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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah dan Persiapan 

1.  Orientasi Kancah 

Penelitian ini mengenai hubungan antara kepuasan kerja dengan 

komitmen organisasi pada karyawan Freelance Bina Asih yogyakarta, 

Jln.Balirejo 1, No.133, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta. Sebelum 

proses pengambilan data, terlebih dahulu dilakukan orientasi kancah 

mengenai kemungkinan pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti 

memilih karyawan Freelance Bina Asih Yogyakarta sebagai subjek 

penelitian.  

Disamping itu, Lembaga Bina Asih mempunyai Visi dan Misi. Visi 

yaitu menjadi Lembaga Bina Asih yang kredibel dan terpercaya serta ikut 

berpartisipasi aktif dalam pengembangan sumber daya manusia yang lebih 

baik. Sedangkan Misi yaitu menyediakan jasa pemeriksaan psikologis dalam 

berbagai lini meliputi pendidikan, industri dan juga individu. Menyediakan 

layanan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis pada 

kebutuhan. Dan menyediakan jasa konsultasi psikologi baik berupa 

bimbingan, danjuga pendampingan psikologis. Bisnis utama dari Lembaga 

ini adalah bergerak dalam bidang jasa psikologi, pelayanan tes IQ, 

pelayanan Psikotes maupun pelayanan tes rekrutmen perusahaan. Untuk 

jumlah sumber daya manusia baik karyawan tetap maupun karyawan 

Freelance yaitu sekitar 75 orang.  
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Di Lembaga psikologi bina asih yogyakarta dikatakan karyawan baru 

adalah yang telah mengajukan CV dan hubungi oleh pihak lembaga untuk 

training. Setelah ditraining karyawan baru minimal kerja di lembaga selama 

3 bulan dengan syarat selama dijadwal untuk bekerja tidak mangkir dan bisa 

kerjasama tim. Dan dinyatakan sebagai karyawan freelance lembaga 

psikologi bina asih yogyakarta. Setelah dinyatakan menjadi karyawan 

freelance, nanti diberikan pakaian kerja dan ID Card. Sedangkan untuk 

karyawan kontrak, dilembaga psikologi bina asih yogyakarta dibuka tiap 

tahunnya, untuk karyawan kontrak selama 6 bulan. Tugasnya adalah 

membantu karyawan tetap dalam menangani komputer dalam menscan hasil 

tes. Selain itu, untuk jenis karyawan di lembaga psikologi bina asih 

yogyakarta antara lain karyawan tetap, karyawan kontrak, dan karyawan 

freelance. 

Pengangkatan karyawan freelance menjadi karyawan tetap adalah 

dengan cara bisa bertanggungjawab dengan apa yang dikerjakan, kinerja 

tiap hari semakin baik, minimal bekerja dilembaga selama 3 tahun, dan 

mampu bekerja dengan tim. 

2.  Persiapan Penelitian 

a. Persiapan Administrasi 

 Persiapan administrasi dalam penelitian ini mencakup surat 

permohonan ijin penelitian yang dilakukan sebelum dilaksanakannya 

penelitian di lapangan. Pada pengambilan data uji coba menggunakan 
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surat ijin yang ditujukan kepada Kepala Direktur Bina Asih, 

Yogyakarta. 

b. Persiapan Alat Ukur 

 Persiapan selanjutnya yang peneliti lakukan adalah persiapan alat 

ukur penelitian. Adapun persiapan alat ukur penelitian tersebut meliputi 

skala komitmen organisasi, dan skala kepuasan kerja. Proses 

penyusunan skala yang peneliti lakukan meliputi penentuan konsep, 

teori, aspek-aspek, dan definisi operasional dari masing-masing 

variabel penelitian. 

a. Komitmen Organisasi 

 Skala komitmen organisasi yang digunakan, memodifikasi 

dari alat ukur yang disusun oleh Atamimi (2016) berdasarkan 

tiga aspek yang dikemukakan oleh Meyer & Allen’s (1990) 

yaitu Komitmen Afektif (Affective commitment), komitmen 

kontinuan (Continuance commitment) dan Komitmen Normatif 

(Normative commitment). Skala komitmen organisasi terdiri 

dari 24 aitem, dimana terdapat 15 aitem favourable dan 9 aitem 

unfavourable. 

