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MOTTO 

 
 

 
 Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah 
mengetahui,  sedang kamu tidak mengetahui. 

(Q.S. Al Baqarah : 216) 
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berlatihlah untuk selalu merasa bahagia 
(J. Donald Walters) 
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ABSTRAKSI 
 

HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PEKERJAAN  
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI 

 
Komitmen karyawan terhadap organisasi pada perusahaannya dapat dijadikan 

salah satu jaminan untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan hal ini dipengaruhi oleh 
karakteristik pekerjaan yaitu inti pekerjaan yang berisikan sifat-sifat tugas yang ada di 
dalam semua pekerjaan serta dirasakan oleh para pekerja sehingga mempengaruhi 
perilaku pekerja terhadap pekerjaannya. Karyawan akan menekuninya dengan 
konsentrasi dan tanggungjawab yang disertai perasaan senang sampai diperoleh hasil 
yang memuaskan dan tinggi kualitasnya dan dapat meningkatkan komitmen karyawan 
pada organisasinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  apakah ada hubungan antara karakteristik 
pekerjaan dengan komitmen organisasi. Hipotesis yang penulis ajukan yaitu Ada 
hubungan positif antara karakteristik pekerjaan dengan komitmen organisasi. Semakin 
tinggi atau baik karakteristik pekerjaan maka akan semakin tinggi komitmen organisasi, 
begitu pula sebaliknya. 

Populasi penelitian adalah karyawan produksi PT. Timatex Salatiga bagian 
weaving yang berjumlah 442 orang. Berdasarkan karakteristik  yang ditetapkan a) 
karyawan tetap; b) masa kerja > 2 tahun; c) pendidikan minimal SLTA. Ada sekitar 120 
karyawan yang memenuhi syarat, dari jumlah tersebut diambil 40 karyawan untuk uji 
coba dan 70 orang untuk penelitian. Alat ukur yang digunakan sebagai pengumpulan data 
yaitu skala komitmen organisasi  dan karakteristik pekerjaan Analisis data untuk uji 
hipotesis menggunakan teknik analisis teknik korelasi product moment.  

Berdasarkan hasil korelasi product moment Person diperoleh koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,636 dengan p=0,000 (p < 0,01). Hal ini berarti menunjukkan ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara karakteristik pekerjaan dengan komitmen organisasi. 
Sumbangan efektif variabel karakteristik pekerjaan terhadap komitmen organisasi 
sebesar 40,5% 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis step-wise model akhir diketahui 
aspek karakteristik pekerjaan yang paling dominan terhadap komitmen organisasi yaitu 
aspek identitas tugas (X2), dengan sumbangan efektif = 32,171%. Disusul variasi 
keterampilan (X1), sumbangan efektif 10,972%, dan umpan balik (X5) dengan 
sumbangan efektif 5,703%.Berdasarkan hasil analisis diketahui karakteristik pekerjaan 
subjek tergolong sedang begitu pula komitmen organisasi pada subjek juga tergolong 
sedang 

Kesimpulan hasil penelitian ini menyatakan diketahui ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara karakteristik pekerjaan terhadap komitmen organisasi. Hal ini 
berarti variabel karakteristik pekerjaan  dapat dijadikan prediktor (variabel bebas) untuk 
memprediksikan tingkat komitmen organisasi. Semakin tinggi karakteristik pekerjaan 
maka semakin tinggi pula komitmen organisasi. 
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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan era kemajuan khususnya dalam bidang industri, hubungan 

antara karyawan dengan perusahaan tempatnya bekerja menjadi objek penelitian dari 

banyak ahli diantaranya yang banyak menjadi fokus perhatian adalah tentang 

komitmen organisasi. Persoalan komitmen organisasi merupakan persoalan yang 

tidak bisa diabaikan dalam bidang industri. Komitmen organisasi sangat erat 

kaitannya dengan  situasi dan kondisi perusahaan, apabila dalam suatu perusahaan 

atau perindustrian keadaannya sesuai dengan harapan karyawan, maka akan 

menimbulkan suasana yang dapat menyenangkan karyawan, sehingga karyawan akan 

merasa puas dan betah untuk bekerja pada perusahaan tersebut.  

Menurut James dkk (Agustina, 2002)  kemampuan  perusahaan untuk 

beradaptasi dan memanajemeni perusahaan merupakan salah satu daya saing 

perusahaan. Salah satu kunci sukses dalam manajemen perubahan tersebut adalah 

komitmen organisasi. Hal ini berarti komitmen organisasi yang dimiliki karyawan 

sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh suatu 

organisasi atau perusahaan. Hal ini berarti apabila setiap anggota organisasi memiliki 

komitmen yang tinggi maka besar kemungkinan keberhasilan atau kesuksesan dapat 

tercapai. Keberhasilan suatu organisasi akan berdampak baik bagi kelangsungan 

hidup organisasi atau perusahaan dan karyawannya 
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Seniati (Sjabadhyni dkk, 2000) mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan 

oleh organisasi akan menentukan bagaimana komitmen atau keterikatan karyawan 

terhadap organisasinya, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusannya untuk 

bergabung dan memajukan organisasinya atau memilih tempat kerja yang lain yang 

lebih menjanjikan. Maka suatu perusahaan harus dapat meningkatkan komitmen 

karyawannya. Dalam upaya pencapaian tersebut sebenarnya mengandung bentuk 

semacam umpan balik dari apa yang individu kerjakan atau ada hal-hal yang ingin 

dicari karyawan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.   

Komitmen pada organisasi diharapkan mampu memberikan motivasi pada 

karyawan untuk dapat menjalankan tugas-tugas pekerjaannya dengan baik sehingga 

tujuan atau sasaran organisasi dapat tercapai. Seperti yang dikemukakan oleh Vincent 

dan Mayers (Darsowiryono, 1990) bahwa orang yang memiliki komitmen organisasi 

adalah mereka yang memiliki motivasi yang sudah diinternalisasikan. Mereka adalah 

yang aktif mengarah ke sasaran organisasi karena sasaran ini mewakili nilai 

pribadinya atau sesuai dengan konsep dirinya. Hal itu bisa disimpulkan dari 

komitmen karyawan yang bisa ditunjukkan dengan maksimalnya hasil kerja yang 

telah dilakukan karyawan tersebut untuk perusahaan. Akan tetapi terkadang 

perusahaan tersebut lalai dan melupakan, bahwa untuk mendapatkan komitmen yang 

tinggi dari karyawannya perusahaan tersebut juga harus memperhatikan hal-hal yang 

membuat karyawannya merasa aman, nyaman, dan juga merasa kesejahteraannya 

dijamin oleh perusahaan tersebut. 
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Steers dan Porter  (dalam Seniati, 2001) berpendapat beberapa alasan 

mengapa organisasi harus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan derajat 

komitmen organisasi dalam diri karyawan. Pertama, semakin tinggi komitmen 

karyawan semakin tinggi pula usaha yang dikeluarkan karyawan dalam mengerjakan 

pekerjaannya. Kedua, semakin tinggi komitmen karyawan semakin lama ia ingin 

tetap berada dalam organisasi dan semakin tinggi pula produktivitasnya kepada 

organisasi. Dengan demikian, jika organisasi memiliki karyawan yang mempunyai 

komitmen organisasi yang tinggi tingkat keluar masuknya karyawan akan menjadi 

semakin rendah. 

Komitmen individu terhadap organisasi bukanlah merupakan suatu hal yang 

terjadi secara sepihak, dalam hal ini organisasi dan pegawai (individu) harus secara 

bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai komitmen yang 

dimaksud. Sebagai contoh: seorang pegawai yang semula kurang memiliki 

komitmen, namun setelah bekerja ternyata kemudian mendapatkan imbalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan ternyata didapati adanya hal-hal yang menarik 

dan memberinya kepuasan. Apalagi jika tersedia faktor-faktor yang dapat 

memberikan kesejahteraan hidup atau jaminan keamanan, misalnya ; ada koperasi, 

ada fasilitas transportasi, ada fasilitas yang mendukung kegiatan kerja maka dapat 

dipastikan ia dapat bekerja dengan semangat, lebih produktif, dan efisien dalam 

menjalankan tugasnya. Akan tetapi, terkadang perusahaan tidak mampu membedakan 

mana karyawan yang produktif dan mana yang tidak produktif. Hal ini disebabkan 

perusahaan kurang memiliki sense of business yang menganggap karyawan sebagai 
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investasi yang akan memberikan keuntungan. Perusahaan lebih terfokus pada  upaya 

pencapaian target produksi dan keinginan menjadi pemimpin pasar. Akibatnya, 

perusahaan menjadikan karyawan tak ubahnya seperti mesin. Ironisnya lagi mesin 

tersebut tidak dirawat atau diperlakukan dengan baik. Perusahaan lupa kalau 

karyawan adalah investasi dari profit itu sendiri yang perlu dipelihara agar tetap dapat 

berproduksi dengan baik.  

Komitmen organisasi yang rendah dapat menimbulkan berbagai permasalahan 

seperti perilaku turn over  (karyawan pindah kerja ke perusahaan lain), munculnya 

absensi karyawan yang tinggi, kinerja karyawan yang tidak efektif, atau komitmern 

karyawan terhadap perusahaan rendah. Contoh konkrit seperti diberitakan Harian 

SOLOPOS (2003), dimana sekitar 25 karyawan pabrik PT. Kemilau Warna Ceria 

(Kenaria) Sragen, melakukan unjuk rasa menuntut tambahan Tunjangan Hari Raya 

(THR) sebesar 150% dari gaji. Harian SOLOPOS (2004), juga memberitakan 

terjadinya aksi mogok kerja yang dilakukan sekitar 600-an karyawan PT. Mega Safe 

Tyre Industries (MSTI) Salatiga yang menuntut kenaikan gaji, karyawan merasa 

pihak manajemen tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan dan tidak pernah 

mau diajak dialog. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen karyawan terhadap 

organisasi atau perusahaan tempatnya bekerja rendah sebagai akibat dari pengelolaan 

sumber daya manusia yang kurang baik. 

Hal lain yang memberikan indikasi rendahnya kualitas sumber daya manusia 

Indonesia ialah besarnya kesenjangan pendapatan, besarnya pengangguran dan 

rendahnya pendidikan rata-rata tenaga kerja. Secara komparatif kondisi produktivitas 
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sumber daya insani (SDI) Indonesia dibandingkan dengan SDI mancanegara masih 

tergolong rendah yaitu peringkat ke-98. Sementara itu peringkat SDI Filipina 84, 

Thailand 66, Malaysia 52, Brunai 42, Singapura 37, Hongkong 25, Australia 9, 

Belanda 8, dan Jepang peringkat pertama, UNDP, 1991, (Hadipranata, 2001). 

Jumlah tenaga kerja yang berlebih di Indonesia, membuat beberapa 

perusahaan tertentu merasa memiliki posisi tawar yang tinggi, sehingga manusia atau 

karyawan lebih dianggap sebagai alat produksi layaknya mesin-mesin. Menurut 

Kuntjoro (2002) perusahaan semacam ini kurang mengganggap penting akan arti 

komitmen, kepuasan kerja atau kualitas kerja, karena pasar tenaga kerja yang ada 

memungkinkan bagi mereka untuk mengganti keberadaan karyawan yang merasa 

tidak sesuai dengan kepentingan mereka dengan karyawan baru. Perusahaan 

semacam ini umumnya memiliki  pemikiran cost untuk meningkatkan kepuasan akan 

lebih tinggi dibanding dengan benefit yang akan diperoleh. Pemikiran yang demikian 

merupakan pemikiran yang keliru dan sama sekali tidak benar. Jika hal ini terjadi 

sama artinya perusahaan meletakkan bom waktu sebab ketidakpuasan karyawan akan 

memunculkan reaksi-reaksi negatif yang akan merugikan perusahaan itu sendiri. 

Reaksi negatif yang muncul misalnya karyawan sering mangkir, melakukan sabotase, 

menjadi agresif yang destruktif, hasil kerja yang menurun, angka turn over yang 

tinggi, dan lain-lain. 

Menurut As’ad  (1998) industri-industri modern sadar akan pentingnya untuk 

menetapkan pekerjaan sesuai dengan orangnya, yang tidak hanya baik dalam 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan orangnya, tetapi juga dapat menyesuaikan diri 
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terhadap pekerjaannya. Kesesuaian antara karekateristik pekerjaan dengan individu 

sebagai karyawan akan mempengaruhi produktivitas kerja, sehingga perlu adanya 

penempatan yang benar-benar sesuai dan hal ini merupakan tugas seorang psikolog 

industri. Berdasarkan prinsip The Right Man In The Right Place seperti yang 

dijelaskan oleh Gibson (Asri, 1986) bahwa untuk mencari tenaga kerja harus ada 

kesesuaian antara kemampuan dengan karakteristik pekerjaannya. Karena dengan 

adanya kesesuaian tersebut, maka karyawan dapat memahami dan menyelesaikan 

pekerjaaannya dengan lebih baik. 

Karakteristik pekerjaan bukanlah semata-mata sarana untuk memenuhi 

kebutuhan fisik karyawan. Pekerjaan memiliki nilai lebih dari itu, karena secara 

langsung akan mendukung aspek-aspek psikologis lain seperti: harga diri,kebanggaan 

rasa berarti dan juga status sosial. Oleh karena itu sifat-sifat atau unsur-unsur yang 

ada di dalam suatu pekerjaan harus kaya dengan dimensi-dimensi yang mampu 

mendukung pengembangan diri, karir serta tanggung jawab terhadap perusahaan. 

