kepuasan kerja 

secara efektif memberikan sumbangan efektif sebesar 31,3% 

pada variasi yang terjadi pada inovasi organisasi. 
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c. Hipotesis 3 

Hipotesis 3 pada penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara keamanan psikologis dengan inovasi 

organisasi, dimana semakin tinggi keamanan psikologis 

yang dirasakan maka akan semakin tinggi inovasi 

organisasi, begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis 

hubungan antara variabel keamanan psikologis dengan 

variabel inovasi organisasi diketahui bahwa nilai rx1y = 

0,566 dengan signifikansi 0,000 (p< 0,01). 

Berdasarkan hasil yang didapat, dapat dinyatakan 

bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

keamanan psikologis dengan inovasi organisasi sehingga 

hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

Nilai adjusted R
2
 yang dihasilkan dari pengujian hipotesis 

pertama pada keterpengaruhan keamanan psikologis 

terhadap inovasi organisasi yang merupakan nilai 

sumbangan efektif dari keamanan psikologis sebesar 0,32. 

Hal tersebut berartinya keamanan psikologis secara efektif 

memberikan sumbangan efektif sebesar 32% pada variasi 

yang terjadi pada inovasi organisasi. 

 

3. Uji Tambahan 

a. Hubungan antar Dimensi Variabel Kepuasan Kerja dengan 

Inovasi Organisasi 

Variabel kepuasan kerja memiliki sembilan dimensi, dimensi 

-dimensi kepuasan kerja tersebut memiliki hubungan dengan 

inovasi organisasi yang dijelaskan pada tabel 10. 
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Tabel 10.  

Hubungan antara Dimensi Kepuasan Kerja dengan 

Inovasi Organisasi 

Dimensi Inovasi Organisasi Sig 

Nature of work 0,460 p<0,01 

Promotion 0,440 p<0,01 

Communication 0,430 p<0,01 

Contingent rewards 0,420 p<0,01 

Pay 0,378 p<0,01 

Fringe Benefit 0,378 p<0,01 

Supervision 0,351 p<0,01 

Coworkers 0,291 p<0,01 

Operating procedure 0,146 p>0,05 

 

Dimensi nature of work berhubungan dengan inovasi 

organisasi (nilai rx1.8y = 0,460). Disusul dengan dimensi 

promotion dengan nilai rx1.2y = 0,444. Selanjutnya dimensi 

communication dari kepuasan kerja memiliki nilai rx1.9y = 0, 

430. Dimensi contingent rewards dengan nilai rx1.5y = 0,420 

berkorelasi dengan inovasi organisasi. Dimensi pay dan fringe 

benefit masing-masing rx1.1y dan rx1.4y = 0,378, dimensi 

supervision rx1.3y= 0,351 dan terakhir dimensi coworkers 

memiliki korelasi sebanyak rx1.7y= 0,291. Dari kesembilan 

dimensi kepuasan kerja dengan variabel inovasi organisasi, 

hanya dimensi operating procedure (rx1.6y = 0,146) yang 

tidak memiliki hubungan signifikan dengan variabel inovasi 

organisasi. Dimensi nature of work memiliki pengaruh 

hubungan yang paling kuat/tinggi. 

b. Hubungan antar Dimensi Variabel Keamanan Psikologis 

dengan Inovasi Organisasi 
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Keamanan psikologis memiliki dua dimensi yaitu non-

threatening dan trustworthy. Pengujian dimensi keaman 

psikologis dengan inovasi organisasi dijelaskan pada tabel 11. 

 

Tabel 11. Hubungan antara Dimensi Keamanan 

Psikologis dengan Inovasi Organisasi 

Dimensi Inovasi Organisasi Sig 

Non-threatening 0,573 p<0,01 

Trustworthy 0,038 p>0,05 

 

Pengujian hasil korelasi antara dimensi-dimensi keamanan 

psikologis dengan inovasi organisasi menunjukan bahwa 

dimensi non-threatening memiliki pengaruh hubungan yang 

paling kuat dengan inovasi organisasi (rx2.1y = 0,573). 