b. Skala kepuasan kerja 

Skala kepuasan kerja yang digunakan dalam penelitian ini 

diadaptasi dari Spector (1994), yang terdiri dari 36 item yang 

terdiri dari 17 aitem pernyataan favourable dan 19 aitem 

pernyataan unfavourable. Alat ukur ini berdasarkan 9 aspek 
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kepuasan kerja antara lain: Gaji (Pay), Promosi (Promotion), 

Pengawasan (Supervision), Tunjangan (Fringe benefits), 

Imbalan tidak terduga (Contingent rewards), Kondisi Operasi 

(Operating Conditions), Rekan Kerja (Co-workers), Sifat 

Pekerjaan (Nature of work), dan Komunikasi (Communication). 

c. Uji Coba Alat Ukur 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tahap uji coba alat 

ukur selanjutnya akan dilakukan eliminasi aitem-aitem pada alat ukur 

tersebut. Perhitungan pengujian menggunakan program Statistical 

Package for Social Science (SPSS) 22.0 for windows. Tujuan uji coba 

alat ukur ini adalah untuk mengukur aitem-aitem yang layak untuk 

dijadikan alat ukur pada penelitian ini. Hasil uji coba alat ukur dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini:  

1. Skala Komitmen Organisasi 

  Alat ukur yang digunakan dalam penelitian yaitu alat ukur 

yang yang aitem-aitemnya telah digugurkan. Dengan menggunakan 

batas kritis 0,3 (Azwar, 2012), aitem-aitem yang memiliki nilai di 

atas 0,3 layak digunakan sebagai aitem dalam pelaksanaan 

penelitian. Hasil analisis statistik didasarkan pada program SPSS. 

Uji koefisien reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Alpha Cronbach. Realibilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana 

hasil pengukuran dengan alat tersebut (Suryabrata, 2004). 

Koefisienan realibilitas (rxx’) berada dalam rentang angka dari 0 
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sampai dengan 1.00. Bila koefisienan reliabilitas semakin tinggi 

mendekati angka 1.00 berarti pengukuran memiliki reliabilitas 

yang baik (Azwar, 2012). Uji reliabilitas terhadap ketiga skala ini 

menggunakan teknik Alpha Cronbach pada program Statistical 

Package for Social Science (SPSS) 22.0 for windows.  

  Berdasarkan hasil coba skala komitmen organisasi yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan terdapat 20 aitem yang sahih 

dan 4 aitem yang gugur dari 24 aitem yang di uji coba. Aitem yang 

gugur sebanyak 4 antara lain nomor 2, 4, 18 dan 19. Koefisien 

korelasi untuk skala yang sahih bergerak antara 0.463 hingga 

0.775. Sedangkan koefisien reliabilitas nya sebesar 0,738 sehingga 

dapat dikatakan reliabel memenuhi syarat untuk digunakan sebagai 

alat ukur dalam pengambilan data penelitian. 

Tabel 3 

Distribusi Pernyataan Pada Skala Komitmen Organisasi Setelah Uji Coba 

Aspek Aitem 

Favourable 

Aitem 

Unfavourable 

Jumlah 

Komitmen Afektif 1, 4, 13, 16, 19 7, 10 7 

Komitmen Kontinu  5, 14, 17 2, 8, 11, 20, 23 8 

Normatif  3, 6, 9, 12, 15, 

18, 21 

22, 24 9 

Jumlah 15 9 24 

 

 

 

2. Skala Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil uji coba skala kepuasan kerja yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan terdapat 30 aitem yang sahih 
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dan 6 aitem yang gugur dari 36 aitem yang diuji cobakan. Aitem 

yang gugur sebanyak 6 antara lain nomor 9, 17, 19, 30, 31, dan 32. 

Koefisienan korelasi untuk skala yang sahih bergerak antara 0,314 

hingga 0,770. Sedangkan koefisien reliabilitas nya sebesar 0,740 

sehingga dapat dikatakan reliabel memenuhi syarat untuk 

digunakan sebagai alat ukur dalam pengambilan data penelitian.  