 Setelah digunakannya mesin-mesin, karakteristik pekerjaan menjadi berubah, 

seperti di kemukakan Blum (1988) bahwa bila pada jaman dahulu orang membuat 

sesuatu dari awal sampai akhir, maka sekarang tidaklah demikian, misalnya  di 

perusahaan yang membuat pakaian, ada sekelompok orang yang pekerjaannya hanya 

memotong kain saja terus menerus, ada yang bertugas membuat lubang kancing saja, 

jadi ada spesialisasi pekerjaan tertentu. Spesialisasi pekerjaan menyebabkan 

timbulnya rasa bosan, individu merasa dirinya tidak penting, tidak ada rasa 

kebannggaan dalam bekerja dan individu tidak dapat  merasa bahwa dirinya telah 
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menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dalam melakukan pekerjaannya ia harus 

menggunakan mesin yang sudah ada dengan aturan dan cara pakai tertentu, harus 

menyesuaikan diri dengan mesin dan bekerja secara mekanis secara berulang-ulanng, 

secara repetitive, tidak ada variasi. 

Karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-

sifat tugas dalam pekerjaan jika salah satu tidak ada, maka karyawan akan mengalami 

gangguan psikologis yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. 

Aldag (1990) dalam penelitiannya membuktikan bahwa karakteristik pekerjaan 

berpengaruh terhadap motivasi kerja, absensi, performance kerja, harapan terhadap 

pekerjaan, keterlibatan kerja, stres karena peran dan aliansi. Ditambahkan oleh 

Simms (dalam Gibson dkk, 1996) agar mempunyai arti, pekerjaan harus mencakup 

variasi ketrampilan, identitas tugas, arti tugas, otonomi, umpan balik, tantangan 

dalam pekerjaan, kesepakatan dengan teman kerja dan kesempatan persahabatan. 

Masing-masing isi pekerjaan merupakan dimensi-dimensi inti pekerjaan yang 

tercakup dalam karakteristik jabatan, sehingga dengan adanya kesesuaian karyawan 

terhadap karakteristik jabatannya akan membuat pekerjaan yang dijalaninya semakin 

berarti, sehingga karyawan akan semakin berorientasi di bidang pekerjaannya. 

Karyawan akan menekuninya dengan konsentrasi dan tanggungjawab yang disertai 

perasaan senang sampai diperoleh hasil yang memuaskan dan tinggi kualitasnya dan 

dapat meningkatkan komitmen karyawan pada organsasinya. 

Di sisi lain  pada era industrialisasi ini, semakin banyak perusahaan yang 

hanya menitikberatkan masalah mutu dalam produksinya. Begitu juga dengan 
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persaingan yang ketat di pasar internasional telah memacu perusahaan untuk lebih 

mengutamakan masalah mutu tersebut bagi barang-barang yang diproduksi dari pada 

komitmen organisasi.  Akibatnya banyak dijumpai bahwa sebagian besar karyawan 

yang ada di pabrik-pabrik mengalami masalah atau “bermasalah dalam perusahaan“. 

Karyawan dalam bekerja kurang menunjukkan kesungguhannya, hanya asal bekerja 

atau bekerja seenaknya dan cenderung pasif, tidak taat pada peraturan perusahaan, 

mangkir atau membolos kerja, tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya, kurang 

bisa bekerjasama bahkan keluar dari pekerjaan tersebut 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka rumusan masalah yang dibuat adalah: 1) 

Apakah ada hubungan antara karakteristik pekerjaan dengan komitmen organisasi ?  

Mengacu dari rumusan masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengakji secara 

empirik dan mengadakan penelitian dengan judul: hubungan antara karakteristik 

pekerjaan dengan komitmen organisasi.  

 

B. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menguji hubungan antara karakteristik pekerjaan dengan komitmen organisasi 

2. Mengetahui seberapa besar peran karakteristik pekerjaan dengan komitmen 

organisasi 

3. Mengetahui kondisi karakteristik pekerjaan dan komitmen organisasi 

4. Mengetahui aspek yang paling berperan dari karakteristik pekerjaan terhadap 

komitmen organisasi 
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C. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara teoretis 

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khasanah dan pengembangan ilmu 

psikologi industri yang berkaitan dengan hubungan karakteristik pekerjaan 

dengan komitmen organisasi 

2. Secara praktis 

a. Memberi masukan kepada pimpinan perusahaan mengenai arti penting 

karakteristik pekerjaan bagi perusahaan kaitannya dengan komitmen 

organisasi, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

membuat suatu keputusan atau kebijakan. 

b. Bagi karyawan hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk membantu 

pemahaman karyawan terhadap hubungan karakteristik pekerjaan dengan 

komitmen organisasi  

c. Bagi ilmuwan psikologi, memberikan kontribusi bagi ilmuwan, dalam 

upaya pengembangan di bidang ilmu psikologi khususnya psikologi 

industri  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

A. Komitmen Organisasi 

1. Pengertian komitmen organisasi 

a. Pengertian komitmen. Komitmen sering didefinisikan sebagai suatu 

pengikat antara individu dengan suatu institusi atau dapat juga dengan suatu kegiatan 

proyek atau secara lebih umum dengan suatu gagasan. Menurut Dongoran (Setiadi, 

2001) komitmen anggota terhadap organisasi (employee commitment to 

organization/ECO) merupakan hal yang pcnting, karena dalam sebuah organisasi 

sangat dipentingkan komitmen timbal balik antara organisasi dan anggotanya agar 

keduanya mampu berjalan searah dalam upaya mewujudkan sasaran dan tujuan 

organisasi. 

Komitmen merupakan loyalitas dan diidentifikasi individu terhadap organisasi. 

Karyawan yang mempunyai komitmen tinggi cenderung lebih bertahan dan rendah 

absensinya daripada yang komitmennya rendah. Menurut Temaluru (2001) komitmen 

organisasi didefinisikan sebagai unsur orientasi hubungan (aktif) antara individu dan 

organisasinya, orientasi hubungan tersebut mengakibatkan individu (pekerja) atas 

kehendak sendiri bersedia memberikan sesuatu, dan sesuatu yang diberikan itu demi 

merefleksikan dukungannya bagi tercapainya tujuan organisasi.  

Menurut Jewel dan Siegall  (1998) komitmen bisa diidentifikasi dengan tiga hal, 

yaitu : (1) keyakinan kuat dalam menerima nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi, (2) 

kemauan untuk memberikan usaha kepada organisasi, dan (3) keinginan kuat untuk 
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memperbaiki perannya sebagai anggota organisasi tersebut. Menurut Staw dan Salancik 

(dalam Mokoginto, 2001) dua fenomena yang berbeda tentang komitmen, pertama, 

attitudinal commitment (komitmen sebagai sikap), yaitu saat individu 

mempertimbangkan sejauh mana nilai dan tujuannya sesuai dengan nilai dan tujuan 

dari organisasi tersebut, dengan demikian, individu mengidentifikasikan dirinya 

dengan tujuan dan nilai organisasi dan ingin mempertahankan keanggotaannya. Kedua, 

behavioral commitment (komitmen sebagai perilaku), yaitu proses dimana individu 

menjadi terikat dengan organisasi tertentu dan bagaimana menghadapi masalah tersebut. 

Individu menjadi terikat pada kegiatan-kegiatan tertentu karena investasinya. 

 b. Pengertian organisasi. Mulai dari organisasi yang paling sederhana hingga yang 

paling kompleks seperti misalnya perusahaan, masyarakat, dan negara sekalipun masing-

masing individu dalam akan mengadakan interaksi saling tergantung dan saling 

membutuhkan satu sama lainnya. Organisasi menurut Schein (As'ad, 1997) adalah 

merupakan koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai 

suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui 

serangkaian wewenang dan tanggung jawab. 

Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau 

kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk 

melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaiaa 

yang efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Menurut As’ad, 

(1997)  organisasi dipandang sebagai sebuah asosiasi, yang dibuat untuk jangka panjang, 

dan dipelihara untuk mencapai tujuan, dan melaksanakan misi-misi khusus. 
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  Organisasi menunjukkan suatu proses pemeliharaan dan penciptaan struktur. 

Dalam hal ini proses pemeliharaan organisasi dipakai untuk melembagakan, 

memperluas, dan mengusahakan hal-hal lain dari organisasi kerja. Proses organisasi 

sering digambarkan sebagai susunan yang sistematik dari bagian-bagian keseluruhan 

pekerjaan. Menurut Tossi (Munandar,2001) organisasi adalah terdiri dari kelompok 

orang-orang, atau dapat dikatakan juga terdiri dari kelompok-kelompok tenaga kerja 

(dalam hal organisasi perusahaan) yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasinya. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dikembangkan dan dipertahankan pola-pola 

perilaku tertentu yang cukup stabil dan dapat diperkirakan sebelumnya. Pengembangan 

dan pertahanan pola-pola perilaku tersebut, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, 

akan tetap berlangsung, meskipun orang-orang atau anggota-anggota organisasi berubah-

ubah. Tiga dimensi dari organisasi ialah: kemajemukan (complexify), formalisasi 

(formalization), dan pemusatan (centralization). 

Menurut White (Sarwoto, 1991) organisasi adalah sejumlah tata hubungan kerja 

(work relationship) yang terjelma dari hubungan kerja sama antar sejumlah orang dalam 

sesuatu jangka waktu yang panjang (organisasi informal). 

c. Pengertian komitmen karyawan terhadap organisasi. Komitmen karyawan 

terhadap organisasi pada perusahaannya dapat dijadikan salah satu jaminan untuk 

menjaga kelangsungan perusahaan tersebut. Menurut Robbins (1996), komitmen 

organisasi merupakan suatu keadaan sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu 

organisasi tertentu dan tujuannya, dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi 

tersebut.  
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Menurut (Anoraga, 2001) komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai 

sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari 

organisasi. Karyawan yang komit tidak akan menyebarluaskan rahasia organisasi atau 

menjelek-jelekkan organisasi.  

Steers (Kuntjoro, 2002) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa 

identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk 

berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk 

tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang 

pegawai terhadap organisasinya. Staw (1991) memberikan pendapat bahwa komitmen 

organisasi merupakan suatu pemahaman khusus dari individu sebagai ikatan 

psikologis pada organisasi termasuk rasa terlibat dengan pekerjaan, loyalitas dan 

percaya akan nilai-nilai organisasi.  

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi merupakan perasaan psikologis seseorang terhadap organisasi tempat 

subyek melakukan aktivitasnya, perasaan psikologis itu berupa janji (promise), rasa 

bertanggung jawab (responsibility), loyal kepada organisasi, perasaan ini akan tampak 

dalam perilaku seseorang dalam organisasi dan tetap mempertahankan keanggotaannya 

serta percaya pada nilai-nilai dan tujuan organisasi 

 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi 

Steers dan Porter (1985) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

komitmen organisasi, antara lain : 
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 a. Karakteristik pekerjaan. Penghargaan hakiki dari suatu pekerjaan 

terkandung dalam pekerjaan itu sendiri. Suatu pekerjaan akan lebih mendorong 

motivasi internal jika memberi hasil yang mampu menopang pengembangan diri 

karyawan. Pekerjaan yang mampu menopang atau dapat mengembangkan diri 

karyawan akan dapat meningkatkan komitmen karyawan. Ada beberapa aspek yang 

berhubungan dengan karakteristik pekerjaan yang mempengaruhi komitmen anggota 

yang antara lain: (1) Tantangan pekerjaan yaitu variasi tantangan dan kemenarikan 

pekerjaan cenderung meningkatkan komitmen organisasi pada karyawan.  (2)  

Ketaksaan peran; ketaksaan peran adalah kurangnya pengertian seorang karyawan 

mengenai hak dan kewajibannya dalam melakukan pekerjaan; (3) Konflik peran: 

konflik peran berhubungan negatif dengan komitmen organisasi, yang dimaksud 

konflik peran adalah perbedaan antara tuntutan pekerjaan dan perbedaan antara 

tuntutan fisik dan standar pribadi, nilai atau harapan individu atau karyawan. 

 b. Pengalaman kerja. Pengalaman dalam bekerja merupakan suatu 

kekuatan sosial yang penting dalam mempengaruhi kelekatan psikologis individu 

dalam perusahaan. Faktor yang terlibat di sini berkaitan dengan sikap positif 

perusahaan, tingkat kepercayaan terhadap perusahaan bahwa perusahaan akan 

menerima dan memeliharanya, merasakan adanya suatu kepentingan pribadi antara 

diri karyawan dengan perusahaan dan harapan-harapan karyawan dalam perusahaan. 

 c. Usia. Bertambahnya usia seseorang akan semakin banyak pula 

pengalaman yang diterimanya, termasuk kegagalan dan keberhasilan. Di samping itu, 

berbagai macam tantangan dapat lebih bijaksana dan hati-hati dalam mengambil 

suatu keputusan termasuk pilihan terhadap pekerjaannya. 
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 d. Masa kerja. Karyawan yang sudah lama bekerja, akan merasa menjadi 

bagian dari organisasi tersebut. Apabila karyawan mengalami hambatan atau tekanan-

tekanan, maka karyawan dengan masa kerja yang lebih lama akan lebih kuat bertahan 

dibandingkan karyawan baru yang belum banyak terlibat dalam organisasinya. 

 e. Motif berprestasi. Salah satu faktor yang menentukan komitmen 

seseorang adalah adanya harapan yang besar pada pekerjaannya, kebanggaan pada 

organisasi dan adanya ambisi umum serta adanya keinginan untuk mobilitas ke atas, 

yaitu kenaikan jenjang karir. 

 f. Tingkat pendidikan. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan 

tinggi akan lebih cepat menguasai bidangnya. Bagi karyawan dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang mudah dan sederhana dapat terselesaikan 

secara otomatis tanpa berpikir lagi. 

Jewel dan Siegall (1998) mengembangkan sebuah model hubungan sebab 

akibat terjadinya komitmen terhadap organisasi. Menurut Steers (Jewel Siegall, 1998) 

ada tiga faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yaitu : (1) karakteristik 

pribadi; (2) karakteristik organisasi; dan (3) pengalaman organisasi. Faktor-faktor 

yang  termasuk dalam karakteristik personal antara lain usia individu, kebutuhan 

berprestasi, masa kerja, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan variasi kepribadian. 

