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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan 

data. Peneliti membagikan kuesioner kepada seluruh responden yang ada di Akademi 

Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta sebanyak 45 orang. Hasil pengumpulan 

data berupa kuesioner yang berhasil dikembalikan dan memenuhi syarat adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4 Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah % 

Kuisoner yang disebar 45 100% 

Kuisoner yang kembali 45 100% 

Kuisoner yang memenuhi syarat 45 100% 

   

Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa jumlah kuisioner yang disebarkan ke 

responden sebanyak 45 atau 100 persen. Dari 45 kuesioner yang disebarkan tersebut, tidak 

ada kuesioner yang tidak kembali. Semua kuesioner kembali dalam keadaan pengisian 

memenuhi syarat dan dapat diolah oleh peneliti. 
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4.1 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.1.1 Uji Validitas 

Tabel 4.1 Distribusi Pernyataan Berdasarkan Variabel 

No Variabel Jumlah 

1 Komitmen Organisasi Afektif (X1) 6 

2 Komitmen Organisasi Bekelanjutan (X2) 4 

3 Komitmen Organisasi Normatif (X3) 4 

4 Disiplin Kerja (Z) 16 

5 Kinerja Karyawan (Y) 12 

Total Pertanyaan 42 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 1, halaman 133) 

Uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kesahihan tiap butir pertanyaan dalam 

angket (kuesioner). Uji validitas dilakukan terhadap seluruh butir pertanyaan dalam 

instrumen, yaitu dengan cara menkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya pada 

masing-masing konstruk. Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment 

Pearson dengan pengujian dua arah (two tailed test). Hasil uji validitas dijabarkan dalam 

Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Validitas Pernyataan X1 (Komimen Organisasi Afekif) 

Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Karyawan bahagia menghabiskan sisa karir 

diperusahaan ini  

0,706 0,29 valid 

Karyawan benar-benar merasakan permasalahan 

diperusahaan juga merupakan permasalahannya 

0,761 0,29 valid 

Karyawan merasa terikat secara emosional pada 

perusahaan  

0,790 0,29 valid 

Perusahaan ini memiliki keterikatan secara emosional 0,722 0,29 valid 
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Karyawan mempunyai rasa memiliki yang kuat 

terhadap perusahaan ini 

0,795 0,29 valid 

Karyawan merasa menjadi bagian dari perusahaan ini 0,774 0,29 valid 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 3, halaman 139) 

Dari data diatas, terdapat 1 sampai 6 pernyataan pada lembar kuisioner. Pernyataan 

variabel komitmen organisasi afektif (X1) semuanya valid terbukti dengan (r hitung > r tabel).  

Tabel 4.3 Validitas Pernyataan X2 (Komitmen Organisasi Berkelanjutan) 

Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Saat ini tetap bekerja diperusahaan merupakan 

kebutuhan sekaligus juga keinginan karyawan 

0,731 0,29 valid 

Memutuskan melanjutkan terus bekerja diperusahaan, 

karena meninggalkan perusahaan akan membutuhkan 

pengorbanan yang besar, dan perusahaan lain belum 

tentu memiliki manfaat yang akan karyawan dapatkan 

sewaktu bekerja diperusahaan ini 

0,843 0,29 valid 

Karyawan khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi 

jika berhenti dari pekerjaan tanpa memiliki pekerjaan 

yang serupa  

0,782 0,29 valid 

Karyawan merasa bahwa memiliki sedikit pilihan bila 

ingin meninggalkan perusahaan ini 

0,452 0,29 valid 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 4, halaman 140) 

Dari data diatas, terdapat 1 sampai 4 pernyataan pada lembar kuisioner. Pernyataan 

variabel komitmen organisasi berkelanjutan (X2) semuanya valid terbukti dengan (r hitung > r 

tabel) 

Tabel 4.4 Validitas Pernyataan X3 (Komitmen Organisasi Normatif) 

Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Jika karyawan memperoleh tawaran pekerjaan yang 

lebih baik diperusahaan lain, karyawan tidak merasa 

bahwa tawaran tersebut merupakan alasan yang tepat 

untuk meninggalkan perusahaan 

0,801 0,29 valid 
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Karyawan tidak berpikir bahwa menjadi karyawan 

yang tetap setia pada sebuah perusahaan merupakan 

tindakan yng bijaksana 

0,560 0,29 valid 

Salah satu alasan untuk melanjutkan bekerja pada 

perusahaan ini adalah karena karyawan percaya 

loyalitas adalah penting, selain itu saya merasa tetap 

bekerja diperusahaan merupakan kewajiban moral 

0,674 0,29 valid 

Karyawan dididik untuk percaya terhadap nilai untuk 

tetap setia pada satu perusahaan  

0,723 0,29 valid 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 5, halaman 141) 

Dari data diatas, terdapat 1 sampai 11 pernyataan pada lembar kuisioner. Pernyataan 

variabel komitmen organisasi normatif (X3) semuanya valid terbukti dengan (r hitung > r tabel) 

Tabel 4.5 Validitas Pernyataan Z (Disiplin Kerja) 

Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Karyawan dapat menganalisa setiap jenis pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawabnya 

0,766 0,29 valid 

Karyawan memiliki inisiatif untuk membuat 

keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian 

0,787 0,29 valid 

Pemimpin yang baik adalah seorang pimpinan yang 

perilakunya dapat dijadikan panutan dan teladan bagi 

pegawai 

0,764 0,29 valid 

Pemimpin yang jujur, baik, dan benar biasanya 

berpola hidup sederhana 

0,745 0,29 valid 

Perusahaan memberikan umpan balik terhadap 

kemajuan karier karyawan  

0,739 0,29 valid 

Perusahaan membantu karyawan untuk melakukan 

analisis diri sendiri terhadap karier mereka  

0,837 0,29 valid 

Pemimpin membiarkan anggotanya untuk berbuat 

sesuai dengan keinginan masing-masing karyawan 

0,434 0,29 valid 

Pemimpin tidak membeda-bedakan karyawan satu 

sama lain 

0,720 0,29 valid 

Atasan akan memberikan teguran apabila pekerjaan 

tidak dapat diselesaikan  

0,782 0,29 valid 

Izin dari atas diperlukan apabila karyawan hendak 

meninggalkan lingkungan kerja 

0,760 0,29 valid 

Karyawan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan jika melanggar peraturan tersebut  

0,888 0,29 valid 
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Karyawan ditegur atasan karena kesalahan dalam 

bekerja 

0,789 0,29 valid 

Melaksanakan tugas-tugas dengan tanggung jawab 

dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

0,867 0,29 valid 

Perintah yang diberikan oleh atasan harus langsung 

dikerjakan 

0,773 0,29 valid 

Karyawan dapat mengorganisasikan kelompok kerja 

dan memanage sumber daya yang tersedia 

0,756 0,29 valid 

Saya dan rekan kerja dapat memberikan umpan balik 

bagi organisasi 

0,809 0,29 valid 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 6, halaman 143) 

Dari data diatas, terdapat 1 sampai 16 pernyataan pada lembar kuisioner. Pernyataan 

variabel disiplin kerja (Z) semuanya valid terbukti dengan (r hitung > r tabel). 