Distribusi aitem skala kepuasan kerja setelah di uji dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel  4 

Distribusi Pernyataan Pada Skala Kepuasan Kerja Setelah Uji Coba  

Aspek Aitem 

Favourabl

e 

Aitem 

Unfavourabl

e 

Jumla

h 

1. Gaji / Pay 1, 28 10, 19 4 

2. Promosi / Promotion 11, 20, 33 2 4 

3. Pengawasan / Supervision 3, 30 12, 21 4 

4. Tunjangan / Fringe Benefits 22 4, 13, 29 4 

5. Imbalan tidak terduga / Contingent 

Rewards 

5 14, 23, 32 4 

6. Kondisi Operasi / Operating Conditions 6, 31 15, 24 4 

7. Rekan Kerja / Co-Workers 7, 25 16, 34 4 

8. Sifat Pekerjaan / Nature of Work 17, 27, 35 8 4 

9. Komunikasi / Communication 9 18, 26, 36 4 

Jumlah 17 19 36 

 

 

 

B. Laporan Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 April 2018 

di Lembaga Bina Asih, Yogyakarta. Proses pengambilan data berlangsung 

selama 20 hari dari mulai pada tanggal 02 April hingga 21 April 2018. 
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Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuesioner berjumlah 40 

kuisioner kepada karyawan freelance di Lembaga Bina Asih, Yogyakarta. 

Peneliti menitipkan kuesioner kepada pimpinan Lembaga dan diambil 

setelah peneliti datang beberapa hari kemudian untuk mengambil kuisioner.  

Pada pelaksanaannya peneliti mengambil kuisioner yang sudah diisi 

untuk di skoring. Dari proses pengambilan data, alat ukur yang telah 

dilakukan peneliti memperoleh 40 skala yang dianggap layak untuk 

dianalisis lebih lanjut. Total 40 subjek tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan program SPSS 22.0 for Windows. 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Subjek Penelitian 

 Total keseluruhan subjek dalam penelitian berjumlah 40 subjek. Analisis 

dilakukan dengan menyerahkan 40 subjek penelitian dari karyawan freelance 

Lembaga Bina Asih, Yogyakarta. Deskripsi subjek penelitian berdasarkan 

jenis kelamin, lama kerja, usia yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5 

Deskripsi subjek berdasarkan kategori jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 13 32,5 % 

Perempuan 27 67,5 % 

Total 40 100 % 
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Tabel 6 

Deskripsi subjek berdasarkan kategori masa kerja 

Lama kerja Jumlah Persentase 

< 5 Tahun 22 55 % 

5 Tahun < LM < 12 Tahun 13 32,5 % 

> 12 Tahun 5 12,5 % 

Total 40 100 % 

 

Tabel 7 

Deskripsi subjek berdasarkan kategori usia 

Usia  Jumlah  Persentase 

22 - 40 Tahun 29 72,5 % 

41 - 57 Tahun 11 27,5 % 

Total 40 100 % 

 

 

2. Deskripsi Data Penelitian 

 Berdasarkan analisis data yang diperoleh, dapat diketahui deskripsi data 

hasil penelitian yang menunjukkan skor hipotetik dan skor empirik. Kedua 

skor tersebut masing-masing mencakup skor maksimal, skor minimal, rata-

rata dan standar deviasi pada masing-masing skala penelitian. 

 Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja dengan komitmen organisasi 

pada pada karyawan dapat dilihat dari skor hipotetik dan skor empirik yang 

terdapat pada tabel : 

Tabel 8 

Deskripsi Data Penelitian 

Variabel Skor Hipotetik Skor Empirik 

Min Max Mean SD Min Max Mean SD 

Kepuasan 

kerja 

30 180 105 25 88 170 129,9 19,6 

Komitmen 

Organisasi 

20 140 80 20 75 140 106,5 16,0 
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Berdasarkan data hasil penelitian, skor skala Komitmen Organisasi dan 

skala Kepuasan Kerja akan dikategorisasikan untuk mengetahui tinggi 

rendahnya skor subjek. Hasil dari penelitian ini dikategorisasikan ke dalam 

lima kategorisasi yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. 