Termasuk faktor karakteristik organisasi antara lain tantangan kerja, lingkup 

pekerjaan, umpan balik, dan tekanan kerja. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya komitmen karyawan terhadap 

organisasi atau perusahaan antara lain meliputi usia, masa kerja, motif berprestasi, 
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tingkat pendidikan, karakteristik pekerjaan, pengalaman kerja, persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan, karakteristik pribadi (misal: usia, jenis kelamin, variasi kepribadian), 

karakteristik organisasi (misal: umpan balik, tekanan kerja). 

 
3. Aspek-aspek komitmen organisasi 

Gould (Wiyono, 2000) mengemukakan bahwa komitmen organisasi ditandai 

oleh suatu keinginan untuk memelihara keanggotaannya, terlibat dalam bekerja dan 

menyesuaikan nilai-nilai pribadi dengan tujuan-tujuan serta kebijaksanaan organisasi. 

Demikian juga Buchanan (Gibson, dkk., 1996) berpendapat komitmen mencakup tiga 

sikap, yaitu perasaan manunggal dengan tujuan organisasi (identifikasi), perasaan 

terlibat dalam tugas dan kewajiban organisasi atau perusahaan serta perasaan setia 

(loyal) pada perusahaan atau organisasi. Identifikasi pada organisasi terdiri dari minat 

dan tujuan yang sama dengan anggota organisasi lain, perasaan memiliki dan 

kesetiaan individu dengan memberikan dukungan serta mempertahankan 

kebijaksanaan organisasi. 

Menurut Etzioni (Mokoginto, 2001) ada tiga aspek keterikatan seseorang 

terhadap organisasi, yaitu :  

a. Moral involvement, orientasi yang positif dan kuat terhadap organisasi 

karena ada internalisasi terhadap tujuan, nilai, norma organisasi, dan identifikasi pada 

pemegang otoritas. Individu memiliki komitmen terhadap organisasi sejauh mana 

konsistensi identitas pribadinya dengan tujuan organisasi 

b. Calculative involvement, keinginan individu untuk menetap pada suatu 

organisasi karena kepentingan timbal balik dengan organisasi tersebut  
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c. Alienative involvement, orientasi yang negatif terhadap organisasi, 

terutama pada situasi saat individu merasa terpaksa untuk berperilaku tertentu. 

Steer dan Porter (1985) menyatakan komitmen mempunyai tiga aspek yaitu :  

a. Penerimaan penuh dan kepercayaan yang kuat pada nilai-nilai dan tujuan 

organisasi. 

b. Keinginan kuat untuk bekerja keras demi kepentingan organisasi 

c. Keinginan kuat untuk tetap mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek komitmen 

organisasi meliputi perasaan manunggal dengan tujuan organisasi, perasaan terlibat 

dalam tugas dan kewajiban organisasi, perasaan setia pada organisasi, moral 

involvement, calculative involvement, alienative involvement, penerimaan penuh dan 

kepercayaan kuat pada nilai-nilai dan tujuan organisasi, keinginan kuat untuk bekerja 

keras demi kepentingan organisasi, keinginan kuat untuk tetap mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi. Aspek-aspek yang akan digunakan untuk mengungkap 

komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah aspek-aspek yang dikemukakan oleh 

Steers dan Porter (1985) dengan pertimbangan bahwa aspek-aspek tersebut dianggap 

telah mewakili dari beberapa teori yang dikemukakan para ahli yang lain dan 

dianggap mampu mengungkap fenomena komitmen karyawan terhadap organisasi. 

 

4. Dampak dari komitmen organisasi  

Adanya komitmen organisasi pada seorang karyawan tentu saja memberikan 

akibat tertentu, baik terhadap organisasi maupun terhadap karyawan itu sendiri. 
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Schultz dan Schultz (Temaluru, 2001) mengemukakan beberapa dampak dari 

komitmen organisasi sebagai berikut: 

a. Dampak terhadap organisasi  

1) Pergantian karyawan  

Komitmen organisasi merupakan peramal yang baik untuk mengetahui 

tingkat pergantian karyawan di perusahaan.  

2) Prestasi kerja  

Terdapat korelasi antara prestasi kerja dan komitmen organisasi, namun 

korelasi tersebut lemah. Komitmen organisasi mempengaruhi besarnya 

usaha karyawan dalam bekerja dan usaha ini hanya merupakan sebagian 

kecil dari beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap prestasi 

kerja.  

3) Keterlambatan (tardiness) 

Komitmen organisasi yang tinggi akan berperilaku konsisten dengan sikap 

mereka terhadap organisasi atau perusahaan.  

4) Absensi  

Secara teoritis, semakin tinggi komitmen organisasi, semakin besar 

motivasi untuk hadir sehingga terdapat berperilaku ke arah pencapaian 

tujuan organisasi atau perusahaan.  

b. Dampak terhadap individu  

Hasil penelitian Ramzek (Sarojo, 1998) disebutkan bahwa karyawan 

yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaannya cenderung 

menikmati kesuksesan karirnya dan menyukai kehidupannya. Randall 

(Tyasworo, 1996) mengatakan bahwa komitmen organisasi yang berlebihan 



 19

juga dapat memberi kontribusi negatif pada karyawan. Dengan membatasi 

mobilitas dan kebebasannya untuk pindah dari satu perusahaan pada 

perusahaan lain, komitmen organisasi yang kuat dapat menyebabkan 

sekumpulan bagi perkembangan dengan individu.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi pada karyawan menimbulkan akibat terhadap organisasi yaitu pergantian 

karyawan (turnover), prestasi kerja, keterlambatan (tardiness) dan absensi terhadap 

individu, individu menikmati kesuksesan karirnya dan menyukai kehidupannya serta 

dapat berakibat buruk pada karyawan yaitu mobilitas dan kebebasannya untuk pindah 

perusahaan menjadi terbatas.  

 
B. Karakteristik Pekerjaan 

1. Pengertian karakteristik pekerjaan 

Pada bidang industri terdapat bermacam-macam jenis pekerjaan yang 

mempunyai sifat yang berbeda antara jenis pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. 

Meskipun demikian dari masing-masing pekerjaan mempunyai ciri umum yang 

merupakan ciri kesamaan antara pekerjaan. Mangkunegara (1993) menyebut 

karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-sifat tugas 

yang ada dalam suatu pekerjaan.  

Gibson (1990) mengatakan bahwa keefektifan setiap organisasi di pengaruhi 

perilaku manusia. Fenomena kegiatan dalam dunia industri, peranan manusia 

bukanlah dipandang sebagai mesin produksi saja, tetapi di pandang sebagai manusia 

utuh yang memiliki perasaan, pikiran, potensi, serta mempunyai tujuan hidup. Peran 
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manusia sebagai pelaksana dapat memberikan gambaran perilaku organisasi di dalam 

mencari tujuan organisasi. Karyawan sebagai pelaksana organisasi mempunyai sikap, 

perasaan, minat potensi, serta tujuan yang berbeda antara karyawan satu dengan yang 

lain. Kesesuaian syarat-syarat kemampuan karyawan dengan suatu pekerjaan akan 

memberikan sikap atau perilaku yang menyebabkan nilai pekerjaan itu semakin tinggi 

bagi karyawan tersebut. 

Menurut Lawrence (Mangkunegara, 1993) karakteristik pekerjaan merupakan 

atribut-atribut tugas yang disebut The Requsite Task Atribute Scale (RTA Scale) dan 

mengandung tujuh sifat tugas yaitu otonomi, variasi, pengetahuan wajib, kemampuan 

wajib, tanggung jawab, interaksi wajib dan interaksi bebas. Karakteristik pekerjaan 

tersebut sebagai isi pekerjaan yang dirasakan oleh karyawan sebagai pemegang 

pekerjaan. Di mana di dalam suatu pekerjaan mengandung lima dimensi inti yaitu arti 

tugas, umpan balik, tantangan kesepakatan dengan teman sekerja, dan kesepakatan 

persahabatan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pekerjaan adalah sifat yang berbeda antara jenis pekerjaan yang satu dengan yang 

lainnya yang bersifat khusus dan merupakan inti pekerjaan yang berisikan sifat-sifat 

tugas yang ada di dalam semua pekerjaan serta dirasakan oleh para pekerja sehingga 

mempengaruhi perilaku pekerja terhadap pekerjaannya. 

 
2. Aspek-aspek karakteristik pekerjaan  

Menurut Sims et al (1976) karakteristik pekerjaan tidak hanya mengandung 

enam sifat tugas yang dinamakannya Job Characteristic Inventory (JCI), namun juga 
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menambahkan dua sifat tugas sehingga disimpulkan sebagai aspek karakteristik 

pekerjaan adalah sebagai berikut : 

a. Variasi ketrampilan, didefinisikan sebagai tingkat variasi aktifitas dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang menuntut penggunaan sejumlah keahlian dan 

bakat dari individu. 

b. Otonomi, didefinisikan sejauhmana  pekerjaan dapat memberikan kebebasan, 

yaitu independensi dan keleluasan dalam melakukan perencanaan pekerjaan dan 

penentuan untuk melakukan prosedur kerja.  

c. Umpan balik, didefinisikan sebagai tingkat hasil yang diterima karyawan 

berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya secara langsung dan jujur.  

d. Arti tugas, diidentifikasikan sebagai tingkat kemanfaatan pekerjaan bagi orang 

lain, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi.  

e. Identitas tugas, didefinisikan sebagai tingkat penyelesaian yang dibutuhkan 

pekerjaan sebagai satu kesatuan sehingga dapat diidentifikasikan. Hal ini berarti 

bahwa karyawan mampu menyelesaikan atau mampu melakukan pekerjaan dari 

awal hingga akhir dengan hasil nyata.  

f. Tantangan dalam pekerjaan, didefinisikan sebagai kesempatan yang luas bagi 

karyawan, untuk menggunakan seluruh ketrampilan dan bakatnya secara tepat 

untuk melakukan suatu pekerjaan.  

g. Kesepakatan dengan teman sekerja, didefinisikan sebagai tingkat kesempatan 

yang besar bagi karyawan untuk mengadakan hubungan dengan karyawan lain 

dalam melakukan pekerjaan. 
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h. Kesempatan persahabatan, didefinisikan sebagai tingkat kesempatan yang besar 

untuk menjalin hubungan yang bersifat interpersonal dengan karyawan lain, 

termasuk adanya hubungan diluar pekerjaan. 

Wijono (2002) menyebutkan ada lima aspek dalam karakteristik pekerjaan, 

yaitu :  

a. Keragaman keterampilan (Skil Variety). Ini adalah tingkat dimana seorang 

karyawan menggunakan berbagai ketrampilan dan berbagai kemampuan untuk 

melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang mempunyai keragaman tinggi ini membuat 

karyawan menggunakan beberapa ketrampilan dan bakat untuk menyelesaikan 

tugas tersebut. 

b. Kejelasan tugas (Task Identity), yaitu tingkat dimana suatu pekerjaan itu 

memberikan penyelesaian yang menyeluruh dan dapat diidentifikasikan. 

c. Kepentingan tugas (Task Significance) yaitu tingkat dimana suatu pekerjaan itu 

dapat memberikan pengaruh yang besar pada kehidupan atau pekerjaan orang 

lain. Dengan kata sejauhmana tingkat kepentingan tersebut. 

d. Otonomi (Autonomy), yaitu tingkat atau keadaan suatu pekerjaan itu memberi 

kebebasan kepada karyawan untuk dapat merancang dan memprogramkan 

aktivitas kerjaannya sendiri. Pekerjaan yang otonomi membutuhkan karyawan 

menggunakan kemampuan dan kebijaksanaannya untuk dapat menentukan 

strategi dalam malaksanakan pekerjaan. 

e. Umpan balik (Feed Back), yaitu tingkat dimana karyawan mendapatkan umpan 

balik dari pengetahuan mengenai hasil dari pekerjaannya. Informasi yang 
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diperoleh itu dapat memberi gambaran kepada karyawan itu sendiri baik pada 

karyawan yang manunjukkan prestasi yang tinggi maupun yang rendah. 

Ketiga dimensi pertama menjadi bagian yang akan mempengaruhi kondisi 

kritis psikologis yaitu jika ketiganya ada dalam satu pekerjaan maka karyawan yang 

memangku pekerjaan tersebut akan memandang bahwa bekerja merupakan suatu hal 

yang penting, berharga dan ada gunanya untuk dikerjakan. Otonomi memberi 

pengaruh pada kondisi kritis psikologis yaitu karyawan yang memangku pekerjaan 

tersebut mempunyai perasaan tanggung jawab pribadi terhadap hasil kerjanya. 

Umpan balik akan memberikan pengaruh kondisi kritie psikologis ini akan membawa 

dampak pada hasil pribadi dan kerja karyawan, antara lain motivasi kerja tinggi, 

kinerja yang tinggi, kepuasan, serta tingkat keluar karyawan yang rendah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek karakteristik 

pekerjaan meliputi, variasi ketrampilan, otonomi, umpan balik, arti tugas, identitas 

tugas, tantangan dalam pekerjaan, kesepakatan dengan teman sekerja dan kesempatan 

persahabatan.  

 

 

3. Kegunaan karakteristik pekerjaan 

Penelitian karakteristik pekerjaan banyak dilakukan dalam bidang psikologi 

industri, karena sangat besar pengaruhnya dalam perilaku kerja dan selanjutnya akan 

mempengaruhi proses organisasi secara keseluruhan. Lebih jauh dikemukakan oleh 

Anoraga (2001) bahwa pendekatan melalui model karakteristik pekerjaan merupakan 

usaha untuk mengetahui motivasi kerja dan kepuasan kerja dapat ditingkatkan dengan 

cara mengadakan perencanaan kembali terhadap pekerjaan (redesign) dengan 
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mengambil bahan dari hasil pendekatan terhadap model karakteristik pekerjaan 

tersebut. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa sangat penting adanya usaha 

pengayaan sifat tugas dalam meningkatkan motivasi kerja. 