4.6 Validitas Pernyataan Y (Kinerja) 

Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Jika pekerjaan dilakukan dengan baik, rajin, dan tekun 

posisi yang lebih baik dan lebih tinggi dapat diperoleh 

atau dipromosikan oleh pihak perusahaan  

O,688 0,29 valid 

Ketelitian dibuktikan dengan sesuainya target bekerja 

merupakan hal yang paling penting dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

0,673 0,29 valid 

Dalam bekerja, karyawan diberikan kesempatan untuk 

dapat berkembang atau maju dalam segala hal 

0,718 0,29 valid 

Kreativitas yang tinggi dapat menghasilkan kinerja 

yang lebih baik 

0,798 0,29 valid 

Karyawan mampu bekerja sama dengan semua 

karyawan 

0,576 0,29 valid 

Komunikasi diantara karyawan dalam pekerjaan 

terjalin dengan baik 

0,614 0,29 valid 

Karyawan mampu mempertanggung jawabkan tugas 

yang diberikan 

0,732 0,29 valid 

Setia terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan 

organisasi dengan memberikan kinerja yang terbaik 

0,850 0,29 valid 

Karyawan harus melaksanakan tugas-tugas dengan 

tanggung jawab dan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan 

0,754 0,29 valid 

Karyawan harus hadir dan pulang kantor sesuai jam 0,548 0,29 valid 
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kerja 

Karyawan termasuk orang yang berpengaruh, dapt 

memotivasi orang lain untuk bekerja secara efektif 

0,503 0,29 valid 

Selalu berusaha maksimal dan menganggap setiap hari 

pasti ada tantangan baru. 

0,650 0,29 valid 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 7, halaman 144) 

Dari data diatas, terdapat 1 sampai 12 pernyataan pada lembar kuisioner. Pernyataan 

variabel kinerja karyawan (Y) semuanya valid terbukti dengan (r hitung > r tabel). 

4.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur 

dipercaya atau dapat diandalkan dan tetap konsisten jika dilakukan dua kali 

pengukuran atau lebih pada kelompok yang sama dengan alat ukur yang sama. 

Pengujian Cronbach Alpha digunakan untuk menguji tingkat keandalan (reliability) 

dari masing-masing angket variabel. Apabila nilai Cronbach Alpha semakin 

mendekati 1 mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi pula konsistensi internal 

reliabilitasnya. Adapun secara ringkas hasil uji reliabilitas ditunjukkan dalam Tabel 

4.7 

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Komitmen Organisasi Afektif 0,849 Reliabel 

Komitmen Organisasi Berkelanjutan 0,670 Reliabel 

Komitmen Organisasi Normatif 0,631 Reliabel 

Disiplin Kerja 0,949 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0,893 Reliabel 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 8, halaman 146) 

2 Analisis Deskriptif 

4.2.1 Analisis Karakteristik 
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Penelitian mengenai Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Disiplin Kerja 

dan Kinerja Karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta 

menggunakan sampel sebanyak 45 responden. Beberapa karakteristik responden 

yaitu: jenis kelamin, usia, status pendidikan, lamanya responden bekerja di Akademi 

Kebidanan Ummi Khasanah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik yang 

dominan menurut tingkatan-tingkatan yang telah ditetapkan. 

1. Jenis Kelamin 

Dari hasil angket yang telah disebarkan diperoleh hasil klasifikasi responden 

berdasarkan jenis kelamin seperti terlihat pada Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Keterangan Frekuensi Presentase (%) 

Laki-laki 20 44,4% 

Perempuan 25 55,6% 

Total 45 100% 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 21, halaman 137) 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang merupakan 

karyawan tetap Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta berjenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 44,4 persen, sedangkan 45,6 persen sisanya berjenis 

kelamin perempuan. Itu dikarenakan pada perusahaan tersebut merupakan sebuah 

akademi keperawatan, sehingga membutuhkan tenaga kerja perempuan lebih banyak 

untuk menjadi petugas pelaksana kegiatan di akademi tersebut. Sedangkan untuk 

karyawan laki-laki lebih melakukan tugasnya sebagai petugas operasional. Saat ini 

pengakuan terhadap pekerja wanita dan peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita 
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telah merubah komposisi demografis di tempat kerja. Peningkatan partisipasi wanita 

sebagai tenaga kerja profesional membawa konsekuensi terhadap model keluarga 

dengan penghasilan ganda yang berlawanan dengan model tradisional yang membagi 

antara peran kerja dan keluarga, artinya wanita juga memiliki peran ganda untuk 

memperoleh penghasilan dan bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga.  

2. Usia 

Dari hasil angket yang telah disebarkan diperoleh hasil klasifikasi responden 

berdasarkan usia responden seperti terlihat pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Keterangan Frekuensi Presentase (%) 

20 – 25 tahun 12 26,7% 

26 – 35 tahun 28 62,2% 

36 – 45 tahun 4 8,9% 

Lebih dari 45 tahun 1 2,2% 

Total 45 100% 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 2, halaman 137) 

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah yang 

berusia 26 – 35 tahun sebanyak 62,2%. Menurut Shawky dalam As‟ad (2013), 

rentang usia produktif seseorang berkisar antara 19-59 tahun. Sedangkan dalam 

penelitian Husnawati (2006), mengatakan bahwa semakin bertambah usia karyawan 

maka kinerjanya menurun. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya usia 

keterampilan karyawan terutama dalam hal kecepatan, kekuatan, dan ketepatan 

cenderung menurun dengan berjalannya waktu.  
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3. Lama Bekerja 

Dari hasil angket yang telah disebarkan diperoleh hasil klasifikasi responden 

berdasarkan lama bekerja responden seperti terlihat pada Tabel 4.10 

Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Keterangan Frekuensi Presentase (%) 

0 – 5 tahun 29 64,4 

6 – 10 tahun 13 28,9 

Lebih dari 10 tahun 3 6,7 

Total 45 100.0 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 2, halaman 137) 

Berdasarkan tabel 4.10 data struktur masa kerja karyawan Akademi 

Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta dapat diketahui bahwa mayoritas 

masa kerja karyawan adalah antara 0 – 5 tahun yaitu sebanyak 29 orang atau 64.4%. 

