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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. UJI ASUMSI 

Uji asumsi dilakukan sebelum uji hipotesis dan sebagai syarat 

agar dapat melakukan teknik korelasi Product Moment. Uji asumsi 

dapat dilakukan setelah mendapatkan item-item yang valid. Uji asumsi 

dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

normalitas dilakukan untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran skor variabel komitmen organisasi, kepuasan kerja dan 

keterlibatan kerja. Uji linieritas berguna untuk melihat linier atau 

tidaknya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada tiga variabel penelitian, yaitu 

variabel komitmen organisasi, kepuasan kerja dan keterlibatan kerja 

yang dihitung dengan menggunakan SPSS versi 23.0. Uji 

normalitas sebaran data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov Test. Pedoman mormalitas pada suatu data 

menggunakan taraf signifikansi 5%, yang memiliki arti bila p>0,05 

maka data tersebut dianggap berdistribusi normal sedangkan, 

apanila data tersebut p<0,05 maka data tersebut dinyatakan 

berdistribusi tidak normal. 

Dari hasil uji normalitas dengan jumlah N=96 pada variabel 

komitmen organisasi diperoleh hasil nilai K-S Z sebesar 0,091 
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dengan (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal. Pada variabel kepuasan kerja diperoleh nilai K-S Z sebesar 

0,098 dengan (p>0,05) sehingga hal ini menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal. Kemudian pada variabel keterlibatan kerja 

diperoleh nilai K-S Z sebesar 0,077 dengan (p>0,05) sehingga hal 

ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji normalitas 

tersebut variabel komitmen organisasi, kepuasan kerja dan 

keterlibatan kerja berditribusi normal. Dengan adanya hasil dari 

analisis data, maka dapat dilanjutkan dengan menggunakan Product 

Moment. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran E-1. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dibutuhkan dalam analisis statistic korelasional. 

Uji linieritas memiliki tujuan untuk mengetahui model hubungan 

antara variabel bebas dan variabel tergantung. 

Hasil perhitungan uji linieritas dengan menggunakan 

program SPSS versi 23.0 menunjukkan korelasi yang linier antara 

variabel kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Hal ini 

ditunjukkan dengan Flinier= 367,800 (p<0,01), sedangkan variabel 

keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi menunjukkan 

korelasi yang linier. Hal ini ditunjukkan dengan Flinier = 141,916 

(p<0,01). Hasil uji linieritas tersebut dapat dilihat dalam lampiran 

E-2. 
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B. UJI HIPOTESIS 

Setelah diketahui data yang diperoleh memenuhi syarat uji 

asumsi maka dilakukan uji hipotesis, hasil yang diperoleh adalah : 

1. Hipotesis Mayor 

Untuk hipotesis mayor hasil yang diperoleh adalah ada 

hubungan antara kepuasan kerja dan keterlibatan kerja dengan 

komitmen organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan Ry(1,2) =0,950 

dengan F= 203,865 (p<0,01). 

2. Hipotesis Minor 

a. Hipotesis minor pertama 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa ada hubungan 

positif antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Hal 

ini ditunjukkan dengan r1y = 0,902 dengan p<0,01. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F-2. 

b. Hipotesis minor kedua 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada hubungan 

positif antara keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi. 

Hal ini ditunjukkan dengan r2y = 0,773 dengan p<0,01. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F-2. 

 

C. PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji hipotesis mayor yang telah dilakukan terdapat 

hubungan yang sangat signifikan antara kepuasan kerja dan keterlibatan 

kerja dengan komitmen organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
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hasil koefisien sebesar 0,950 dengan nilai p<0,01. Dengan demikian 

hipotesis diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung pendapat dari Hodge dan 

Anthony (1988) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

komitmen organisasi, yaitu kepuasan kerja, identifikasi dan keterlibatan 

kerja. Selain itu juga pendapat dari Steers, Gerardo, dan Mowday 

(1985) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi dipengaruhi oleh, 

karakteristik personal (meliputi usia, masa kerja, tingkat pendidikan, 

jenis kelamin, ras serta faktor kepribadian), karakteristik pekerjaan 

(meliputi pekerjaan yang menantang, kejelasan tugas, umpan balik 

sebagai sarana evaluasi hasil kerja, interaksi sosial dan suasana 

kondusif).  