Mangkunegara (2000) mengemukakan kegunaan karakteristik pekerjaan 

dalam sebuah perusahaan antara lain yaitu : 

a. Memberi deskripsi kepada semua karyawan mengenai jenis-jenis 

pekerjaan dan tugas-tugas yang dapat mengefektifitaskan pekerjaan yang harus 

dilakukan. 

b. Mempermudah bagi perusahaan memberikan job description bagi masing-

masing karyawan sehingga dapat memilih karyawan yang benar-benar sesuai dengan 

keahliannya. 

c. Memotivasi kerja karyawan untuk lebih produktif, merangsang karyawan 

untuk berkompetisi secara positif dalam lingkungan kerjanya, dan menimbulkan 

iklim organisasi yang mendukung produktivitas kerja karyawan,  karena dalam 

karakteristik pekerjaan terdapat target-target yang harus dicapai karyawan,  

Aldag dkk, (2000) dalam penelitian yang mereka lakukan membuktikan 

bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap motivasi kerja, kepuasan kerja, 

performance kerja, absensi, harapan terhadap pekerjaan, keterlibatan kerja, stress 

karena peran dan alienasi, dengan faktor-faktor tersebut maka karyawan akan 

memiliki motivasi kerja dan produktivitas kerja yang tinggi. 

 Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan kegunaan karakteristik 

pekerjaan yaitu memberi deskripsi pekerjaan bagi karyawan, mempermudah 

perusahaan membuat job description, memotivasi karyawan untuk lebih 
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meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi kerja, yang pada akhirnya akan 

mendukung efektivitas organisasi secara keseluruhan. 

 
C. Hubungan antara Karakteristik Pekerjaan dengan Komitmen Organisasi 

Jumlah tenaga kerja yang berlebih di Indonesia, membuat beberapa 

perusahaan tertentu merasa memiliki posisi tawar yang tinggi, sehingga manusia atau 

karyawan lebih dianggap sebagai alat produksi layaknya mesin-mesin. Menurut 

Kuntjoro (2002) perusahaan semacam ini kurang mengganggap penting akan arti 

komitmen, kepuasan kerja atau kualitas kerja, karena pasar tenaga kerja yang ada 

memungkinkan bagi mereka untuk mengganti keberadaan karyawan yang merasa 

tidak sesuai dengan kepentingan mereka dengan karyawan baru. Perusahaan 

semacam ini umumnya memiliki  pemikiran cost untuk meningkatkan kepuasan akan 

lebih tinggi dibanding dengan benefit yang akan diperoleh. Pemikiran yang demikian 

merupakan pemikiran yang keliru dan sama sekali tidak benar. Jika hal ini terjadi 

sama artinya perusahaan meletakkan bom waktu sebab ketidakpuasan karyawan akan 

memunculkan reaksi-reaksi negatif yang akan merugikan perusahaan itu sendiri. 

Reaksi negatif yang muncul misalnya karyawan sering mangkir, melakukan sabotase, 

menjadi agresif yang destruktif, hasil kerja yang menurun, angka turn over yang 

tinggi, dan lain-lain. 

Upaya mengatasi segala macam permasalahan yang menyangkut masalah 

ketenagakerjaan tersebut, harus dapat dicari suatu jalan yang terbaik bagi keduanya 

yaitu bagi perusahaan dan para karyawan, sebab apabila masalah ketenagakerjaan ini 

berlarut-larut, tidak adil dan tidak terselesaikan, maka akan menyebabkan karyawan 
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tidak taat pada peraturan perusahaan, misalnya ogah-ogahan dalam bekerja, mangkir 

atau membolos kerja, tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya, kurang bisa 

bekerjasama bahkan keluar dari pekerjaan tersebut. Riset mengenai perilaku individu 

di dalam organisasi menunjukkan bahwa komitmen merupakan salah satu faktor kerja 

yang penting bagi perusahaan, karena mengandung kekuatan mempengaruhi perilaku 

karyawan.   

Tyasworo (1996) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa karyawan yang 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaannya akan bersedia bekerja keras 

dan memiliki motivasi dimana hal ini berkaitan dengan kepuasan karyawan yang 

bersangkutan.  Mengingat kepuasan merupakan salah satu tujuan yang ingin dipenuhi 

dan dicapai oleh karyawan dalam bekerja sehingga bila tujuan itu gagal atau tidak 

terpenuhi maka kemungkinan  yang terjadi adalah adanya frustrasi yang dialami oleh 

karyawan.  

Situasi dan kondisi perusahaan sangat mendukung suatu pekerjaan dapat 

dilakukan dengan baik. Karakteristik pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan 

keahlian karyawan merupakan persoalan yang tidak bisa diabaikan dalam bidang 

psikologi industri. Sebagai contoh karyawan melakukan pekerjaan bervariasi dan 

tidak monoton akan lebih menantang dan mencegah dari kebosanan terhadap 

pekerjaannya dan itu akan menghindarkan karyawan dari kejenuhan dan kelelahan 

psikologis, serta akan meningkatan rasa percaya diri. Hal ini sesuai dengan pendapat 

As’ad (1992), yang menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan merupakan salah satu 

faktor yang menentukan kesesuaian orang dengan suatu bidang pekerjaan tertentu, 

dan memungkinkan seseorang untuk lebih berhasil dalam bidang yang ditekuninya 



 27

karena karyawan tersebut akan mempunyai tanggungjawab besar terhadap 

pekerjaannya, memiliki minat yang besar terhadap pekerjaan dan semakin 

berorientasi di bidang pekerjaannya.  

Karakteristik pekerjaan akan membawa konsekuensi yang berbeda pada 

komitmen organisasi karyawan. Karakteristik pekerjaan yang sesuai dengan harapan 

karyawan akan menimbulkan kepuasan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Wexley dan 

Yukl (As’ad, 1999) bahwa suatu pekerjaan dengan tingkat kekayaan pekerjaan yang 

tinggi akan memotivasi karyawan yang selanjutnya dapat meningkatkan prestasi kerja 

serta akan menghindari sikap dan perilaku yang menghambat pencapaian tujuan 

perusahaan yang berarti ia memiliki komitmen pada perusahaan,  

Karakteristik pekerjaan yang mampu memberi diskripsi kepada semua 

karyawan mengenai jenis-jenis pekerjaan dan tugas-tugas yang dapat 

mengidentifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan dapat didesain untuk membantu 

karyawan agar merasakan apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu perusahaan atau 

organisasi perlu mengusahakan agar karyawan dapat mempunyai pandangan yang 

baik terhadap karakteristik pekerjaan yang dilakukan agar keadaan psikologis 

karyawan sehat. Sebagai contoh karyawan yang melakukan pekerjaan bervariasi akan 

lebih menantang dan mencegah dari kebosanan terhadap pekerjaannya dan itu akan 

menghindarkan karyawan dari kejenuhan dan kelelahan psikologis, serta akan 

meningkatkan komitmennya pada organisasi. 

Karakteristik pekerjaan merupaka n dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-

sifat tugas dalam pekerjaan jika salah satu tidak ada, maka karyawan akan mengalami 

gangguan psikologis yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. 
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Aldag (1990) dalam penelitiannya membuktikan bahwa karakteristik pekerjaan 

berpengaruh terhadap motivasi kerja, absensi, performance kerja, harapan terhadap 

pekerjaan, keterlibatan kerja, stres karena peran dan aliansi. Ditambahkan oleh 

Simms (dalam Gibson dkk, 1996) agar mempunyai arti, pekerjaan harus mencakup 

variasi ketrampilan, identitas tugas, arti tugas, otonomi, umpan balik, tantangan 

dalam pekerjaan, kesepakatan dengan teman kerja dan kesempatan persahabatan. 

Masing-masing isi pekerjaan merupakan dimensi-dimensi inti pekerjaan yang 

tercakup dalam karakteristik jabatan, sehingga dengan adanya kesesuaian karyawan 

terhadap karakteristik jabatannya akan membuat pekerjaan yang dijalaninya semakin 

berarti, sehingga karyawan akan semakin berorientasi di bidang pekerjaannya. 

Karyawan akan menekuninya dengan konsentrasi dan tanggungjawab yang disertai 

perasaan senang sampai diperoleh hasil yang memuaskan dan tinggi kualitasnya dan 

dapat meningkatkan komitmen karyawan pada organisasinya. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : “Ada hubungan positif antara karakteristik pekerjaan dengan komitmen 

organisasi. Semakin tinggi atau baik karakteristik pekerjaan maka akan semakin 

tinggi komitmen organisasi, begitu pula sebaliknya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas  :  Karakteristik Pekerjaan 

2. Variabel tergantung :  Komitmen organisasi  

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah penegasan arti dari kontrak atau variabel yang 

digunakan dengan cara tertentu untuk mengukurnya, sehingga pada akhirnya akan 

menghindari salah pengertian dan penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini 

Untuk itu dikemukakan definisi operasional sebagai berikut : 

1. Karakteristik pekerjaan 

Karakteristik pekerjaan adalah sifat yang berbeda antara jenis pekerjaan yang 

satu dengan yang lainnya yang bersifat khusus dan merupakan inti pekerjaan yang 

berisikan sifat-sifat tugas yang ada di dalam semua pekerjaan serta dirasakan oleh 

para pekerja sehingga mempengaruhi perilaku pekerja terhadap pekerjaannya. 

Karakteristik pekerjaan diukur dengan skala karakteristik pekerjaan dengan aspek-

aspeknya yaitu variasi ketrampilan, otonomi, umpan balik, arti tugas, identitas tugas, 

tantangan dalam pekerjaan, kesepakatan dengan teman sekerja, kesempatan 

persahabatan. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin baik 

karakteristik pekerjaan, dan sebaliknya. 
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2. Komitmen organisasi   

komitmen organisasi merupakan perasaan psikologis seseorang terhadap 

organisasi tempat subyek melakukan aktivitasnya, perasaan psikologis itu berupa janji 

(promise), rasa bertanggung jawab (responsibility), loyal kepada organisasi, perasaan ini 

akan tampak dalam perilaku seseorang dalam organisasi dan tetap mempertahankan 

keanggotaannya serta percaya pada nilai-nilai dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi 

dalam penelitian ini diungkap menggunakan skala komitmen organisasi yang disusun 

berdasarkan aspek-aspek komitmen organisasi yang meliputi a) penerimaan penuh 

dan kepercayaan yang kuat pada nilai-nilai dan tujuan organisasi; b) keinginan kuat 

untuk bekerja keras demi kepentingan organisasi; c) keinginan kuat untuk tetap 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Semakin tinggi skor skala komitmen 

organisasi  yang diperoleh subjek menunjukkan semakin tinggi pula komitmen 

organisasi pada subjek dan sebaliknya. 
 

 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi penelitian merupakan faktor utama yang harus ditentukan sebelum 

kegiatan penelitian dilakukan. Populasi adalah daerah generalisasi yang akan dikenai 

kesimpulan dari hasil penelitian. Hadi (1995) mengatakan populasi merupakan 

sejumlah individu yang mempunyai satu ciri atau sifat yang sama. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. Timatex  Salatiga Bagian Produksi 

yang berjumlah kurang lebih 400 karyawan.  

2. Sampel 

Sampel adalah  bagian dari populasi (Soeramto, 1989). Wakil atau  sampel  

inilah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan terhadap populasi. Sampel dalam 
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penelitian ini bersifat random sample yaitu jenis sampel yang diambil secara acak 

dengan mendasarkan pada karakteristik atau ciri-ciri. Sampel penelitian ini adalah 

karyawan PT. Timatex bagian produksi dengan karakteristik : a) karyawan tetap; b) 

masa kerja > 2 tahun; c) pendidikan minimal SLTA. 

 
3. Sampling  

Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling. yaitu penentuan 

sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkut paut yang erat dengan  ciri-ciri atau sifat yang sudah ditentukan sebelumnya 

dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat dipilih menjadi sampel penelitian 

(Hadi, 1995). 

 

D.  Metode dan Alat Pengambilan Data 

 
1. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. 

Menurut Hadi (1990), angket adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab atau 

dikerjakan oleh orang yang menjadi subjek penelitian tersebut. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa angket mendasarkan ciri-ciri pada anggapan bahwa : 

a. Subjek adalah orang yang tahu keadaan dirinya 

b. Apa yang dinyatakan subjek kepada penyelidik adalah benar dan dapat 

dipercaya. 

c. Jawaban atau interpretasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh penyelidik. 
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Angket dalam penelitian ini berbentuk tertutup, yaitu bentuk pernyataan 

dimana subjek yang dikenai angket tinggal memilih jawaban-jawaban yang telah 

disediakan dalam angket tersebut.  Jadi jawabannya telah diberikan, subjek tidak 

dapat memberikan jawaban yang seluas-luasnya yang mungkin dikehendaki oleh 

subjek yang bersangkutan. Sedangkan cara pengisian angket adalah secara langsung, 

yaitu angket yang diberikan kepada subjek yang dikenai, tanpa menggunakan 

perantara.   

 
2. Alat ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian skala komitmen organisasi  dan 

karakteristik pekerjaan. Penggunaan skala pada penelitian ini didasarkan atas 

karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi yang dikemukakan oleh Azwar (1999), 

yaitu: 

1. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan indikator perilaku dari 

atribut yang bersangkutan.  

2. Atribut psikologis diungkap secara tidak langsung lewat indikator-indikator 

perilaku yang diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem.  

3. Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau “salah”. 

Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-

sungguh. 

