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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi pada penelitian ini menggunakan uji normalitas 

dan linieritas. Uji normalitas dilakukan guna mengetahui normal 

atau tidaknya sebaran item pada skala sedangkan dilakukannya 

uji linieritas untuk mengetahui linier atau tidaknya hubungan 

antara variabel bebas dengan tergantung. Perhitungan uji 

normalitas dan uji linieritas pada penelitian ini menggunakan 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 16.0. 

a. Uji Normalitas 

1. Komitmen Organisasi 

Uji normalitas pada skala komitmen organisasi dengan 

teknik Kolmogorov-smirnov Z menunjukkan hasil K-SZ = 

1,294 dengan p = 0,070 > 0,05 yang menunjukkan 

distribusi penyebaran normal. 

2. Motivasi Kerja 

Uji normalitas pada skala motivasi kerja dengan teknik 

Kolmogorov-smirnov Z menunjukkan hasil K-SZ = 1,912 

dengan p = 0,001 < 0,05 yang menunjukkan distribusi 

penyebaran tidak normal. 
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b. Uji Linieritas 

Pada perhitungan linieritas menunjukkan korelasi yang linier 

antara variabel motivasi kerja dengan komitmen organisasi 

yang dapat diketahui bahwa F.linier = 63,642 dengan p < 

0,05. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, maka selanjutnya uji 

hipotesis dengan menggunakan product moment dapat dilakukan 

dan memperoleh hasil adanya hubungan positif yang sangat 

signifikan antara motivasi kerja dengan komitmen organisasi. Hal 

ini ditunjukkan dengan rxy = 0,717 dengan p < 0,01. Berdasarkan 

hasil perhitungan tersebut maka hipotesis diterima yaitu adanya 

hubungan positif antara motivasi kerja dengan komitmen 

organisasi. 

 

B. Pembahasan 

Melalui uji hipotesis korelasi antara motivasi kerja dengan 

komitmen organisasi mendapatkan hasil rxy = 0,717 dengan p < 0,01. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis diterima yaitu adanya hubungan positif yang sangat 

signifikan antara motivasi kerja dengan komitmen organisasi. 

Semakin tinggi motivasi kerja, akan semakin tinggi pula komitmen 

organisasi dari seorang karyawan.  

Hasil penelitian ini didukung pula oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Salleh, Zahari, Said, dan Ali (2016, h.142) yaitu 
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menemukan adanya hubungan korelasi positif yang kuat diantara 

motivasi kerja dengan komitmen organisasi. Komitmen organisasi 

itu sendiri akan membawa dampak besar untuk kesuksesan dari 

sebuah organisasi. Selain itu ArunKumar (2014, h.92) 

mengungkapkan hal yang serupa bahwa terdapat korelasi positif 

yang signifikan antara motivasi kerja dengan komitmen organisasi. 

Tak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarjana, 

Putra & Susilawati (2016, h.6) yang mengatakan bahwa motivasi 

kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap komitmen organisasi. 

Mangkunegara & Octorend (2015, h.325) menyebutkan 

bahwa motivasi kerja memiliki dampak positif yang signifikan pada 

komitmen organisasi. Selain itu, Ahluwalia & Singh (2015, h.835) 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa motivasi kerja muncul 

sebagai prediktor yang signifikan dari komitmen organisasi. Hal 

yang sama dikatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Silalahi 

(2008, h.16) bahwa motivasi kerja memiliki efek positif langsung 

terhadap terbentuknya komitmen organisasi 

Motivasi kerja memberikan sumbangan efektif terhadap 

komitmen organisasi sebesar 51,5% (Adjusted R. Square = 0,519). 

Terdapat variabel lainnya yang memungkinkan untuk memengaruhi 

komitmen organisasi pada karyawan, faktor-faktor tersebut 

diantaranya adalah faktor organisasi yang meliputi pengalaman 

kerja, lingkup kerja, supervise, tujuan yang konsisten. Selain faktor 

organisasi, faktor non-organisasi juga memengaruhi komitmen 
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organisasi yang meliputi availability of alternative jobs (ada atau 

tidaknya alternative pekerjaan lain). 

