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“Di balik bakat terdapat semua kata-kata yang biasa: 
disiplin, cinta, keberuntungan. Tapi yang paling  

banyak adalah ketabahan” 
(James Baldwin) 

 
 
 
 

“Orang yang bisa menaklukkan orang lain itu kuat. Orang 
yang bisa menaklukkan diri sendiri itu hebat”  
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ABSTRAK 
 

Hubungan Antara Job Insecurity dan Konflik Peran dengan 
Komitmen Organisasi 

 
 

Strategi komitmen organisasi berusaha menciptakan situasi yang mampu 
menumbuhkan perasaan memiliki pada setiap karyawan terhadap perusahaan 
tempat karyawan tersebut bekerja. Komitmen karyawan yang tinggi berdampak 
positif pada perusahaan seperti meningkatnya produksi. Agar karyawan dapat 
memiliki komitmen tinggi, perusahaan diharapkan mampu menciptakan rasa aman 
dan nyaman, salah satunya seperti memperhatikan kondisi tempat kerja karyawan 
sehingga karyawan tidak merasakan adanya kondisi job insecurity. Komitmen 
karyawan pada perusahaan juga dipengaruhi oleh konflik peran. Konflik peran 
dapat terjadi apabila perusahaan memberikan tanggung jawab yang melebihi batas 
kemampuan dan keterampilan karyawan yang bersangkutan. Apabila kondisi 
konflik peran yang dialami oleh karyawan tidak mendapat penyelesaian yang baik 
dari pihak perusahaan, maka dapat berdampak pada penurunan kinerja karyawan 
yang bersangkutan dan juga berdampak pada penurunan kinerja perusahaan. 
Contohnya, karyawan yang memiliki bekerja di bidang produksi, juga mendapat 
tugas melakukan pengepakan. Tugas yang tidak sesuai bidang kerja karyawan 
tersebut dapat menimbulkan konflik peran dan menurunkan  komitmen karyawan. 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya hubungan 
antara job insecurity dan konflik peran dengan komitmen organisasi. (2) Ada 
tidaknya hubungan antara job insecurity dengan komitmen organisasi. (3) Ada 
tidaknya hubungan antara konflik peran dengan komitmen organisasi. (4) 
Sumbangan efektif job insecurity dan konflik peran terhadap komitmen organisasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Tiga Manunggal 
Synthetic Industries (PT TIMATEX), Salatiga Departemen Weaving yang 
berjumlah 607 karyawan. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah teknik 
purposive nonrandom sampling. Teknik purposive nonrandom sampling 
dilakukan dengan alasan tidak semua karyawan di Departemen Weaving 
digunakan dan hanya karyawan yang mempunyai pendidikan SMA, usia antara 25 
- 40 tahun dan lama bekerja minimal dua tahun yang dijadikan sampel. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan metode angket. Analisis data menggunakan 
teknik analisis regresi dua prediktor, alasannya terdapat tiga variabel dalam 
penelitian, yaitu dua variabel prediktor dan satu variabel kriterium. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi dua 
prediktor diperoleh kesimpulan, yaitu: (1) ada hubungan antara job insecurity dan 
konflik peran dengan komitmen organisasi. (2) Tidak ada hubungan antara job 
insecurity dengan komitmen organisasi. (3) Ada hubungan antara konflik peran 
dengan komitmen organisasi. (4) Sumbangan efektif konflik peran terhadap 
komitmen organisasi sebesar 9,097% yang berarti masih terdapat beberapa 
variabel lain yang mempengaruhi komitmen organisasi di luar variabel konflik 
peran. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, suatu organisasi atau perusahaan 

dituntut untuk mengadakan penyesuaian dengan melakukan suatu perubahan-

perubahan dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Perubahan-

perubahan tersebut seperti dalam hal peningkatan sumber daya manusia atau 

karyawan yang berada di dalam organisasi atau perusahaan. Dalam suatu 

organisasi, sumber daya manusia merupakan aset dan faktor yang sangat penting. 

Bahkan sering kali keberlangsungan suatu organisasi sangat tergantung dari 

sumber daya manusia yang terlibat didalamnya. Karyawan sebagai sumber daya 

manusia dalam organisasi merupakan aset organisasi yang penting karena 

karyawanlah yang akan menggerakkan dan membuat sumber daya lain bekerja. 

Bagi organisasi sumber daya manusia atau karyawan bukanlah semata-mata 

sebagai obyek dalam pencapaian tujuan saja, tetapi lebih penting dari hal tersebut 

karyawan sekaligus menjadi subyek atau pelaku.  

Keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi merupakan potensi yang 

besar bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Hal tersebut dikarenakan sumber 

daya manusia sebagai tenaga kerja merupakan faktor penentu keberlangsungan 

perusahaan atau organisasi tersebut. Perusahaan dalam operasionalnya 

menggunakan seluruh sumber daya untuk menghasilkan suatu produk. Disini 

pengelolaan sumber daya sangat penting mendapat perhatian dalam mencapai 
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tujuan organisasi atau perusahaan. Karyawan sebagai sumber daya manusia dalam 

organisasi terkadang masih dianggap sebagai salah satu faktor produksi dan bukan 

sebagai aset yang hanya sebagai mitra kerja organisasi atau perusahaan. Oleh 

karena itu sebuah organisasi atau perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang ada. Kualitas sumber daya manusia banyak 

ditentukan oleh sejauhmana sistem yang ada di organisasi atau perusahaan mampu 

menunjang dan memuaskan keinginan baik dari karyawan maupun dari organisasi 

atau perusahaan. 

Kemunculan suatu organisasi dapat disebabkan oleh karena para anggotanya 

merasa bahwa tingkat produksi, kepuasan dan kemajuan mereka akan menjadi 

lebih tinggi apabila mereka bekerja secara bersama-sama dibandingkan apabila 

mereka bekerja sendiri-sendiri. Untuk itu setiap anggota organisasi atau 

perusahaan rela menyerahkan sebagian kebebasannya dengan mendapat imbalan 

tertentu yang mereka terima dari organisasi atau perusahaan. Meskipun  demikian 

terdapat perbedaan antara harapan seseorang dengan kemampuan kelompok atau 

organisasi baik yang bersifat kecil maupun besar. Munculnya perbedaan tersebut 

dapat terjadi sebagai akibat adanya kesulitan seseorang atau beberapa orang untuk 

mengerti atau mengikuti serta melaksanakan norma dan tujuan yang ditetapkan 

oleh kelompok atau organisasi. Hal tersebut dikarenakan tidak semua karyawan 

mempunyai keterikatan kepada organisasi atau yang disebut komitmen terhadap 

organisasi tempat individu tersebut berada atau bekerja. 

Keberhasilan perusahaan atau manajemen dalam mempertahankan 

karyawan terbaik yang dimiliki tidaklah dicapai dengan cara yang mudah. Hal 
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tersebut hanya dapat terjadi berkat kepiawaian manajemen dalam memahami 

kebutuhan karyawan dan kemampuan manajemen untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif yang dapat membuat para karyawan merasa termotivasi 

secara internal. 

Strategi komitmen organisasi berusaha menciptakan situasi yang mampu 

menumbuhkan perasaan memiliki pada setiap karyawan terhadap perusahaan 

tempat karyawan tersebut bekerja. Semua dampak positif yang diperoleh sebagai 

konsekuensi dari para karyawan yang mempunyai tingkat komitmen organisasi 

yang tinggi terhadap organisasi akan sangat berguna bagi perusahaan tempat 

karyawan bersangkutan bekerja. 

Jika karyawan memiliki komitmen yang tinggi, maka perusahaan atau 

organisasi akan mendapatkan dampak positif seperti meningkatnya produksi, 

kualitas kerja dan kepuasan kerja serta menurunnya tingkat keterlambatan, absensi 

dan turn over (Mathie dan Zajac, dalam Fatikha, 2005). Oleh karena itu komitmen 

pada karyawan terhadap organisasi atau perusahaan harus diupayakan secara 

maksimal, maksudnya perusahaan berusaha memenuhi hak-hak karyawan 

sehingga karyawan memiliki sikap loyal dan komitmen yang tinggi pada 

perusahaan, karena komitmen karyawan terhadap organisasi merupakan kunci ke 

arah peningkatan kualitas kerja dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan 

komitmen yang tinggi pada karyawan, organisasi atau perusahaan mengharapkan 

bahwa karyawan dapat lebih setia pada organisasi, karyawan tahu menyimpan 

rahasia organisasi, karyawan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk 
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kepentingan organisasi dan senantiasa bermotivasi tinggi serta bersedia berkorban 

bagi organisasi dan mempunyai semangat untuk maju bersama organisasi. 

Pihak perusahaan atau organisasi mengharapkan adanya suatu komitmen 

yang tinggi dari karyawannya oleh karena sebuah perusahaan akan menjadi 

berkembang apabila memiliki karyawan dengan komitmen tinggi terhadap 

perusahaan (Rifani, dalam Wening, 2005). Meskipun demikian pada 

kenyataannya pemimpin perusahaan atau organisasi terkadang mengeluhkan 

tentang rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan yang berada 

atau bekerja di perusahaan atau organisasi yang bersangkutan.  

Lebih lanjut sejalan dengan hal tersebut, tingkat komitmen dan loyalitas 

karyawan Indonesia relatif masih rendah, bahkan 22 persen lebih rendah 

dibandingkan dengan pekerja 10 negara lain di kawasan Asia. Akibatnya, dua dari 

tiga karyawan Indonesia berencana pindah ke perusahaan lain jika tawaran 

jabatan, bidang pekerjaan, serta kompensasi sama dengan perusahaan tempat ia 

bekerja sekarang (www.kompas.com, 2005). 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan karyawan dapat diperoleh suatu 

pengertian bahwa karyawan kurang memiliki komitmen yang tinggi pada 

perusahaan karena perusahaan kurang memperhatikan tempat kerja yang kurang 

aman dan nyaman. Selain itu, perusahaan juga bersikap kurang peduli pada 

karyawan saat memberikan tanggung jawab tambahan sehingga dalam diri 

karyawan timbul konflik peran. 

Komitmen terhadap organisasi tidak hanya sekedar keanggotaan formal, 

karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan aktif untuk 
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mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi 

pencapaian tujuan organisasi. Semakin organisasi mampu menimbulkan 

keyakinan dalam diri karyawan bahwa apa yang telah menjadi nilai dan tujuan 

pribadi karyawan memiliki kesamaan dengan nilai dan tujuan organisasi maka 

akan semakin tinggi pula komitmen karyawan pada organisasi tempat karyawan 

tersebut bekerja. 

Untuk mendapatkan komitmen yang tinggi dari para karyawan yang sesuai 

dengan harapan pihak perusahaan maka pihak perusahaan hendaknya 

memperhatikan hal-hal yang dapat membuat karyawan memiliki komitmen yang 

tinggi pada perusahaan, seperti perusahaan memperhatikan hal-hal yang membuat 

karyawan merasa aman, nyaman dan juga merasa kesejahteraannya dijamin oleh 

pihak perusahaan yang bersangkutan. Dengan adanya rasa aman dan nyaman pada 

karyawan maka akan memotivasi semangat kerja yang dimilikinya sehingga 

perusahaan akan merasa senang mempunyai karyawan yang sesuai dengan 

harapan dari perusahaan. Rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh karyawan 

disini dapat terkait dengan munculnya kondisi ketidaknyamanan kerja (job 

insecurity) yang dirasakan oleh karyawan. 

Dengan semakin banyaknya pengurangan tenaga kerja dan tidak banyaknya 

lapangan kerja yang tersedia berdampak pada semakin meningkatnya jumlah 

pengangguran yang ada. Pihak Badan Pusat Statistik memperkirakan jumlah 

pengangguran terbuka per Oktober 2005 sebanyak 11,6 juta orang atau 10,84 

persen dari angkatan kerja sebanyak 106,9 juta orang. Sedangkan jumlah pekerja 

yang terkena pemutusan hubungan kerja yang tercatat di Departemen Tenaga 
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Kerja dan Transmigrasi pada periode Januari - November 2005 mencapai 109.382 

orang dengan 3.481 kasus (Kompas, dalam www.instrumentsonline. 

wordpress.com, 2006).  

Selain menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran yang ada, kondisi 

pemutusan hubungan kerja tersebut juga menyebabkan terjadinya penyempitan 

lapangan kerja sehingga berakibat adanya ketidak seimbangan dengan jumlah 

pencari kerja. Ketidak seimbangan ini mengakibatkan persaingan dibidang tenaga 

kerja menjadi meningkat. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

menjadi pendorong persaingan tersebut sehingga mereka rela melakukan apapun 

demi mendapatkan pekerjaan (Santoso, 2005). 

Seseorang yang sudah memiliki pekerjaan menyadari bahwa dengan 

lapangan kerja yang menyempit dan pencari kerja yang melimpah mengharuskan 

karyawan tersebut tetap bisa bertahan di perusahaan. Hal tersebut dikarenakan 

apabila karyawan bersangkutan keluar dari perusahaan maka banyak orang yang 

bisa menggantikannya, sehingga demi mempertahankan pendapatan dan 

pemenuhan kebutuhan hidup, karyawan yang bersangkutan mengambil keputusan 

untuk tetap bertahan bekerja di perusahaan.  

Kondisi job insecurity dapat dialami oleh siapapun dengan jenis pekerjaan 

apa saja. Secara umum orang berpendapat bahwa semakin tinggi jabatan yang 

dimiliki oleh seorang karyawan maka karyawan tersebut akan semakin mudah 

pula mengalami job insecurity oleh karena beban tanggung jawab yang harus 

ditanggungnya juga semakin besar dibanding pemegang jabatan yang lebih 

rendah. Anggapan semacam ini sebenarnya kurang tepat karena orang yang 
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bekerja dibawahnya juga dapat mengalami tekanan dalam pekerjaan. Jadi tidak 

hanya pimpinan saja yang dapat mengalami job insecurity tetapi karyawan 

biasapun bisa mengalaminya. Dalam batas-batas job insecurity tekanan masih 

dapat ditoleransi, tetapi bila melampaui batas daya tahan seseorang maka akan 

mengakibatkan kerusakan penyimpangan-penyimpangan fisiologis, psikologis 

serta menyebabkan hubungan yang tidak harmonis pada orang-orang yang terlibat 

dalam organisasi (Farida, dalam Sugiarti, 2006). 

Dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam organisasi, karyawan sangat 

mungkin merasa terancam, gelisah dan tidak aman karena potensi perubahan 

untuk mempengaruhi kondisi kerja dan kelanjutan hubungan serta balas jasa yang 

diterimanya dari organisasi (Farida, 2003). Keadaan-keadaan tersebut dapat 

memunculkan kondisi job insecurity atau ketidaknyamanan kerja yang dirasakan 

oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kondisi tempat 

ruang kerja Departemen weaving di PT TIMATEX, Salatiga kurang memenuhi 

syarat, seperti ruangan kurang ventilasi udara dan tidak adanya kipas angin 

sehingga karyawan saat bekerja merasa kurang nyaman karena udara terlalu 

panas. Keadaan tempat kerja yang terasa tidak nyaman bagi karyawan tersebut, 

dapat menimbulkan job insecurity sehingga berpengaruh terhadap karyawan saat 

melakukan pekerjaan, sebab karyawan merasa kurang diperhatikan oleh 

perusahaan tentang hak karyawan dalam memperoleh kenyamanan ruangan kerja. 

Selain kondisi ketidaknyamanan kerja atau job insecurity, kondisi lain yang 

juga perlu diperhatikan oleh perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan 
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komitmen karyawan yang tinggi terhadap pihak perusahaan atau organisasi adalah 

munculnya kondisi konflik peran. Dengan adanya perhatian pihak perusahaan 

terhadap keadaan yang dialami karyawan maka karyawan akan merasa 

diperhatikan keberadaannya oleh pihak perusahaan. 

Konflik yang muncul dalam organisasi atau perusahaan dapat menjadi 

masalah yang serius bagi setiap organisasi. Konflik yang muncul tersebut dapat 

terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun antara 

kelompok dengan kelompok sehingga setiap konflik yang muncul hendaknya 

mendapat penanganan atau penyelesaian yang baik.  

Setiap individu mempunyai peran yang beragam, baik di dalam maupun di 

luar pekerjaan. Setiap tenaga kerja bekerja sesuai dengan perannya dalam 

organisasi atau perusahaan, hal ini berarti bahwa setiap tenaga kerja mempunyai 

kelompok tugas yang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan 

sesuai dengan yang diharapkan oleh atasannya (Munandar, 2001). Namun 

demikian tenaga kerja tersebut tidak selalu berhasil untuk memainkan perannya 

tanpa menimbulkan masalah. Dalam hal ini masalah yang dapat muncul pada diri 

karyawan yang berkaitan dengan peran karyawan berupa konflik peran. 

Dengan adanya keserba ragaman peran dan rangkaian peran yang ada maka 

akan memungkinkan seorang individu untuk menghadapi suatu situasi terjadinya 

dua atau lebih persyaratan peran yang bersamaan untuk dilakukan. Dalam hal ini 

persyaratan peran yang satu kemungkinan dapat menghalangi pelaksanaan peran 

yang lain. Apabila kondisi ini terjadi maka individu bersangkutan menghadapi 

situasi konflik peran (Gibson, Ivancevich dan Donnelly, 1996). 



 

9

Seseorang yang terlibat dalam banyak peran yang berbeda-beda dimana 

masing-masing dengan rangkaian peran yang rumit maka dapat menimbulkan 

konflik peran atau role conflict bagi orang yang bersangkutan. Kondisi konflik 

peran penting untuk diperhatikan oleh karena dapat menyebabkan individu atau 

karyawan yang mengalami konflik peran kesulitan untuk menentukan peran yang 

seharusnya dilakukan. Apabila kondisi konflik peran yang dialami oleh seorang 

karyawan tidak mendapat penyelesaian yang baik dari pihak perusahaan atau 

organisasi maka dapat berdampak pada penurunan kinerja karyawan yang 

bersangkutan dan juga berdampak pada penurunan kinerja perusahaan. 

Berdasar atas uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat 

ditarik suatu perumusan masalah yaitu : “Apakah ada hubungan antara job 

insecurity dan konflik peran dengan komitmen organisasi”. Mengacu dari 

rumusan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul : Hubungan antara job insecurity dan konflik peran dengan komitmen 

organisasi. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara job insecurity dan konflik peran 

dengan komitmen organisasi. 

2. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara job insecurity dengan komitmen 

organisasi. 
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3. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara konflik peran dengan komitmen 

organisasi. 

4. Mengetahui besar sumbangan efektif job insecurity dan konflik peran terhadap 

komitmen organisasi karyawan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris 

mengenai hubungan antara job insecurity dan konflik peran dengan komitmen 

organisasi, khususnya pada bidang psikologi industri dan organisasi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pimpinan perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengembangkan dan memberdayakan peranan sumber 

daya manusia yang ada dalam perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan 

yang ditetapkan, dalam hal ini meningkatkan komitmen organisasi yang 

dimiliki karyawan. 

b. Bagi karyawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

dan sumbangan informasi sebagai bahan pertimbangan karyawan untuk dapat 

meningkatkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Komitmen Organisasi 

1. Pengertian Komitmen Organisasi 

Newstrom dan Davis (Martini dan Rostiana, 2003) mengungkapkan bahwa 

komitmen karyawan terhadap organisasi mencerminkan seberapa jauh karyawan 

merasa terikat dan terlibat dengan organisasi sehingga karyawan tersebut bersedia 

untuk tetap aktif dalam organisasi tersebut. Lebih lanjut, Richard M. 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. 

Meyer dan Allen (Wening, 2005) menyebutkan komitmen organisasi 

merupakan perpaduan antara sikap dan perilaku yang menyangkut rasa 

mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa terlibat dengan tugas organisasi 

dan rasa setia pada organisasi. Porter dan Smith (Sjabadhyni, Graito dan Wutun, 

2001) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sifat hubungan antara 

karyawan dan organisasi yang memungkinkan karyawan mempunyai komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi yang dapat dilihat dari keinginan yang kuat untuk 

tetap menjadi anggota organisasi tersebut, kesediaan untuk berusaha sebaik 
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mungkin demi kepentingan organisasi tersebut dan kepercayaan akan dan 

penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

komitmen organisasi sebagai sifat hubungan antara karyawan dengan organisasi 

yang menyangkut rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa terlibat 

dengan tugas organisasi dan rasa setia pada organisasi sehingga karyawan tersebut 

bersedia untuk tetap aktif dalam organisasi. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Mardiana (2004) mengemukakan komitmen yang dimiliki oleh seorang 

karyawan terhadap organisasi atau perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

antara lain : 

a. Karakteristik individu 

Karakteristik individu merupakan gambaran dari pribadi seseorang yang 

dibawa dalam tatanan organisasi, dalam dunia kerja dan memiliki kecenderungan 

untuk selalu berkembang dan mempengaruhi dalam melaksanakan aktivitas 

pekerjaan. Karakteristik individu disini dapat berupa minat, sikap, kebutuhan, 

tingkat pendidikan dan motif berprestasi. 

b. Karakteristik pekerjaan 

Karakteristik pekerjaan dapat berupa variasi kecakapan, identitas tugas, 

signifikansi tugas, otonomi dan umpan balik. 

c. Pengalaman kerja. 

Pengalaman kerja merupakan suatu ukuran lamanya seseorang bekerja di 

suatu organisasi atau instansi, semakin lama seseorang bekerja pada suatu 
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organisasi, maka orang tersebut dapat dikatakan semakin berpengalaman dan 

dengan pengalaman tersebut diharapkan seseorang dapat lebih produktif dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Mowday, Porter dan Steers (Sjabadhyni, Graito dan Wutun, 2001) 

mengemukakan hal-hal yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi antara 

lain karakteristik pribadi, karakteristik yang berkaitan dengan peran, karakteristik 

struktural dan pengalaman kerja. Lebih lanjut, Morrow (Prayitno, 2005) 

menyebutkan komitmen organisasi dipengaruhi antara lain : 

a. Karakteristik personal yang berupa usia, masa kerja dan pendidikan. 

b. Fungsi situasional yang berhubungan dengan lingkungan kerja seperti konflik 

peran dan iklim organisasi. 

Marchington (Kurniawan, 2006) menyebutkan lima faktor yang 

mempengaruhi komitmen organisasi yaitu : 

a. Kondisi fisik lingkungan kerja. 

b. Perasaan atau keinginan untuk bekerja pada pemimpin atau perusahaan yang 

baik. 

c. Rasa aman dalam bekerja, dalam hal ini terkait dengan munculnya kondisi job 

insecurity yang dirasakan oleh karyawan. 

d. Pembayaran upah. 

e. Penghargaan atau peluang dalam bekerja. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen karyawan 

kepada organisasi dipengaruhi oleh faktor individu yang bersangkutan dan faktor 

lingkungan kerja atau organisasi. Faktor yang berkaitan dengan diri individu 
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seperti minat, sikap, tingkat pendidikan dan motif berprestasi serta pengalaman 

kerja. Faktor yang berkaitan dengan lingkungan kerja atau organisasi seperti 

kondisi fisik lingkungan kerja, konflik peran yang dialami oleh karyawan dan rasa 

aman dalam bekerja, dalam hal ini terkait dengan munculnya kondisi job 

insecurity yang dirasakan karyawan. 

3. Jenis Komitmen Organisasi 

Meyer dan Allen (Martini dan Rostiana, 2003) mengemukakan terdapat tiga 

komponen yang mempengaruhi komitmen organisasi, sehingga karyawan memilih 

untuk tetap berada di organisasi atau meninggalkan organisasi berdasar norma 

yang dimilikinya. Adapun tiga komponen tersebut akan membentuk tiga jenis 

komitmen organisasi. Tiga jenis komitmen  organisasi tersebut yaitu : 

a. Komitmen afektif (affective commitment) 

Komitmen afektif terbentuk dari komponen afektif. Komitmen afektif 

merupakan keterikatan emosional karyawan terhadap organisasi yang tercermin 

melalui keterlibatan dan perasaan senang serta menikmati aktivitasnya di dalam 

organisasi tersebut. Komitmen afektif menunjukkan bahwa keberadaan seseorang 

dalam organisasi oleh karena hal tersebut memang diinginkan. 

b. Komitmen berkesinambungan (continuance commitment) 

Komitmen berkesinambungan terbentuk dari komponen continuance. 

Komitmen berkesinambungan mencerminkan keputusan karyawan untuk tetap 

mempertahankan keberadaannya di dalam organisasi oleh karena karyawan 

merasa dirugikan apabila meninggalkan organisasi tersebut. Komitmen 
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berkesinambungan menunjukkan bahwa keberadaan karyawan dalam organisasi 

karena kebutuhan. 

c. Komitmen normatif (normative commitment) 

Komitmen normatif terbentuk dari komponen normatif. Komitmen normatif 

menunjukkan bahwa keputusan karyawan untuk tetap berada di dalam organisasi 

oleh karena hal tersebut dipandang sebagai suatu keharusan. 

Mowday, Porter dan Steers (Kuntjoro, 2002) mengemukakan komitmen 

organisasi memiliki dua komponen yaitu sikap dan kehendak untuk bertingkah 

laku. Komponen sikap akan membentuk komitmen sikap yang mencakup: 

a. Identifikasi dengan organisasi, yaitu penerimaan tujuan organisasi yang 

merupakan dasar komitmen organisasi. Identifikasi pegawai tampak melalui 

sikap menyetujui kebijaksanaan organisasi, kesamaan nilai pribadi dengan 

nilai-nilai organisasi dan rasa bangga menjadi bagian dari organisasi. 

b. Keterlibatan sesuai peran dan tanggung jawab pekerjaan di organisasi tersebut. 

Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan menerima hampir semua tugas 

dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya.  

c. Kehangatan, afeksi dan loyalitas terhadap organisasi merupakan evaluasi 

terhadap komitmen, serta adanya ikatan emosional dan keterikatan antara 

organisasi dengan pegawai. Pegawai dengan komitmen tinggi merasakan 

adanya loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi. 

Sedangkan yang termasuk dalam komponen kehendak untuk bertingkah 

laku yang membentuk komitmen kehendak untuk bertingkah laku adalah: 
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a. Kesediaan untuk menampilkan usaha. Hal ini tampak melalui kesediaan 

bekerja melebihi apa yang diharapkan agar organisasi dapat maju. Pegawai 

dengan komitmen tinggi akan ikut memperhatikan nasib organisasi.  

b. Keinginan tetap berada dalam organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen 

yang tinggi maka hanya sedikit alasan untuk keluar dari organisasi dan 

berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi yang telah dipilihnya dalam 

waktu lama. 

Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi 

dapat dibedakan menjadi komitmen afektif, komitmen berkesinambungan dan 

komitmen normatif. Komitmen afektif menunjukkan keberadaan seseorang dalam 

organisasi oleh karena hal tersebut memang diinginkan. Komitmen 

berkesinambungan menunjukkan keberadaan seseorang dalam organisasi oleh 

karena kebutuhan. Komitmen normatif menunjukkan keputusan seseorang untuk 

tetap berada di dalam organisasi oleh karena hal tersebut dipandang sebagai suatu 

keharusan. 

4. Aspek-aspek Komitmen Organisasi 

Steers (Kuntjoro, 2002) mengemukakan terdapat tiga aspek utama dari 

komitmen organisasi yaitu : 

a. Identifikasi 

Identifikasi merupakan bentuk kepercayaan pegawai terhadap organisasi. 

Hal ini dapat dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi sehingga 

mencakup beberapa tujuan pribadi para pegawai atau dengan kata lain organisasi 

memasukkan pula kebutuhan dan keinginan pegawai dalam tujuan organisasinya. 
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Hal ini akan membuahkan suasana saling mendukung diantara para pegawai 

dengan organisasi. Lebih lanjut, suasana tersebut akan membawa pegawai dengan 

rela menyumbangkan sesuatu bagi tercapainya tujuan organisasi, karena pegawai 

menerima tujuan organisasi yang dipercayai telah disusun demi memenuhi 

kebutuhan pribadi mereka pula. 

b. Keterlibatan 

Keterlibatan atau partisipasi pegawai dalam aktivitas-aktivitas kerja, penting 

untuk diperhatikan karena adanya keterlibatan pegawai menyebabkan mereka 

akan mau dan senang bekerja sama baik dengan pimpinan ataupun dengan sesama 

teman kerja. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memancing keterlibatan 

pegawai adalah keikut sertaan pegawai dalam berbagai kesempatan pembuatan 

keputusan sehingga menumbuhkan keyakinan pada pegawai bahwa apa yang telah 

diputuskan adalah merupakan keputusan bersama. 

c. Loyalitas 

Loyalitas pegawai terhadap organisasi memiliki makna kesediaan seseorang 

untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi, kalau perlu dengan 

mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun dari 

organisasi. Kesediaan pegawai untuk mempertahankan diri bekerja dalam 

organisasi adalah hal yang penting dalam menunjang komitmen pegawai terhadap 

organisasi tempat pegawai tersebut bekerja.  