Sedangkan karyawan yang memiliki masa kerja antara 6 – 10 tahun sebesar 28,9%, 

dan lebih dari 10 tahun sebesar 6,7%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta telah belum lama 

bekerja. Namun dengan keterampilan yang dimiliki karyawan serta pelatihan yang 

diberikan oleh perusahaan diharapkan karyawan dapat bekerja secara maksimal.  

4. Tingkat Pendidikan 

 Dari hasil angket yang telah disebarkan diperoleh hasil klasifikasi responden 

berdasarkan tingkat pendidikan responden seperti terlihat pada Tabel 4.11 

Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Keterangan Frekuensi Pesentase (%) 

SMA 24 53,3 

Diploma 5 11,1 
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Sarjana 16 35,6 

Total 45 100 

 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 2, halaman 138) 

 

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang bekerja di 

Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta adalah tamatan SMA 

dengan jumlah 24 orang atau 53.3% dari total responden. Sedangkan lulusan 

Diploma sebesar 11,1%, dan sarjana sebesar 35,6%. Tingkat pendidikan formal 

seluruh Karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta 

mayoritas adalah berpendidikan menengah keatas, hal ini diharapkan akan 

memberikan kualitas yang maksimal. Karena deskripsi pekerjaan yang ada 

disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan keahlian individu karyawan yang 

dimiliki.  

Untuk membantu mempermudah dalam pemahaman survei mengenai 

karakteristik karyawan, maka berikut ini di tampilkan tabel ringkasan kelompok 

responden yang paling dominan dari masing-masing karakteristik. 

Tabel 4.12 Rekapitulasi Data Demografi yang Paling Dominan 

Karakteristik Karakter yang dominan Frekuensi Persen (%) 

Jenis Kelamin Perempuan 25 55,6 

Usia 26 – 35 tahun 28 62,2 

Pendidikan SMA 24 53,3 

Masa Kerja 0 – 5 tahun 29 64,4 

  Sumber: Data primer, diolah tahun 2014  
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Dari tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang, dengan usia yang dominan 26-35 

tahun sebanyak 38 orang. Pendidikan responden yang paling banyak adalah tamatan 

SMA sebanyak 24 orang dan masa kerja yang paling dominan 0-5 tahun tahun 

yakni sebanyak 29 orang.  

4.2.2 Persepsi Karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta 

tentang Komitmen Organisasi terhadap Disiplin dan Kinerja Karyawan 

Analisa deskriptif digunakan untuk mengetahui frekuensi skor jawaban 

masing-masing pernyataan untuk tiap variabel yang diteliti. Dari hal ini, dapat 

diperoleh nilai rata-ratanya yang akan dikategorikan dalam beberapa kelompok. Nilai 

rata-rata yang diperoleh nantinya dapat digunakan untuk melihat persepsi responden 

mengenai pengaruh kompensasi dan disiplin kerja dalam mempengaruhi kinerja 

melalui kepuasan kerja.  

Persepsi responden mengenai pengaruh  Komitmen Organisasi terhadap 

Disiplin dan Kinerja Karyawan dimana rata-rata tertinggi adalah 4 dan rata-rata 

terendah 1 dapat dikategorikan sebagai berikut: 

                    4  -  1 

Interval =  = 0,75 

                        4 

Sehingga diperoleh batasan persepsi adalah sebagai berikut: 

 

1,00 – 1,75 = Rendah 

1,76 – 2,50 = Cukup Rendah 
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2,51 – 3,25  = Tinggi 

         3,26 – 4,00     =      Sangat Tinggi 

Persepsi karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta  

tentang pengaruh komitmen organisasi afektif diukur melalui kuisioner yang 

ringkasan pernyataannya seperti dalam Tabel 4.13 

Tabel 4.13 Analisis Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi Afektif (X1) 

Pernyataan Rata-rata Kategori 

Karyawan bahagia menghabiskan sisa karir diperusahaan ini  2,80 Tinggi   

Karyawan benar-benar merasakan permasalahan 

diperusahaan juga merupakan permasalahannya 

2,87 Tinggi 

Karyawan merasa terikat secara emosional pada perusahaan  3,02 Tinggi 

Perusahaan ini memiliki keterikatan secara emosional 2,91 Tinggi 

Karyawan mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap 

perusahaan ini 

2,96 Tinggi 

Karyawan merasa menjadi bagian dari perusahaan ini 3,20 Tinggi  

Rata – rata  2,96 Tinggi 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 11, halaman 151) 

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa dari 45 responden yang 

diambil sebagai sampel, mayoritas karyawan telah memberikan penilaian baik terhadap 

variabel Komitmen afektif dengan rata-rata skor sebesar 2,96, yaitu berada pada 

interval antara 2.51 – 3.25. Penilaian tertinggi terjadi pada indikator menjadi bagian 

dari perusahaan, sedangkan penilaian terendah terjadi pada indikator bahagia 

menghabiskan sisa karir di perusahaan. 

Hasil ini berarti bahwa karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul 

Yogyakarta memiliki keterikatan secara emosional dengan perusahaan, dan memiliki 

keterlibatan dalam permasalahan perusahaan. Komitmen afektif seseorang akan 
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menjadi lebih kuat bila pengalamannya dalam suatu organisasi konsisten dengan 

harapan-harapan dan memuaskan kebutuhan dasarnya. Komitmen afektif menunjukkan 

kuatnya keinginan seseorang untuk terus bekerja bagi suatu organisasi karena ia 

memang setuju dengan organisasi itu dan memang berkeinginan melakukannya. 

Pegawai yang mempunyai komitmen afektif yang kuat tetap bekerja dengan 

perusahaan karena mereka menginginkan untuk bekerja di perusahaan tersebut. 

Persepsi karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta 

tentang komitmen organisasi berkelanjutan diukur melalui kuisioner yang ringkasan 

pernyataannya seperti dalam Tabel 4.14 

Tabel 4.14 Analisis Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi Berkelanjutan (X2) 

Pernyataan Rata-rata Kategori 

Saat ini tetap bekerja diperusahaan merupakan kebutuhan 

sekaligus juga keinginan karyawan 

3,31 Tinggi  

Memutuskan melanjutkan terus bekerja diperusahaan, 

karena meninggalkan perusahaan akan membutuhkan 

pengorbanan yang besar, dan perusahaan lain belum tentu 

memiliki manfaat yang akan karyawan dapatkan sewaktu 

bekerja diperusahaan ini 

3,16 Tinggi 

Karyawan khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi jika 

berhenti dari pekerjaan tanpa memiliki pekerjaan yang 

serupa  

2,78 Tinggi 

Karyawan merasa bahwa memiliki sedikit pilihan bila ingin 

meninggalkan perusahaan ini 

2,80 Tinggi 

Rata – rata 3,01 Tinggi 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 11, halaman 152) 

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa dari 45 responden yang 

diambil sebagai sampel, mayoritas karyawan telah memberikan penilaian baik terhadap 

variabel Komitmen berkelanjutan dengan rata-rata skor sebesar 3,01, yaitu berada pada 
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interval antara 2.51 – 3.25. Penilaian tertinggi terjadi pada indikator bekerja karena 

kebutuhan dan keinginan, sedangkan penilaian terendah terjadi pada indikator khawatir 

jika berhenti dari pekerjaan. 