Jenjang kategori ini bertujuan untuk menempatkan individu ke dalam 

kelompok-kelompok yang terpisah menurut kontinum berdasarkan atribut yang 

diukur (Azwar, 2012). Kriteria skala yang dibuat didasarkan pada rumus norma 

berikut ini : 

Tabel 9 

Kriteria Kategorisasi 

Kategori Rumus Norma 

Sangat Tinggi  (µ + 1.8SD) ≥ X 

Tinggi (µ + 0.6SD) < X ≤ (µ + 1.8SD) 

Sedang (µ – 0.6SD) < X ≤ (µ + 0.6SD) 

Rendah (µ – 1.8SD) < X ≤ (µ – 0.6SD) 

Sangat Rendah X ≤ (µ – 1.8SD) 

 

Keterangan Tabel :  

X = Skor Total 

µ = Rerata (mean) hipotetik 

σ = Deviasi standar (SD) hipotetik 

 

 Berdasarkan norma kategorisasi yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

subjek penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam lima kategorisasi pada 

masing-masing variabel. Kategori subjek penelitian ini sebagai berikut: 
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Tabel 10 

Kategorisasi subjek pada variabel komitmen organisasi  

Rentang nilai Kategorisasi Jumlah Persentase 

Sangat Tinggi 116 ≤ X 12 30 % 

Tinggi 92 <  X < 116 20 50 % 

Sedang 68 < X ≤  92 8 20 % 

Rendah 44 < X ≤ 68 0 0 % 

Sangat Rendah X ≤ 44 0 0 % 

TOTAL  40 100% 

 

 Pada tabel, terlihat bahwa skor komitmen organisasi subjek penelitian 

sebagian besar berada pada kategori tinggi dengan persentase 50% sebanyak 

20 orang. Subjek penelitian yang berada pada kategori sangat tinggi 12 orang 

dengan persentase 30%,  kategori tinggi 20 orang dengan persentase 50%, 

kategori sedang 8 orang dengan persentase 20%, dan tidak terdapat persentase 

pada kategori rendah dan sangat rendah. 

Tabel 11 

Kategorisasi subjek pada variabel kepuasan kerja 

Rentang nilai Kategorisasi Jumlah Persentase 

Sangat Tinggi 150 ≤ X 8 20 % 

Tinggi 120 < X < 150 17 42,5 % 

Sedang 90 < X ≤ 120 14 35 % 

Rendah 60 < X ≤ 90 1 2,5 % 

Sangat Rendah X ≤ 60 0 0 % 

TOTAL  40               100% 

 

 Pada tabel, terlihat bahwa skor kepuasan kerja subjek penelitian sebagian 

besar berada pada kategori tinggi dengan persentase 42,5% sebanyak 17 

orang. Subjek penelitian yang berada pada kategori sangat tinggi 8 orang 

dengan persentase 20%,  kategori tinggi 17 orang dengan persentase 42,5%, 
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kategori sedang 14 orang dengan persentase 35%, kategori rendah 1 orang 

dengan persentase 2,5% dan tidak terdapat persentase pada kategori sangat 

rendah. 

3. Uji Asumsi 

 Sebelum dilakukan uji hipotesis, data penelitian harus memenuhi uji 

asumsi terlebih dahulu. Uji asumsi dalam penelitian ini terdiri dari uji 

normalitas dan uji linearitas. Apabila hasil uji normalitas dan linearitas 

menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal dan memiliki 

hubungan linear antara variabel bebas dan variabel tergantung, maka pengujian 

hipotesis dapat dilakukan.  

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data 

variabel bebas dan variabel tergantung berditribusi normal atau tidak. 

Sebaran data dikatakan normal apabila nilai p>0,05 sedangkan apabila 

p<0,05, maka distribusi dikatakan tidak normal. Teknik yang digunakan 

untuk uji normalitas dengan menggunakan menggunakan teknik Test of 

Normality Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk pada SPSS 22.0 for 

Windows. 

 

Tabel 12 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Koefisien 

Signifikan (p) 

Keterangan 

Kepuasan Kerja 0.036  Tidak Normal 

Komitmen 

Organisasi 
0.200 Normal 
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Hasil uji normalitas yang dilakukan pada kedua variabel menunjukan 

distribusi yang normal. Berdasarkan hasil pengolahan data untuk variabel 

kepuasan kerja, diperoleh p= 0.036 yang menunjukkan bahwa distribusi data 

normal. Sedangkan untuk variabel komitmen organisasi diperoleh p= 0.200 

yang menunjukkan bahwa distribusi data normal. Kesimpulan dari hasil uji 

normalitas bahwa kedua variabel berdistribusi normal. 

b.  Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel kepuasan 

kerja memiliki hubungan yang linear dengan variabel komitmen 

organisasi.. Kedua variabel dikatakan linear jika p<0,05 dan sebaliknya. 