1. Skala karakteristik pekerjaan  

Skala karakteristik pekerjaan dalam penelitian ini merupakan skala yang 

disusun Djunaidi (1995).  Skala karakteristik pekerjaan disusun berdasarkan aspek-
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aspek yang dikemukakan oleh Sims et.al (1976) yaitu variasi ketrampilan, otonomi, 

umpan balik, arti tugas, identitas tugas, tantangan dalam pekerjaan, kesepakatan 

dengan teman sekerja, kesempatan persahabatan. 

Skala karakteristik pekerjaan ini terdiri dari 48 aitem, terdiri dari 24 aitem 

bersifat favorable dan 24 aitem unfavorable dan pernah diujicobakan oleh Djunaidi 

(1995), dengan hasil  koefisien  validitas  (rbt)  0,258 sampai  dengan  0,661 dengan  

p < 0,05 dan koefisien reliabilitas (rtt) = 0,904 (diujikan pada 60 karyawan sebagai 

responden). 

Penilaian jawaban mempunyai penyebaran skor yang interval dan berjarak 

sama yaitu bergerak satu sampai dengan empat. Skor untuk aitem-aitem yang 

mendukung objek sikap secara positif (favorable) adalah:  

a. SS : Sangat Sesuai skor : 4 
b. S : Sesuai   skor : 3 
c. TS : Tidak Sesuai  skor : 2 
d. STS : Sangat Tidak Sesuai skor : 1 
 

Skor untuk aitem-aitem yang tidak mendukung objek sikap unfavorable adalah: 

a. SS : Sangat Sesuai skor : 1 
b. S : Sesuai   skor : 2 
c. TS : Tidak Sesuai  skor : 3 
d. STS : Sangat Tidak Sesuai skor : 4 
 
 

2. Skala komitmen organisasi  

Komitmen organisasi dalam penelitian ini diungkap menggunakan skala 

komitmen organisasi yang pernah diujicobakan oleh Yolandari (2006) dengan 

koefsien validitas (item-total correlation) bergerak dari 0,2590 – 0,7396 dengan rtabel 

0,254 dan koefisien Alpha sebesar 0,9198.  Skala komitmen organisasi ini disusun 

berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Steers dan Porter (1985), yaitu:  
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a) penerimaan penuh dan kepercayaan yang kuat pada nilai-nilai dan tujuan 

organisasi; b) keinginan kuat untuk bekerja keras demi kepentingan organisasi;  

c) keinginan kuat untuk tetap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.  

Aitem pada skala komitmen organisasi berjumlah 40 aitem terdiri dari 19 

pernyataan bersifat favorable dan 21 pernyataan  unfavorable.   Sistem skoring yang 

digunakan adalah skala empat dengan empat alternatif jawaban, yaitu sangat sesuai 

(SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). Skoring untuk 

jawaban item yang bersifat favorable :  

Penilaian jawaban mempunyai penyebaran skor yang interval dan berjarak 

sama yaitu bergerak satu sampai dengan empat. Skor untuk aitem-aitem yang 

mendukung objek sikap secara positif (favorable) adalah:  

a. SS : Sangat Sesuai skor : 4 
b. S : Sesuai   skor : 3 
c. TS : Tidak Sesuai  skor : 2 
d. STS : Sangat Tidak Sesuai skor : 1 

 
Skor untuk aitem-aitem yang tidak mendukung objek sikap unfavorable adalah: 

a. SS : Sangat Sesuai skor : 1 
b. S : Sesuai   skor : 2 
c. TS : Tidak Sesuai  skor : 3 
d. STS : Sangat Tidak Sesuai skor : 4 
 
 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas dan reliabilitas merupakan dua hal yang saling berkaitan dan sangat 

berperan dalam menentukan kualitas alat ukur. Kualitas alat ukur tersebut sangat 

menentukan berhasil tidaknya suatu hasil penelitian, dengan demikian suatu alat ukur 

sebelum digunakan haruslah memiliki syarat validitas dan reliabilitas sehingga alat 

ukur tersebut tidak menyesatkan hasil pengukuran suatu penelitian (Azwar, 1995) 
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Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat alat ukur tes melakukan 

fungsi ukurnya. Cara menyeleksi aitem sering dilakukan dalam berbagai bentuk 

pengukuran yaitu dengan menguji antara skor aitem dengan  skor total aitem. Dalam 

hal ini apabila koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara fungsi 

aitem dengan fungsi tes secara keseluruhan, prosedur ini disebut validitas aitem 

dengan menggunakan kriteria internal yaitu dengan cara mengkorelasikan skor tiap-

tiap aitem dengan skor total aitem. Untuk menguji validitas skala komitmen 

organisasi  dan skala perilaku prososial perawat digunakan validitas aitem dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment dari pearson (Hadi, 2000).  

(ΣX) (ΣY) 
                            ΣXY -  
                                                  N  
      rxy  =        
                                    (ΣX)2                             (ΣY)2 
                 ΣX2 -                    ΣY2 -  
                                       N                         N        
 

Keterangan : 
rxy =  koefisien korelasi antara skor aitem dengan skor total 
ΣX =  jumlah skor tiap-tiap aitem 
ΣY =  jumlah skor total aitem  
ΣXY =  jumlah hasil kali antara skor tiap aitem dengan skor total 
 N =  jumlah subjek 

 
Hasil korelasi dengan rumus product moment masih berupa angka kasar, 

sehingga koefisien korelasi tersebut belum dapat dijadikan koefisien validitas alat 

ukur yang sebenarnya karena mempunyai kelebihan bobot (over estimate), dan ini 

akibat dari nilai aitem yang dikorelasi dengan nilai total ikut sebagai komponen dari 

nilai total tersebut. Maka untuk lebih cermat dalam mendapatkan nilai validitas 

dikoreksi menggunakan part whole correction. 
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rtp   . SDt - SDp                         
      rbt  =        
                          SDt

2  + SDp
2 – 2 rtp . SDt . SDp            

 
 

Keterangan : 
                      rtp   =  koefisien korelasi product moment 
                      rbt   =  koefisien korelasi part whole 
                      SDt =  standar deviasi total 

       SDp = standar deviasi faktor         

 

Adapun alasan menggunakan validitas product moment dan part whole adalah :  

1) Dapat digunakan untuk butir dikotomi dan non dikotomi.  

2) Tidak terikat butir dengan tingkat kesukaran seimbang atau hampir seimbang.  

3) Dapat digunakan untuk menguji tes ataupun angket. 

4) Jika ada jawaban kosong kasusnya dapat digugurkan (Hadi, 2000) 

 
2.  Reliabilitas  

 Hadi (2000) menjelaskan bahwa pada prinsipnya suatu alat ukur dikatakan 

reliabel bila alat tersebut mampu menunjukkan sejauhmana pengukuran itu dapat 

memberikan hasil yang relatif sama bila dilakukan pengukuran kembali terhadap 

subjek yang sama.  Reliabilitas dapat ditentukan dengan menggunakan teknik Hoyt. 

dengan rumus sebagai berikut: 

MKe 
                      rtt = 1 -  
                                    MKs        

             Keterangan : 
                      rtt      =   indeks reliabilitas alat ukur 
                     MKe  =  mean kuadrat error 
                     MKs  =  mean kuadrat subjek 

             1       =  bilangan konstan   
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F. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis statistik. Hal ini digunakan dengan pertimbangan bahwa statistik 

menunjukkan kesimpulan penelitian dengan memperhitungkan faktor-faktor 

kesalahan, sedangkan pertimbangan lain adalah : 

1. Statistik bekerja dengan angka-angka, artinya angka tersebut menunjukkan 

jumlah atau frekuensi dan nilai. 

2. Statistik bersifat objektif, sehingga unsur-unsur subjektif dapat dihindari, dalam 

arti statistik sebagai alat penilai tidak dapat berbicara lain selain apa adanya. 

3. Statistik bersifat universal dalam arti dapat digunakan semua  bidang penelitian 

(Hadi, 1995). 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis  Product Moment  

dengan alasan bahwa metode ini tepat untuk mengetahui hubungan antara satu 

variabel bebas dan satu variabel tergantung.  Adapun rumus teknik korelasi product 

moment adalah sebagai berikut : 

 (ΣX) (ΣY) 
                       ΣXY -  

                                N  
      rxy  =        

                        (ΣX)2                          (ΣY)2 
     ΣX2 -                   ΣY2 -   
                           N                        N        

 
Keterangan : 
rxy = koefisien korelasi antara karakteristik pekerjaan dengan  
               komitmen organisasi  
∑XY   = jumlah hasil kali variabel karakteristik pekerjaan dengan  
               komitmen organisasi. 
∑X = jumlah nilai variabel karakteristik pekerjaan  
∑Y       = jumlah nilai variabel  komitmen organisasi  
N   = jumlah subjek yang diteliti  
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Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik analisis 

product moment  (Hadi, 2000) adalah : 

1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung merupakan hubungan 

linier atau garis lurus. 

2. Bentuk distribusi variabel bebas dan variabel tergantung merupakan atau 

mendekati distribusi normal. 

3. Data yang digunakan berupa data interval. 

Selanjutnya untuk mengetahui aspek mana yang paling berpengaruh pada 

variabel karakteristik pekerjaan  dengan komitmen organisasi, peneliti akan 

menganalisis ulang dengan menggunakan analisis faktorial atau dengan 

menggunakan reduksi bertahap (stepwise) yaitu : menggunakan aspek-aspek yang ada 

dalam variabel independent sebagai variabel prediktor. Adapun rumus yang dapat 

digunakan yaitu regresi dengan 8 prediktor sebagai berikut: 

 
 Ry1,2 ,3   =          a1ΣX1Y + a2ΣX2Y + a3ΣX3Y + a4ΣX4Y... a8ΣX8Y   

                                                          ΣY2     

Keterangan : 
Ry1,2,3 = koefisien korelasi tiga prediktor karakteristik pekerjaan  dengan komitmen 

organisasi 
a1 = koefisien prediktor variasi keterampilan 
a2 = koefisien prediktor otonomi 
a3 =  koefisien prediktor umpan balik 
a4 =  koefisien prediktor arti tugas 
a5 = koefisien prediktor identitas tugas 
a6 =  koefisien prediktor tantangan dalam pekerjaan 
a7 =  koefisien prediktor kesepakatan dengan teman sekerja 
a8 =  koefisien prediktor kesempatan persahabatan 
ΣX1y = jumlah produk antara variasi keterampilan dengan komitmen organisasi 
ΣX2y = jumlah produk antara otonom dengan komitmen organisasi 
ΣX3y = jumlah produk antara umpan balik dengan komitmen organisasi 
ΣX4y = jumlah produk antara arti tugas dengan komitmen organisasi 
ΣX5y = jumlah produk antara identitas tugas dengan komitmen organisasi 
ΣX6y = jumlah produk antara tantangan dalam pekerjaan dengan komitmen 

organisasi 
ΣX7y = jumlah produk antara kesepakatan dengan teman sekerja dengan komitmen 

organisasi 
ΣX8y = jumlah produk antara kesempatan persahabatan dengan komitmen 

organisasi 
ΣY2 =  jumlah kuadrat kriterium komitmen organisasi 
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BAB  IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

1.  Orientasi kancah penelitian 

a. Sejarah Berdirinya PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries  

Salatiga. PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries atau sering disingkat PT. 

TIMATEX selesai dibangun pada awal tahun 1976 di atas tanah seluas ±5,6 ha. 

Perusahaan tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto dan Menteri Perindustrian 

M. Yusuf pada tanggal 7 Januari 1976. 

 PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries Salatiga merupakan perusahaan 

perseroan terbatas dan termasuk dalam group manunggal yang berstatus PMA 

(Penanaman Modal Asing) yaitu antara perusahaan Indonesia dan perusahaan 

Jepang. Perusahaan tersebut adalah: 

1) Mitsui & Co. adalah perusahaan mesin industri di Jepang. 

2) Ichimura & Co. adalah perusahaan mesin industri di Jepang yang 

menanamkan modalnya dengan mengirimkan mesin-mesin tekstil kepada 

PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries Salatiga. 

b. Lokasi PT. TIGA MANUNGGAL SYNTHETIC INDUSTRIES. 

 PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries Salatiga adalah perusahaan tekstil 

yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman No. 1 Salatiga, tepatnya di jalan Raya 

Salatiga – solo Km. 2,3, sedangkan kantor pusatnya di Wisma Argo Manunggal 

Gatot Subroto Kav 22 Jakarta. Adapun alasan didirikannya perusahaan dilokasi 
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tersebut karena beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut: 

1) Letaknya yang strategis 

Perusahaan berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Salatiga sehingga mudah 

dalam sarana transportasi bahan baku, bahan penolong, bahan bakar, maupun 

hasil lokasi. 

2) Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil 

Di Salatiga dan sekitarnya tersedia tenaga kerja yang terampil dan cukup 

banyak sehingga mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan 

oleh PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries Salatiga. 

3) Tersedianya sumber air yang mencukupi 

PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries Salatiga dalam proses produksinya 

terutama dalam proses penganjian dan proses pencelupan memerlukan air 

yang banyak. Di Salatiga tersedia sumber air yang melimpah yang dapat 

diperoleh dengan sumur artesis di sekitar lingkungan pabrik. 

c. Bidang Usaha PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries Salatiga. 

Bidang usaha PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries Salatiga adalah bidang 

tekstil. PT. TIMATEX memproduksi kain tekstil yang terdiri atas kain jadi dan kain 

setengah jadi (Grey). PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries Salatiga memasarkan 

hasil produksinya baik di pasar domestik maupun di pasar luar negeri , yaitu dengan 

cara mengekspor. PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries Salatiga mengekspor 

hasil produksinya sebagian besar ke Timur Tengah. 

d. Struktur Organisasi PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries 

Salatiga. Suatu perusahaan pasti mempunyai susunan organisasi, struktur organisasi 

yang menunjukkan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi dan posisi maupun 
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orang yang mempunyai kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yng 

berbeda. Agar kegiatan organisasi perusahaan berjalan dengan lancar, maka 

diperlukan pembagian tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang 

terarah dan jelas, dengan demikian masing-masing bagian dalam organisasi dapat 

melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang ada. 