Motivasi kerja seorang karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan 

(needs) yang dapat berpengaruh pada komitmen organisasi dari 

karyawan tersebut. Kebutuhan merupakan hal dasar yang harus 

dipenuhi oleh setiap karyawan dan tentunya kebutuhan pada setiap 

karyawan akan berbeda-beda. Melalui adanya kebutuhan tersebut, 

karyawan akan berusaha memenuhi kebutuhan yang seharusnya 

mereka dapatkan. Hal ini didukung dengan penelitian dari Putera dan 

Indrawati (2016, h.170) yang menyatakan bahwa adanya hubungan 

yang linier antara kebutuhan afiliasi dengan komitmen organisasi. 

Motivasi kerja karyawan juga dipengaruhi oleh dorongan 

(drives) yang kemudian memengaruhi komitmen organisasi 

karyawan. Saat bekerja setiap karyawan membutuhkan dorongan 

baik dari dalam diri ataupun luar diri untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. Dengan adanya dorongan tersebut, akan 

meningkatkan komitmen organisasi dari karyawan itu sendiri. 

Selain itu, motivasi kerja dipengaruhi pula oleh insentif 

(incentives). Karyawan akan lebih termotivasi dengan adanya 

insentif dari organisasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan 

adanya insentif tersebut akan memengaruhi komitmen organisasi 

karyawan untuk tetap berada di dalam organisasi tersebut. Meyer 

dan Alan (Tella, Ayeni, dan Popoola, 2007, h.3) menyebutkan 

bahwa ekstrinsik dan intrinsik penghargaan memiliki hubungan 

dengan komitmen organisasi. Selain itu, Taylor (Tella et al, 2007,  
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h.3) mendukung bahwa penetapan dari sistem upah insentif dapat 

menstimulus karyawan untuk meningkatkan kinerja, komitmen dan 

bahkan kepuasan. 

Komitmen organisasi memperoleh hasil mean empirik sebesar 

84,76 dengan standar deviasi 8,317 dan mean hipotetik sebesar 70. 

Melalui hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian 

besar karyawan memiliki komitmen organisasi sedang dengan 

jumlah 45 karyawan. Karyawan dengan komitmen organisasi yang 

rendah berjumlah 7 karyawan dan 10 karyawan memiliki komitmen 

organisasi tinggi. Salah satu penyebab komitmen organisasi 

karyawan yang cenderung sedang diantara lain job description 

karyawan yang sudah tersusun rapi dan jelas pada setiap karyawan 

sehingga karyawan dapat langsung menjalankan pekerjaan mereka 

dan tidak merasa kebingungan saat mengerjakan tugas. 

Variabel motivasi kerja memperoleh hasil mean empirik 

sebesar 82,71 dengan standar deviasi 7,623 dan mean hipotetik 

sebesar 67,5. Melalui hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui 

bahwa sebagian besar karyawan PT TASPEN (Persero) memiliki 

motivasi kerja sedang dengan jumlah 46 karyawan. Karyawan 

dengan motivasi kerja rendah berjumlah 9 karyawan dan 7 karyawan 

memiliki motivasi kerja tinggi. Penyebab lainnya yaitu terdapat 

evaluasi penilaian kerja setiap tahunnya sehingga karyawan 

mendapatkan feedback dan menjadi pemicu agar karyawan lebih 

baik dalam bekerja. 
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Berdasarkan hasil perhitungan mean empirik tersebut berbeda 

dengan dugaan awal peneliti yang mengatakan bahwa karyawan PT 

TASPEN (PERSERO) memiliki motivasi kerja rendah yang 

kemudian memengaruhi komitmen organisasi yang rendah pula. 

Pada hasil perhitungan mean empirik menunjukkan bahwa motivasi 

kerja dan komitmen organisasi karyawan tergolong sedang. 

Penelitian yang telah dilaksanakan di PT TASPEN (Persero) 

tidak luput dari beberapa kelemahan, yaitu: 

1. Kurangnya data wawancara peneliti dengan karyawan PT 

TASPEN (PERSERO) serta data tertulis sehingga memunculkan 

asumsi yang kurang tepat antara wawancara dengan keadaan 

sebenarnya di organisasi tersebut. 

2. Peneliti hanya memerhatikan tingkat absensi karyawan saja yang 

merupakan ciri komitmen organisasi karyawan rendah. 

Sebaiknya lebih memperhatikan ciri komitmen organisasi 

lainnya untuk memperkuat penemuan masalah. 