Hasil ini berarti bahwa karyawan berkomitmen untuk tetap bekerja di Akbid 

Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta, karena didasarkan atas kebutuhan dan keinginan 

untuk bekerja, karena jika memutuskan untuk pindah karyawan harus mengorbankan 

waktu dan tenaga, serta kesempatan yang kecil untuk memperoleh pekerjaan di 

perusahaan lain. Komitmen berkelanjutan didasarkan pada kebutuhan dan kerugian 

dalam berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi atau perusahaan. Hal 

ini mungkin karena kehilangan senioritas atas promosi. Tindakan dalam meninggalkan 

organisasi menjadi suatu yang beresiko tinggi karena orang merasa takut akan 

kehilangan informasi yang ada pada organisasi.   

Persepsi karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta 

tentang komitmen organisasi normatif diukur melalui kuisioner yang ringkasan 

pernyataannya seperti dalam Tabel 4.15 

Tabel 4.15 Analisis Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi Normatif (X3) 

Pernyataan Rata-rata Kategori 

Jika karyawan memperoleh tawaran pekerjaan yang lebih 

baik diperusahaan lain, karyawan tidak merasa bahwa 

tawaran tersebut merupakan alasan yang tepat untuk 

meninggalkan perusahaan 

2,82 Tinggi  

Karyawan tidak berpikir bahwa menjadi karyawan yang 

tetap setia pada sebuah perusahaan merupakan tindakan yng 

bijaksana 

2,71 Tinggi 

Salah satu alasan untuk melanjutkan bekerja pada 

perusahaan ini adalah karena karyawan percaya loyalitas 

3,18 Tinggi 
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adalah penting, selain itu saya merasa tetap bekerja 

diperusahaan merupakan kewajiban moral 

Karyawan dididik untuk percaya terhadap nilai untuk tetap 

setia pada satu perusahaan  

3,04 Tinggi 

Rata – rata 2,93 Tinggi 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 11, halaman 153) 

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas dapat dilihat bahwa dari 45 responden yang 

diambil sebagai sampel, mayoritas karyawan telah memberikan penilaian baik terhadap 

variabel Komitmen normatif dengan rata-rata skor sebesar 2,93, yaitu berada pada 

interval antara 2.51 – 3.25. Penilaian tertinggi terjadi pada indikator loyalitas pada 

perusahaan merupakan tanggung jawab moral, sedangkan penilaian terendah terjadi 

pada indikator tetap setia pada perusahaan merupakan tindakan yang bijaksana. 

Hasil ini berarti bahwa karyawan memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi 

pada perusahaan, artinya komitmen normatif timbul dari nilai-nilai dalam diri 

karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran 

bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan.  

Persepsi karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta 

tentang disiplin kerja diukur melalui kuisioner yang ringkasan pernyataannya seperti 

dalam Tabel 4.16 

Tabel 4.16 Analisis Deskriptif Variabel Disiplin Kerja (Z) 

Pernyataan Rata-rata Kategori 

Karyawan dapat menganalisa setiap jenis pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya 

3,18 Tinggi 

Karyawan memiliki inisiatif untuk membuat keputusan 

yang berhubungan dengan penyelesaian 

3,22 Tinggi 

Pemimpin yang baik adalah seorang pimpinan yang 3,49 Tinggi 
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perilakunya dapat dijadikan panutan dan teladan bagi 

pegawai 

Pemimpin yang jujur, baik, dan benar biasanya berpola 

hidup sederhana 

3,22 Tinggi 

Perusahaan memberikan umpan balik terhadap kemajuan 

karier karyawan  

3,16 Tinggi 

Perusahaan membantu karyawan untuk melakukan analisis 

diri sendiri terhadap karier mereka  

3,07 Tinggi 

Pemimpin membiarkan anggotanya untuk berbuat sesuai 

dengan keinginan masing-masing karyawan 

2,47 Rendah  

Pemimpin tidak membeda-bedakan karyawan satu sama 

lain 

3,04 Tinggi 

Atasan akan memberikan teguran apabila pekerjaan tidak 

dapat diselesaikan  

3,24 Tinggi 

Izin dari atas diperlukan apabila karyawan hendak 

meninggalkan lingkungan kerja 

3,00 Tinggi 

Karyawan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan jika melanggar peraturan tersebut  

3,04 Tinggi 

Karyawan ditegur atasan karena kesalahan dalam bekerja 3,02 Tinggi 

Melaksanakan tugas-tugas dengan tanggung jawab dan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

3,07 Tinggi 

Perintah yang diberikan oleh atasan harus langsung 

dikerjakan 

3,02 Tinggi 

Karyawan dapat mengorganisasikan kelompok kerja dan 

memanage sumber daya yang tersedia 

3,00 Tinggi 

Saya dan rekan kerja dapat memberikan umpan balik bagi 

organisasi 

3,00 Tinggi 

Rata – rata 3,07 Tinggi 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 11, halaman 155) 

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa dari 45 responden yang diambil 

sebagai sampel, mayoritas karyawan telah memberikan penilaian baik terhadap 

variabel Disiplin dengan rata-rata skor sebesar 3,08, yaitu berada pada interval antara 

2.51 – 3.25. Penilaian tertinggi terjadi pada indikator pimpinan dapat dijadikan panutan 

dan teladan, sedangkan penilaian terendah terjadi pada indikator pemimpin 



116 
 

membiarkan anggotanya untuk berbuat sesuai dengan keinginan masing-masing 

karyawan. 

Hasil ini berarti bahwa karyawan memiliki disiplin kerja yang tinggi, sehingga 

dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-

peraturan, dan nilai-nilai tinggi pekerjaan dan tingkah laku. Kedisiplinan pada 

karyawan dapat diartikan bilamana karyawan selalu dating dan pulang tepat pada 

waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan 

perusahaan dan noorma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan harus ditegakkan 

dalam suatu organisasi perusahaan, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang 

baik maka sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya.  

