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HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KERJA DENGAN 

KOMITMEN ORGANISASI PADA KARYAWAN FREELANCE 

DI LEMBAGA PSIKOLOGI X YOGYAKARTA 

Arfi Riski 

Annisa Miranty Nurendra 

ABSTRACT 

This study aims to determine the relationship between job satisfaction and 

organizational commitment to freelance employees in Yogyakarta's 

compassionate development institutions. The subjects in this study amounted to 40 

subjects. This study uses two scales, namely (a) Organizational commitment scale 

used, modifying the measuring tools compiled by Atamimi (2016) based on three 

aspects proposed by Meyer & Allen’s (1990), namely Affective commitment, 

Continuance commitment and Normative commitment. The organizational 

commitment scale consists of 24 items, of which there are 15 favorite items and 9 

unfavorable items. and (b) The job satisfaction scale used in this study was 

adapted from Spector (1994), which consisted of 36 items consisting of 17 favorite 

statement items and 19 unfavorable statement items. This measuring instrument is 

based on 9 aspects of job satisfaction including: Pay, Promotion, Supervision, 

Fringe benefits, Contingent rewards, Operating Conditions, Co-workers Nature 

of work, and Communication. The results of data analysis using Spearman's 

product moment correlation technique shows that there is a positive correlation 

between job satisfaction and organizational commitment on freelance employees 

in Yogyakarta's compassionate institution with a value of r = 0.474 with p = 

0.002 (p <0.05), indicating that there is a positive relationship between variables 

of job satisfaction and organizational commitment. With the higher job 

satisfaction, the higher the organizational commitment to freelance employees in 

Yogyakarta's compassionate institutions. Based on the results of the study, the 

research hypothesis was accepted. 
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A. Pengantar 

Dewasa ini, persaingan di dunia industri dan organisasi begitu 

ketatnya untuk berusaha agar tetap eksis dan produktif demi menjaga 

kualitas kepada klien maupun konsumen. Baik dari segi sistem, produk, 

marketing, pelayanan maupun manajemen dalam industri atau organisasi 

tersebut. Industri atau organisasi disini meliputi perusahaan maupun 

lembaga. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa sisi terpenting 

dalam industri maupun organisasi adalah pada wilayah manajemen 

terutama manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah 

aset penting dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Sumber 

daya manusia disini adalah karyawan, dimana karyawan memiliki peran 

dan tugas signifikan untuk membantu perusahaan berkembang dan 

produktif. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia 

yang tepat, baik dari segi perekrutan, seleksi, penempatan maupun 

promosi supaya dapat menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Dalam sistem rekrutmen dan seleksi ada sebuah pandangan 

mengenai “right man, in the right place” (orang tepat, di tempat yang 

tepat). Artinya adalah pemilihan karyawan secara tepat akan membantu 

perusahaan untuk lebih berkembang dan sebaliknya jika pemilihan 

karyawan tidak tepat akan berdampak negatif bagi perusahaan. Untuk 

mencapai tujuan perusahaan bukan hanya bergantung pada kualitas 

karyawan saja, namun juga kuantitas karyawan. Perusahaan menginginkan 

karyawan yang berkualitas, serta memiliki kemauan dan keinginan untuk 

membantu perusahaan dimana karyawan itu bekerja untuk bersama-sama 

mengembangkan perusahaan lebih baik. Namun, akhir-akhir ini beberapa 

perusahaan menerapkan sistem freelance atau pekerja paruh waktu dengan 

asumsi efisiensi dan efektifitas pada perusahaan tersebut. Menurut kamus 

Bank Indonesia (2014), pekerja paruh waktu adalah pekerja yang bekerja 

hanya sebgaian waktu dari ketentuan waktu kerja normal. Tentu hal itu 

menimbulkan banyak pertanyaan tentang sikap karyawan terhadap 



perusahaan antara karyawan tetap dan karyawan freelance atau paruh 

waktu. Sikap yang dimaksud adalah sikap karyawan terhadap nilai-nilai 

dan tujuan perusahaan tempat dia bekerja. Perusahaan mengharapkan 

karyawan freelance memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam 

perusahaan dan turut membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Sikap tersebut dapat disebut juga sebagai bentuk komitmen organisasi. 

Komitmen Organisasi menurut Meyer dan Allen’s (dalam 

Soekidjan, 2009), komitmen dapat juga berarti bentuk sikap penerimaan 

yang kuat dari individu terhadap tujuan dan nilai-nilai perusahaan, dan 

individu berupaya untuk selalu berkarya dan memiliki hasrat yang kuat 

untuk tetap bertahan di organisasi, serta membantu perusahaan mencapai 

tujuan tersebut. Komitmen organisasional juga merupakan sikap yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses 

berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya 

terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan 

(Luthans, 2006). Komitmen organisasi bukanlah hal yang mudah terutama 

pada karyawan freelance. Seperti ditemukannya fenomena karyawan 

freelance dalam perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap 

perusahaan dimana tempat mereka bekerja. Salah satunya pada Lembaga 

Bina Asih Yogyakarta. Lembaga Bina Asih Yogyakarta adalah lembaga 

jasa dibagian pelayanan tes psikologi bagi siswa SD, SMP, dan SMA Se-

Indonesia. Dimana lembaga tersebut memiliki setidaknya lebih dari 55 

karyawan freelance. Karyawan freelance dalam lembaga tersebut terdiri 

dari karyawan freelance senior dan junior. Karyawan freelance senior 

yaitu karyawan yang bekerja dari awal berdirinya Lembaga tersebut atau 

paling minimal telah bekerja dan kontribusi terhadap lembaga selama satu 

tahun. Sedangkan karyawan freelance junior yaitu karyawan yang belum 

lama bekerja dalam lembaga tersebut. Komitmen organisasi pada 

karyawan sangat dibutuhkan dalam lembaga demi menunjang tercapainya 

tujuan perusahaan. Contoh perilaku komitmen organisasi yang tinggi 

adalah dalam bekerja seorang karyawan freelance bertanggungjawab 



seperti dijadwal berangkat kerja jam 02.00 wib harus kumpul dikantor, 

maka karyawan yang sudah dijadwal harus datang tepat waktu. Selain itu, 

karyawan freelance sewaktu dilapangan kerjanya satu tim, jadi satu sama 

lain harus kompak dan jika ada kendala bisa ditangani dengan bersama-

sama. Seperti pendapat Robbins (1994) mengemukakan ciri-ciri individu 

dengan komitmen organisasi yang tinggi dengan ditunjukkan tingginya 

tingkat loyalitas dan dedikasi karyawan terhadap organisasinya. Karyawan 

akan melakukan cara agar organisasi mampu mencapai kesuksesan. Sealin 

itu, loyalitas juga diperlukan karena di lembaga ini dibutuhkan karyawan 

yang setia dengan lembaga. Karyawan yang loyalitas di lembaga biasanya 

diberikan upah yang lebih demi kenyamanan dan langgeng di tempat 

kerja. Namun, dalam observasi dan wawancara beberapa karyawan 

freelance Lembaga Bina Asih Yogyakarta ditemukan fenomena pada 

karyawan freelance, terdapat indikasi rendahnya komitmen organisasi 

seperti contoh perilaku komitmen organisasi yang rendah yaitu seorang 

karyawan diberikan tugas kerja di salah satu daerah, jadi misal dijadwal 

berangkat kerja jam 02.00 wib harus kumpul di kantor, dan karyawan 

tersebut telat datang ke kantor dan hal ini bisa menimbulkan resiko dengan 

rekan-rekan kerja lainnya. Alasan alasan yang terjadi dilapangan, yang 

telat berangkat kerja adalah karena begadang mengerjakan tugas kuliah, 

anggap pekerjaan ini santai, maupun yang sudah berumah tangga biasanya 

ngurusin rumah tangga jadi hal ini yang menimbulkan komtimen rendah. 

Ini biasanya yang sering terjadi pada karyawan freelance yang baru-baru. 

Selain itu partisipasi karyawan freelance dalam mewujudkan aktivitas-

aktivitas keorganisasian ini kurang dikarenakan rekan-rekan freelance 

setelah kerja langsung pulang dan jarang sekali karyawan freelance 

berpartisipasi dalam membentuk organisasi dikalangan kantor. 

Beberapa contoh lainnnya adalah dalam segi ketepatan waktu yang 

disepakati baik freelance senior atau junior masih sering tidak tepat waktu. 

Karena waktu memberikan kesan profesionalnya perusahaan kepada klien. 

Kemudian masalah tidak mengindahkan nilai-nilai dalam Lembaga 



tersebut antara lain nilai kekeluargaan, karena masih banyak karyawan 

yang canggung dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan 

lembaga. Begitu juga dalam masalah rasa kenyamanan dalam lembaga 

tersebut, karena merasa bahwa apa yang berikan dan lakukan untuk 

lembaga tidak setimpal dengan hasil yang didapatkan dari lembaga. Hal 

itu yang membuat beberapa dari mereka merasa tidak betah dan ingin 

meninggalkan lembaga tersebut. Belum merasakan mereka bagian dari 

lembaga tersebut. Karyawan freelance juga kurang bersosial dengan rekan 

satu kelompoknya. Masalah- masalah yang ditemukan dilapangan pada 

saat observasi dan wawancara ditemukan alasan-alasan hal itu terjadi 

dikarenakan beberapa hal antara lain beban kerja yang tidak sesuai dengan 

yang didapatkan seperti masalah penghargaan baik berupa material atau 

non material, adanya diskriminasi dalam perusahaan dan rasa 

ketidaknyamanan dalam berkerja di lembaga tersebut. Indikasi komitmen 

organisasi adalah komitmen yang rendah dalam lembaga tersebut 

berkaitan dengan adanya faktor kenyamanan dan kepuasan individu dalam 

bekerja di lembaga tersebut. Menurut Hoppeck (dalam As’ad, 1984), 

kondisi ini disebut sebagai kepuasan kerja. Mendefinisikan penilaian dari 

pekerja sejauh mana pekerjaannya dirasakan dapat memuaskan 

kebutuhannya. Hal itu juga dijelaskan dalam penelitian sebelumnya 

mengenai hubungan kepuasan kerja dan komitmen organisasi pada 

karyawan oleh Mukti Anugerah (2014), bahwa ada hubungan positif 

antara kepuasan kerja dengan komitmen kerja. 