Patchen (Utaminingsih, 2006) berpendapat komitmen organisasi mencakup 

tiga aspek yaitu : 
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a. Perasaan manunggal dengan tujuan organisasi atau identifikasi, yang meliputi 

minat dan tujuan yang sama dengan anggota organisasi lain. 

b. Perasaan terlibat dalam organisasi, merupakan perasaan ikut memiliki dari 

karyawan terhadap perusahaan. 

c. Perasaan setia atau loyal pada perusahaan, merupakan kesetiaan individu 

dengan memberikan dukungan serta mempertahankan kebijaksanaan 

organisasi. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dalam 

komitmen organisasi meliputi identifikasi, keterlibatan dan loyalitas karyawan 

kepada perusahaan. Identifikasi merupakan suatu bentuk kepercayaan karyawan 

terhadap organisasi dan merasa bangga memiliki organisasi. Keterlibatan 

merupakan partisipasi pegawai dalam aktivitas-aktivitas kerja baik dengan 

pimpinan ataupun dengan sesama teman kerja. Loyalitas terkait dengan kesediaan 

karyawan untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi tanpa 

mengharapkan apapun dari organisasi. 

5. Proses Terbentuknya Komitmen Organisasi 

Charles O’ Reilly (Sjabadhyni, Graito dan Wutun, 2001) mengemukakan  

terdapat tiga fase komitmen terhadap organisasi antara lain : 

a. Fase kerelaan dan kepatuhan, merupakan fase dimana individu bersedia 

menerima pengaruh dari orang lain dan patuh terhadap setiap tugas atau 

perintah yang diberikan kepadanya. 
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b. Fase identifikasi, merupakan individu menerima pengaruh untuk 

mempertahankan suatu kepuasan dan berhubungan dengan identifikasi serta 

individu merasa bangga memiliki organisasi. 

c. Fase internalisasi, merupakan individu merasakan nilai-nilai organisasi secara 

intrinsik sesuai atau sama dengan nilai-nilai pribadi. 

Steers (Yulianti, 2006) mengemukakan proses terbentuknya komitmen 

organisasi dapat dibedakan menjadi tiga tahap yaitu : 

a. Organizational entry, berkaitan dengan pemilihan karyawan akan organisasi 

yang akan dimasuki. Dengan demikian akan mencakup kesesuaian karir 

individu dalam organisasi. Pada tahap ini sebenarnya pemilihan terjadi pada 

kedua belah pihak yaitu karyawan memilih organisasi yang akan dimasukinya, 

sedangkan organisasi memilih karyawan yang akan dipekerjakan. 

b. Organizational commitment, merupakan tahap dimana karyawan menetapkan 

kedalaman keterlibatannya dalam organisasi. Lehih lanjut fokus dari komitmen 

organisasi ini pada kedalaman identifikasi karyawan dengan tujuan-tujuan 

organisasi dan keinginan untuk bekerja keras dalam mempertahankan misi 

organisasi. Pada tahap ini dapat dilihat bagaimana komitmen seorang karyawan 

pada perusahaan yaitu apakah komitmen organisasinya rendah atau tinggi. 

Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya 

karyawan dengan komitmen organisasi tinggi berubah menjadi rendah. 

c. Propensity, merupakan bagaimana kecenderungan karyawan dengan komitmen 

organisasi yang rendah dan tinggi. Karyawan dengan komitmen rendah akan 

terdapat kecenderungan yang besar untuk keluar dari organisasi. Apabila tidak 
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demikian dapat dilihat bahwa karyawan tersebut memiliki tingkat absensi yang 

tinggi dan kinerja relatif rendah. Sedangkan pada karyawan dengan komitmen 

tinggi memiliki kecenderungan untuk tetap bergabung dengan organisasi. Pada 

umumnya karyawan tersebut menunjukkan tingkat partisipasi terhadap 

organisasi yang besar. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan proses terbentuknya 

komitmen organisasi pada karyawan meliputi tahapan yaitu organizational entry, 

organizational commitment dan propensity. Organizational entry merupakan 

tahap pemilihan karyawan terhadap organisasi yang akan dimasukinya. 

Organizational commitment merupakan tahap dimana karyawan menetapkan 

kedalaman keterlibatannya dalam organisasi. Propensity merupakan tahap dimana 

kecenderungan yang akan dilakukan seorang karyawan yang memiliki komitmen 

yang tinggi maupun rendah. 

 

B. Job Insecurity 

1. Pengertian Job Insecurity 

Greenhalgh dan Rosenblatt (Farida, 2003) mendefinisikan job insecurity 

sebagai ketidakberdayaan untuk mempertahankan kesinambungan yang 

diinginkan dalam kondisi kerja yang terancam. Dengan berbagai perubahan yang 

terjadi dalam organisasi, karyawan sangat mungkin terasa terancam, gelisah dan 

tidak aman karena potensi perubahan untuk mempengaruhi kondisi kerja dan 

kelanjutan hubungan serta balas jasa yang diterimanya dari organisasi. 



 
21

Green (Sugiarti, 2006) menyatakan job insecurity sebagai kegelisahan 

pekerjaan yaitu sebagai suatu keadaan dari pekerjaan yang terus menerus dan 

tidak menyenangkan. Pegawai yang mengalami job insecurity dapat mengganggu 

semangat kerja sehingga efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas tidak 

dapat diharapkan dan mengakibatkan turunnya produktivitas kerja. Akibat 

turunnya produktivitas tentu saja mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. 

Pegawai yang mengalami job insecurity juga akan kehilangan kreativitas dan 

dapat timbul kebosanan tanpa satu sebab yang jelas serta secara impulsif keluar 

dari pekerjaannya. 

Job insecurity juga merupakan kondisi psikologis seseorang atau karyawan 

yang menunjukkan rasa bingung atau merasa tidak aman dikarenakan kondisi 

lingkungan yang berubah-ubah. Kondisi ini muncul karena banyaknya jenis 

pekerjaan yang sifatnya sesaat atau pekerjaan kontrak. Semakin banyaknya jenis 

pekerjaan dengan durasi waktu yang sementara atau tidak permanen maka 

menyebabkan semakin banyaknya karyawan yang mengalami job insecurity 

(Smithson dan Lewis, dalam Kurniasari, 2005). 

Berdasarkan uraian beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kondisi job insecurity merupakan suatu keadaan ketidakberdayaan untuk 

mempertahankan kesinambungan yang diinginkan dalam kondisi kerja yang 

terancam oleh karena berbagai perubahan yang terjadi dalam organisasi sehingga 

karyawan sangat mungkin terasa terancam, gelisah dan tidak aman. Kondisi job 

insecurity menunjukkan adanya rasa bingung atau rasa tidak aman pada diri 

karyawan dikarenakan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Job Insecurity 

Robbins (Santoso, 2005) mengemukakan faktor penyebab ketidak 

nyamanan kerja atau job insecurity adalah karakteristik individu itu sendiri yang 

meliputi : 

a. Umur, dengan bertambahnya umur semakin tua seseorang individu maka akan 

semakin kurang produktif dan akan menimbulkan job insecurity pada diri 

individu.  

b. Status perkawinan, sekarang ini terdapat beberapa perusahaan yang akan 

memberhentikan karyawannya bila sudah menikah terutama pada karyawan 

perempuan. 

c. Kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan, apabila karyawan merasa tidak 

sesuai atau tidak cocok dengan pekerjaan yang mereka lakukan maka mereka 

akan merasa tidak aman atau mengalami job insecurity.  

d. Tingkat kepuasan kerja, setiap individu memiliki tingkat kepuasan kerja yang 

berbeda-beda sehingga apabila terdapat seorang individu yang sudah puas 

dengan hasil kerjanya maka belum tentu individu yang lain merasa puas 

sehingga individu yang tidak puas tersebut dapat mengalami job insecurity. 

Greenhalgh dan Rosenblatt (Sugiarti, 2006) menyebutkan bahwa job 

insecurity dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : 

a. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja sebagai faktor penekan dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

1) Lingkungan fisik merupakan kondisi-kondisi fisik di lingkungan kerja yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan kenyamanan kerja, yang meliputi 
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rancangan ruang kerja, rancangan pekerjaan berupa peralatan kerja dan 

prosedur kerja, sistem penerangan dan sistem ventilasi. 

2) Lingkungan psikis meliputi hampir semua kondisi yang dapat menyebabkan 

tekanan. Pengaruh lingkungan di tempat kerja dapat bersifat positif maupun 

negatif tergantung bagaimana individu menanggapinya. 

b. Kondisi di luar lingkungan kerja. Kondisi di luar lingkungan kerja memiliki 

potensi sebagai sumber tekanan atau penekan kehidupan pribadi pegawai dan 

mempengaruhi produktivitas kerja seseorang. Pada umumnya tekanan di dalam 

kehidupan pribadi disebabkan oleh perubahan-perubahan dasar dalam 

kehidupan seseorang. 

c. Diri pribadi. Faktor job insecurity yang bersumber dari diri pribadi individu 

adalah yang berkembang dengan kepribadian individu. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 

mempengaruhi job insecurity antara lain lingkungan kerja yaitu lingkungan fisik 

dan lingkungan psikis, kondisi di luar lingkungan kerja dan faktor karakteristik 

diri pribadi individu. 

3. Aspek-aspek Job Insecurity 

Greenhalgh dan Rosenblatt (Kurniasari, 2005) mengemukakan aspek-aspek 

terdiri dari empat komponen yang membentuk besarnya ancaman atau derajat 

ancaman yang dirasakan mengenai kelanjutan situasi kerja tertentu. Ancaman ini 

dapat terjadi pada berbagai aspek pekerjaan atau pada keseluruhan pekerjaan. 

Komponen pertama adalah tingkat ancaman yang dirasakan pegawai 

mengenai aspek-aspek pekerjaan seperti kemungkinan untuk mendapat promosi, 
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mempertahankan tingkat upah yang sekarang atau memperoleh kenaikan upah. 

Individu yang menilai aspek kerja tertentu yang terancam atau terdapat 

kemungkinan aspek kerja tersebut akan hilang maka akan lebih gelisah dan 

merasa tidak berdaya. Komponen kedua adalah seberapa pentingnya aspek 

pekerjaan tersebut bagi individu. Ancaman pada aspek pekerjaan yang penting 

akan lebih berpengaruh pada job insecurity dibanding ancaman pada aspek yang 

kurang penting. 

Komponen ketiga adalah tingkat ancaman kemungkinan terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang secara negatif mempengaruhi keseluruhan kerja individu, 

misalnya dipecat atau dipindahkan ke kantor cabang yang lain. Komponen 

keempat adalah tingkat kepentingan-kepentingan yang dirasakan individu 

mengenai potensi setiap peristiwa tersebut. 

Haillier (Sugiarti, 2006) mengungkapkan aspek-aspek dari job insecurity 

antara lain : 

a. Ketakutan pekerja yang dipandang sebagai kelanjutan peran pekerja. Para 

pekerja akan mengalami job insecurity karena kerancuan peran atau tugas dari 

perusahaan atas perubahan yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan 

karena adanya krisis dalam perusahaan atau organisasi. 

b. Kondisi dan perlakuan perusahaan atau organisasi. Kondisi fisik dan 

perekonomian perusahaan sangat mungkin menimbulkan job insecurity karena 

dengan kondisi perekonomian perusahaan yang buruk dan banyaknya 

pengurangan pekerja yang terjadi pada perusahaan akan menimbulkan ketidak 

nyamanan atau job insecurity. 
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c. Pekerja dalam studi lay off. Pekerja yang berada dalam masa studi lay off atau 

dalam proses penyelidikan atas kesalahan dalam bekerja yang apabila terbukti 

bersalah akan berakhir pada lay off atau pemecatan. 

Berdasarkan uraian pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

aspek-aspek dari job insecurity antara lain meliputi tingkat ancaman yang 

dirasakan oleh individu atau karyawan, seberapa pentingnya aspek kerja bagi 

individu atau karyawan, tingkat ancaman terjadinya peristiwa-peristiwa negatif 

yang mempengaruhi kerja individu atau karyawan dan tingkat kepentingan yang 

dirasakan individu mengenai potensi setiap peristiwa tersebut. 

4. Pengaruh Job Insecurity 

Pasewark dan Strawser (Farida, 2003) mengemukakan bahwa kondisi job 

insecurity mempengaruhi kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kepercayaan 

organisasional yang pada akhirnya mempunyai hubungan dengan keinginan 

berpindah karyawan dari perusahaan tempat karyawan bersangkutan bekerja. 

Kondisi job insecurity yang dirasakan oleh karyawan akan berpengaruh pada 

tingkat kepuasan kerja seorang karyawan, komitmen yang dimiliki karyawan 

terhadap perusahaan atau organisasi dan kepercayaan karyawan terhadap 

organisasi yang pada akhirnya terkait dengan keinginan karyawan yang 

bersangkutan mencari alternatif pekerjaan yang lain.  