Persepsi karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta 

tentang kinerja karyawan diukur melalui kuisioner yang ringkasan pernyataannya 

seperti dalam Tabel 4.17 

Tabel 4.17 Analisis Deskriptif Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Pernyataan Rata-rata Kategori 

Jika pekerjaan dilakukan dengan baik, rajin, dan tekun 

posisi yang lebih baik dan lebih tinggi dapat diperoleh atau 

dipromosikan oleh pihak perusahaan  

3,44 Tinggi 

Ketelitian dibuktikan dengan sesuainya target bekerja 

merupakan hal yang paling penting dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

3,33 Tinggi 

Dalam bekerja, karyawan diberikan kesempatan untuk 

dapat berkembang atau maju dalam segala hal 

3,36 Tinggi 

Kreativitas yang tinggi dapat menghasilkan kinerja yang 

lebih baik 

3,40 Tinggi 

Karyawan mampu bekerja sama dengan semua karyawan 3,31 Tinggi 

Komunikasi diantara karyawan dalam pekerjaan terjalin 

dengan baik 

3,36 Tinggi 
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Karyawan mampu mempertanggung jawabkan tugas yang 

diberikan 

3,36 Tinggi 

Setia terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi 

dengan memberikan kinerja yang terbaik 

3,29 Tinggi 

Karyawan harus melaksanakan tugas-tugas dengan 

tanggung jawab dan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan 

3,27 Tinggi 

Karyawan harus hadir dan pulang kantor sesuai jam kerja 3,18 Tinggi 

Karyawan termasuk orang yang berpengaruh, dapt 

memotivasi orang lain untuk bekerja secara efektif 

2,78 Tinggi 

Selalu berusaha maksimal dan menganggap setiap hari 

pasti ada tantangan baru. 

3,36 Tinggi 

Rata – rata 3,28 Tinggi 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 11, halaman 156) 

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa dari 45 responden yang 

diambil sebagai sampel, mayoritas karyawan telah memberikan penilaian sangat baik 

terhadap variabel Disiplin dengan rata-rata skor sebesar 3,29, yaitu berada pada 

interval antara 3.26 – 4.00. Penilaian tertinggi terjadi pada indikator jika bekerja 

dengan baik akan dipromosikan olh perusahaan, sedangkan penilaian terendah terjadi 

pada indikator dapat memotivasi orang lain untuk bekerja secara efektif. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Menurut Mathis dan 

Jackson (2002:78) kinerja pada dasarnya adalah apa yang dikerjakan dan yang tidak 

dikerjakan oleh karyawan. Kinerja karyawan mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberikan kontribusi kepada organisasi. Standar kinerja seseorang dilihat dari 

kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja dan 

sikap kooperatif. Standar kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria pekerjaan 
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yaitu menjelaskan apa saja yang sudah diberikan perusahaan untuk dikerjakan oleh 

karyawannya. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap seluruh variabel penelitian ini 

maka dapat dirangkum tingkat penilaian responden seperti tampak pada Tabel 

berikut: 

Tabel 4.18 Rangkuman Persepsi Karyawan 

Pernyataan Mean Keterangan 

 

Komitmen Organisasi Afektif 

(X1) 
2,96 Tinggi 

Komitmen Organisasi 

Berkelanjutan (X2) 
3,01 Tinggi 

Komitmen Organisasi (X3) 
2,93 Tinggi 

Disiplin Kerja (Z) 3,07 Tinggi 

   Kinerja Karyawan (Y) 3,28 Tinggi  

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2014 

 

Berdasarkan hasil rangkuman deskriptif terhadap penilaian responden pada 

variabel penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta, penilaian 

tertinggi terjadi pada disiplin kerja, dan penilaian terendah terjadi pada komitmen 

normative. Namun demikian seluruh variabel mendapatkan penilaian yang baik. Hasil 

ini juga didukung dengan penilaian kinerja karyawan yang sangat baik.  
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4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Hasil Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.19 Data Output Uji Multikolinieritas 

Variabel 

Nilai VIF 

Keterangan Model 1 Model 2 

X1 1.771 2.071 Tidak ada multikolinieritas 

X2 2.003 2.256 Tidak ada multikolinieritas 

X3 1.710 2.231 Tidak ada multikolinieritas 

Z   3.295 Tidak ada multikolinieritas 

        Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 9, halaman 147) 

Berdasarkan analisis diperoleh hasil tidak terjadi gejala mulkolinearitas 

dibuktikan dengan nilai tolerance hasil perhitungan lebih besar dari 0,1 dan nilai 

VIF kurang dari 10. 

4.3.2 Uji  Heterokedasitas 

Analisis asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan plot residual. Jika diketemukan plot residual membentuk pola 

tertentu maka terjadi gejala heterosekedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas 

ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut : 
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Gambar 4.1.  Uji Heteroskedastisitas (Lampiran 9, halaman 147) 

Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat data residual berupa titik-titik 

menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian 

dapat disimpulkan regresi yang diajukan dalam penelitian ini terjadi tidak gejala 

heteroskedastisitas. 
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4.3.3  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Pada penelitian ini 

analisis grafik digunakan sebagai analisis statistik untuk mendeteksi residual berdistribusi 

normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas dapat ditunjukkan pada Gambar 4.1 

berikut :  

 

 

Gambar 4.1.  Hasil Uji Normalitas  

 



122 
 

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa sebaran data cenderung 

mengikuti kurva normal, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data pada 

persamaan regresi berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas. 

4.3. 4 Uji  Autokorelasi 

Menurut Santoso (2001), deteksi ada tidaknya  autokorelasi dengan 

menggunakan besaran Durbin-Watson (DW). Hasil pengujian heteroskedastisitas 

ditunjukkan pada Tabel 4.15 berikut : 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Regresi Nilai DWregresi Tabel DW Keterangan 

Model 1 2.029 1,666 – 2,334 Tidak terjadi autokorelasi 

Model 2 2.229 1,666 – 2,334 Tidak terjadi autokorelasi 

   Sumber : Data primer diolah, 2014 

 

  Berdasarkan Tabel 4.15 terlihat nilai DW regresi dari kedua model 

persamaan berada pada interval antara Du – 4-Du atau 1,666 – 2,334, sehingga 

kedua model regresi tidak terjadi penyimpangan uji asumsi autokorelasi. 
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4.4 Analisis Jalur 

4.4.1 Persamaan Substruktur I 

Tabel 4.20 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Model 
Variabel 

Independent 
Koef. 