Sedangkan dimensi trustworthy tidak memiliki hubungan 

signifikan dengan inovasi organisasi dengan nilai rx2.2y = 

0,038. 

c. Studi Deskriptif Variabel Inovasi Organisasi Ditinjau dari 

faktor Demografis 

Penelitian ini memberikan kajian lebih mendalam yang 

menganalisa perbedaan variabel dependent yakni inovasi 

organisasi berdasarkan karakteristik demografis. Berikut ini 

uraian hasil analisis komparatif untuk inovasi organisasi 

berdasarkan karakter demografis (jenis kelamin). Analisis 

komparatif dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan Inovasi Organisasi pada jenis kelamin partisipan. 

Pengujian pada analisis komparatif menggunakan metode 

korelasi point biserial, di mana metode ini berguna untuk 

menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara 2 
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variabel, dimana 1 variabel memiliki data kontinu (interval, 

rasio) sedangkan variabel yang satunya lagi adalah data 

nominal (kategori) (Grimm, 1993). Nilai signifikansi analisis 

Inovasi Organisasi pada berbagai jenis kelamin menghasilkan 

nilai signifikansi sebesar 0,149 > 0,05, artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan antara Inovasi Organisasi pada 

berbagai jenis kelamin partisipan sebagaimana terlihat hasil 

detilnya pada lampiran. 

d. Analisis Deskriptif 

i. Variabel Inovasi Organisasi 

 Berdasarkan hasil uji deskriptif statistik pada partisipan, 

ditemukan bahwa skor inovasi organisasi terendah pada skor 59 

dan nilai tertinggi 147. Rata – rata skor inovasi organisasi adalah 

104,23 dengan standar deviasi sebesar 17,38. Skor skala akan 

dikategorikan menjadi lima yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, 

Rendah dan Sangat Rendah. Penentuan lebar interval masing-

masing kategori menggunakan rumus sebagai berikut: 

i = (Skor tertinggi – Skor terendah) / Banyaknya Kategori 

(Janda,dalam Huwae, 2017) 

i = (147-59)/ 5 

i = 17,6 

 Hasil analisis di atas dapat digunakan untuk memberikan 

norma kategorisasi hasil pengukuran skala inovasi organisasi, 

sebagai berikut: 
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Tabel 12 

Kategorisasi Pengukuran Skala Inovasi Organisasi 

No Interval Kategori Mean N Presentase 

1 

2 

3 

4 

5 

129,4 ≤ x ≤ 147 

111,8 ≤ x < 129,4 

94,2 ≤ x < 111,8 

76,6 ≤ x < 94,2 

59 ≤ x < 76,6  

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

104,23 

11 

54 

34 

6 

0 

10,5% 

51,4% 

32,4% 

5,7% 

0% 

Jumlah  105 100% 

SD = 17,38; Min = 59; Max = 147 

Keterangan: x = skor inovasi organisasi 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai inovasi 

organisasi yang ada di perusahaan sebesar 104,23 berada di 

kategori sedang. 

ii. Variabel Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil uji deskriptif statistik pada partisipan, 

ditemukan bahwa skor kepuasan kerja terendah pada skor 60 dan 

nilai tertinggi 170. Rata – rata skor kepuasan kerja adalah 119,1 

dengan standar deviasi sebesar 18,87. Skor skala akan 

dikategorikan menjadi lima yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, 

Rendah dan Sangat Rendah. Penentuan lebar interval masing-

masing kategori menggunakan rumus sebagai berikut: 

i = (Skor tertinggi – Skor terendah) / Banyaknya Kategori 

(Janda,dalam Huwae, 2017) 

i = (170-60)/ 5 

i = 22 

 Hasil analisis di atas dapat digunakan untuk memberikan 

norma kategorisasi hasil pengukuran skala kepuasan kerja, 

sebagai berikut: 
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Tabel 13 

Kategorisasi Pengukuran Skala Kepuasan Kerja 

No Interval Kategori Mean N Presentase 

1 

2 

3 

4 

5 

148 ≤ x ≤ 170 

126 ≤ x < 148 

104 ≤ x < 126 

82 ≤ x < 104 

60 ≤ x < 82  

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

119,1 

8 

29 

47 

18 

3 

7,6% 

27,6% 

44,8% 

17,1% 

2,9% 

Jumlah  105 100% 

SD = 18,87; Min = 60; Max = 170 

Keterangan: x = skor kepuasan kerja  

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai 

kepuasan yang ada di perusahaan sebesar 119,1 berada di 

kategori sedang. 