Berikut tabel hasil uji linearitas. 

Tabel 13 

Hasil Uji Linearitas 

Variabel F p Keterangan 

Kepuasan kerja 

15,4 0,002 Linear Komitmen 

organisasi 

 

Hasil uji linieritas menunjukkan bahwa kedua variabel penelitian 

bersifat linear dengan F= 15,4 dan p= 0.002 (p<0.05). 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan hipotesis, apakah ada 

hubungan antara variabel kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. 

Pembuktian uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan, teknik korelasi 

product moment dari spearman dimana korelasi ini digunakan jika linearitas 
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terpenuhi dan sebaran data normal. Hipotesis diterima jika nilai p lebih kecil 

dari 0.05 (p<0.05). Berikut tabel hasil uji hipotesis: 

Tabel  14 

Hasil Uji Hipotesis dan Sumbangan Afektif 

Variabel r p R²   

Kepuasan kerja 

0.474 0.002 

   

Komitmen 

organisasi 

0.463   

 

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan koefisien korelasi r= 0.474   

dengan p= 0.002  (p<0.05), menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif 

antara variabel kepuasan kerja dengan komitmen organisasi Semakin tinggi 

kepuasan kerja maka semakin tinggi komitmen organisasi. Dengan 

demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima. 

Sumbangan efektif variabel kepuasan kerja dengan komitmen 

organisasi dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R²) yakni 

sebesar 0.463. Artinya, variabel kepuasan kerja memberikan sumbangan 

efektif sebesar 46,3% terhadap variabel komitmen organisasi. 

 

D. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Didapatkan koefisien korelasi r= 0,474 dengan p= 0.002 (p<0.01) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan. Hasil 

tersebut menyatakan bahwa hipotesis adanya hubungan variabel kepuasan 
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kerja dan komitmen organisasi dapat diterima. Hubungan ini bermakna 

bahwa semakin tinggi nilai kepuasan kerja yang dimiliki karyawan, maka 

semakin tinggi komitmen organisasi. 

Williams dan Hazer (1986), dimana ada hubungan langsung antara 

kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Kepuasan kerja merupakan 

penentu komitmen organisasi, yang menggambarkan bahwa orientasi dalam 

pekerjaan akan mempengaruhi orientasi secara keseluruhan pada organisasi 

atau dapat dikatakan tujuan dan harapan pribadi terpenuhi, maka mereka akan 

membantu organisasi memenuhi tujuan dan harapannya. pentingnya kepuasan 

kerja terhadap membangun komitmen kerja dijelaskan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Rose (1991) menunjukan bahwa kepuasan kerja merupakan 

prediktor dari komitmen organisasi. Dalam dunia pekerjaan, karyawan 

berkontribusi kepada perusahaan berupa kemampuan, keahlian, keterampilan, 

tenaga, dan psikis. Sedangkan, pihak perusahaan harus memberikan imbalan 

sebagai bentuk simbiosis mutualisme yaitu berupa penghargaan kepada 

karyawannya secara adil, sehingga dapat memberikan kepuasan kerja (Amir, 

2000). Begitu pentingnya dan berkaitan dengan hubungan antara kepuasan 

kerja dengan komitmen kerja, karena ketika karyawan mendapatkan kepuasan 

yang tinggi akan membuat karyawan lebih termotivasi bekerja dengan rasa 

senang dan yang terpenting bagi perusahaan yaitu kepuasan kerja karyawan 

yang tinggi dapat menyebabkan karyawan menjadi lebih punya komitmen 

terhadap perusahaan untuk memberikan dan melakukan yang terbaik bagi 

perusahaan. 
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Selain itu, penelitian sebelumnya menjelaskan tentang kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi (Hasthakirti, 2002), yang menyatakan bahwa 

terdapat ada hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Dalam penelitian tersebut, komitmen organisasi yang dikorelasikan dengan 

kepuasan kerja dibagi dalam tiga komponen, antara lain komitmen afektif, 

komitmen kontinuitas dan komitmen normatif. Sedangkan, Kepuasan kerja 

dan komitmen afektif, komitmen kontinuitas dan normatif memiliki 

hubungan positif yang signifikan. 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian terdahulu karena ada 

hubungan antara Kepuasan kerja dan komitmen organisasi, tetapi keduanya 

merupakan sikap yang dapat dibedakan. Selain itu, penelitian ini juga 

mendukung penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara kepuasan kerja dan komitmen organisasional (Chen, 2007). Disamping 

itu, telah ditemukan adanya korelasi positif yang signifikan antara kepuasan 

kerja dengan komitmen organisasi, yang menjelaskan secara logis dan dapat 

ditarik dari penelitian ini yaitu komitmen organisasi merupakan fungsi dari 

kepuasan kerja (Naderi, 2012). 