Regresi 
Koef. Beta 

(Standardized) 
t 

statistic sig 
Adj. R 

Square F Sig.F 

1 (Constant) 0.315    0.674 31.363 0.000 
Dept. 
Var: X1 0.265 0.302 2.633 0.012    

Disiplin X2 0.287 0.278 2.279 0.028    

  X3 0.380 0.398 3.534 0.001    

          

   Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 9, halaman 147) 

Persamaan struktural untuk menghitung pengaruh variabel X1, X2, dan X3 

terhadap variabel Z dapat dilihat sebagai berikut: 

Z = 0,315 + 0,265X1 + 0,287X2 + 0,380X3 ....................persamaan 1 

dimana: 

Z  : Disiplin Kerja 

X1   : Komitmen Organisasi Afektif 

X2   : Komitmen Organisasi Berkelanjutan 

X3  : Komitmen Organisasi Normatif 

Є1   : Error 
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1. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.21 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .835 .696 .674 .28318 2.029 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 10, halaman 149) 

Dari hasil perhitungan tabel 4.21 dapat dilihat besar R Square (r
2
) adalah 

0,674. Angka tersebut digunakan untuk menunjukkan variabel komitmen afektif, 

komitmen berkelanjutan, komitmen normatif dan disiplin kerja dengan menghitung 

koefisien determinan (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

R square= 0,674 

KD= R square x 100% 

KD= 0,674 X 100% 

KD= 67,4% 

Hasil koefisien determinasi pada model regresi model 1 (Adjusted R
2
) 

sebesar 0,674, maka dapat diartikan bahwa 67,4 persen komitmen organisasi dapat 

dijelaskan oleh variabel komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen 

normatif. Sedangkan sisanya sebesar 32,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 
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6. Uji t 

Tabel 4.22 

Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .315 .292  1.079 .287 

X1 .265 .101 .302 2.633 .012 

X2 

X3 

.287 

.380 

.126 

.107 

.278 

.398 

2.279 

3.534 

.028 

.001 

 Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 10, halaman 149) 

Hasil pengujian pada variabel komitmen afektif diperoleh koefisien beta 

(Standaridized) sebesar 0,302 dan probabiliti (sig-t) sebesar 0,012 <0,05. Hasil ini 

berarti Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan komitmen afektif 

terhadap disiplin kerja karyawan. Hasil koefisien regresi yang positif (0,302) 

menunjukkan bahwa semakin baik komitmen afektif maka disiplin kerja karyawan 

akan semakin meningkat, dan sebaliknya semakin rendah komitmen afektif maka 

disiplin kerja akan semakin rendah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pengujian Terhadap Koefisien komitmen afektif 

2,633 

Derah Penolakan 

Ho 

Daerah 

Penolakan Ho 

-1,683 

 

1,683 

Derah Penerimaan 

Ho 
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Hasil pengujian pada variabel komitmen berkelanjutan diperoleh koefisien beta 

(Standaridized) sebesar 0,278 dan probabiliti (sig-t) sebesar 0,028 <0,05. Hasil ini 

berarti Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan komitmen 

berkelanjutan terhadap disiplin kerja karyawan. Hasil koefisien regresi yang positif 

(0,278) menunjukkan bahwa semakin baik komitmen berkelanjutan maka disiplin kerja 

akan semakin meningkat, dan sebaliknya semakin rendah komitmen berkelanjutan 

maka disiplin kerja akan semakin rendah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Pengujian Terhadap Koefisien komitmen berkelanjutan 

Hasil pengujian pada variabel komitmen normatif diperoleh koefisien beta 

(Standaridized) sebesar 0,398 dan probabiliti (sig-t) sebesar 0,001 < 0,05. Hasil ini 

berarti Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan komitmen normatif 

terhadap disiplin kerja karyawan. Hasil koefisien regresi yang positif (0,398) 

menunjukkan bahwa semakin baik komitmen normatif maka disiplin kerja akan 

semakin meningkat, dan sebaliknya semakin rendah komitmen normatif maka disiplin 

kerja akan semakin rendah. 

2,279 

Derah Penolakan 

Ho 

Daerah 

Penolakan Ho 

-1,683 

 

1,683 

 

Derah Penerimaan 

Ho 
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Gambar 4.3 Pengujian Terhadap Koefisien komitmen normatif 

Berdasarkan hasil uji t di atas menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara komitmen 

organisasi afektif, berkelanjutan, normatif terhadap disiplin kerja karyawan Akbid 

Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta” terbukti. 

7. Uji F 

          Tabel 4.23 

 

 

 

 

 

   Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 10, halaman 149) 

Dari tabel 4.22 pada model 1 di atas di dapat F hitung sebesar 31,363 dan 

probabilitas (Sig-F) sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas 

kurang dari taraf signifikansi 5% (p<0,05), maka Ha diterima dan menolak Ho. Ini 

menunjukkan bahwa variabel komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan 

ANOVA 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 7.545 3 2.515 31.363 ,000 

Residual 3.288 41 .080   

Total 10.833 44    

3,534 
-1,683 

 

1,683 

 

Derah Penerimaan 

Ho 
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komitmen normatif secara serentak berpengaruh signifikan terhadap disiplin 

kerja karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta. 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji f di atas menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang 

menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara 

komitmen organisasi afektif, berkelanjutan, normatif terhadap disiplin kerja 

karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta” terbukti. 

4.4.2 Persamaan Substruktur II 

Tabel 4.24 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Model 
Variabel 

Independent 
Koef. 

Regresi 
Koef. Beta 

(Standardized) 
t 

statistic sig 
Adj. R 

Square F Sig.F 

1 (Constant) 0.945    0.874 77.142 0.000 
Dept. 
Var: X1 0.171 0.266 3.445 0.001    

Disiplin X2 0.318 0.418 5.194 0.000    

Kinerja X3 0.115 0.163 2.041 0.048    

  Z 0.175 0.238 2.453 0.019    

 Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 9, halaman 147) 

 

 

Daerah 

Penerimaan Ho 

Daerah 
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Persamaan struktural untuk menghitung pengaruh variabel X1, X2, dan X3 

terhadap variabel Y melalui variabel Z dapat dilihat sebagai berikut: 

 Y = 0,945 + 0,171X1 + 0,318X2 + 0,115X3 + 0,175Z .................persamaan 2 

dimana: 

Y  : Kinerja Karyawan 

X1   : Komitmen Organisasi Afektif 

X2   : Komitmen Organisasi Berkelanjutan 

X3  :Komitmen Organisasi Normatif 

Z  : Disiplin Kerja 

Є2  : Error 

2. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.25 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .941 .885 .874 .12958 2.229 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 10, halaman 150) 

Dari hasil perhitungan tabel 4.24 dapat dilihat besar R Square (r
2
) adalah 

0,874. Angka tersebut digunakan untuk menunjukkan variabel komitmen afektif, 

komitmen berkelanjutan, komitmen normatif dan disiplin kerja dengan menghitung 

koefisien determinan (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

R square= 0,874 

KD= R square x 100% 
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KD= 0,874 X 100% 