iii. Variabel Keamanan Psikologis 

 Berdasarkan hasil uji deskriptif statistik pada partisipan, 

ditemukan bahwa skor kepuasan kerja terendah pada skor 31 dan 

nilai tertinggi 95. Rata – rata skor kepuasan kerja adalah 66,9 

dengan standar deviasi sebesar 11,5. Skor skala akan 

dikategorikan menjadi lima yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, 

Rendah dan Sangat Rendah. Penentuan lebar interval masing-

masing kategori menggunakan rumus sebagai berikut: 

i = (Skor tertinggi – Skor terendah) / Banyaknya Kategori 

(Janda,dalam Huwae, 2017) 

i = (95-31)/ 5 

i = 12,8 

 Hasil analisis di atas dapat digunakan untuk memberikan 

norma kategorisasi hasil pengukuran skala kepuasan kerja, 

sebagai berikut: 
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Tabel 14 

Kategorisasi Pengukuran Skala Keamanan Psikologis 

No Interval Kategori Mean N Presentase 

1 

2 

3 

4 

5 

82,2 ≤ x ≤ 95 

69,4 ≤ x < 82,2 

56,6 ≤ x < 69,4 

43,8 ≤ x < 56,6 

31 ≤ x < 43,8  

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

66,9 

 

5 

44 

38 

14 

4 

4,8% 

41,9% 

36,2% 

13,3% 

3,8% 

Jumlah  105 100% 

SD = 11,5; Min = 31; Max = 95 

Keterangan: x = skor keamanan psikologis  

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai 

keamanan psikologis yang ada di perusahaan sebesar 66,9 berada 

di kategori sedang. 

 

F. Pembahasan 

1. Hipotesis 1 

 Pengujian pada hipotesis 1 penelitian yaitu ada hubungan antara 

kepuasan kerja dan keamanan psikologis terhadap inovasi organisasi 

dapat diterima. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik Analisa Regresi Dua Prediktor melalui program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows versi 

20.00. Berdasarkan hasil analis data diperoleh nilai R sebesar 0,603 dan 

nilai F sebesar 29,171 dengan p<0,01. Hal ini berarti ada hubungan yang 

sangat signifikan antara kepuasan kerja dan keamanan psikologis 

terhadap inovasi organisasi. Berdasarkan hasil tersebut variabel 

kepuasan kerja dan keamanan adalah variabel yang dapat menjelaskan 

terjadinya variasi pada variabel inovasi organisasi. 

 Hasil yang didapat sesuai dengan hasil penelitian yang didapat oleh 

Ashraf dan Khan (2013) yang menjelaskan bahwa inovasi organisasi 

perusahaan didorong dan dipengaruhi oleh kondisi yang disediakan 
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perusahaan untuk melakukan inovasi dan motivasi dari masing-masing 

karyawan perusahaan untuk melakukan perubahan. Hal ini berarti untuk 

melakukan inovasi organisasi maka perlu disediakan lingkungan yang 

mendukung seperti dengan memberikan fasilitas maupun kebijakan 

yang mendorong terjadinya inovasi. Selain itu perlu untuk menjaga dan 

meningkatkan motivasi bekerja karyawan sehingga mau melakukan 

lebih bagi pekerjaannya. 

 Hasil pengujian hubungan antara kepuasan kerja dan keamanan 

psikologis dengan inovasi organisasi, dapat diketahui bahwa kepuasan 

kerja dan keamanan psikologis memberikan sumbangan efektif yaitu 

sebesar 36,4%. Nilai sumbangan empirik ini menjadi bukti besarnya 

kemampuan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepuasan 

kerja dan keamanan psikologis dalam memprediksi munculnya perilaku 

adaptive performance, dan sisanya 63,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lainnya. Faktor-faktor lainnya misalnya information culture, gaya 

kepemimpinan (Chao & Tien, 2012), karakteristik personal, dinamika 

lingkungan (Dewi, 2010) dan kreativitas (Chen, Gao, Zheng & Ran 

2015). Selanjutnya, masing-masing variabel prediktor akan dibahas 

secara rinci karena memiliki pengaruh yang bervariasi dalam 

memprediksi inovasi organisasi. 