Roskies dan Guerin (Kurniasari, 2005) mengemukakan penurunan kondisi 

kerja seperti munculnya kondisi job insecurity, akan menurunkan kualitas 

individu bukan dari pekerjaannya semata, namun juga mengarah pada munculnya 

rasa kehilangan martabat yang pada akhirnya menurunkan kondisi psikologis dari 
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karyawan yang bersangkutan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan 

memunculkan ketidakpuasan dalam bekerja dan akan mengarah pada intensi turn 

over. Ashford, Lee dan Bobko (Farida, 2003) mengemukakan kondisi job 

insecurity yang dirasakan karyawan akan berpengaruh pada reaksi sikap, seperti 

keinginan untuk berhenti dari pekerjaan, menurunnya komitmen yang dimiliki 

karyawan kepada perusahaan atau organsasi dan kepuasan kerja yang dimiliki 

karyawan dalam bekerja. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi 

job insecurity yang dirasakan karyawan akan mempengaruhi tingkat kepuasan 

kerja yang dimiliki karyawan kepada perusahaan atau organisasi, komitmen yang 

dimiliki karyawan terhadap perusahaan atau organisasi dan keinginan karyawan 

untuk berhenti dari pekerjaan serta keinginan berpindah karyawan dari perusahaan 

tempat karyawan bersangkutan bekerja. 

 

C. Konflik Peran 

1. Pengertian Konflik Peran 

Maramis (1994) mengemukakan konflik terjadi apabila seseorang tidak 

dapat memilih antara dua atau lebih macam kebutuhan atau tujuan. Puspa dan 

Riyanto (1999) menyatakan konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang 

dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam 

bekerja dan secara potensial akan menurunkan motivasi kerja karyawan.  

Brief (Andraeni, 2005) mendefinisikan konflik peran adalah adanya ketidak 

cocokan antara harapan-harapan yang berkaitan dengan suatu peran. Lebih lanjut, 
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Leigh (Andraeni, 2005) menyatakan bahwa konflik peran merupakan hasil dari 

ketidakkonsistenan harapan berbagai pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan 

antara tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-nilai individu, dan sebagainya. 

Sebagai akibatnya, individu yang mengalami konflik peran berada dalam suasana 

terombang-ambing, terjepit dan serba salah. 

Indrawijaya (2000) menyebutkan konflik peran merupakan kondisi yang 

terjadi bila seseorang melakukan berbagai macam peranan dimana kondisi 

tersebut terjadi karena tekanan yang datang dari luar diri seseorang misalnya dari 

orang yang ada kaitan hierarki seperti dari pimpinan, kolega yang setingkat dan 

dari bawahan atau bahkan dari orang luar organisasi seperti teman separtai, 

kerabat atau keluarga.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik 

peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi 

sebagai hasil dari ketidak konsistenan harapan-harapan berbagai pihak atau 

persepsi adanya ketidakcocokan antara tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-

nilai individu dan tekanan baik yang berasal dari luar individu maupun yang 

berasal dari orang luar organisasi atau perusahaan. 

2. Jenis-jenis Konflik Peran 

Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1996) mengemukakan bahwa konflik 

peran dapat dibagi menjadi tiga macam antara lain : 

a. Konflik peran pribadi (person role conflict) 

Konflik peran pribadi terjadi ketika persyaratan-persyaratan peran 

melanggar nilai dasar, sikap dan kebutuhan individu yang menduduki posisi 
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tersebut. Sebagai contohnya seorang penyelia yang mendapatkan kesulitan untuk 

memecat bawahannya karena soal keluarga, atau seorang eksekutif yang lebih 

senang mengundurkan diri daripada melakukan kegiatan yang tidak pantas. 

b. Konflik intra peran (intra role conflict) 

Konflik intra peran terjadi apabila beberapa orang yang berbeda-beda 

menentukan sebuah peran menurut rangkaian harapan yang berbeda-beda 

sehingga tidak mungkin bagi orang yang menduduki peran tersebut untuk 

memenuhi semuanya. Hal ini mungkin akan terjadi apabila peran tertentu 

mempunyai serangkaian peran yang kompleks, dalam arti banyak hubungan peran 

yang berbeda-beda. Sebagai contohnya seorang penyelia di situasi industri 

mempunyai serangkaian peran yang agak kompleks sehingga dapat mengalami 

konflik intra peran. 

c. Konflik antar peran (inter role conflict) 

Konflik antar peran muncul karena orang menghadapi berbagai peran. Hal 

ini terjadi karena individu sekaligus memainkan banyak peran, beberapa diantara 

peran ini mempunyai harapan yang saling bertentangan. Sebagai contohnya 

seorang ilmuwan yang bekerja di pabrik kimia, yang juga merangkap menjadi 

anggota manajemen, mungkin mengalami konflik peran semacam ini. Dalam 

situasi tersebut, ilmuwan tersebut mungkin diharapkan berperilaku sesuai dengan 

harapan manajemen maupun sesuai dengan harapan ahli kimia profesional.  

Miles dan Perreault (Munandar, 2001) membedakan empat jenis konflik  

peran yaitu : 
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a. Konflik peran pribadi, muncul bilamana seorang karyawan ingin melakukan 

tugas berbeda dari yang disarankan dalam uraian pekerjaannya. 

b. Konflik intra sender, muncul bilamana seorang karyawan menerima penugasan 

tanpa memiliki tenga kerja yang cukup untuk dapat menyelesaikan tugas 

dengan berhasil. 

c. Konflik inter sender, muncul bilamana seorang karyawan diminta untuk 

berperilaku sedemikian rupa sehingga terdapat orang merasa puas dengan 

hasilnya, sedangkan orang lain tidak.  

d. Konflik peran dengan beban berlebih, muncul bilamana seorang karyawan 

mendapat penugasan kerja yang terlalu banyak dan tidak dapat ditangani secara 

efektif. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan jenis-jenis konflik 

peran dapat dibagi menjadi konflik peran pribadi, konflik intra peran dan konflik 

antar peran. Konflik peran pribadi terjadi apabila persyaratan peran melanggar 

nilai dasar, sikap dan kebutuhan individu yang menduduki suatu posisi. Konflik 

intra peran terjadi apabila beberapa orang yang berbeda-beda menentukan sebuah 

peran menurut rangkaian harapan yang berbeda-beda. Konflik antar peran muncul 

karena orang menghadapi berbagai peran. 

3. Penyebab Konflik Peran 

Pasewark dan Strawser (Ratnawati dan Kusuma, 2002) mengemukakan 

konflik peran terjadi karena adanya lebih dari satu permintaan dari sumber yang 

berbeda yang menimbulkan suatu ketidak pastian pada karyawan. Indrawijaya 

(2000) mengemukakan bahwa konflik peran dapat disebabkan oleh adanya : 
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a. Konflik fungsional merupakan konflik peran yang terjadi oleh adanya berbagai 

macam subsistem dalam organisasi. Setiap sub sistem yang mempunyai fungsi 

tertentu dalam suatu organisasi cenderung melahirkan norma kelompok (norma 

hubungan sosial, norma kerja dan norma kekuasaan) dan membentuk sistem 

nilai tertentu. Konflik fungsional dapat juga terjadi karena adanya ketidak 

cocokan tugas atau tujuan yang harus dicapai. Schmidt dan Kochan 

(Indrawijaya, 2000) menyatakan bahwa persepsi mengenai adanya ketidak 

cocokan tugas atau tujuan yang harus dicapai merupakan  penyebab terciptanya 

konflik peran. 

b. Konflik hierarkis merupakan keadaan dimana suatu kelompok mendapatkan 

tekanan dari luar. Tekanan dari luar tersebut dapat berupa penyediaan 

anggaran, pemberian status dan persetujuan pengangkatan pegawai. 

c. Konflik kesamaan fungsi merupakan konflik yang timbul oleh adanya 

kesamaan fungsi yang harus dilakukan oleh berbagai anggota kelompok 

sehingga dapat pula menghasilkan perilaku persaingan yang cukup sehat. 

Wolfe dan Snoke (Cahyono dan Ghozali, 2002) mengemukakan konflik 

peran timbul karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara 

bersamaan dimana pelaksanaan salah satu perintah saja akan mengakibatkan 

terabaikannya perintah yang lain. Seorang profesional dalam melaksanakan 

tugasnya terutama ketika menghadapi suatu masalah tertentu maka sering 

menerima dua perintah sekaligus. Perintah pertama datangnya dari kode etik 

profesi sedangkan perintah kedua datangnya dari sistem pengendalian yang 

berlaku di perusahaan. Apabila seorang profesional bertindak sesuai dengan kode 
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etiknya maka individu yang bersangkutan akan merasa tidak berperan sebagai 

karyawan perusahaan dengan baik. Sebaliknya, apabila seorang profesional 

bertindak sesuai dengan prosedur yang ditentukan perusahaan maka individu yang 

bersangkutan akan merasa telah bertindak secara tidak profesional. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik peran muncul 

oleh karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima oleh seorang 

karyawan secara bersamaan dimana dalam pelaksanaan salah satu perintah akan 

mengakibatkan terabaikannya perintah yang lain sehingga dapat menimbulkan 

suatu ketidak pastian pada diri karyawan. 

4. Aspek-aspek Konflik Peran 

Munandar (2001) mengemukakan aspek-aspek dari konflik peran antara lain 

sebagai berikut : 

a. Adanya pertentangan antara tugas-tugas yang harus dilakukan dan antara 

tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang karyawan. 

b. Tugas-tugas yang harus seorang karyawan lakukan yang menurut pandangan 

karyawan bersangkutan bukan merupakan bagian dari pekerjaannya. 

c. Adanya tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari atasan, rekan, bawahannya, 

atau orang lain yang dinilai penting bagi seorang karyawan. 

d. Adanya pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi karyawan 

sewaktu melakukan tugas pekerjaannya. 

Wexley dan Yukl (1992) menyebutkan bahwa aspek-aspek konflik peran 

antara lain : 
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a. Adanya dua pengirim peran atau lebih yang menyampaikan harapan-harapan 

peran yang tidak selaras. Misalnya seorang pimpinan mengarapkan seorang 

supervisor mewakili kepentingan perusahaan sedangkan para bawahan 

mengharapkan supervisor tersebut berada di pihak bawahan dan melindungi 

kepentingan-kepentingan bawahan. 

b. Adanya seorang pengirim peran menyampaikan harapan-harapan peran yang 

bertentangan. Misalnya seorang karyawan diharapkan dapat meningkatkan 

produksi dan menurunkan kesalahan dimana karyawan yang bersangkutan 

merasa untuk dapat meningkatkan produksi maka karyawan yang bersangkutan 

harus meningkatkan kecepatan kerja yang mungkin akan mempengaruhi 

tingkat kesalahan yang dilakukan. 

c. Seseorang yang menjadi anggota lebih dari satu kelompok atau seseorang 

tersebut menduduki lebih dari satu posisi dalam organisasi. Perilaku yang 

dituntut untuk peran yang satu dapat bertentangan dengan perilaku yang 

dituntut untuk peran yang lain. Misalnya apabila seorang karyawan 

bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi dan untuk mengawasi 

pelaksanaan kerja dirinya maka karyawan tersebut akan mengalami konflik 

peran.  

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan aspek-aspek dari 

konflik peran antara lain pertentangan dalam melaksanakan tugas-tugas, tugas-

tugas yang harus dilakukan yang menurut pandangan karyawan bukan merupakan 

bagian dari pekerjaannya, adanya tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari atasan, 

rekan, bawahannya, atau orang lain yang dinilai penting bagi seorang karyawan 
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dan pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi karyawan sewaktu 

melakukan tugas pekerjaannya. 

5. Pengaruh Konflik Peran 

Kahn, Jackson dan Schuler (Puspa dan Riyanto, 1999) menemukan bahwa 

konflik peran yang dirasakan oleh seorang karyawan memiliki dampak yang 

negatif terhadap perilaku karyawan, seperti timbulnya ketegangan kerja, 

peningkatan perputaran kerja, penurunan kepuasan kerja yang dimiliki karyawan, 

penurunan komitmen karyawan pada organisasi dan penurunan kinerja karyawan 

keseluruhan. Lebih lanjut, Suwandi dan Indriantoro (Cahyono dan Ghozali, 2002) 

menemukan bahwa kondisi konflik peran mempunyai hubungan yang negatif 

dengan kepuasan kerja yang dimiliki karyawan.  

Wexley dan Yukl (1992) mengemukakan bahwa apabila seorang individu 

mengalami konflik peran yang serius maka individu tersebut kemungkinan 

menjadi frustrasi dan kebingungan. Filley dan House (Wexley dan Yukl, 1992) 

meneliti akibat-akibat konflik peran dan menyimpulkan bahwa konflik peran 

berakibat pada kepuasan kerja yang lebih rendah dan berpengaruh buruk terhadap 

pelaksanaan kerja individu. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa munculnya 

konflik peran yang dialami karyawan akan memiliki dampak yang negatif 

terhadap perilaku karyawan, seperti timbulnya ketegangan kerja, penurunan 

komitmen pada organisasi, penurunan kinerja keseluruhan, kepuasan kerja yang 

lebih rendah dan berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan kerja individu. 
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D. Hubungan antara Job Insecurity dengan Komitmen Organisasi 

Dalam menghadapi perkembangan zaman, suatu organisasi dituntut untuk 

mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Untuk menghadapi 

perubahan-perubahan yang ada tersebut maka suatu organisasi harus memiliki 

suatu pondasi yang kuat di dalam organisasi yang bersangkutan. Salah satu bagian 

dari pondasi tersebut yang penting adalah komitmen yang dimiliki oleh sumber 

daya manusia yang berada dalam organisasi tersebut.  

Komitmen terhadap organisasi menunjuk pada sebuah kepercayaan pada 

dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi dan atau profesi, 

sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna 

kepentingan organisasi dan atau profesi, sebuah keinginan untuk memelihara 

keanggotaan dalam organisasi atau profesi (Aranya, Pollock dan Armenic, dalam 

Cahyono dan Ghozali, 2002) 

Pihak perusahaan mengharapkan adanya suatu komitmen yang tinggi dari 

karyawannya. Hal tersebut dkarenakan sebuah perusahaan akan menjadi 

berkembang apabila memiliki karyawan dengan komitmen tinggi terhadap 

perusahaan (Rifani, dalam Wening, 2005). Hal tersebut didukung oleh temuan 

Dipoye, Smith dan Howell (Martini dan Rostiana, 2003) bahwa seorang karyawan 

dengan komitmen yang tinggi akan menangani pekerjaan secara lebih serius. 