Sumbangan efektif variabel kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R squared) 

yakni sebesar 0,463. Artinya, variabel kepuasan kerja memberikan 

sumbangan efektif sebesar 46,3 % terhadap variabel komitmen organisasi. 

 



49 

 

 

Secara keseluruhan penelitian ini berjalan dengan baik namun tidak lepas 

dari kelemahan-kelemahan yang ada. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu 

dalam proses pengambilan data tidak adanya pengawasan yang dilakukan 

oleh peneliti, sehingga terdapat kemungkinan memberikan jawaban yang 

positif dalam pengisian dan tidak terisi lengkap beberapa data responden. 

Karena pada temuan awal terdapat beberapa indikasi adanya kelemahan atau 

masalah pada komitmen organisasi karyawan. Oleh karena itu diharapkan 

dapat menjadi evaluasi untuk penelitian berikutnya. 

Selain itu, Adapun analisis tambahan tentang hubungan antara aspek 

kepuasan kerja dengan komitmen organisasi: 

a. Gaji / pay 

Correlations 

 Pay 

komitmenorganis

asi 

Pay Pearson Correlation 1 .002 

Sig. (2-tailed)  .993 

N 40 40 

komitmenorganisasi Pearson Correlation .002 1 

Sig. (2-tailed) .993  

N 40 40 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapakan bahwa aspek gaji 

/ pay memiliki hubungan positif dengan komitmen organisasi 

dengan nilai p= 0,002 (p<0,05). Maka disimpulkan semakin tinggi 

kepuasan kerja karyawan berdasarkan gajinya maka semakin tinggi 

komitmen organisasinya, sebaliknya semakin rendah kepuasan 



50 

 

 

kerja karyawan berdasarkan gajinya maka semakin rendah 

komitmen organisasinya. 

 

b. Promosi / Promotion 

Correlations 

 

komitmenorganis

asi Promotion 

komitmenorganisasi Pearson Correlation 1 -.009 

Sig. (2-tailed)  .955 

N 40 40 

promotion Pearson Correlation -.009 1 

Sig. (2-tailed) .955  

N 40 40 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapakan bahwa aspek 

Promosi / Promotion  memiliki hubungan positif dengan komitmen 

organisasi dengan nilai p= -0,009 (p<0,05). Maka disimpulkan 

semakin tinggi kepuasan kerja karyawan berdasarkan promosinya 

maka semakin tinggi komitmen organisasinya, sebaliknya semakin 

rendah kepuasan kerja karyawan berdasarkan promosinya maka 

semakin rendah komitmen organisasinya. 
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c. Pengawasan / supervision 

Correlations 

 

komitmenorganis

asi Supervision 

Komitmenorganisasi Pearson Correlation 1 -.065 

Sig. (2-tailed)  .692 

N 40 40 

Supervision Pearson Correlation -.065 1 

Sig. (2-tailed) .692  

N 40 40 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapakan bahwa aspek 

Pengawasan / Supervision memiliki hubungan positif dengan 

komitmen organisasi dengan nilai p= -0,065 (p<0,05). Maka 

disimpulkan semakin tinggi kepuasan kerja karyawan berdasarkan 

Pengawasan nya maka semakin tinggi komitmen organisasinya, 

sebaliknya semakin rendah kepuasan kerja karyawan berdasarkan 

Pengawasannya maka semakin rendah komitmen organisasinya. 

 

d. Tunjangan / fringebenefit 

Correlations 

 

komitmenorganis

asi Fringebenefit 

komitmenorganisasi Pearson Correlation 1 -.229 

Sig. (2-tailed)  .156 

N 40 40 

Fringebenefit Pearson Correlation -.229 1 

Sig. (2-tailed) .156  

N 40 40 
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Berdasarkan hasil analisis data didapakan bahwa aspek 

Tunjangan / Fringe Benefits memiliki hubungan positif dengan 

komitmen organisasi dengan nilai p= -0,229 (p<0,05). Maka 

disimpulkan semakin tinggi kepuasan kerja karyawan berdasarkan 

Tunjangannya maka semakin tinggi komitmen organisasinya, 

sebaliknya semakin rendah kepuasan kerja karyawan berdasarkan 

Tunjangannya maka semakin rendah komitmen organisasinya. 