 Beberapa penelitian terkait topik yang diambil dalam penelitian ini, 

belum pernah ada sebelumnya, akan tetapi ada penelitian terpisah yang 

mengkaji variabel kepuasan kerja dengan inovasi organisasi dan 

penelitian tentang keamanan psikologis dengan inovasi organisasi. 

Penelitian yang berkaitan kepuasan kerja dengan inovasi organisasi 

dilakukan oleh Pratama (2014), Frianto (2015), Chen, Gao, Zheng dan 

Ran (2015) mengemukakan bahwa seseorang yang puas dengan 
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pekerjaannya akan menganggap pekerjaannya penting dan memberikan 

kontribusi lebih untuk pekerjaannya.  

 Sementara pada penelitian lain pada variabel yang berhubungan 

dengan keamanan  psikologis dengan inovasi organisasi, telah dilakukan 

oleh Madjar dan Ortiz-Walters (2009), Carmeli dan Gittell (2009), serta 

Edmondson dan Lei (2014) menyatakan bahwa keamanan psikologis 

membuat seorang karyawan mampu mengatasi kecemasan dan 

ketakutan akan kegagalan sehingga karyawan lebih fokus kepada 

pengembangan daripada memikirkan tanggapan orang lain terhadap aksi 

yang dilakukan. Namun demikian, penelitian yang mengkaji variabel 

kepuasan kerja dan keamanan psikologis secara bersamaan dan simultan 

dengan inovasi organisasi belum pernah dilakukan. Oleh karena itu 

penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda terhadap bukti 

empiris bahwa kepuasan kerja dan keamanan psikologis secara 

bersamaan memiliki hubungan yang positif dengan inovasi organisasi. 

2. Hipotesis 2 

 Hasil korelasi dengan product moment pearson pada pengujian 

hipotesis 2 menunjukkan ada hubungan antara kepuasan kerja dengan 

inovasi organisasi (rx1y= 0,56, p<0,01). Hal ini berarti, semakin tinggi 

kepuasan kerja yang dirasakan karyawan maka semakin tinggi pula 

inovasi organisasi, begitupun sebaliknya. 

 Seiring dengan perubahan jaman, tantangan yang dihadapi oleh 

perusahaan juga akan semakin berkembang. Tantangan ini bisa diatasi 

dengan adanya perilaku-perilaku khusus dari para karyawan perusahaan. 

Perilaku khusus yang berorientasi pada perubahan, di mana terjadi 

penyesuaian diri dengan perubahan kondisi dan tindakan mencari solusi 

yang baru menjadi lebih penting daripada sebuah keahlian maupun dan 

perilaku rutin (Pulakos, Arad, Donovan, & Plamondon 2000). Inovasi 
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organisasi adalah perilaku-perilaku yang dilakukan dengan tujuan 

mengelola perubahan yang hendak dilakukan oleh sebuah perusahaan 

(Scherer & Carlomagno dalam Silva, Kovaleski, Gaia, Matos & 

Francisco, 2012). Inovasi organisasi menunjukkan seberapa banyak 

perusahaan melakukan cara-cara baru dalam pengaturan kerja untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif (Sutarno, dalam Pratama, 2014). 

 Banyaknya perubahan yang terjadi baik dalam kondisi pasar maupun 

tekonologi mengharuskan perusahaan untuk berubah mengikuti 

perkembangan yang ada. Merambahnya e-commerce, peraturan baru 

pemerintah, dan perubahan daya beli masyarakat adalah contoh umum 

dari peristiwa yang mengharuskan adanya inovasi organisasi. 

Perusahaan yang menyikapi perubahan dengan lebih positif akan lebih 

menerima kondisi baru dan lebih termotivasi untuk menyesuaikan diri 

dengan situasi atau lingkungan yang berubah (Griffin dan Parker, 2007). 