Karyawan dengan komitmen yang tinggi diharapkan akan dapat memperlihatkan 

kinerja yang optimal dan serius dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga 

perusahaan akan menjadi berkembang sebagai dampaknya. 
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Komitmen organisasi yang tinggi pada karyawan ditunjukkan dengan 

karyawan dapat lebih setia pada organisasi, karyawan akan bekerja dengan sebaik-

baiknya untuk kepentingan organisasi dan senantiasa bermotivasi tinggi serta 

bersedia berkorban bagi organisasi. Selain itu, riset yang dilakukan Meyer, Allen 

dan Smith (Wening, 2005) menemukan bahwa peningkatan komitmen karyawan 

terhadap organisasi akan berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan 

tingkat turn over yang semakin rendah. 

Komitmen organisasi pada karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Dalam hal ini faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi pada 

karyawan yaitu adanya rasa aman atau nyaman dalam bekerja. Rasa aman dan 

nyaman yang dirasakan karyawan dalam hal ini terkait dengan munculnya kondisi 

ketidaknyamanan kerja atau job insecurity yang dirasakan oleh karyawan. 

Dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam organisasi, karyawan sangat 

mungkin terasa terancam, gelisah dan tidak aman karena potensi perubahan untuk 

mempengaruhi kondisi kerja dan kelanjutan hubungan serta balas jasa yang 

diterimanya dari organisasi. Hasil riset mengenai dampak psikologis job 

insecurity pada diri individu yaitu berupa munculnya perasaan cemas, depresi dan 

tegang (Ferrie,  Sims dan Lahey, dalam Wening, 2005). 

Kondisi job insecurity yang dialami seorang karyawan dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kepercayaan organisasional yang 

akhirnya mempunyai hubungan dengan keinginan berpindah karyawan dari 

perusahaan tempat karyawan bersangkutan bekerja (Pasewark dan Strawser, 

dalam Farida, 2003). Dengan demikian kondisi job insecurity yang dialami oleh 
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karyawan akan mempengaruhi tingkat kepuasan kerja, komitmen organisasi dan 

kepercayaan organisasi yang mungkin pada akhirnya karyawan tersebut mencari 

alternatif pekerjaan yang lain.  

Selain itu kondisi job insecurity yang dirasakan karyawan akan berpengaruh 

pada reaksi sikap, seperti keinginan untuk berhenti dari pekerjaan, menurunnya 

komitmen yang dimiliki karyawan kepada organsasi atau perusahaan dan 

kepuasan kerja yang dimiliki karyawan dalam bekerja (Ashford, Lee dan Bobko, 

dalam Farida, 2003). Kondisi job insecurity yang dirasakan karyawan akan 

menurunkan komitmen karyawan terhadap organisasi sehingga hal tersebut 

berhubungan dengan keinginan karyawan untuk berhenti dari pekerjaan.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi job insecurity 

yang dialami oleh seorang karyawan memiliki hubungan dengan komitmen 

organisasi yang dimilikinya terhadap organisasi atau perusahaan. Kondisi job 

insecurity yang dirasakan karyawan akan dapat menurunkan komitmen yang 

dimiliki karyawan yang bersangkutan terhadap organisasi. 

 

E. Hubungan antara Konflik Peran dengan Komitmen Organisasi 

Suatu organisasi dalam perkembangannya tidak lepas dari suatu masalah, 

baik masalah yang berhubungan dengan pihak di luar organisasi maupun masalah-

masalah yang ada dalam organisasi itu sendiri. Salah satu contoh masalah yang 

ada dalam organisasi adalah masalah konflik. Munculnya suatu konflik oleh 

karena adanya perbedaan-perbedaan yang mengarah kepada suatu pertentangan-

pertentangan. 
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 Konflik merupakan suatu masalah yang serius dan perlu ditangani secara 

tepat oleh suatu organisasi. Dalam hal ini konflik yang terjadi dalam organisasi 

adalah konflik peran yang dialami karyawan. Fenomena konflik peran bukanlah 

merupakan suatu fenomena yang sifatnya dikotomi (ada atau tidak ada), tetapi 

lebih merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam tingkatan intensitas (Barley 

dan Tolbert, dalam Puspa dan Riyanto, 1999). Hal tersebut berarti bahwa setiap 

organisasi mengalami masalah konflik peran, hanya derajat atau tingkat 

keseriusan permasalahannya yang berbeda. 

Abernethy dan Stoelwinder (Puspa dan Riyanto, 1999) menemukan bahwa 

tingkat konflik peran dipengaruhi oleh seberapa jauh seorang profesional ingin 

mempertahankan sikap keprofesionalan yang dimiliki dalam perusahaan dan 

seberapa jauh lingkungan pengendalian yang berlaku di perusahaan mengancam 

otonomi para profesional tersebut. Semakin tinggi konflik peran seorang 

karyawan maka semakin rendah kinerja dan kepuasan kerja karyawan 

bersangkutan. 

Lebih lanjut, Kahn, Jackson dan Schuler (Puspa dan Riyanto, 1999) 

menemukan bahwa konflik peran yang dialami karyawan memiliki dampak yang 

negatif terhadap perilaku karyawan, seperti timbulnya ketegangan kerja, 

peningkatan perputaran kerja, penurunan kepuasan kerja seorang karyawan, 

penurunan komitmen pada organisasi dan penurunan kinerja keseluruhan.  

Dengan demikian kondisi konflik peran yang dialami karyawan berpengaruh 

terhadap karyawan yang bersangkutan. Kondisi konflik peran yang dialami 

seorang karyawan memiliki dampak terhadap perilaku karyawan, diantaranya 
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timbulnya ketegangan kerja pada seorang karyawan, penurunan kepuasan kerja 

yang dimiliki karyawan dan penurunan komitmen karyawan pada organisasi atau 

perusahaan. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada penurunan kinerja dari 

karyawan yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah konflik 

peran merupakan suatu masalah yang terjadi dalam tingkatan intensitas. Masalah 

konflik peran yang dialami oleh seorang karyawan dalam organisasi memiliki 

hubungan dengan komitmen yang dimiliki oleh karyawan terhadap organisasi 

tempat karyawan tersebut bekerja dan kinerja yang dimiliki karyawan yang 

bersangkutan. 

 

F. Hubungan antara Job Insecurity dan Konflik Peran dengan 

Komitmen Organisasi 

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dan menentukan 

bagi keberadaan suatu perusahaan atau organisasi. Oleh karena sumber daya 

manusia merupakan aset yang sangat penting dan menentukan maka merupakan 

suatu keharusan bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk mengelola dan 

mengawasi perencanaan, perkiraan dan pengembangan sumber daya manusia atau 

karyawan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan 

(Wismawati, 2003). 

Sumber daya manusia atau karyawan yang ada dalam organisasi atau 

perusahaan diharapkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi atau 

perusahaan. Untuk mendapatkan komitmen yang tinggi pada karyawan maka 
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organisasi atau perusahaan hendaknya memperhatikan faktor-faktor atau kondisi-

kondisi yang berpengaruh terhadap komitmen yang dimiliki karyawan. Kondisi 

tersebut misalnya karyawan merasa aman dan nyaman berada di dalam organisasi 

atau perusahaan. Rasa aman dan nyaman yang dirasakan karyawan dalam hal ini 

terkait dengan munculnya kondisi ketidaknyamanan kerja atau job insecurity yang 

dirasakan karyawan dalam organisasi atau perusahaan. 

Pasewark dan Strawser (Farida, 2003) menemukan bukti empiris bahwa 

kondisi job insecurity yang dirasakan oleh karyawan akan mempengaruhi 

kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kepercayaan organisasional yang pada 

akhirnya mempunyai hubungan dengan keinginan berpindah karyawan dari 

perusahaan tempat karyawan bersangkutan bekerja .  

Dengan adanya kondisi job insecurity dimana karyawan merasa tidak aman 

dan tidak nyaman dalam bekerja maka kondisi tersebut akan berdampak pada 

perilaku kerja karyawan yang bersangkutan. Kondisi tidak aman dan tidak 

nyaman tersebut akan membuat karyawan tidak bekerja dengan semaksimal 

mungkin sebagaimana yang diharapkan oleh pihak organisasi atau perusahaan. 

Karyawan akan merasa tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya 

dengan baik sehingga dapat menyebabkan karyawan merasa tidak puas dalam  

pekerjaannya.  

Karyawan yang merasa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik pada 

akhirnya berdampak pada loyalitas yang dimiliki seorang karyawan terhadap 

organisasi atau perusahaan, dalam hal ini terkait dengan keinginan karyawan yang 

bersangkutan untuk keluar dari organisasi atau perusahaan tempat karyawan 
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tersebut berada. Dengan demikian kondisi job insecurity yang dirasakan oleh 

seorang karyawan memiliki hubungan dengan komitmen yang dimiliki karyawan 

bersangkutan pada organisasi atau perusahaan. 

Selain itu kondisi lain yang perlu diperhatikan oleh organisasi atau 

perusahaan untuk meningkatkan komitmen karyawan yaitu munculnya kondisi 

konflik peran yang dirasakan karyawan. Konflik peran yang dirasakan karyawan 

memiliki dampak yang negatif terhadap perilaku karyawan, seperti timbulnya 

ketegangan kerja, peningkatan perputaran kerja, penurunan kepuasan kerja yang 

dimiliki karyawan, penurunan komitmen karyawan pada organisasi dan penurunan 

kinerja karyawan keseluruhan (Kahn, Jackson dan Schuler, dalam Puspa dan 

Riyanto, 1999). 

Suwandi dan Indriantoro (Cahyono dan Ghozali, 2002) menemukan bahwa 

kondisi konflik peran mempunyai hubungan yang negatif dengan kepuasan kerja 

yang dimiliki karyawan terhadap perusahaan atau organisasi. Lebih lanjut, 

Mathiew dan Zajac (Cahyono dan Ghozali, 2002) menunjukkan bahwa seorang 

karyawan yang mempunyai level konflik peran yang lebih tinggi akan mempunyai 

komitmen organisasi yang lebih rendah.  

Tingkat konflik peran yang tinggi akan berhubungan dengan kinerja seorang 

karyawan. Dalam hal ini kinerja seorang karyawan dapat menjadi menurun oleh 

karena adanya pertentangan yang terjadi dalam diri karyawan yang bersangkutan. 

Penurunan kinerja karyawan tersebut akan membuat karyawan yang bersangkutan 

tidak bekerja secara optimal demi kepentingan organisasi atau perusahaan 

sehingga akan membuat penurunan komitmen yang dimiliki karyawan tersebut 
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dimana karyawan yang bersangkutan tidak dapat bekerja secara optimal atau 

dengan sebaik mungkin.  

Penurunan komitmen yang dimiliki karyawan pada organisasi atau 

perusahaan diperlihatkan oleh karyawan yang sering kali datang terlambat atau 

sering kali mengurangi jam kerja dengan cara pulang lebih awal dari waktu yang 

ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan karyawan yang bersangkutan kurang 

mampu menaati aturan yang ada di organisasi atau perusahaan sehingga 

menjadikan kinerja karyawan yang bersangkutan kurang optimal.  

Berdasarkan uraian tersebut kondisi job insecurity yang dirasakan karyawan 

dan munculnya konflik peran memiliki hubungan dengan komitmen yang dimiliki 

oleh karyawan terhadap organisasi atau perusahaan tempat karyawan tersebut 

bekerja. Munculnya konflik peran dapat meningkatkan kecemasan karyawan 

untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik yang dibebankan oleh 

organisasi atau perusahaan sehingga karyawan yang bersangkutan akan 

merasakan adanya peningkatan job insecurity. Kondisi tersebut akan berpengaruh 

pada komitmen yang dimiliki karyawan yang bersangkutan terhadap organisasi 

atau perusahaan. 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Hipotesis mayor 

Ada hubungan antara job insecurity dan konflik peran dengan komitmen 

organisasi.  

2. Hipotesis minor 

a. Ada hubungan negatif antara job insecurity dengan komitmen organisasi. 

Semakin tinggi job insecurity maka semakin rendah komitmen organisasi yang 

dimiliki karyawan dan sebaliknya semakin rendah job insecurity maka semakin 

tinggi komitmen organisasi. 

b. Ada hubungan negatif antara konflik peran dengan komitmen organisasi. 

Semakin tinggi konflik peran yang dialami karyawan maka semakin rendah 

komitmen organisasi dan sebaliknya semakin rendah konflik peran maka 

semakin tinggi pula komitmen organisasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dimana cara ilmiah tersebut 

mengandung arti bahwa kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2005). Lebih lanjut 

Nasir (1988) mengemukakan bahwa metode penelitian berhubungan erat dengan 

prosedur, alat dan desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian yang 

digunakan harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur dan alat 

yang digunakan dalam penelitian juga harus cocok dengan metode penelitian yang 

digunakan. 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-variabel utama 

dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing (Azwar, 2003). 

Variabel dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi obyek 

pengamatan penelitian (Suryabrata, 1994). Adapun variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas : a. Job insecurity 

  b. Konflik peran 

2. Variabel tergantung : Komitmen organisasi 
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B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati (Azwar, 2003). Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Job insecurity 

Job insecurity kegelisahan atau ketidakberdayaan untuk mempertahankan 

kesinambungan yang diinginkan dalam kondisi kerja yang terancam, timbul 

perasaan sia-sia untuk melanjutkan pekerjaan oleh karena keinginan yang 

menyertainya sudah hilang atau menurun. Job insecurity diungkap dengan 

menggunakan skala job insecurity yang disusun berdasarkan aspek-aspek job 

insecurity yang dikemukakan oleh Greenhalgh dan Rosenblatt (Kurniasari, 2005) 

antara lain tingkat ancaman yang dirasakan karyawan, seberapa pentingnya aspek 

pekerjaan, tingkat ancaman kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa negatif 

dan tingkat kepentingan yang dirasakan individu. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh subjek menunjukkan semakin tinggi pula job insecurity dan semakin 

rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah pula job insecurity yang dialami 

karyawan. 

2. Konflik peran 

Konflik peran merupakan suatu persepsi adanya ketidakcocokan antara 

tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-nilai individu dan adanya tekanan baik 

yang berasal dari luar individu maupun yang berasal dari orang luar organisasi 

atau perusahaan. Konflik peran diungkap dengan menggunakan skala konflik 
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peran yang disusun berdasar apek-aspek konflik peran yang dikemukakan oleh 

Munandar (2001) antara lain pertentangan dalam melaksanakan tugas-tugas, tugas 

yang dilakukan bukan merupakan bagian dari pekerjaannya, tuntutan-tuntutan 

yang bertentangan dan pertentangan dengan nilai dan keyakinan pribadi karyawan 

sewaktu melakukan tugas pekerjaan. Semakin tinggi skor konflik peran yang 

diperoleh dari skala konflik peran maka semakin tinggi pula konflik peran yang 

dialami karyawan dan semakin rendah skor konflik peran yang diperoleh maka 

semakin rendah konflik peran yang dialami karyawan. 