Struktur organisasi perusahaan dibentuk dengan maksud untuk menjamin 

penyelenggaraan kerja yang baik, juga menunjukkan alur wewenang dan tanggung 

jawab karyawan dalam perusahaan. Struktur organisasi merupakan suatu hubungan 

wewenang dan tanggungjawab antar fungsional atau personalia dalam perusahaan. 

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan wewenang dan tanggung jawab antar 

fungsional atau personalia dalam pengelolaan suatu  perusahaan. 

Sebuah organisasi agar dalam pencapaian tujuan dapat terarah dan tidak ada 

penyimpangan, maka diperlukan suatu struktur organisasi. Struktur organisasi 

adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat 

karyawan, tugas, serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu 

dalam kesatuan yang utuh. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas bentuk organisasi pada PT. TIGA 

MANUNGGAL SYNTHETIC INDUSTRIES SALATIGA termasuk ke dalam 

bentuk organisasi garis dan staf, karena didasarkan atas fungsi-fungsi yang ada di 

dalam organisasi tersebut. Struktur seperti ini memberikan keuntungan antara lain 

kedisiplinan yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih jelas dan diperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya dari para ahli. Struktur organisasi yang ada pada PT. 

Tiga Manunggal Synthetic Industri Salatiga dapat dilihat pada lampiran: 
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 Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada PT. Tiga 

Manunggal Synthetic Industries Salatiga adalah: 

1) Factory Manager, Tugas dan tanggung jawab dari Factory manager 

adalah : 

(a) Mendelegasikan wewenang sesuai dengan bidangnya masing-masing  

(b) Menyatukan seluruh aktifitas di dalam perusahaan sehingga akan 

tercipta team work yang harmonis. 

(c) Menentukan kebijakan perusahaan. 

(d) Melakukan pengawasan kerja tiap departemen dalam menjalankan 

tugas sehari-hari. 

2) Wakil Factory Manager. Secara umum tugas Wakil dalam 

melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan, Factory Manager memberikan 

mandat kepada Wakil Factory Manager untuk menangani dan menyelesaikannya. 

3) Staf Ahli. Staf ahli disini adalah tenaga kerja dengan ketrampilan khusus 

pada bidang tertentu, sedangkan staf ahli dalam hal teknis dan merupakan tenaga 

asing yang berasal dari Jepang. Tugas dari tenaga ahli bidang teknis adalah : 

(a) Membantu memberikan arahan kepada Departemen yang bersangkutan 

dalam hal penanganan proses produksi terutama bila terjadi kesalahan 

dalam proses produksi. 

(b) Mengusulkan kepada pimpinan perusahaan tentang perusahaan tentang 

perbaikan standar kerja maupun penungkatan efisiensi di masing msing 

Departemen. 
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(c) Membuat buku pedoman secara teknis untuk masing-masing Kepala 

Departemen sekaligus sebagai laporan kepada Pimpinan Perusahaan 

mengenai  hasil kerja. 

4) Departemen Umum/Personalia. Tugas dari Departemen personalia 

adalah sebagai berikut : 

(a) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang bersifat umum maupun 

mengenai kepegawaian. 

(b) Menyiapkan dan menyempurnakan peraturan umum perusahaan yang 

nenyangkut bidang organisasi personalia. 

(c) Menguasai termasuk memonitor tindakan-tindakan Manajer dalam 

kegiatan pengadaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya 

manusia. 

(d) Mengatur dan menyelenggarakan tentang tata tertib perusahaan yang 

semua meliputi tugas keseharian, juga mengadakan rekruitmen tenaga 

kerja, pengelolaan tenaga kerja dan pelaksanaan PHK, melaksanakan 

peraturan mengenai pemberian gaji dan upah buruh, mengurus 

pelaksanaan Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK). 

5) Departemen Biro Produksi. Tugas dari Departemen biro produksi (PPC) 

adalah sebagai berikut : 

(a) Merencanakan jenis buatan design kain sesuai dengan sample order. 

(b) Merencanakan jumlah produk baru yang akan diproduksi dengan 

memperhitungkan prospek dan selera pasar. 

(c) Memeriksa hasil produksi dan melaksanakan pengawasan terhadap 

keluar masuknya barang nproduksi di gudang. 
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(d) Mengadakan hasil pendataan mengenai hasil produksi. 

6) Departemen Weaving. Tugas dari Departemen Weaving adalah sebagai 

berikut : 

(a) Mengadakan pemeliharaan mesin weaving dengan menjalankan secara 

tertib dan teratur sehingga produksi dapat berjalan dengan lancar. 

(b) Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dari berbagai aktifitas mesin 

yang ada dalam departemen. 

7) Departemen Finishing.Tugas dari Departemen finishing adalah sebagai 

berikut: 

(a) Mengadakan pemeliharaan mesin finishing dengan menjalankan secara 

tertib dan lancar sehingga kegiatan finishing berjalan dengan baik dan 

lancar. 

(b) Mengadakan koordinasi dari berbagai a\ktivitas mesin yang ada dalam 

departemennya sehingga terjalin kerja sama yang baik. 

(c) Mengadakan proses preheadset, dyeing, inspecting, dan packing. 

      8) Departmen Keuangan. Tugas dari Departemen keuangan adalah sebagai 

berikut : 

(a) Mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran uang kas 

perusahaan. 

(b) Memberikan / membuat laporan keuangan kepada kantor pusat mengenai 

penggunaan uang sesuai budget. 

(c) Merencanakan kebutuhan keuangan secara garis besar untuk bulan yang 

akan datang yang dilaporkan kepada kantor pusat untuk mencairkan 

anggaran. 
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     9) Departemen power. Tugas dari Departemen power adalah: 

(a) Mengadakan pemeliharaan terhadap alat-alat produksi dan bangunan 

(b) menyediakan dan mendistribusikan tenaga listrik dan uap untuk 

kepentingan perusahaan sesuai dengan kebutuhan. 

 

Tabel 1  
Jumlah Karyawan Timatex  

 

Bagian 
Laki-Laki Wanita Total  

PC/BIRO PRODUKSI 

FALSE TWISTING 

GUDANG 

WEAVING/WINDER 

SIZING/DRAWING 

INSPECTION 

DYEING/FINISHING 

VERPACKING 

POWER 

ACC/PENGADAAN 

PERSONALIA 

6 

25 

13 

118 

30 

10 

48 

18 

43 

4 

10 

 

4 

78 

3 

324 

137 

29 

5 

40 

2 

6 

5 

 

10 

103 

16 

442 

167 

39 

53 

58 

45 

10 

15 

JUMLAH TOTAL 
325 633 958 

Sumber : PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries Salatiga, 2006 

 

  

2.  Penyusunan Alat Pengumpul Data 

Penelitian ini  menggunakan dua skala yaitu skala karakteristik pekerjaan dan 

skala komitmen organisasi. 
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a. Skala karakteristik pekerjaan  

Skala karakteristik pekerjaan digunakan untuk mengungkap karakteristik 

pekerjaan. Skala karakteristik pekerjaan dalam penelitian ini merupakan skala yang 

disusun Djunaidi (1995) berdasarkan aspek-aspek atau teori  karakteristik pekerjaan 

yang dikemukakan oleh Sims et al (1976) meliputi aspek variasi keahlian, identitas 

tugas, arti tugas, otonomi, umpan  balik, tantangan dalam pekerjaan, kesepakatan 

dengan teman sekerja, kesempatan persahabatan. 

Skala ini berjumlah 48 aitem yang terdiri dari 24 aitem favourable dan 24 

aitem unfavourable. Skoring setiap aitem bergerak dari satu sampai empat, dengan 

penyekoran sebagai berikut:  

Alternatif jawaban Skor aitem 
favorable 

Skor aitem 
unfavorable 

SS      = Sangat sesuai 4 1 
S        = Sesuai 3 2 
TS      = Tidak sesuai 2 3 
STS    = Sangat tidak sesuai 1 4 

 

Tabel 2 
Blue Print Skala Karakteristik Pekerjaan  

Sebelum Uji Coba 
 

Nomor Aitem Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Variasi keahlian 1,3,5 7,9,11 6 
Identitas tugas 13,15,17 19,21,23 6 
Arti tugas 25,27,29 31,33,35 6 
Otonomi 37,39,41 43,45,47 6 
Umpan  balik 2,4,6 8,10,12 6 
Tantangan dalam pekerjaan 14,16,18 20,22,24 6 
Kesepakatan dengan teman sekerja 26,28,30 32,34,36 6 
Kesempatan persahabatan 38,40,42 44,46,48 6 

Jumlah 24 24 48 
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b. Skala komitmen organisasi   

Komitmen organisasi dalam penelitian ini diungkap menggunakan skala 

komitmen organisasi yang pernah diujicobakan oleh Yolandari (2006).  Skala 

komitmen organisasi ini disusun berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh 

Steers dan Porter (1985), yaitu: a) penerimaan penuh dan kepercayaan yang kuat 

pada nilai-nilai dan tujuan organisasi; b) keinginan kuat untuk bekerja keras demi 

kepentingan organisasi; c) keinginan kuat untuk tetap mempertahankan keanggotaan 

dalam organisasi.  

Aitem pada skala komitmen organisasi berjumlah 40 aitem terdiri dari 19 

pernyataan bersifat favorable dan 21 pernyataan  unfavorable.   Sistem skoring yang 

digunakan adalah skala empat dengan empat alternatif jawaban, yaitu sangat sesuai 

(SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). Skoring setiap 

aitem bergerak dari satu sampai empat, dengan penyekoran sebagai berikut:  

Alternatif jawaban Skor aitem 
favorable 

Skor aitem 
unfavorable 

SS      = Sangat sesuai 4 1 
S        = Sesuai 3 2 
TS      = Tidak sesuai 2 3 
STS    = Sangat tidak sesuai 1 4 

 
Tabel 3 

Blue Print Skala Komitmen Organisasi  
Sebelum Uji Coba 

 
Nomor Aitem Aspek Favorable Unfavorable Jumlah

Kepercayaan yang pasti dan 
penerimaan penuh atas nilai-nilai 
dan tujuan organisasi 

1,3,5,7,9,11,13 15,17,19,21, 
23,25 

13 

Keinginan untuk berusaha sekuat 
tenaga demi kepentingan organisasi 

27,29,31,33, 
35,37,39 

2,4,6,8,10, 
12,14 

14 

Keinginan untuk mempertahankan 
keanggotaan dalam organisasi. 

16,18,20,22, 
24,26,28 

30,32,34, 
36,38,40 

13 

Jumlah 21 19 40 
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3.  Pelaksanaan uji coba  

Uji coba skala dilaksanakan pada tanggal 10 – 15 Desember 2007. Uji coba 

dikenakan pada karyawan tetap PT. Timatex  Salatiga Produksi Bagian Weaving 

yang berjumlah 40 orang. Alat pengumpul data yang diujicobakan adalah skala 

karakteristik pekerjaan dan komitmen organisasi. Pembagian skala uji coba 

dikoordinasi langsung oleh Kepala Bagian Personalia dibantu para stafnya. Dari 40 

eksemplar yang dibagikan ternyata semua skala terkumpul dan langkah selanjutnya 

peneliti melakukan skor angka kasar yang kemudian diuji validitas dan 

reliabilitasnya. 

 
4. Perhitungan validitas dan reliabilitas 

Parameter indeks daya beda aitem diperoleh melalui korelasi antara skor 

masing-masing aitem dengan skor total, sehingga dapat ditentukan aitem-aitem yang 

layak dan yang tidak layak untuk dimasukkan dalam skala penelitian. Seleksi atau 

dasar pengambilan keputusan aitem yang valid dengan cara membandingkan nilai 

validitas (rbt) dengan nilai p pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai p < 0,05 maka 

aitem dikatakan valid, sebaliknya jika nilai p > 0,05 maka aitem dikatakan gugur. 

Hasil perhitungan validitas dan reliabilitas skala karakteristik pekerjaan 

menghasilkan 5 aitem yang gugur yaitu nomor 5,32,36,44,46 sehingga dari 48 aitem 

yang diujicobakan ada 43 aitem yang dinyatakan valid, koefisien validitas (rbt) 

berkisar 0,320 sampai 0,841; p < 0,05 dan koefisien reliabilitas (rtt) = 0,959. 

Susunan aitem skala yang valid dan yang gugur untuk skala karakteristik pekerjaan 

disajikan pada tabel 4. 
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Tabel 4 
Sebaran Aitem Skala Karakteristik Pekerjaan 

yang Valid dan Gugur 
 

Nomor Aitem 
Favourable Unfavourable Aspek 

Sahih Gugur Sahih Gugur 
Total 

Variasi keahlian 1,3 5 7,9,11  6 
Identitas tugas 13,15,17  19,21,23  6 
Arti tugas 25,27,29  31,33,35  6 
Otonomi 37,39,41  43,45,47  6 
Umpan  balik 2,4,6  8,10,12  6 
Tantangan dalam pekerjaan 14,16,18  20,22,24  6 
Kesepakatan teman sekerja  26,28,30  34 32,36 6 
Kesempatan persahabatan 38,40,42  48 44,46 6 

23 1 20 4 Total 24 24 48 

 

Hasil perhitungan validitas dan reliabilitas skala komitmen organisasi   

menghasilkan 3 aitem gugur yaitu nomor 8,20,35 sehingga dari 40 aitem yang 

diujicobakan ada 37 aitem yang dinyatakan valid, koefisien validitas (rbt) 0,288 

sampai 0,932 dengan p < 0,05, koefisien reliabilitas (rtt) sebesar 0,971. Susunan 

aitem yang valid dan yang skala komitmen organisasi disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5 
Sebaran Aitem Skala Komitmen Organisasi 

yang Valid dan Gugur 
 

Nomor Aitem 
Favourable Unfavourable Aspek 

Sahih Gugur Sahih Gugur 
Total 

Kepercayaan dan penerimaan 
penuh atas nilai-nilai dan 
tujuan organisasi 

1,3,5,7,9, 
11,13 

 15,17,19, 
21,23,25 

 13 

Keinginan berusaha sekuat 
tenaga demi kepentingan 
organisasi 

27,29,31, 
33,37,39 

35 2,4,6,10, 
12,14 

8 14 

Keinginan mempertahankan 
keanggotaan dalam 
organisasi. 