Luthans (2006) memberikan definisi kepuasan kerja meliputi 

reaksi atau sikap kognitif, afektif, dan evaluatif dan menyatakan bahwa 

kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang 

berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Begitu 

juga, menurut Kovach (dalam Freinstein, 2001) kepuasan kerja merupakan 

salah satu komponen dari komitmen organisasi. Kepuasan kerja 

merupakan keadaan menyenangkan dari seorang karyawan sebagai akibat 

dari penerimaan nilai-nilai pekerjaan. Kepuasan kerja merupakan perasaan 



menyeluruh terhadap pekerjaan. Sedangkan 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 hubungan 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. Dari beberapa penjelasan permasalahan diatas 

menjadi hal penting bagi peneliti untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang muncul seperti “apakah ada hubungannya kepuasan kerja 

terhadap komitmen kerja pada karyawan freelance di lembaga tersebut?” 

dan “apakah hubungan antara keduanya positif ataukah negatif?” 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan rumusan masalah 

yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi. Untuk itu peneliti mengambil 

judul “Hubungan antara Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Kerja pada 

Karyawan freelance di Lembaga Bina Asih Yogyakarta”. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan atribut penting dalam diri 

karyawan dimana perusahaan berharap karyawan memilikinya. 



Menurut Meyer dan Allen’s (1990) bahwa komitmen organisasi 

adalah keadaan psikologis seseorang yang berkaitan pada 

hubungan antara diri mereka dengan organisasi dan mengurangi 

kemungkinan akan dorongan psikologi mereka untuk 

meninggalkan organisasi. Hal itu dapat menumbuhkan sikap positif 

pada diri individu terhadap organisasinya. Seiring sikap positif 

pada diri individu terus tumbuh berkembang, maka mereka akan 

semakin kuat untuk tetap menetap didalam organisasi tersebut dan 

selalu ingin terus berkontribusi kepada organisasinya. (Ketchland, 

1998). 

2. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja bukan hal yang asing dalam dunia 

organisasi dan telah cukup banyak diteliti oleh para peneliti 

dibidang organisasi, serta menghasilkan banyak definisi mengenai 

kepuasan kerja. Spector (1997), menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

bisa dipahami sebagai perasaan umum seseorang terhadap 

pekerjaan sebagai kelompok terpisah dalam berbagai banyak aspek 

pekerjaan. Gambaran kepuasan kerja yang lebih komprehensif 

karena satu orang dapat mempunyai sikap yang berbeda dengan 

yang lainnya, bahkan bertentangan terhadap berbagai aspek 

pekerjaan mereka. 

 

 



C. Metode Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Lembaga Bina Asih 

Yogyakarta. Total keseluruhan subjek dalam penelitian berjumlah 

40 orang. 

2. Skala 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 

Affective commitment, Continuance commitment dan Normative 

commitment. Skala komitmen organisasi terdiri dari 24 aitem, 

dimana terdapat 15 aitem favourable dan 9 aitem unfavourable. 

3. 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 

kepuasan kerja antara lain: Pay, Promotion, Supervision, Fringe 

benefits, Contingent rewards, Operating Conditions, Co-workers 

Nature of work, dan Communication. 

 

 

 



D. 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 % 

 

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 

 

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 : 

 

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%, 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  Normal 

Komitmen 

Organisasi 
0.200  Tidak Normal 

 

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 Linieritas 

Uji linieritas 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 

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. 

 

E. 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 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. 

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 afektif variabel kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R squared) 



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

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

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 faking good 

dalam pengisian dan tidak terisi lengkap beberapa data responden. Oleh 

karena itu diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk penelitian berikutnya. 

F. Saran 

1. Bagi Organisasi/lembaga 

Lembaga diharapkan melakukan peningkatan komitmen 

organisasi pada karyawan dengan cara memberikan pelatihan, 

kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kepedulian kepada 

perusahaan, sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap lembaga. 

Rasa memiliki lembaga akan meningkatkan komitmen organisasi 

pada karyawan demi menunjang tujuan organisasi. 

2. Bagi Para Karyawan Freelance 

Peneliti mengharapkan kepada seluruh karyawan freelance 

agar dapat selalu mempertahankan nilai kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi yang sudah tercipta dikantor, karena hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang 

sangat signifikan. Karyawan diharapkan juga menyesuaikan tujuan 

pribadi dengan tujuan perusahaan sehingga mampu meningkatkan 



komitmen organisasi pada diri karyawan. Berdasarkan hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa karawan memiliki hubungan 

baik dengan lembaga dan sikap karyawan yang mau melakukan 

apapun, memberikan segalanya demi kepentingan dan tujuan 

lembaga. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tema yang 

sama kedepannya diharapkan menambahkan variabel lainnya yang 

sesuai sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan 

juga diharapkan dapat melakukan perbandingan antar lembaga 

lainnya. 
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