3. Komitmen organisasi 

    Komitmen organisasi merupakan kelekatan emosi individu terhadap 

organisasi sebagai implikasi dari kesesuaian terhadap tujuan, nilai dan sasaran 

organisasi (internalisasi) yang ditunjukkan dengan upaya optimal bagi pencapaian 

tujuan organisasi (optimalisasi) dan kesediaan individu tersebut untuk menetap 

(loyalitas) di organisasi. Komitmen organisasi diukur dengan skala komitmen 

organisasi yang disusun berdasar aspek-aspek komitmen organisasi yang 

dikemukakan oleh Steers dan Porter (Kurniawan, 2006) yaitu  kepercayaan dan 

penerimaan yang kuat akan nilai-nilai dan tujuan organisasi (internalisasi), 

kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi 

(optimalisasi), keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaannya 

dalam organisasi (loyalitas). Semakin tinggi skor skala komitmen organisasi maka 

semakin tinggi tingkat komitmen organisasi dan sebaliknya semakin rendah skor 

skala komitmen organisasi maka semakin rendah pula komitmen organisasi 

karyawan. 



 

46

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Azwar (2003) menyebutkan populasi adalah kelompok subjek yang ingin 

diselidiki yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian dan memiliki ciri-ciri 

atau karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain. 

Yang dimaksud menggeneralisasikan adalah mengangkat hasil penelitian sebagai 

suatu yang berlaku bagi populasi (Arikunto, 1998). Populasi dalam penelitian ini 

adalah karyawan di PT Tiga Manunggal Synthetic Industries (PT TIMATEX), 

Salatiga Departemen Weaving yang berjumlah 607 karyawan. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan subjek atau individu dari populasi 

yang dijadikan objek penelitian yang diharapkan merupakan pencerminan dari 

populasinya (Hadi, 2007). Wakil atau sampel inilah yang akan diteliti untuk 

kemudian diambil kesimpulan terhadap populasi. Oleh karena itu sampel yang 

digunakan harus representatif yaitu sampel yang benar-benar mencerminkan 

populasinya (Suryabrata, 1994). 

Bentuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sample yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 2007). Adapun sampel 

penelitian ini adalah karyawan PT Tiga Manunggal Synthetic Industries (PT 

TIMATEX) Salatiga Departemen Weaving dengan ciri-ciri atau sifat-sifat sampel 

yang diambil sebagai berikut: 
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1. Pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat, hal ini dimaksudkan agar 

subyek memiliki pemahaman intelektual yang cukup untuk merespon aitem-

aitem dalam alat ukur yang akan diberikan. Anoraga dan Widiyanti (2004) 

menyebutkan kemampuan intelektual individu yang mempunyai pendidikan 

ada kemungkinan akan memudahkan individu dalam merespon suatu peristiwa 

atau masalah dibandingkan individu yang kurang berpendidikan. 

2. Karyawan dengan usia 25 - 40 tahun, diasumsikan bahwa usia tersebut 

merupakan usia yang produktif dalam bekerja. Dijelaskan oleh As’ad (1995) 

bahwa usia seseorang semakin bertambah tua, maka tenaga yang dimiliki 

semakin berkurang sehingga produktivitas kerja semakin menurun. 

3. Lama bekerja minimal dua tahun, dengan begitu karyawan diharapkan sudah 

tertanam nilai-nilai komitmen terhadap perusahaan, kebiasaan yang berlaku di 

perusahaan dan menerapkannya dalam ruang lingkup kerjanya. Arikunto 

(1998) berpendapat bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap perilaku 

dan keterampilan seseorang saat melakukan pekerjaan.  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Hadi (2007) menyatakan bahwa teknik sampling adalah cara yang 

digunakan untuk mengambil sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive non random sampling yaitu cara pengambilan 

sampel dimana jenis sampel yang dipilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang 

telah ditentukan sebelumnya dan tidak memberikan peluang yang sama pada 

semua subjek tetapi hanya subyek yang memiliki ciri-ciri tertentu yang akan 

dijadikan subjek penelitian (Hadi, 2007).  
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D. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yang terkait dengan teknik-teknik dalam pengumpulan data 

(Hadi, 2007). Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai 

tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti (Azwar, 2003). Dalam 

penelitian ilmiah, pengumpulan data bermaksud memperoleh bahan-bahan yang 

relevan, akurat dan reliabel. Untuk memperoleh data tersebut maka penelitian 

menggunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat yang dapat diandalkan 

(Hadi, 2007). 

Metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk 

angket. Metode angket merupakan metode penelitian dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang ditujukan kepada subjek penelitian dengan harapan dipergunakan 

untuk mengungkap suatu kondisi subjek yang hendak diteliti (Hadi, 2007). 

Adapun alasan peneliti menggunakan metode angket dalam penelitian ini seperti 

yang dikemukakan Hadi (2007) yaitu : 

a. Subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat 

dipercaya. 

c. Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya 

adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka alat pengumpul data 

atau alat ukur yang digunakan berupa skala. Penggunaan skala pada penelitian ini 
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didasarkan atas karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi yang dikemukakan 

oleh Azwar (2002) yaitu : 

a. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator 

perilaku dari atribut yang bersangkutan. 

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

perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam bentuk aitem-

aitem. 

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

Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-

sungguh. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga skala yaitu skala job 

insecurity, skala konflik peran dan skala komitmen organisasi. Skala tersebut 

sebagai berikut : 

1. Skala job insecurity 

Dalam penelitian ini untuk mengungkap job insecurity menggunakan skala 

job insecurity dari penelitian sebelumnya yang disusun oleh Sugiarti (2006) yang 

telah dimodifikasi oleh peneliti. Adapun alasan modifikasi skala antara lain : 

a. Kondisi subjek berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang ada 

berupa perbedaan karakteristik individu seperti tingkatan usia, tingkat 

pendidikan, lokasi, waktu, sosial budaya atau norma yang berlaku. 

b. Agar didapat alat ukur yang benar-benar valid dan reliabel sesuai dengan 

variabel-variabel yang akan diungkap dalam penelitian ini. 
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Modifikasi skala dilakukan antara lain melalui : 

a. Perbaikan tata bahasa dan kalimat dari aitem-aitem yang digunakan agar lebih 

sesuai dengan kondisi subjek penelitian. 

b. Penambahan aitem. 

Skala job insecurity disusun berdasarkan aspek-aspek job insecurity yang 

dikemukakan oleh Greenhalgh dan Rosenblatt (Kurniasari, 2005) yaitu tingkat 

ancaman yang dirasakan karyawan, seberapa pentingnya aspek kerja bagi 

karyawan, ancaman-ancaman terjadinya peristiwa-peristiwa yang negatif dan 

tingkat kepentingan yang dirasakan individu. Skala ini merupakan skala job 

ininsecurity yang disusun oleh Sugiarti (2006) yang mempunyai koefisien 

validitas (rbt) bergerak dari rbt = 0,328 sampai rbt =  0,704 dengan p < 0,05 dan 

koefisien reliabilitas (rtt) = 0,912. 

2. Skala konflik peran 

Konflik peran diungkap dengan menggunakan skala konflik peran yang 

disusun berdasar apek-aspek konflik peran yang dikemukakan oleh Munandar 

(2001) antara lain pertentangan dalam melaksanakan tugas-tugas, tugas yang 

dilakukan bukan merupakan bagian dari pekerjaannya, tuntutan-tuntutan yang 

bertentangan dan pertentangan dengan nilai dan keyakinan pribadi karyawan 

sewaktu melakukan tugas pekerjaan. 

3. Skala komitmen organisasi 

Komitmen organisasi karyawan pada perusahaan diungkap dengan 

menggunakan skala komitmen organisasi dari penelitian sebelumnya yang disusun 
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oleh Kurniawan (2006) yang telah dimodifikasi oleh peneliti. Adapun alasan 

modifikasi skala antara lain : 

a. Kondisi subjek berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang ada 

berupa perbedaan karakteristik individu seperti tingkatan usia, tingkat 

pendidikan, lokasi, waktu, sosial budaya atau norma yang berlaku. 

b. Agar didapat alat ukur yang benar-benar valid dan reliabel sesuai dengan 

variabel-variabel yang akan diungkap dalam penelitian ini. 

Modifikasi skala dilakukan antara lain melalui : 

a. Perbaikan tata bahasa dan kalimat dari aitem-aitem yang digunakan agar lebih 

sesuai dengan kondisi subjek penelitian. 

b. Penambahan aitem. 

Skala komitmen organisasi disusun berdasarkan aspek-aspek komitmen 

organisasi yang dikemukakan oleh Steers dan Porter (Kurniawan, 2006) yaitu 

kepercayaan dan penerimaan yang kuat akan nilai-nilai dan tujuan perusahaan 

(internalisasi), kesediaan untuk bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan 

perusahaan (optimalisasi), keinginan yang kuat untuk mempertahankan 

keanggotaannya dalam perusahaan (loyalitas). Skala ini merupakan skala 

komitmen organisasi yang disusun oleh Kurniawan (2006) yang mempunyai 

koefisien validitas (rbt) bergerak dari rbt = 0,312 sampai rbt = 0,670 dengan            

p < 0,05 dan nilai koefisien reliabilitas (rtt) = 0,903. 

Adapun aitem dalam skala penelitian ini dikelompokkan dalam aitem 

favorable dan unfavorable. Aitem favorable adalah aitem yang isinya 

mendukung, memihak atau menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur. 
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Sedangkan untuk aitem unfavorable merupakan aitem yang isinya tidak 

mendukung atau tidak menggambarkan ciri atribut yang diukur (Azwar, 2002). 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dengan menggunakan empat 

alternatif jawaban. 

Sistem penilaian skala ini menggunakan skala empat. Penilaian jawaban 

mempunyai penyebaran skor yang interval atau berjarak sama yaitu bergerak dari 

satu sampai dengan empat. Pemberian skor untuk aitem-aitem yang bersifat 

favorable adalah : 

Sangat sesuai (SS) : 4 

Sesuai (S) : 3 

Tidak sesuai (TS) : 2 

Sangat tidak sesuai (STS) : 1 

Pemberian skor untuk aitem-aitem yang bersifat unfavorable adalah : 

Sangat sesuai (SS) : 1 

Sesuai (S) : 2 

Tidak sesuai (TS) : 3 

Sangat tidak sesuai (STS) : 4 

 

E. Proses Seleksi Aitem, Koefisien Reliabilitas dan Validitas 

Dalam proses konstruksi atau penyusunan tes, sebelum melakukan 

pengujian terhadap reliabilitas dan validitas, perlu dilakukan terlebih dahulu 

prosedur seleksi aitem dengan cara menguji karakteristik masing-masing aitem 

yang menjadi bagian tes yang bersangkutan. Aitem-aitem yang tidak memenuhi 
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syarat kualitas tidak boleh diikutkan menjadi bagian dari tes. Pengujian reliabilitas 

dan validitas hanya dilakukan terhadap kumpulan aitem-aitem yang telah teruji 

dan terpilih (Azwar, 2006). 

1. Proses Seleksi Aitem 

Azwar (2006) mengemukakan bahwa diantara karakteristik aitem, yang erat 

berkaitan dengan masalah reliabilitas dan validitas, yang biasanya 

dipertimbangkan dalam prosedur seleksi aitem adalah koefisien korelasi aitem-

total, indeks reliabilitas aitem dan indeks validitas aitem. Azwar (2002) 

menyebutkan bahwa parameter yang paling penting dalam seleksi aitem skala 

psikologi adalah daya beda atau daya diskriminasi aitem. Daya diskriminasi aitem 

(sering diberi nama yang salah sebagai validitas aitem) adalah sejauh mana aitem 

mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan 

yang tidak memiliki atribut yang hendak diukur, sedangkan untuk skala sikap, 

aitem yang berdaya beda tinggi adalah aitem yang mampu membedakan mana 

subjek yang bersikap positif dan mana subjek yang bersikap negatif. 

Indeks daya diskriminasi aitem merupakan indikator keselarasan atau 

konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang 

dikenal dengan istilah konsistensi aitem-total. Prinsip kerja yang dijadikan dasar 

untuk melakukan seleksi aitem adalah memilih aitem-aitem yang fungsi ukurnya 

selaras atau sesuai dengan fungsi ukur skala sebagaimana dikehendaki oleh 

penyusunnya. Dengan kata lain, dasarnya adalah memilih aitem yang mengukur 

hal yang sama dengan apa yang diukur oleh skala sebagai keseluruhan (Azwar, 

2002). 
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Pengujian daya diskriminasi aitem menghendaki dilakukannya komputasi 

koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan suatu kriteria yang relevan, 

yaitu distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan menghasilkan koefisien 

korelasi aitem-total (rix) yang dikenal juga dengan sebutan indeks daya beda 

aitem. Komputasi untuk menghasilkan indeks daya beda menggunakan bantuan 

komputer Seri Program Statistik (SPS-2000) edisi Sutrisno Hadi dan Yuni 

Pamardiningsih, UGM, Yogyakarta, Indonesia versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005. 

Azwar (2006) mengemukakan bahwa penamaan rix bukan sebagai validitas butir 

tetapi dapat dikaitkan dengan sebagai bagian dari indeks reliabiltas butir. 