16,18, 22, 
24,26,28 

20 30,32,34, 
36,38,40 

 13 

19 2 18 1 Total 21 19 40 
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5.  Penyusunan alat ukur untuk penelitian dengan nomor urut baru 

  Langkah selanjutnya setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas yaitu 

butir-butir aitem yang sahih digunakan untuk mengambil data penelitian dengan cara 

memberi nomor urut baru, sedangkan butir-butir yang gugur tidak diikutsertakan 

dalam pengambilan data penelitian karena tidak memenuhi persyaratan validitas dan 

reliabilitas. Skala untuk penelitian dengan nomor urut baru pada tabel 6 dan  7. 

Tabel 6 
Susunan Aitem Skala Karakteristik Pekerjaan 

untuk penelitian dengan nomor urut baru 
Nomor Aitem Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Variasi keahlian 1(1),3(3) 7(6),9(8),11(10) 5 
Identitas tugas 13(12),15(14),17(16) 19(18),21(20),23(22) 6 
Arti tugas 25(24),27(26),29(28) 31(30),33(31),35(33) 6 
Otonomi 37(34),39(36),41(38) 43(40),45(41),47(42) 6 
Umpan  balik 2(2),4(4),6(5) 8(7),10(9),12(11) 6 
Tantangan dalam 
pekerjaan 

14(13),16(15),18(17) 20(19),22(21),24(23) 6 

Kesepakatan dengan 
teman sekerja  

26(25),28(27),30(29) 34(32) 4 

Kesempatan 
persahabatan 

38(35),40(37),42(39) 48(43) 4 

Jumlah 23 20 43 
Keterangan : nomor dalam tanda kurung ( ) adalah nomor aitem baru untuk penelitian 
 

Tabel 7 
Susunan Aitem Skala Komitmen Organisasi 
untuk penelitian dengan nomor urut baru 

Nomor Aitem Aspek Favourable Unfavourable Jumlah

Kepercayaan dan penerimaan 
penuh atas nilai-nilai dan 
tujuan organisasi 

1(1),3(3),5(5), 
7(7),9(8),11(10), 

13(12) 

15(14),17(16), 
19(18),21(19), 
23(21),25(23) 

13 

Keinginan berusaha sekuat 
tenaga demi kepentingan 
organisasi 

27(25),29(27), 
31(29),33(31), 
37(34),39(36) 

2(2),4(4),6(6),10(
9),12(11),14(13) 

12 

Keinginan mempertahankan 
keanggotaan dalam organisasi. 

16(15),18(17), 
22(20),24(22), 
26(24),28(26) 

30(28),32(30),34(3
2),36(33),38(35), 

40(37) 

12 

Jumlah 19 18 37 

Keterangan : nomor dalam tanda kurung ( ) adalah nomor aitem baru untuk 
penelitian 
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B. Pelaksanaan Penelitian 

1. Penentuan subjek penelitian 

Populasi penelitian adalah karyawan produksi PT. Timatex Salatiga bagian 

weaving yang berjumlah 442 orang. Adapun sampel penelitian adalah karyawan 

yang memiliki karakteristik : a) karyawan tetap; b) masa kerja > 2 tahun; c) 

pendidikan minimal SLTA. Teknik sampling yang digunakan adalah purpossive 

random sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau 

sifat tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya dan mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dapat dipilih menjadi sampel penelitian. Berdasarkan karakteristik  yang 

ditetapkan ada sekitar 120 karyawan yang memenuhi syarat, dari jumlah tersebut 

diambil 40 karyawan untuk uji coba dan 70 orang untuk penelitian. 

 
2.  Pelaksanaan pengumpulan data 

Pelaksanaan pengumpulan data penelitian dilakukan pada tanggal 7 sampai 

12 Januari 2008. Pembagian skala dikoordinasi langsung oleh Kepala Bagian 

Personalia. Karena kesibukan aktivitas subjek pengisian skala tidak secara langsung 

pada saat penyebaran namun dalam jangka waktu beberapa hari. Untuk 

mengantispasi agar skala tidak diisi oleh orang lain, sebelum memberikan skala, 

peneliti menginformasikan dan menekankan kepada Personalia yang mengkoordinir 

pembagian skala agar: 1) skala tersebut harus diisi sendiri oleh subjek, 2) skala yang 

diisi tidak akan berpengaruh terhadap posisi subjek di tempat kerja, 3) skala yang 

diisi akan bermanfaat bagi pengembangan kualitas kerja subjek dan instansi tempat 

bekerja. Pengumpulan data penelitian dari 80 bendel skala yang dibagikan  terdapat 
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10 skala yang tidak kembali sehingga terdapat  70 eksemplar skala yang memenuhi 

syarat untuk diskoring. Langkah selanjutnya peneliti melakukan skoring dan 

memasukkan pada tabulasi data kemudian data dianalisis yaitu untuk uji validitas 

dan reliabilitas serta menguji hipotesis secara langsung. 

 

3.  Pelaksanaan skoring 

Skor untuk masing-masing skala bergerak dari satu sampai empat dengan 

memperhatikan sifat aitem favourable dan unfavourable. Skor tertinggi dari masing-

masing aitem adalah empat sedang nilai terendah adalah satu, kemudian skor yang 

diperoleh dari subyek penelitian dijumlahkan untuk masing-masing skala. Total skor 

dari skala yang diperoleh subjek ini akan dipakai dalam analisis data.  

 
C. Analisis Data 

1. Uji asumsi 

Uji asumsi yang dipakai pada penelitian ini yaitu uji asumsi normalitas dan 

linieritas. Kedua uji asumsi ini digunakan sebagai syarat menggunakan analisis 

product moment (Hadi, 2000). Uji asumsi perlu dilakukan pada teknik statistik 

parametrik karena umumnya pada teknik parametrik pengambilan sampel dengan 

sistem random menggunakan jumlah sampel besar  dan selain itu sumber data yang 

digunakan adalah skala psikologi yang parameter atau ukurannya tidak  

menggunakan kriteria yang baku. Selain itu uji normalitas dan linieritas seyogyanya 

perlu dilakukan juga karena dalam printout analisis product moment ada nilai-nilai 

statistik yang sebenarnya diperlukan sebagai hasil interpretasi penelitian tapi tidak 

dapat muncul, misalnya nilai rerata empirik (diketahui dari uji normalitas) dan nilai 

sisa atau residu sumbangan efektif  (diketahui dari uji linieritas) 
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 a. Uji normalitas sebaran. Uji normalitas sebaran dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah antara frekuensi observasi (FO) dengan frekuensi hipotetik (FH) 

ada perbedaan atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas pada variabel 

karakteristik pekerjaan diperoleh nilai kai kuadrat = 10,852; p = 0,286 (p > 0,05). 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebaran data variabel karakteristik pekerjaan 

memenuhi distribusi normal. Hasil uji normalitas variabel komitmen organisasi 

diperoleh nilai kai kuadrat = 10,567; p = 0,227 (p > 0,05). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebaran data variabel komitmen organisasi memenuhi 

distribusi normal.  

b. Uji linieritas. Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas (karakteristik pekerjaan) dengan variabel tergantung (komitmen 

organisasi) memiliki korelasi yang searah (linier) atau tidak. Berdasarkan uji 

linieritas diperoleh nilai Fbeda = 0,083  p = 0,772 (p > 0,05). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa variabel bebas (karakteristik pekerjaan) dengan variabel 

tergantung (komitmen organisasi) memiliki korelasi yang searah (linier). 

 
2. Uji hipotesis  

Perhitungan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis product moment Pearson. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,636; p = 0,000 (p < 0,01). Hasil tersebut 

menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara karakteristik 

pekerjaan dengan komitmen organisasi. Hal ini berarti variabel karakteristik 

pekerjaan dapat digunakan sebagai prediktor (variabel bebas) untuk memprediksikan 

atau mengukur variabel komitmen organisasi. Semakin tinggi karakteristik 
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pekerjaan maka semakin tinggi komitmen organisasi, begitu sebaliknya semakin 

rendah karakteristik pekerjaan maka semakin rendah komitmen organisasi.   

 
3. Hasil analisis step-wise (regresi) 

Berdasarkan analisis korelasi antara aspek-aspek variabel karakteristik 

pekerjaan dengan komitmen organisasi diperoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel 8 
Rangkuman Hasil Analisis Step-Wise (Regresi) 

 

Korelasi 
Aspek 

dengan Y 
Hasil Korelasi 

Parsial Interpretasi Sumbangan 
Efektif 

Rerata 
Empirik 

Kategori

X1 rx1y = 0,319 
p = 0,003; (p < 0,01) 

korelasi positif 
sangat 

signifikan 

10,972% 13,975 Sedang 

X2 rx2y = 0,373 
p = 0,000; (p < 0,01) 

korelasi positif 
sangat 

signifikan 

32,171% 15,900 Sedang 

X3 rx3y = 0,187 
p = 0,119; (p > 0,05) 

Tidak ada 
korelasi 

1,554% 15,525 Sedang 

X4 rx4y = 0,058 
p = 0,631;(p > 0,05) 

Tidak ada 
korelasi 

0,150% 15,125 Sedang 

X5 rx5y = 0,268 
p = 0,015; (p < 0,05) 

Ada korelasi 
positif 

signifikan 

5,703% 16,250 Sedang 

X6 rx6y = 0,246 
p = 0,042; (p < 0,05) 

Ada korelasi 
positif 

signifikan 

2,567% 11,100 Sedang 

X7 rx7y = 0,164 
p = 0,110; (p > 0,05) 

Tidak ada 
korelasi 

1,459% 5,200 Sedang 

X8 rx8y = 0,087; 
p = 0,515; (p > 0,05) 

Tidak ada 
korelasi 

0,473% 10,400 Sedang 

Keterangan:   p < 0,01  = korelasi sangat signifikan 
          0,01 < p < 0,05  = korelasi signifikan 
          p > 0,05 = tidak signifikan 
X1 = variasi ketrampilan,  X2= otonomi,  X3= umpan balik, X4= arti tugas,  
X5= identitas tugas, X6= tantangan dalam pekerjaan,  
X7= kesepakatan dengan teman sekerja;  
X8 = kesempatan persahabatan 

4.  Proses analisis data dan interpretasi stepwise model akhir 

 Stepwise model akhir adalah analisis dengan cara mereduksi atau 

mengeluarkan variabel-variabel yang tidak signifikan atau pengaruhnya paling kecil, 
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sehingga didapat aspek yang signifikan dan sumbangan determinasi atau sumbangan 

efektifnya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis step-wise model akhir 

diketahui aspek karakteristik pekerjaan yang paling dominan terhadap komitmen 

organisasi yaitu aspek identitas tugas (X2), dengan sumbangan efektif = 32,171%. 

Disusul variasi keterampilan (X1), sumbangan efektif 10,972%, dan umpan balik 

(X5) dengan sumbangan efektif 5,703%. 

 
5. Kategorisasi 

 Kategorisasi bertujuan untuk mengetahui kondisi subjek penelitian dengan 

didasarkan perbandingan rerata empirik (RE) dengan rerata hipotetik (RH). Rerata 

empirik digunakan untuk memprediksikan gejala perilaku atau kondisi subjek 

berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh subjek penelitian. Sedangkan rerata 

hipotetik merupakan skor rata-rata yang digunakan dalam penentuan kondisi atau 

gejala subjek berdasarkan variabel yang diukur. 

 Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel karakteristik pekerjaan 

mempunyai rerata empirik sebesar 103,250 dan rerata hipotetik sebesar 107,5 yang 

berarti karakteristik pekerjaan pada subjek tergolong sedang. Sedangkan variabel 

komitmen organisasi diketahui rerata empirik sebesar 108,057 dan rerata hipotetik 

sebesar 92,5 yang berarti komitmen organisasi tergolong sedang. Adapun 

kategorisasi, frekuensi dan prosentase lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 9 
 Kategorisasi, frekuensi dan prosentase 
   Karakteristik Pekerjaan 
 

Skor Kriteria Frekuensi 
(Σ N) 

Prosentase 
(%) 

Rerata 
Empirik 

 150,5  ≤ X < 172 Sangat rendah -  
 129    ≤ X < 150,5 Rendah 6 15% 
   86    ≤ X < 129 Sedang 31 77,5% 103,250
   64,5  ≤ X <  86 Tinggi 3 7,5% 
   43     ≤ X<   64,5 Sangat tinggi -  

Jumlah 40 100 %  
 

Tabel 10 
  Kategorisasi, frekuensi dan prosentase 

Komitmen Organisasi 
 

Skor Kriteria Frekuensi 
(Σ N) 

Prosentase 
(%) 

Rerata 
Empirik 

129,5 ≤ X < 148 Sangat rendah -   
111  ≤ X < 129,5 Rendah 1 2,5%  
74    ≤ X < 111 Sedang 27 67,5% 108,057 
55,5  ≤ X <  74 Tinggi 10 25%  
 37   ≤ X<   55,5 Sangat tinggi 2 5%  

Jumlah 40 100 % 

 

D.  Pembahasan 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 

0,636; p = 0,000 (p < 0,01). Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara karakteristik pekerjaan dengan komitmen organisasi. Hal ini 

berarti variabel karakteristik pekerjaan dapat digunakan sebagai prediktor (variabel 

bebas) untuk memprediksikan atau mengukur variabel komitmen organisasi. 