Menurut Ghoochkanloo dan Eshlaghi (2016) menyebutkan bahwa 

semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh seseorang, maka seorang 

karyawan akan merasa senang dengan apa yang dikerjakannya dan 

mendorong terjadi pengembangan pada apa yang dikerjakannya. Ayala, 

Peiro, Tordera, Lorente dan Yeves (2016) juga menunjukkan 

produktivitas yang ditunjukan oleh karyawan yang puas dengan 

pekerjaannya mengarah kepada pemikiran yang inovatif untuk 

menghasilkan usulan- usulan dan perubahan – perubahan. 

 Variabel kepuasan kerja memiliki sembilan dimensi yang terdiri dari 

dimensi pay, promotion, supervision, contingent rewards, fringe benefit 

nature of work, communication, coworkers dan operating procedure. 

Dimensi nature of work (rx1.8y = 0,460) memiliki pengaruh hubungan 

yang paling kuat/tinggi sedangkan dimensi coworkers memiliki korelasi 

paling lemah (rx1.7y= 0,291). Pada hubungan antara dimensi kepuasan 
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kerja dengan variabel inovasi organisasi, hanya dimensi operating 

procedure (rx1.6y = 0,146) yang tidak memiliki hubungan signifikan 

dengan variabel inovasi organisasi.  

Penelitian Ghoochkanloo dan Eshlaghi (2016) menjelaskan 

bahwa setiap pekerjaan memiliki karakteristik tersendiri yang 

membutuhkan spesifikasi kompetensi dan kepribadian dari pemegang 

pekerjaan terebut. Kepuasan pada dimensi nature of work akan 

membuat karyawan lebih memahami peran dan juga kepentingan dari 

pekerjaan yang dilakukannya. Lebih lanjut kesadaran akan pentingnya 

pekerjaan yang dilakukan membuat adanya ketaatan pada prosedur-

prosedur dalam bekerja sehingga dapat memastikan kualitas dari 

pekerjaan yang dilakukan. 

Lebih lanjut Sutanto dan Anggraini (2011) mengungkapkan 

bahwa kepuasan terhadap supervisi atasan akan mendorong timbulnya 

kemudahan dalam berbagi informasi dan juga berani mengeluarkan ide-

ide karena merasa dihargai dan didukung oleh atasannya. Selain itu 

Ghoochkanloo dan Eshlaghi (2016) menjelaskan bahwa kepuasan 

terhadap aspek pay dan promotion menunjukkan adanya gaji yang 

kompetitif dan juga kesempatan untuk berkarir yang merupakan hal 

yang menarik orang-orang untuk masuk maupun bertahan dalam sebuah 

perusahaan. Maka perusahaan dapat memilih dan mendapatkan orang-

orang yang kompeten untuk menempati posisi jabatan tertentu dalam 

perusahaan.  

Perusahaan yang menerapkan sistem tunjangan dan penghargaan 

yang baik akan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan maksimal. 

Karyawan yang merasa kebutuhannya terpenuhi dan dihargai oleh 

perusahaan akan memunculkan kinerja yang lebih baik daripada yang 

kurang puas (Banakou, 2015). Produktivitas karyawan menjadi penting 
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demi menjaga kinerja perusahaan dan melakukan pengembangan-

pengembangan demi menjaga daya saing perusahaan. Lebih lanjut 

untuk mengembangkan perusahaan dibutuhkan kepuasan akan jalannya 

komunikasi pada perusahaan. Komunikasi yang baik mempermudah 

berbagi baik data maupun pengetahuan (Kula & Guler, 2014). 

Komunikasi membuat hubungan yang baik antar karyawan yang 

bekerja. Hubungan baik yang tercipta membuat proses pembuatan ide-

ide menjadi lancar karena ada sinergi antar masing-masing bagian 

dalam perusahaan. Sinergi ini diperlukan untuk dapat menangkap 

masalah yang terjadi dan juga memperoleh data yang akurat untuk 

dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. 