Faktor lain yang mempengaruhi komitmen organisasi menurut 

Streers, Gerardo, dan Mowday adalah karakteristik struktural atau 

karakteristik organisasi (meliputi desentralisasi dan otonomi tanggung 

jawab, kualitas hubungan atasan-bawahan, sifat, dan karakteristik 

pimpinan) dan pengalaman kerja (meliputi ketergantungan organisasi 

kerja, nilai pentingnya individu bagi organisasi kerja, sejauh mana 

harapan karyawan dapat terpenuhi oleh organisasi kerja, sikap positif 

rekan kerja terhadap organisasi kerja dan tipe kepemimpinan). 

Kontribusi kepuasan kerja dan keterlibatan kerja terhadap 

komitmen organisasi dapat dilihat dari sumbangan efektif sebesar 

90,2% dan sisanya 9,8% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian 

seperti yang telah disebutkan diatas. Persaingan antar perusahaan yang 

semakin ketat membuat perusahaan harus bisa mengoptimalkan sumber 
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daya yang dimiliki. Salah satu sumber daya yang paling penting adalah 

sumber daya manusia, jika perusahaan ingin maju perusahaan 

sebaiknya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun 

kualitas SDM yang memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi 

adalah komitmen (Robbins, 2002). 

Komitmen organisasi seseorang berkaitan dengan kepuasan kerja 

yang dirasakan orang tersebut. Komitmen organisasi dan kepuasan 

kerja tersebut dapat diidentifikasikan sebagai akumulasi dari hasil 

interaksi yang terjadi secara terus-menerus antara pribadi tersebut 

dengan pekerjaan dan lingkungan tempatnya bekerja dalam satuan 

kurun waktu tertentu. Seseorang karyawan akan merasa puas terhadap 

pekerjaannya jika karyawan merasa organisasi bisa memenuhi segala 

kebutuhannya, baik kebutuhan secara materi berupa gaji ataupun 

kebutuhan sosial seperti penghargaan dari organisasi ataupun rekan 

kerjanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang 

dirasakan karyawan akan berpengaruh pada komitmennya terhadap 

organisasi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Arishanti (2009) yang menyatakan ada hubungan antara komitmen 

organisasi dengan kepuasan kerja. Selain itu penelitian dari Anugrah 

(2014) dan Akbar (2016) juga mengatakan bahwa ada hubungan positif 

antara komitmen organisasi dengan kepuasan kerja karyawan. 

Faktor lain yang juga mempengaruhi komitmen organisasi 

adalah keterlibatan kerja. Robbins (2003) mendefinisikan keterlibatan 

kerja sebagai proses partisipatif yang menggunakan seluruh kapasitas 
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karyawan dan dirancang untuk mendorong peningkatan komitmen bagi 

suksesnya organisasi. Karyawan yang memiliki keterlibatan kerja yang 

tinggi, mengidentifikasikan dirinya pada pekerjaannya dan menganggap 

pekerjaannya sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupannya. 

Karyawan yang memiliki keterlibatan kerja tinggi akan memberikan 

karyanya terhadap pekerjaan dan tentu akan timbul rasa setia pada 

organisasinya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ansel dan Wijono (2012) yang menyatakan ada hubungan yang 

signifikan antara komitmen organisasi dengan keterlibatan kerja. Selain 

itu penelitian dari Logahan (2014) dan Mauna (2015) juga menyatakan 

bahwa ada hubungan positif antara komitmen organisasi dengan 

keterlibatan kerja karyawan. 

Selain membuktikan hubungan antara kepuasan kerja dan 

keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi, penelitian ini juga 

membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja 

dengan komitmen organisasi dengan nilai hasil koefisien korelasi 

sebesar 0,902 dengan p<0,01. Hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan positif antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi 

dapat diterima. 

Hal ini sesuai dengan penelitian dari studi tentang pengukuran 

komitmen terhadap organisasi yang dilakukan oleh Anugrah (2014) 

hasilnya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berkorelasi positif 

dengan kepuasan kerja. Lebih lanjut tingkat kepuasan karyawan dapat 

menimbulkan keikatan yang lebih besar dengan organisasi, keikatan ini 
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merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap organisasi (Davis & 

Newstrom, 1994). 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada 

hubungan positif antara keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi 

dengan nilai hasil koefisien sebesar 0,773 dengan nilai p<0,01. 

Hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif antara kepuasan kerja 

dengan komitmen organisasi dapat diterima. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Logahan (2014) yang menyatakan ada hubungan positif 

antara keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi. Keterlibatan 

kerja karyawan dapat tercapai jika karyawan merasa memiliki 

kesempatan untuk ikut terlibat dalam segala aktivitas organisasi, baik 

adanya kesempatan memberikan ide-ide, keikutsertaan dalam 

pengambilan keputusan, dukungan atasan dan hubungan dengan rekan 

kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jika keterlibatan kerja yang dimiliki 

karyawan tinggi maka komitmen karyawan terhadap organisasi juga 

tinggi. 

Berdasarkan hasil hitungan ditemukan mean empirik komitmen 

organisasi sebesar 50,95 dengan SD hipotetik sebesar 8,5 dan mean 

hipotetik 42,5. Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

tergolong sedang. Pada kepuasan kerja ditemukan mean empirik 

sebesar 26,09 dengan SD hipotetik 8 dan mean hipotetik 40. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja tergolong rendah. Selain itu, 

keterlibatan kerja diketahui memiliki mean empirik 21,54 dengan SD 

hipotetik 4,5 dan mean hipotetik 22,5. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa keterlibatan kerja tergolong sedang. 
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Gambaran gejala atau bukti yang ada di perusahaan dapat dilihat 

pada kondisi kerja karyawan CV. Mebel Internasional Semarang, 

bahwa karyawannya memiliki komitmen organisasi yang sedang atau 

cukup tinggi, namun kepuasan kerja rendah dan keterlibatan karyawan 

hanya tergolong sedang. Hal ini mungkin disebabkan karena karyawan 

bagian produksi memiliki penghasilan yang hanya dapat mencukupi 

kebutuhan sehari-hari saja sehingga akhirnya tetap memiliki komitmen 

untuk tinggal di perusahan walaupun kepuasan yang mereka rasakan 

tidaklah lebih dari cukup. Kemudian dari hasil wawancara dengan 4 

orang karyawan peneliti juga ditemukan bahwa sebenarnya ada 

ketidakpuasan dalam hal kesempatan promosi dan pemberian 

kompensasi atau bonus. Karyawan bagian produksi merasa bahwa 

kesulitan untuk mendapat kenaikan jabatan dan juga kurang adanya 

bonus yang diberikan oleh perusahaan. Mereka tetap bisa menerima 

keadaan yang ada karena mereka membutuhkan pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Selain itu alasan jika keluar dari perusahaan mereka akan 

kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lainnya, hal ini dipengaruhi oleh 

faktor usia yang rata-rata sudah berkeluarga dan pendidikan mreka yang 

rata-rata lulusan SMA juga kondisi saat ini yang sulit untuk mencari 

pekerjaan, membuat mereka tetap memilih tinggal di perusahaan. 

Pengaruh keterlibatan kerja pun nampaknya tidak begitu dihiraukan oleh 

karyawan. Dalam wawancara terungkap bahwa karyawan kurang aktif 

dalam mengungkapkan pendapatnya pada suatu diskusi atau 

pengambilan keputusan bersama. Karyawan pun kurang aktif terlibat 
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dalam segala aktivitas kerja, mereka hanya mengerjakan apa yang 

biasanya mereka kerjakan. Karyawan mengerjakan pekerjaannya hanya 

sebagai kewajiban bukan sebagai sarana untuk mengembangkan 

kemampuan dan pengalamannya. Hal ini terjadi juga karena adanya rasa 

sungkan terhadap atasan dan rekan kerja. 

Dari hasil ini dapat diketahui bahwa kemungkinan besar 

penyebab dari komitmen organisasi karyawan sedang atau cukup tinggi 

sedangkan kepuasan kerja tergolong rendah. Adanya komitmen untuk 

tetap tinggal pada organisasi lebih karena faktor ekonomi. Para 

karyawan bagian produksi ini memilih untuk tetap bertahan pada 

perusahaan karena mereka lebih memikirkan kebutuhan ekonomi untuk 

mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka meskipun dengan kondisi 

kepuasan kerja yang dirasakan tergolong rendah. 

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan, adapun kelemahan dari 

penelitian ini antara lain : 

1. Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

kuota klaster sampling, yang seharusnya bisa menggunakan teknik 

random sampling sehingga sampel yang didapatkan bisa lebih 

objektif. 

2. Uji hipotesis yang didapat dari penelitian ini menunjukkan adanya 

overload dalam arti variabel kepuasan kerja dan keterlibatan kerja 

mempunyai korelasi yang tinggi sehingga saling overload satu sama 

lain. 

 

 