Semakin tinggi (baik) karakteristik pekerjaan maka semakin tinggi komitmen 

organisasi, begitu sebaliknya semakin rendah (buruk) karakteristik pekerjaan maka 

semakin rendah komitmen organisasi. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Gibson (1995) yang 

menyatakan bahwa organisasi perlu mengusahakan agar karyawan dapat mempunyai 

pandangan yang baik terhadap karakteristik pekerjaan yang dilakukan agar keadaan 

psikologis karyawan sehat. Sebagai contoh karyawan yang melakukan pekerjaan 

bervariasi akan lebih menantang dan mencegah dari kebosanan terhadap 

pekerjaannya dan itu akan menghindarkan karyawan dari kejenuhan dan kelelahan 

psikologis, serta akan meningkatan rasa percaya diri. 

Karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-

sifat tugas dalam pekerjaan jika salah satu tidak ada, maka karyawan akan 

mengalami gangguan psikologis yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas 

dalam bekerja. Aldag (1990) dalam penelitiannya membuktikan bahwa karakteristik 

pekerjaan berpengaruh terhadap motivasi kerja, absensi, performance kerja, harapan 

terhadap pekerjaan, keterlibatan kerja, stres karena peran dan aliansi. Ditambahkan 

oleh Simms (1996) agar mempunyai arti, pekerjaan harus mencakup variasi 

ketrampilan, identitas tugas, arti tugas, otonomi, umpan balik, tantangan dalam 

pekerjaan, kesepakatan dengan teman kerja dan kesempatan persahabatan. Masing-

masing isi pekerjaan merupakan dimensi-dimensi inti pekerjaan yang tercakup 

dalam karakteristik jabatan, sehingga dengan adanya kesesuaian karyawan terhadap 

karakteristik jabatannya akan membuat pekerjaan yang dijalaninya semakin berarti, 

sehingga karyawan akan semakin berorientasi di bidang pekerjaannya. Karyawan 

akan menekuninya dengan konsentrasi dan tanggungjawab yang disertai perasaan 

senang sampai diperoleh hasil yang memuaskan dan tinggi kualitasnya  
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Karakteristik pekerjaan bukanlah semata-mata sarana untuk memenuhi 

kebutuhan fisik karyawan. Pekerjaan memiliki nilai lebih dari itu, karena secara 

langsung akan mendukung aspek-aspek psikologi lain seperti : harga diri, 

kebanggaan, rasa berarti dan juga status sosial. Menurut Gibson (1995) organisasi 

perlu mengusahakan agar karyawan dapat mempunyai pandangan yang baik 

terhadap karakteristik pekerjaan yang dilakukan agar keadaan psikologis karyawan 

sehat. Sebagai contoh karyawan yang melakukan pekerjaan bervariasi akan lebih 

menantang dan mencegah dari kebosanan terhadap pekerjaannya dan itu akan 

menghindarkan karyawan dari kejanuhan dan kelelahan psikologis, serta akan 

meningkatan rasa percaya diri. 

Situasi dan kondisi perusahaan sangat mendukung suatu pekerjaan dapat 

dilakukan dengan baik. Karakteristik pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan 

keahlian karyawan merupakan persoalan yang tidak bisa diabaikan dalam bidang 

psikologi industri. Sebagai contoh karyawan melakukan pekerjaan bervariasi dan 

tidak monoton akan lebih menantang dan mencegah dari kebosanan terhadap 

pekerjaannya dan itu akan menghindarkan karyawan dari kejenuhan dan kelelahan 

psikologis, serta akan meningkatkan komitmen kerjanya. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis step-wise (regresi) 

diketahui aspek pada variabel karakteristik pekerjaan yang paling dominan terhadap 

komitmen organisasi yaitu aspek identitas tugas, dengan sumbangan efektif = 

32,171%, disusul variasi keterampilan (X1) 10,972%, dan umpan balik (X5) 

5,703%. Identitas tugas didefinisikan sebagai tingkat penyelesaian yang dibutuhkan 

pekerjaan sebagai satu kesatuan. Hal ini berarti bahwa karyawan akan mampu 

menyelesaikan atau mampu melakukan pekerjaan dari awal hingga akhir dengan 
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hasil nyata apabila memiliki identitas tugas yang jelas. Meskipun aspek-aspek yang 

lain juga ikut membentuk karakteristik pekerjaan yang lebih positif pada karyawan 

namun pengaruh identitas tugas yang dominan ini dapat diartikan bahwa secara 

psikologis identitas tugas merupakan aspek yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh 

karyawan dibandingkan aspek yang lain agar memiliki karakteristik pekerjaan yang 

positif. 

Pada penelitian ini diketahui bahwa subjek penelitian memiliki karakteristik 

pekerjaan tergolong sedang, ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 103,250 dan 

rerata hipotetik sebesar 107,5. Kondisi ini dapat diartikan bahwa aspek-aspek yang 

terdapat pada karakteristik pekerjaan yaitu variasi ketrampilan, otonomi, umpan 

balik, arti tugas, identitas tugas, tantangan dalam pekerjaan, kesepakatan dengan 

teman sekerja, kesempatan persahabatan belum sepenuhnya tercermin dalam 

perilaku kerja subjek di perusahaan.  

Tingkat karakteristik pekerjaan yang tergolong sedang ini juga dipengaruhi 

oleh kondisi perusahaan. Peremajaan mesin-mesin baru akhir tahun 2006 belum 

sepenuhnya mampu dioperasionalkan secara lancar oleh karyawan, sehingga 

perusahaan mendatangkan beberapa pekerja asing serta teknisi dari luar negeri untuk 

membantu mengoperasionalkan mesin-mesin baru tersebut. Karyawan butuh waktu 

untuk melakukan penyesuaian dengan karakter mesin-mesin yang harus dijalankan 

dan juga karakter beberapa tenaga kerja asing 

Pada variabel komitmen organisasi diketahui rerata empirik sebesar 108,057 

dan rerata hipotetik sebesar 92,5 yang berarti komitmen organisasi pada subjek 

penelitian tergolong sedang. Kondisi ini secara implisit dapat diartikan bahwa nilai 

penerimaan penuh dan kepercayaan yang kuat pada nilai-nilai dan tujuan organisasi;  
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keinginan kuat untuk bekerja keras demi kepentingan organisasi; keinginan kuat 

untuk tetap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi yang merupakan aspek 

dari komitmen organisasi belum sepenuh menjadi karakter subjek dalam berperilaku 

khususnya dalam hal pekerjaan. 

 Kondisi komitmen organisasi yang tergolong sedang secara psikososial dapat 

disebabkan oleh kondisi perusahaan yang dalam beberapa tahun terakhir melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap bebarapa karyawan, akbat keputusan tersebut 

karyawan merasa was-was jika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja  

lagi, selain itu perusahaan nampaknya belum optimal untuk memenuhi kesejahteraan 

karyawan, hal ini nampak dari rendahnya upah lembur yang diberikan oleh 

perusahanan. 

 Menurut James dkk (Agustina, 2002)  kemampuan  perusahaan untuk 

beradaptasi dan memanajemeni perusahaan merupakan salah satu daya saing 

perusahaan. Salah satu kunci sukses dalam manajemen perubahan tersebut adalah 

komitmen organisasi. Hal ini berarti komitmen organisasi yang dimiliki karyawan 

sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh suatu 

organisasi atau perusahaan. Hal ini berarti apabila setiap anggota organisasi 

memiliki komitmen yang tinggi maka besar kemungkinan keberhasilan atau 

kesuksesan dapat tercapai. Keberhasilan suatu organisasi akan berdampak baik bagi 

kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan dan karyawannya 

Dari hasil penelitian diketahui sumbangan efektif variabel karakteristik 

pekerjaan terhadap komitmen organisasi sebesar 40,5% yang ditunjukkan oleh 

koefisien determinan (r2) sebesar 0,405. Hal ini berarti masih terdapat 59,5% 

variabel lain yang mempengaruhi komitmen organisasi  di luar variabel karakteristik 



 61

pekerjaan misalnya usia, masa kerja, tingkat pendidikan, jenis kelamin. Melalui 

sumbangan efektif ini dapat diberikan ulasan bahwasanya komitmen organisasi  

Komitmen individu terhadap organisasi bukanlah merupakan suatu hal yang terjadi 

secara sepihak, dalam hal ini organisasi dan karyawan harus secara bersama-sama 

menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai komitmen yang dimaksud. 

Sebagai contoh: karyawan yang baru mulai masuk kerja biasanya akan mengalami 

tingkatan permulaan komitmen yang rendah dan cenderung punya keinginan kuat untuk 

pindah ke perusahaan lain, sebaliknya karyawan yang sudah lama bekerja, sudah 

terbiasa dengan kondisi dan iklim organisasinya akan merasa menjadi bagian dari 

organisasi tersebut setelah melalui tahun-tahun bekerja di perusahaannya. Apabila 

mengalami hambatan atau tekanan-tekanan, maka karyawan dengan masa kerja yang 

lebih lama akan lebih kuat bertahan dibandingkan karyawan baru yang belum 

banyak terlibat dalam organisasinya.  

  Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara karakteristik pekerjaan dengan komitmen organisasi, namun 

generalisasi dari hasil-hasil penelitian ini terbatas pada populasi tempat penelitian 

dilakukan sehingga penerapan pada ruang lingkup yang lebih luas dengan 

karakteristik yang berbeda kiranya perlu dilakukan penelitian lagi dengan 

menggunakan atau menambah variabel-variabel lain yang belum disertakan dalam 

penelitian ini ataupun dengan menambah dan memperluas ruang lingkup penelitian.  

 

 



 

BAB  V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara karakteristik pekerjaan 

dengan komitmen organisasi dengan nilai r sebesar 0,636 dengan p < 0,01 artinya 

variabel karakteristik pekerjaan dapat dijadikan sebagai prediktor untuk 

memprediksikan komitmen organisasi, semakin tinggi karakteristik pekerjaan 

maka semakin tinggi komitmen organisasi. 

2. Peranan atau sumbangan efektif antara variabel karakteristik pekerjaan terhadap 

komitmen organisasi  sebesar 40,5%. Berarti masih terdapat 59,5% variabel lain 

yang mempengaruhi komitmen organisasi di luar variabel karakteristik pekerjaan. 

3. Variabel karakteristik pekerjaan mempunyai rerata empirik sebesar 108,057 dan 

rerata hipotetik sebesar 107,5 yang berarti karakteristik pekerjaan pada subjek 

penelitian tergolong sedang. Sedangkan variabel komitmen organisasi diketahui 

rerata empirik sebesar 100,914 dan rerata hipotetik sebesar 92,5 yang berarti 

komitmen organisasi  pada subjek penelitian tergolong sedang.  

4. Berdasarkan analisis menggunakan analisis step-wise (regresi) diketahui aspek 

pada variabel karakteristik pekerjaan yang paling dominan terhadap komitmen 

organisasi yaitu aspek identitas dengan sumbangan efektif sebesar 32,171%.  
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis mengajukan 

beberapa saran dalam tabel berikut : 

Aspek/ 
Variabel  

Kesimpulan 
(kategori) Saran 

Vaiasi 
ketrampilan 

(x1) 

Sedang (ada korelasi 
positif sangat 

signifikan) 

Kondisi tersebut dapat ditingkatkan 
dengan cara :  
 
Memberi tantangan dalam pekerjaan. 
Cara ini dilakukan dengan memberi tugas 
menantang. 

Otonomi (x2) Sedang (ada korelasi 
positif sangat 

signifikan) 

 
Belajar mengambil keputusan kerja 
sendiri. 

Umpan balik 
(x3) 

Sedang 
(tidak ada korelasi) 

Tidak perlu digunakan dalam penelitian 
selanjutnya. 

Arti tugas 
(x4) 

Sedang 
(tidak ada korelasi) 

Tidak perlu digunakan dalam penelitian 
selanjutnya. 

Identitas 
tugas (x5) 

Sedang 
(ada korelasi postif 

signifikan) 

Memahami dan melaksanan semua peran 
dan tanggung jawab dalam pekerjaan 
sebaik-baiknya. 

Tantangan 
dalam 

pekerjaan 
(x6) 

Sedang 
(ada korelasi positif 

signifikan) 

Memberi tantangan dalam pekerjaan. 
Cara ini dilakukan dengan memberikan 
tambahan tugas menantang. 

Kesepakatan 
dengan 

teman sekerja 
(x7) 

Sedang 
(tidak ada korelasi) 

Tidak perlu digunakan dalam penelitian 
selanjutnya. 

Kesempatan 
persahabatan 

(x8) 

Sedang  
(tidak ada korelasi) 

Tidak perlu digunakan dalam penelitian 
selanjutnya. 

Karakteristik 
pekerjaan 
dengan 

komitmen 
organisasi  
(X --> Y) 

Sedang  
(ada korelasi positif 
sangat signifikan) 

Melakukan analisa dan evaluasi terhadap 
prosedur dan hasil kerja yang telah 
dilakukan, berusaha menemukan hal-hal 
baru (ide, metoda, alat/produk, dll) yang 
dapat memberikan manfaat bagi 
perbaikan lingkungan kerja. 

 
 



 64

Bagi peneliti selanjutnya dapat meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut 

khususnya yang berkaitan dengan karakteristik pekerjaan dan komitmen organisasi, 

peneliti lain diharapkan menyempurnakan hasil penelitian ini dengan cara menambah 

variabel-variabel lain yang belum diungkap ataupun memperluas ruang lingkup 

penelitian. 
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