 Spector (1994) menjelaskan dimensi operating procedure sebagai 

kepuasan seseorang akan kebijakan dan prosedur operasional yang 

dilakukan oleh perusahaan. Karyawan yang merasa puas dengan 

kebijakan dan prosedur perusahaan akan merasa nyaman dalam bekerja, 

taat pada kebijakan yang berlaku serta mampu mengekspresikan 

pekerjaannya dengan maksimal. Sebaliknya ketidakpuasan pada dimensi 

ini akan membuat seseorang merasa tertekan dalam bekerja dan 

menurunkan loyalitas pada perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan 

para karyawan MDP kemungkinan memiliki kepuasan pada dimensi 

operating procedure yang baik sehingga dimensi ini menjadi tidak 

begitu berpengaruh terhadap tinggi rendahnya inovasi organisasi.  

 Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan para tokoh dan 

hasil penelitian sebelumnya yang mendukung hasil penelitian ini maka 

dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan 

memengaruhi inovasi organisasi dalam perusahaan. Hubungan yang 

dapat dijelaskan adalah hubungan positif antara kedua variabel tersebut 
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atau dengan kata lain, semakin tinggi kepuasan kerja maka semakin 

tinggi pula inovasi organisasi, demikian pula sebaliknya 

3. Hipotesis 3 

 Hasil korelasi product moment pearson pada pengujian hipotesis 3 

menunjukkan ada hubungan antara keamanan psikologis dengan inovasi 

organisasi (rx2y = 0,566, p<0,01). Hal ini berarti, semakin tinggi 

keamanan psikologis yang dirasakan oleh karyawan MDP maka 

semakin tinggi pula inovasi organisasi. Terbuktinya hipotesis 3 dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan psikologis memiliki peran 

dalam menentukan perilaku yang menghasilkan hal baru dan mengelola 

perubahan yang terjadi. Hasil penelitian yang didapat mengungkapkan 

bahwa keamanan psikologis memengaruhi inovasi organisasi. Karyawan 

yang merasa aman dan nyaman dengan apa yang dikerjakannya akan 

dapat bekerja secara professional dan berani untuk mengambil tantangan 

atau resiko dalam bekerja. 

 Kahn (1990) mendefinisikan keamanan psikologis sebagai   perasaan 

aman, dan nyaman yang membuat seseorang dapat mengekspresikan 

dirinya secara bebas tanpa takut akan konsekuensi negatif pada citra 

diri, status, atau karir, sehingga seseorang dapat melakukan 

pekerjaannya dengan baik. Puspita (2017) menyebutkan juga bahwa 

keamanan psikologis dapat terlihat dari keinginan untuk berada dalam 

kelompok, kesamaan keyakinan serta nilai-nilai, dan kesediaan untuk 

mengambil resiko demi kepentingan pekerjaan. Kesediaan untuk 

mengambil resiko demi kepentingan pekerjaan diperlukan gaya 

kepemimpinan yang mendukung. Gaya kepemimpinan berpengaruh 

dalam meningkatkan keamanan psikologis, penelitian ini dilakukan oleh 

Kumako dan Asumeng (2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Carmeli, Palmon dan Ziv (2010), bagaimana cara pemimpin 
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mendelegasi tugas dan membangun dinamika kelompok akan 

mempengaruhi kenyaman karyawan dalam bekerja. Karyawan yang 

merasa aman dan nyaman di tempat kerjanya akan cenderung untuk 

menetap di tempat tersebut dan membangun hubungan emosional yang 

lebih kuat dengan perusahaan (Meyer & Allen, 1991). 

 Lebih lanjut penelitian Rank, Pace dan Frese (2004) menyatakan 

bahwa adanya keamanan psikologis akan memunculkan perilaku yang 

berani untuk mengemukakan pendapat, berani bertanya dan memberi 

saran. Hal tersebut akan mendorong timbulnya ide-ide kreatif dan 

inovasi dalam pekerjaan. Penelitian tersebut juga didukung adanya 

penelitian dari Carmeli, Reiter dan Ziv (2010) yang menyatakan bahwa 

karyawan yang merasa aman untuk mengutarakan pendapat, mencari 

bantuan dari orang lain dan mengekspresikan diri tanpa takut akan 

adanya konsekuensi negatif pada dirinya akan lebih mungkin untuk ikut 

terlibat pada projek-projek kreatif yang menghasilkan inovasi bagi 

perusahaan. Penelitian lain dari Edmondson dan Lei (2014) memberikan 

gambaran bahwa penelitian – penelitian yang ada tentang keamanan 

psikologis menunjukkan peran keamanan psikologis terhadap kemauan 

seseorang untuk memberikan ide dan aksi untuk perusahaan. 