KD= 87,4% 

Hasil koefisien determinasi pada model regresi model 2 (Adjusted R
2
) 

sebesar 0,874, maka dapat diartikan bahwa 87,4 persen kinerja dapat dijelaskan oleh 

variabel komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, komitmen normatif dan disiplin 

kerja. Sedangkan sisanya sebesar 12,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

2. Uji t 

Tabel 4.26 

Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .945 .136  6.966 .000 

X1 .171 .050 .266 3.445 .001 

X2 

X3 

Z 

.318 

.115 

.175 

.061 

.056 

.071 

.418 

.163 

.238 

5.194 

2.041 

2.453 

.000 

.048 

.019 

 Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 10, halaman 150) 

Hasil pengujian pada variabel komitmen afektif diperoleh koefisien beta 

(Standaridized) sebesar 0,266 dan probabiliti (sig-t) sebesar 0,001 <0,05. Hasil ini 

berarti Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan komitmen afektif 

terhadap kinerja karyawan. Hasil koefisien regresi yang positif (0,266) 

menunjukkan bahwa semakin baik komitmen afektif maka kinerja yang terbentuk 

akan semakin meningkat, dan sebaliknya semakin rendah komitmen afektif maka 
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kinerja akan semakin rendah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pengujian Terhadap Koefisien komitmen afektif 

Hasil pengujian pada variabel komitmen berkelanjutan diperoleh koefisien 

beta (Standaridized) sebesar 0,418 dan probabiliti (sig-t) sebesar 0,000 <0,05. Hasil 

ini berarti Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan komitmen 

berkelanjutan terhadap kinerja karyawan. Hasil koefisien regresi yang positif 

(0,418) menunjukkan bahwa semakin baik komitmen berkelanjutan maka kinerja 

yang terbentuk akan semakin meningkat, dan sebaliknya semakin rendah komitmen 

berkelanjutan maka kinerja akan semakin rendah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Pengujian Terhadap Koefisien komitmen berkelanjutan 
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Hasil pengujian pada variabel komitmen normatif diperoleh koefisien beta 

(Standaridized) sebesar 0,163 dan probabiliti (sig-t) sebesar 0,048 < 0,05. Hasil ini 

berarti Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan komitmen 

normatif terhadap kinerja karyawan. Hasil koefisien regresi yang positif (0,163) 

menunjukkan bahwa semakin baik komitmen normatif maka kinerja karyawan yang 

terbentuk akan semakin meningkat, dan sebaliknya semakin rendah komitmen 

normatif maka kinerja akan semakin rendah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Pengujian Terhadap Koefisien komitmen normatif 

Hasil pengujian pada variabel disiplin kerja diperoleh koefisien beta 

(Standaridized) sebesar 0,238 dan probabiliti (sig-t) sebesar 0,019 < 0,05. Hasil ini 

berarti Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan. Hasil koefisien regresi yang positif (0,238) 

menunjukkan bahwa semakin tinggi disiplin kerja maka kinerja yang terbentuk akan 

semakin meningkat, dan sebaliknya semakin rendah disiplin kerja maka kinerja 

akan semakin rendah, sehingga hipotesis ketiga terbukti. 
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Berdasarkan hasil uji t di atas menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang 

menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara 

komitmen organisasi afektif, berkelanjutan, normatif terhadap kinerja Akbid Ummi 

Khasannah Bantul Yogyakarta” terbukti. 

3. Uji F 

          Tabel 4.27 

 

 

 

 

 

D 

 Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 10, halaman 150) 

Dari tabel 4.25 pada model 2 di atas di dapat F hitung sebesar 77,142 dan 

probabilitas (Sig-F) sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas 

kurang dari taraf signifikansi 5% (p<0,05), maka Ha diterima dan menolak Ho. Ini 

menunjukkan bahwa variabel komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, komitmen 

normatif dan disiplin kerja secara serentak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan Akbid Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta. 

 

 

ANOVA 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 5.181 4 1.295 77.142 ,000 

Residual .672 40 .017   

Total 5.853 44    
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Gambar. 4.4 

Uji F-Statistik Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y 

Berdasarkan hasil uji f di atas menunjukkan bahwa hipotesis kelima yang 

menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan komitmen 

organisasi afektif, berkelanjutan, normatif terhadap kinerja  karyawan Akbid Ummi 

Khasannah Bantul Yogyakarta” terbukti. 

4.4.3 Rangkuman Hasil Hipotesis 

Penjelasan pengaruh parsial dan simultan menjadi penting dalam analisis 

jalur guna mengetahui pengaruh total masing-masing variabel. Penjelasan pada 

bagian sebelumnya seluruhnya menunjukkan pengaruh parsial masing-masing 

variabel. Untuk memberikan gambaran pengaruh parsial pada masing-masing 

variabel, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini, tabel 4.2 
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Tabel 4.27 

Hasil Pengujian Secara Parsial  

Hipotesis Variabel thitung Sig Keterangan 

H1 

KOA Disiplin 0,302 Signifikan Terbukti 

KOB  Disiplin 0,278 Signifikan Terbukti 

KON Disiplin 0,398 Signifikan Terbukti 

H3 DisiplinKinerja 0,238 Signifikan Terbukti 

H4 

KOA  Kinerja 0,266 Signifikan Terbukti 

KOB  Kinerja 0,418 Signifikan Terbukti 

KON  Kinerja 0,163 Signifikan Terbukti 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014  

Pengaruh parsial variabel komitmen afektif terhadap kinerja adalah sebesar 

0,266. Menunjukkan bahwa koefisien komitmen afektif bertanda positif. Ini berarti 

bahwa semakin baik komitmen afektif maka akan kinerja karyawan akan semakin 

meningkat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah komitmen afektif maka 

kinerja karyawan juga semakin menurun.  

Pengaruh parsial variabel komitmen berkelanjutan terhadap kinerja adalah 

sebesar 0,418. Menunjukkan bahwa koefisien komitmen berkelanjutan bertanda 

positif. Ini berarti bahwa semakin baik komitmen berkelanjutan maka akan kinerja 
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karyawan akan semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah 

komitmen berkelanjutan maka kinerja karyawan juga semakin menurun. 