 

e. Imbalan tidak terduga / Contingent Rewards 

Correlations 

 

Komitmenorganis

asi Coningentreward 

Komitmenorganisasi Pearson Correlation 1 .103 

Sig. (2-tailed)  .528 

N 40 40 

Coningentreward Pearson Correlation .103 1 

Sig. (2-tailed) .528  

N 40 40 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan bahwa aspek 

Imbalan tidak terduga / Contingent Rewards tidak memiliki 

hubungan dengan komitmen organisasi dengan nilai p= 0,103 

(p>0,05). Maka disimpulkan kepuasan kerja karyawan berdasarkan 

Imbalan tidak terduga tidak memiliki hubungan tinggi rendahnya 

komitmen organisasinya. 
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f. Kondisi Operasi / Operating Conditions 

Correlations 

 

komitmenorganis

asi 

operatingconditio

n 

Komitmenorganisasi Pearson Correlation 1 -.193 

Sig. (2-tailed)  .234 

N 40 40 

Operatingcondition Pearson Correlation -.193 1 

Sig. (2-tailed) .234  

N 40 40 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapakan bahwa aspek 

Kondisi Operasi / Operating Conditions memiliki hubungan positif 

dengan komitmen organisasi dengan nilai p= -0,193 (p<0,05). 

Maka disimpulkan semakin tinggi kepuasan kerja karyawan 

berdasarkan Kondisi Operasinya  maka semakin tinggi komitmen 

organisasinya, sebaliknya semakin rendah kepuasan kerja 

karyawan berdasarkan Kondisi Operasi nya maka semakin rendah 

komitmen organisasinya. 
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g. Rekan Kerja / Co-Workers 

Correlations 

 

komitmenorganis

asi coworker 

komitmenorganisasi Pearson Correlation 1 .007 

Sig. (2-tailed)  .966 

N 40 40 

Coworker Pearson Correlation .007 1 

Sig. (2-tailed) .966  

N 40 40 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapakan bahwa aspek 

Rekan Kerja / Co-Workers memiliki hubungan positif dengan 

komitmen organisasi dengan nilai p= 0,007 (p<0,05). Maka 

disimpulkan semakin tinggi kepuasan kerja karyawan berdasarkan 

Rekan Kerja  maka semakin tinggi komitmen organisasinya, 

sebaliknya semakin rendah kepuasan kerja karyawan berdasarkan 

Rekan Kerja  maka semakin rendah komitmen organisasinya. 

 

h. Sifat Pekerjaan / Nature of Work 

Correlations 

 

komitmenorganis

asi natureofwork 

Komitmenorganisasi Pearson Correlation 1 .010 

Sig. (2-tailed)  .953 

N 40 40 

Natureofwork Pearson Correlation .010 1 

Sig. (2-tailed) .953  

N 40 40 



55 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapakan bahwa aspek 

Sifat Pekerjaan / Nature of Work memiliki hubungan positif 

dengan komitmen organisasi dengan nilai p= 0,01 (p<0,05). Maka 

disimpulkan semakin tinggi kepuasan kerja karyawan berdasarkan 

Sifat Pekerjaan  maka semakin tinggi komitmen organisasinya, 

sebaliknya semakin rendah kepuasan kerja karyawan berdasarkan 

Sifat Pekerjaan maka semakin rendah komitmen organisasinya. 

 

i. Komunikasi / Communication 

Correlations 

 

komitmenorganis

asi communication 

komitmenorganisasi Pearson Correlation 1 .099 

Sig. (2-tailed)  .542 

N 40 40 

communication Pearson Correlation .099 1 

Sig. (2-tailed) .542  

N 40 40 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapakan bahwa aspek 

Komunikasi / Communication tidak memiliki hubungan dengan 

komitmen organisasi dengan nilai p= -0,099 (p>0,05). Maka 

disimpulkan kepuasan kerja karyawan berdasarkan Komunikasi  

tidak memiliki hubungan tinggi rendahnya komitmen 

organisasinya. 