 Keamanan psikologis memiliki dua dimensi yaitu non-threatening 

dan trustworthy. Hasil penelitian menunjukan bahwa dimensi non-

threatening memiliki hubungan dengan inovasi organisasi (rx2.1y = 

0,573), sedangkan dimensi trustworthy tidak memiliki hubungan 

signifikan dengan inovasi organisasi dengan nilai rx2.2y = 0,038. 

Edmondson (2003) menjelaskan bahwa dimensi trustworthy 

menunjukkan tingkat kepercayaan seseorang terhadap pekerjaan dan 

juga orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut baik atasan, 

rekan maupun bawahan. Karyawan yang memiliki tingkat kepercayaan 
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yang tinggi akan menunjukkan komitmen dalam bekerja, memiliki 

hubungan positif dengan lingkungannya serta memiliki keberanian 

mengutarakan ide. Pada penelitian yang dilakukan, para karyawan MDP 

kemungkinan memiliki dimensi trustworthy yang baik sehingga dimensi 

ini tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya inovasi organisasi.   

 Dengan demikian maka, penjelasan para tokoh dan hasil penelitian 

sebelumnya mendukung hasil penelitian ini bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara keamanan psikologis dengan inovasi organisasi. 

Penjabaran di atas juga memberikan gambaran adanya hubungan secara 

tidak langsung antara keduanya. Keamanan psikologis dipengaruhi oleh 

gaya kepemimpinan yang ada diperusahaan, di mana gaya 

kepemimpinan akan berpengaruh terhadap tinggi ataupun rendahnya 

keamaan yang dirasakan seseorang. Inovasi organisasi merupakan salah 

satu komponen yang mengukur gaya kepemimpinan yang dipakai 

perusahaan. 

4. Analisa Tambahan 

 Selain pengujian pada hipotesis 1,2 dan 3, penelitian ini juga melihat 

analisa deskriptif terhadap ketiga variabel penelitian. Berdasarkan 

analisa deskriptif didapati bahwa variabel inovasi organisasi memilki 

mean = 104,23 dengan SD = 17,38 termasuk kategori sedang. Kepuasan 

kerja memiliki mean = 119,1 dengan SD = 18,87 termasuk kategori 

sedang. Sedangkan keamanan psikologis memiliki mean = 66,9 dengan 

SD = 11,5 termasuk di kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingginya nilai inovasi organisasi di perusahaan dipengaruhi karena 

kepuasan kerja dan keamanan psikologis yang dirasakan oleh karyawan 

MDP. 

 Studi dalam penelitian ini juga menarik untuk diperdalam dengan 

melakukan uji tambahan yang berkaitan dengan inovasi organisasi yaitu 
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dengan melihat dari sisi faktor demografis partisipan. Penelitian yang 

dilakukan menggunakan partisipan dari latar pendidikan yang sama 

dengan golongan usia yang relatif sama, namun berbeda jenis kelamin. 

Oleh karena itu peneliti melakukan uji tambahan terkait apakah 

perbedaan jenis kelamin mempengaruhi inovasi organisasi yang terjadi. 

Hasil yang diperoleh pada uji tambahan yang menganalisa variabel 

inovasi organisasi berdasarkan jenis kelamin partisipan adalah bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara inovasi organisasi dengan 

jenis kelamin partisipan. Dengan kata lain bahwa tinggi ataupun 

rendahnya nilai inovasi organisasi tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin 

dari partisipan.  

 Penelitian ini telah dilakukan dengan sebaik mungkin, akan tetapi 

memang masih terdapat beberapa keterbatasan sehingga perlu adanya 

perbaikan lebih lanjut. Beberapa kelemahan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Penelitian ini menggunakan tahapan try out terpakai sehingga item-

item yang gugur tidak dieliminasi pada tahapan awal. 

2. Data penelitian diambil dengan menggunakan skala, tidak ada 

keterlibatan secara langsung dari peneliti terhadap aktivitas 

keseharian karyawan sehingga adanya keterbatasan dalam 

penyimpulan data yang diperoleh. 
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