Pengaruh parsial variabel komitmen normatif terhadap kinerja adalah sebesar 

0,163. Menunjukkan bahwa koefisien komitmen normatif bertanda positif. Ini 

berarti bahwa semakin baik komitmen normatif maka akan kinerja karyawan akan 

semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah komitmen normatif 

maka kinerja karyawan juga semakin menurun. Untuk hasil pengujian secara 

simultan dapat dilihat pada tabel 4.28 

                                           Tabel 4.28 

Hipotesis Variabel Fhitung Sig Keterangan 

H2 

 

KOA, KOB, 

KONDisiplin 
31.363 Signifikan Terbukti  

H5 KOA, KOB, 

KONKinerja 

Karyawan 

77.142 Signifikan Terbukti  

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014  

Pengaruh komitmen organisasi afektif, komitmen organisasi berkelanjutan, 

komitmen organisasi normatif terhadap disiplin kerja secara simultan dinyatakan 

dengan hasil yang signifikan dibuktikan dengan F hitung 31,363 yang dimana 

hipotesis tebukti. Sama halnya dengan pengaruh Pengaruh komitmen organisasi 

afektif, komitmen organisasi berkelanjutan, komitmen organisasi normatif terhadap 
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kinerja karyawan secara simultan dinyatakan dengan hasil yang signifikan 

dibuktikan dengan F hitung 77.142 yang dimana hipotesis tebukti. 

Tabel 4.29 

Pengujian Analisis Jalur 

Hipotesis Model 

Jalur 
Pengaruh Tidak 

langsung 
Pengaruh 

langsung 
Sig Ket 

P1 P2 P1+ P2 

H6 

 

KOA 

Disiplin 

Kinerja 

0,302 0,238 0,54 0,266 

Signifikan Terbukti  

KOB 

Disiplin 

Kinerja 

0,278 0,238 0,516 0,418 

Signifikan Terbukti  

KON 

Disiplin 

Kinerja 

0,398 0,238 0,636 0,163 

Signifikan Terbukti  

F= 31,363 

  

  

 

   

  

   

     

   

  

 

 F= 77,142 

 

Normatif 

(X3) 

Afektif 

(X1) 

Berkelanjutan 

(X2) 

Disiplin 

(Z) 

Kinerja 

(Y) 
pYZ 

0,238 

pZ X1 

0,302 

pZ X2 

0,278 

pZ X3 

0,398 

pY X1 

0,266 

pY X2 

0,418 

pY X3 

0,163 
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Kesimpulan: 

Lebih besar pengaruh tidak langsung (komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta) melalui 

disiplin kerja. Daripada pengaruh langsung (komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta). 

4.5   Hasil Ringkasan Seluruh Uji Penelitian 

a.  Karakteristik responden 

Tabel 4.30 

Karakteristik Responden  

Karakteristik Karakter yang dominan Frekuensi Persen (%) 

Jenis Kelamin Perempuan 25 55,6 

Usia 26 – 35 tahun 28 62,2 

Pendidikan SMA 24 53,3 

Masa Kerja 0 – 5 tahun 29 64,4 

 Sumber : Data Primer yang diolah, 2014 

b.  Hasil Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.31 

Rekapitulasi Pengujian Seluruh Hipotesis 

Hipotesis Variabel Uji Keterangan 

Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan secara parsial antara 

komitmen organisasi afektif, 

berkelanjutan, normatif terhadap 

disiplin kerja karyawan Akbid Ummi 

Khasannah Bantul Yogyakarta 

KOA terhadap 

Disiplin 

thitung> ttabel 

(2.633>1.683) 

H1:Terbukti 
KOB terhadap 

Disiplin 

thitung> ttabel 

(2.279>1.683) 

KON terhadap 

Disiplin 

thitung> ttabel 

(3.534>1.683) 

Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan secara simultan antara 

komitmen organisasi afektif, 

berkelanjutan, normatif terhadap 

KOA, KOB, 

dan KON 

terhadap 

Disiplin 

Fhitung> Ftabel 

(31.363>2.833) 

H2 : 

Terbukti 
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disiplin kerja karyawan Akbid Ummi 

Khasannah Bantul Yogyakarta 

Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara disiplin terhadap 

kinerja karyawan Akbid Ummi 

Khasannah Bantul Yogyakarta 

Z terhadap 

Kinerja 

thitung> ttabel 

(2.453>1.684) 

H3 : 

Terbukti 

Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan secara parsial antara 

komitmen organisasi afektif, 

berkelanjutan, normatif terhadap 

kinerja Akbid Ummi Khasannah 

Bantul Yogyakarta 

KOA terhadap 

Kinerja 

thitung> ttabel 

(3.445>1.684) 

H4 : 

Terbukti 

KOB terhadap 

Kinerja 

thitung> ttabel 

(5.194>1.684) 

KON à Kinerja thitung> ttabel 

(2.041>1.684) 

Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan secara simultan komitmen 

organisasi afektif, berkelanjutan, 

normatif terhadap disiplin kerja 

karyawan Akbid Ummi Khasannah 

Bantul  

KOA, KOB, 

dan KON 

terhadap 

Kinerja 

Fhitung> Ftabel 

(77.142>2.606) 

H5 : 

Terbukti 

Lebih besar pengaruh tidak langsung 

komitmen organisasi afektif, 

berkelanjutan, normatif terhadap 

kinerja melalui disiplin kerja daripada 

pengaruh langsung komitmen 

organisasi afektif, berkelanjutan, 

normatif terhadap kinerja melalui 

disiplin kerja pada karyawan Akbid 

Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta 

  

  

KOA terhadap 

Y melalui Y 

Tidak langsung 

=0,54 

Langsung=0,266 

H6 : 

Terbukti 

KOB terhadap 

Y melalui Y 

Tidak langsung 

=0,516 

Langsung=0,418 

KON terhadap 

Y melalui Y 
Tidak langsung 

=0,636 

Langsung=0,163 

  Sumber ; Data primer diolah 2014 
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c.  Deskriptif Variabel Penelitian 

Tabel 4.32 

Rekapitulasi Kategori Nilai Mean Tiap–tiap Variabel 

Variabel Mean Kategori 

Komitmen afektif 2.96 Tinggi 

Komitmen berkelanjutan 3.01 Tinggi 

Komitmen normative 2.93 Tinggi 

Disiplin kerja 3.07 Tinggi 

Kinerja Karyawan 3.28 Sangat Tinggi 

            Sumber ; Data primer diolah 2014 

Berdasarkan hasil rangkuman deskriptif terhadap penilaian responden pada 

variabel penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta, penilaian tertinggi 

terjadi pada disiplin kerja, dan penilaian terendah terjadi pada komitmen normative. 

Namun demikian seluruh variabel mendapatkan penilaian yang baik. Hasil ini juga 

didukung dengan penilaian kinerja karyawan yang sangat baik. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa karyawan memberikan penilaian tinggi pada variabel 

komitmen organisasi afektif, komitmen organisasi berkelanjutan, komitmen organisasi, 

disiplin kerja dan kinerja, terbukti. 

 

 

 

 

 

 