Bagi skala-skala yang setiap aitemnya diberi skor pada level internal dapat 

digunakan formula koefisien korelasi product moment Pearson. Semakin tinggi 

koefisien korelasi positif antara skor aitem dengan skor skala berarti semakin 

tinggi konsistensi antara aitem tersebut dengan skala secara keseluruhan yang 

berarti semakin tinggi daya bedanya. Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 
rix = Koefisien korelasi antara skor aitem dengan skor skala 
Σi = Jumlah skor suatu aitem 
Σx = Jumlah skor skala 
n = Banyaknya subjek (Azwar, 2002) 
 
Dalam kaitannya dengan masalah komputansi koefisien korelasi antara 

aitem dengan skor total tes, sedikitnya jumlah aitem yang ada dalam tes akan 

mengakibatkan terjadinya over estimate terhadap korelasi yang sebenarnya. Over 

                                           (Σi) (Σx) 
                                                 n 
   rix   = 
                                (Σi)2                  (Σx)2 
                                  n                        n 

Σix

Σi2 Σx2
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estimate ini disebabkan terlalu besarnya kontribusi masing-masing aitem dalam 

ikut menentukan skor tes. Pada saat menghitung koefisien korelasi suatu aitem 

dengan skor tes, sesungguhnya juga menghitung korelasi antara skor suatu aitem 

dengan skor yang mengandung skor aitem yang bersangkutan. Dengan kata lain, 

kita menghitung korelasi skor dengan bagian dari dirinya sendiri dan hal tersebut 

menyebabkan koefisien korelasinya cenderung lebih tinggi. Kecenderungan ini 

menurut Guilford (Azwar, 2006) disebut spurious overlap. Akibat spurious 

overlap ini adalah terjadinya over estimate terhadap korelasi antara aitem yang 

bersangkutan dengan skor tes. 

Agar kita memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai korelasi antara 

aitem dengan skala, diperlukan suatu rumusan koreksi terhadap efek spurious 

overlap. Formula koreksi terhadap efek spurious overlap atau sering disebut 

sebagai teknik korelasi part whole dari Guilford (Azwar, 2002) adalah: 

 

  

 

Keterangan : 
ri(x-i) = Koefisien korelasi aitem-total setelah dikoreksi dari efek 

spurious overlap 
rix = Koefisien korelasi skor aitem-total sebelum dikoreksi 
si = Deviasi standar skor suatu aitem 
sx = Deviasi standar skor tes 
 

2. Koefisien Reliabilitas 

Reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi dan sebagainya, namun pada 

prinsipnya suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur tersebut mampu 

                                 (rix) (sx) - (si) 
    ri(x-i)    = 

                         [ sx
2 + si

2 - 2 (rix) (si) (sx)] 
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menunjukkan sejauhmana pengukurannya dapat memberikan hasil yang relatif 

sama apabila dilakukan kembali pengukuran pada subyek yang sama, selama 

aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah sehingga hasil 

pengukurannya dapat dipercaya (Azwar, 2006). 

Teknik pengukuran reliabilitas tidak harus diuji dengan pengukuran ulang. 

Untuk mencari reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini dilakukan dnegan teknik 

analisis varians yang dikemukakan oleh Hoyt (Azwar, 2006). Adapun rumus 

analisis varians Hoyt (Azwar, 2006) adalah sebagai berikut : 

  

 

Keterangan: 
rtt = Reliabilitas alat ukur 
Mkixs = Mean kuadrat interaksi aitem x subjek 
Mks =  Mean kuadrat antar-subjek 
1 = Bilangan konstan 
 

3. Validitas 

Untuk mengetahui apakah skala psikologi mampu menghasilkan data yang 

akurat sesuai dengan tujuan ukurnya, diperlukan suatu pengujian validitas. Aitem-

aitem yang telah diseleksi berdasarkan koefisien aitem-total akan mendukung 

reliabiltas skala, namun hal tersebut tidak berarti bahwa skalanya akan valid 

dengan sendirinya. 

Azwar (2006) mengemukakan bahwa validitas dapat diartikan sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

instrumen pengukur dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai 

                    Mkixs 
 rtt  =   1  -    
          Mks 
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dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data 

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki 

validitas rendah. 

Prosedur validasi adalah semacam estimasi terhadap validitas tes dengan 

perhitungan tertentu. Dengan menggunakan teknik komputasi dan cara analisis 

yang tepat dapat dihasilkan suatu estimasi guna melihat apa yang sesungguhnya 

diukur oleh tes dan seberapa cermat hasil ukurnya. 

Azwar (2006) menyebutkan bahwa berdasarkan cara estimasi yang sesuai 

dengan sifat dan fungsi setiap tes, tipe validitas pada umumnya digolongkan 

menjadi tiga kategori, yaitu validitas isi (content validity), validitas konstrak 

(construct validity) dan validitas berdasar kriteria (criterion-related validity). 

a. Validitas isi (content validity) 

Azwar (2006) mengemukakan validitas isi merupakan validasi yang 

diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat 

professional judgment. Validasi isi adalah sejauhmana aitem-aitem dalam tes 

mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan isi obyek yang hendak diukur 

atau sejauhmana isi tes mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur. 

Salah satu cara yang praktis untuk mengetahui apakah aitem-aitem dalam 

tes yang telah ditulis sesuai dengan blue-printnya yaitu lebih sesuai dengan 

batasan-batasan domain ukur yang telah ditetapkan semula dan memeriksa apakah 

masing-masing aitem telah sesuai dengan indikator perilaku yang hendak 

diungkapnya. 
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Validitas isi telah dicapai oleh tes banyak tergantung pada penilaian 

subyektif pada individual. Dikarenakan estimasi validitas ini tidak melibatkan 

perhitungan statistik apapun melainkan hanya analisis rasional maka tidaklah 

diharapkan setiap orang akan sama sependapat mengenai sejauhmana validitas isi 

suatu tes telah tercapai. 

b. Validitas konstrak (construct validity) 

Allen dan Yen (Azwar, 2006) mengemukakan bahwa validitas konstrak 

merupakan tipe validitas yang menunjukkan sejauhmana tes mengungkap suatu 

trait atau konstrak teoritik yang hendak diukurnya. Konsep validitas konstrak 

sangat berguna pada tes yang mengukur trait yang tidak memiliki kriteria 

eksternal (Azwar, 2006). 

Pengujian validitas konstrak merupakan proses yang terus berlanjut sejalan 

dengan perkembangan konsep mengenai trait yang diukur. Prosedur pengujian 

validitas konstrak salah satu diantaranya dengan menggunakan pendekatan 

multitrait-multimethod. Pendekatan ini dapat digunakan bilamana terdapat dua 

trait atau lebih yang diukur oleh dua macam metode atau lebih. 

3. Validitas berdasar kriteria (criterion-related validity) 

Prosedur pendekatan validitas berdasar kriteria menghendaki tersedianya 

kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. Kriteria validasi 

dapat berupa tes lain yang mengukur atribut yang sama, dapat berupa variabel 

perilaku yang akan diprediksi oleh skor tes dan dapat pula berupa ukuran-ukuran 

lain yang relavan seperti ratting (Azwar, 2006). Koefisien validitas juga 
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ditunjukkan oleh korelasi antara skor tes dengan skor suatu kriteria validitas tes 

yang relevan, yaitu kriteria validitas tes yang bersangkutan. 

Berdasarkan tipe-tipe validitas yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa validitas suatu tes sudah dapat terpenuhi dengan 

menggunakan validitas yang ada, baik validitas isi, validitas konstrak ataupun 

validitas berdasar kriteria. 

Dalam penyusunan instrumen dalam penelitian ini yang terdiri dari tiga 

buah skala, yaitu skala job insecurity, skala konflik peran dan skala komitmen 

organisasi, peneliti menggunakan salah satu tipe validitas yaitu validitas isi. 

Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi melalui pengujian terhadap isi 

tes dengan analisis rasional atau melalui professional judgment. 

Cara untuk mengetahui apakah validitas isi telah terpenuhi adalah dengan 

melihat apakah aitem-aitem dalam tes telah ditulis sesuai dengan blue printnya, 

yaitu telah sesuai dengan batasan-batasan domain ukur yang telah ditetapkan 

semula dan memeriksa apakah masing-masing aitem telah sesuai dengan indikator 

perilaku yang hendak diungkap. 

Pentingnya pengujian validitas isi dalam penyusunan suatu tes dan harus 

dilakukan dengan seksama pada waktu pelaksanaan interview aitem oleh panel 

ahli, dalam hal ini adalah kedua pembimbing penulis yang telah menyetujui 

digunakannya ketiga skala dalam pengambilan data untuk penelitian. 

Pengujian validitas isi sangat penting dan harus dilakukan oleh para ahli, 

dalam penelitian ini yang menjadi professional judgment atau ahlinya adalah 

pembimbing pertama, Drs. Haryanto FR, MA dan pembimbing kedua, MB. 
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Sudinadji, S.Psi. Kedua pembimbing inilah yang telah memberikan keputusan 

bahwa skala job insecurity, skala konflik peran dan skala komitmen organisasi 

dapat digunakan untuk penelitian. 

 

F. Metode Analisis Data 

Suryabrata (1994) mengemukakan bahwa analisis data merupakan suatu 

langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Hadi (2007) berpendapat bahwa 

metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah dan 

menganalisis hasil penelitian untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan. 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode 

statistik. Pertimbangan digunakannya metode statistik adalah sebagai berikut: 

a. Metode statistik bekerja dengan angka-angka, artinya bahwa angka tersebut 

menunjukkan jumlah atau frekuensi dan menunjukkan nilai atau harga. 

b. Statistik bersifat obyektif, sehingga statistik menutup masuknya unsur-unsur 

subyektif. Dalam arti statistik sebagai alat penilaian tidak dapat berbicara lain 

kecuali apa adanya. 

c. Statistik bersifat universal, dalam arti dapat digunakan hampir dalam semua 

bidang penelitian (Hadi, 2007). 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara job insecurity dan konflik peran dengan komitmen organisasi 

adalah menggunakan teknik analisis regresi dua prediktor. Adapun alasan 

menggunakan teknik analisis regresi dua prediktor adalah: 

a. Mencari korelasi dua prediktor dengan kriterium. 
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b. Menguji apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak. 

c. Mencari persamaan garis regresi. 

d. Menemukan  sumbangan masing-masing prediktor (Hadi, 2000). 

Adapun syarat-syarat dalam menggunakan analisis regresi dua prediktor 

adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk distribusi variabel bebas dan variabel tergantung dalam populasi adalah 

distribusi normal. 

b. Hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung merupakan garis lurus 

linier (Hadi, 2000). 

Adapun rumus analisis regresi dua prediktor adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 
Ry(1,2) = Koefisien korelasi antara job ininsecurity dan konflik peran 

dengan komitmen organisasi 
a1 = Koefisien prediktor job ininsecurity 
a2 = Koefisien prediktor konflik peran 
∑X1Y = Jumlah hasil kali antara job ininsecurity dengan komitmen 

organisasi 
∑X2Y = Jumlah hasil kali antara konflik peran dengan komitmen 

organisasi 
∑Y2 = Jumlah kuadrat kriterium komitmen organisasi (Hadi, 2000). 

 

 

 

 

 

                            
                          a1 ∑X1Y + a2 ∑X2Y 
                    √                  ∑Y2 Ry(1,2)   = 



BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

1.   Orientasi Kancah 

a.   Sejarah Singkat dan Perkembangan PT TIMATEX, Salatiga  

Pada tahun 1975 PT Tiga Manunggal Synthetic Industries atau yang lebih 

sering disebut PT TIMATEX, Salatiga dibangun di atas lahan seluas ± 5,6 Ha. 

Pada tanggal 7 Januari 1976 PT TIMATEX, Salatiga selesai dibangun dan 

diresmikan oleh Presiden Soeharto dan Menteri Perindustrian M. Yusuf. Sejak 

peresmian tersebut, PT TIMATEX, Salatiga mulai melakukan produksi untuk 

pertama kali. 

Berdasarkan keputusan dari kantor pusat yang berada di Jakarta, PT 

TIMATEX, Salatiga memproduksi pakaian setengah jadi (grey) yang bahan 

bakunya berasal dari perusahaan anggota group manunggal yaitu: 

1) ITS (Indonesia Toray Synthetic) yang berada di Tangerang. 

2) TIFICO (Texfiber Indonesia Corporation) yang berada di Bekasi. 

3) KUMATEX (Kumafiber Textile) yang berada di Tangerang. 

Sedangkan untuk tahap finishing, PT TIMATEX, Salatiga  menyerahkan 

kepada PT DAMATEX yang lokasinya bersebelahan dengan PT TIMATEX, 

Salatiga. PT TIMATEX, Salatiga merupakan kelompok manunggal yang berstatus 

penanaman modal asing antara perusahaan Indonesia dan Jepang. Perusahaan 

tersebut yaitu: 
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1) Mitsui dan Co.Ltd merupakan perusahaan di Jepang, menanamkan modalnya 

di PT TIMATEX, Salatiga sebesar 60%. 

2) PT Daya Manunggal Textile (PT DAMATEX), menanamkan modalnya di PT 

TIMATEX, Salatiga sebesar 35%. 

3) Ichimura dan Co.Ltd merupakan perusahaan mesin industri di Jepang, 

menanamkan modalnya di PT TIMATEX, Salatiga sebesar 5% yang mana 

dalam keikutsertakannya menanamkan modal adalah dengan mengirimkan 

mesin-mesin industri tekstil kepada PT TIMATEX, Salatiga. 

Pada saat itu, jumlah modal PT TIMATEX, Salatiga sebesar US$ 

16.000.000 dengan perincian sebagai berikut: 

1) Own Capital atau Equity Capital merupakan seluruh dana atau modal yang 

diinvestasikan dalam sebuah usaha milik pribadi, dana ini sebesar US$ 

4.000.000. 

2) Mean capital, merupakan dana pinjaman untuk usaha, dana ini sebesar US$ 

12.000.000 

b. Misi dan Tujuan Perusahaan 

PT TIMATEX, Salatiga didirikan dalam rangka untuk ikut mensukseskan 

pembangunan di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja di kota Salatiga. 

Kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan asing meningkatkan mutu dan 

kualitas yang bertaraf Internasional terutama dalam bidang tekstil. 

c. Lokasi PT TIMATEX  

Lokasi PT TIMATEX, Salatiga berada di daerah Jurang Gunting, 

Kelurahan Ledok, Kotamadya Salatiga, Jawa Tengah. Sebelah barat PT 
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TIMATEX, Salatiga dibatasi oleh jalan Jenderal Sudirman, sebelah utara dibatasi 

oleh jalan Argobusono, sebelah timur dibatasi oleh PT DAMATEX dan sebelah 

selatan di batasi oleh jalan Cebongan. PT TIMATEX, Salatiga memiliki kantor 

pusat yang berada di Wisma Argo Manunggal jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 

22 Jakarta. 

d. Kepegawaian 

Jumlah total karyawan PT TIMATEX, Salatiga adalah 935 karyawan 

dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 1 
Jumlah Karyawan Berdasarkan Departemen dan Jenis Kelamin  

di PT TIMATEX, Salatiga 

Jenis Kelamin Bagian/Departemen 
Pria Wanita 

 Jumlah 

Departemen Umum/Personalia 6 22 28 orang 

Departemen Keuangan 2 3 5 orang 

Departemen Persiapan 65 78 143 orang 

Departemen Weaving 126 481 607 orang 

Departemen Finishing 41 72 113 orang 

Departemen Power 26 13 39 orang 

Jumlah 266 669 935 orang 

Sumber Data: Sekunder PT TIMATEX, Salatiga, 2007 

 

2.   Persiapan Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

komitmen organisasi, skala job insecurity, dan skala konflik peran, dengan 

penjelasannya sebagai berikut:  
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a. Skala komitmen organisasi 

Skala komitmen organisasi disusun berlandaskan aspek-aspek komitmen 

organisasi yang dikemukakan oleh Steers (Kuntjoro, 2002) terdiri dari: (a) 

internalisasi, (b) optimalisasi, dan (c) loyalitas. Skala ini seluruhnya berjumlah 40 

aitem yang terdiri dari 20 aitem favourable dan 20 aitem unfavourable. 

Penyusunan alternatif jawaban pada skala ini menggunakan empat kategori 

jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Skoring tiap aitem bergerak dari nilai satu sampai empat. Skoring 

disesuaikan dengan ketentuan jenis aitem yaitu favourable dan unfavourable. 

Tabel 2 
Blueprint Skala Komitmen Organisasi  

 
Nomor Aitem Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Penerimaan yang kuat yang 
timbul dari penerimaan akan 
nilai-nilai dan tujuan 
organisasi (internalisasi) 

1,6,10,15,22,28,
31 

3,8,13,18,24,35, 
36 14 

Kesediaan untuk bekerja 
optimal demi kepentingan 
organisasi (optimalisasi) 

2,17,25,27,32, 
33 

5,11,20,23,29, 
37,38 13 

Keinginan untuk tetap 
menjadi bagian dari organisasi 
(loyalitas) 

4,9,12,14,19,30,
34 7,16,21,26,39,40 13 

Jumlah 20 20 40 
 
b.   Skala job insecurity 

Skala job insecurity diungkap dengan aspek-aspek job insecurity yang 

disusun berdasarkan pendapat Greenhalgh dan Rosenblatt (Kurniasari, 2005) 

bahwa aspek-aspek untuk mengukur job insecurity terdiri komponen: (a) tingkat 

ancaman yang dirasakan karyawan, (b) seberapa pentingnya aspek kerja bagi 
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karyawan, (c) ancaman terjadinya peristiwa-peristiwa yang negatif, dan (d) tingkat 

kepentingan yang dirasakan individu.  

Skala ini seluruhnya berjumlah 40 aitem yang terdiri dari 20 aitem 

favourable dan 20 aitem unfavourable. Penyusunan alternatif jawaban pada skala 

ini menggunakan empat kategori jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Skoring tiap aitem bergerak dari 

nilai satu sampai empat. Skoring disesuaikan dengan ketentuan jenis aitem yaitu 

favourable dan unfavourable. 

Tabel 3 
Blueprint Skala Job Insecurity  

 
Nomor Aitem Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Tingkat ancaman yang 
dirasakan karyawan 1,2,4,7,34 3,5,6,8,35 10 

Seberapa pentingnya aspek 
kerja bagi karyawan 10,12,14,16,36 9,11,13,15,17 10 

Ancaman terjadinya peristiwa-
peristiwa yang negatif 18,19,20,22,24 21,23,25,37,38 10 

Tingkat kepentingan yang 
dirasakan individu 26,27,29,32,39 28,30,31,33,40 10 

Jumlah 20 20 40 
 
c.   Skala konflik peran  

Skala konflik peran disusun berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan 

oleh Munandar (2001). Adapun aspek-aspek tersebut, yaitu: (a) pertentangan 

antara tugas-tugas yang harus dilakukan dan antara tanggung jawab yang dimiliki 

oleh seorang karyawan, (b) tugas-tugas yang harus dilakukan yang menurut 

pandangan karyawan bukan merupakan bagian dari pekerjaannya, (c) tuntutan-

tuntutan yang bertentangan dari atasan, rekan, bawahannya, atau orang lain yang 
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dinilai penting bagi seorang karyawan, dan (d)  pertentangan dengan nilai-nilai 

dan keyakinan pribadi karyawan sewaktu melakukan tugas pekerjaannya. 

Skala ini seluruhnya berjumlah 40 aitem yang terdiri dari 20 aitem 

favourable dan 20 aitem unfavourable. Penyusunan alternatif jawaban pada skala 

ini menggunakan empat kategori jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Skoring tiap aitem bergerak dari 

nilai satu sampai empat. Skoring disesuaikan dengan ketentuan jenis aitem yaitu 

favourable dan unfavourable. 

Tabel 4 
Blueprint Skala Konflik Peran 

 
Nomor Item Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Pertentangan dalam 
melaksanakan tugas-tugas 1,2,17,18,33 9,10,25,26,37 10 

Tugas-tugas yang harus 
dilakukan menurut pandangan 
karyawan bukan merupakan 
bagian dari pekerjaannya 

3,4,19,20,34 11,12,27,28,38 

10 

Tuntutan tugas yang 
bertentangan 5,6,21,22,35 13,14,29,30,39 10 

Pertentangan nilai-nilai dan 
keyakinan 7,8,23,24,36 15,16,31,32,40 10 

Jumlah 20 20 40 
 

3.   Pelaksanaan Try Out  

Try out dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan 

reliabel dari ketiga skala dalam penelitian. Skala job insecurity dan skala 

komitmen organisasi dilakukan try out dengan alasan pada skala job insecurity 

dan skala komitmen organisasi telah dilakukan modifikasi dengan cara perbaikan 

kata dalam kalimat dan penambahan nomor aitem, sedangkan skala konflik peran 
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dilakukan try out dengan alasan pada skala konflik peran belum diketahui 

validitas dan reliabilitasnya. Dengan alasan tersebut, maka perlu dilakukan try 

out.    

Pemilihan subjek dalam try out ini pada karyawan PT TIMATEX, 

Salatiga. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan 

sekelompok subjek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya. Try out dilaksanakan pada tanggal 23-25 Agustus 2007. 

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan bagian finishing di PT TIMATEX, 

Salatiga yang berjumlah 63 orang. 

4.   Pelaksanaan Skoring 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

skoring untuk keperluan analisis data. Skor aitem berkisar dari 1 sampai 4. 

Pemberian skor dilakukan berdasarkan jawaban dari subjek dan memperhatikan 

sifat aitem yaitu favourable dan unfavourable. Untuk nilai tertinggi masing- 

masing aitem adalah 4 dan terendah adalah 1. Kemudian Penulis menjumlahkan 

skor dari masing-masing skala, yang nilainya digunakan untuk analisis data uji 

validitas dan reliabilitas. 

5.   Perhitungan Validitas dan Reliabilitas  

a.   Perhitungan Validitas  

Perhitungan validitas aitem skala komitmen organisasi, skala job 

insecurity, dan skala konflik peran dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment. Perhitungan validitas dan reliabilitas tersebut dilakukan 

dengan menggunakan komputer Seri Program Statistik (SPS-2000) edisi Sutrisno 
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Hadi dan Yuni Pamardiningsih, UGM, Yogyakarta, Indonesia versi IBM/IN, Hak 

Cipta © 2005. Perhitungan validitas yang diperoleh, yaitu : 

1)   Skala komitmen organisasi 

Perhitungan validitas yang diperoleh, yaitu pada taraf signifikan 5 % 

terdapat 37 aitem valid dari 40 aitem yang diujicobakan, aitem yang gugur 3 

aitem. Adapun aitem-aitem yang gugur tersebut terdapat pada nomor 21, 24 dan 

30, dengan koefisien validitas (rbt) bergerak dari rbt = 0,230 sampai rbt = 0,731 

dengan p < 0,05.  

Untuk memperjelas komposisi aitem skala komitmen organisasi yang valid 

dan yang gugur terdapat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5 
Komposisi Aitem Skala Komitmen Organisasi 

yang Valid dan Gugur 
 

Aitem Sahih Aitem Gugur No Aspek Fav. Unfav. Jmlh Fav. Unfav Jmlh 

1 Penerimaan yang 
kuat yang timbul 
dari penerimaan 
akan nilai-nilai dan 
tujuan organisasi 
(internalisasi) 

1,6,10,
15,22,
28,31 

3,8,13,
18,35, 

36 13 

 
 

- 

 
 

24 

 

 
1 

2 Kesediaan untuk 
bekerja optimal 
demi kepentingan 
organisasi 
(optimalisasi) 

2,17, 
25,27,
32,33 

5,11,20
,23,29,
37,38 13 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

3 Keinginan untuk 
tetap menjadi 
bagian dari 
organisasi 
(loyalitas) 

4,9,12,
14,19,

34 

7,16, 
26,39, 

40 11 

 
 

30 

 
 

21 

 
 
2 

Total  37  3 
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2)   Skala job insecurity 

Perhitungan validitas yang diperoleh, yaitu pada taraf signifikan 5 % 

terdapat 37 aitem valid dari 40 aitem yang diujicobakan, aitem yang gugur 3 

aitem. Adapun aitem-aitem yang gugur tersebut terdapat pada nomor 3, 10, dan 

30, dengan koefisien validitas (rbt) bergerak dari rbt = 0,258 sampai rbt = 0,688 

dengan p < 0,05.  

Untuk memperjelas komposisi aitem skala job insecurity yang valid dan 

yang gugur terdapat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 6 
Komposisi Aitem skala Job Insecurity 

yang Valid dan Gugur 

Aitem Sahih Aitem Gugur No Aspek Fav. Unfav. Jmlh Fav. Unfav. Jmlh 

1 Tingkat ancaman 
yang dirasakan 
karyawan 

1,2,4,7
,34 

5,6,8, 
35 9 

 
- 

 
3 

 
1 

2 Seberapa 
pentingnya aspek 
kerja bagi 
karyawan 

12,14,
16,36 

9,11,13,
15,17 9 

 

10 

 

- 

 
1 

3 Ancaman 
terjadinya 
peristiwa-
peristiwa yang 
negatif 

18,19,
20,22,

24 

21,23,25
,37,38 

10 

 

- 

 

- 

 
 
- 

4 Tingkat 
kepentingan yang 
dirasakan 
individu 

26,27,
29,32,

39 

28,31,33
,40 9 

 

- 

 

30 

 

- 

Total 37  3 
 

3)   Skala konflik peran 

Perhitungan validitas yang diperoleh, yaitu pada taraf signifikan 5 % 

terdapat 36 aitem valid dari 40 aitem yang diujicobakan, aitem yang gugur 4 
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aitem. Adapun aitem-aitem yang gugur tersebut terdapat pada nomor 3, 10, 29, 

dan 30. Koefisien validitas (rbt) bergerak dari rbt = 0,255 sampai rbt = 0,693 

dengan p < 0,05.  

Untuk memperjelas komposisi aitem skala konflik peran yang valid dan 

yang gugur terdapat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 7 
Komposisi Aitem Skala Konflik Peran 

yang Valid dan Gugur 

Aitem Sahih Aitem Gugur No Aspek Fav. Unfav. Jmlh Fav. Unfav. Jmlh 

1 Pertentangan dalam 
melaksanakan 
tugas-tugas 

1,2,17,
18,33 

9,25, 
26,37 9 -  

10 
 
1 

2 Tugas-tugas yang 
harus dilakukan 
menurut pandangan 
karyawan bukan 
merupakan bagian 
dari pekerjaannya. 

4,19, 
20,34 

11,12, 
27,28, 

38 9 3 - 1 

3 Tuntutan tugas 
yang bertentangan 

5,6,21,
22,35 

13,14, 
39 8 -  

29,30 
 
2 

4 Pertentangan nilai-
nilai dan keyakinan 

7,8,23,
24,36 

15,16, 
31,32,40 10 - - - 

Total 36  4 
 

b.   Perhitungan Reliabilitas 

Uji koefisien reliabilitas skala dilakukan setelah uji validitas. Perhitungan 

reliabilitas menggunakan rumus part whole, dengan menggunakan bantuan 

komputer Seri Program Statistik (SPS-2000) edisi Sutrisno Hadi dan Yuni 

Pamardiningsih, UGM, Yogyakarta, Indonesia versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005. 

Perhitungan reliabilitas untuk aitem-aitem skala komitmen organisasi, skala job 

insecurity, dan skala konflik peran diperoleh hasil sebagai berikut: 
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1) Reliabilitas aitem skala komitmen organisasi diperoleh hasil sebesar               

rtt = 0,943. 

2) Reliabilitas aitem skala job insecurity diperoleh hasil sebesar rtt = 0,916. 

3) Reliabilitas aitem skala konflik peran diperoleh hasil sebesar rtt = 0,907. 

 

C.  Pelaksanaan Penelitian 

1.   Penentuan Subjek Penelitian    

Subjek penelitian ditentukan sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan. 

Subjek penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian weaving di PT TIMATEX, 

Salatiga. Adapun pengambilan sampel dengan purposive non random sampling 

yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 2007). Adapun ciri-ciri atau 

sifat-sifat sampel yang diambil adalah : 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat, hal ini dimaksudkan agar 

subyek memiliki pemahaman intelektual yang cukup untuk merespon aitem-

aitem dalam alat ukur yang akan diberikan. Anoraga dan Widiyanti (2004) 

menyebutkan kemampuan intelektual individu yang mempunyai pendidikan 

ada kemungkinan akan memudahkan individu dalam merespon suatu peristiwa 

atau masalah dibandingkan individu yang kurang berpendidikan. 

2. Karyawan dengan usia 25 - 40 tahun, diasumsikan bahwa usia tersebut 

merupakan usia yang produktif dalam bekerja. Dijelaskan oleh As’ad (1995) 

bahwa usia seseorang semakin bertambah tua, maka tenaga yang dimiliki 

semakin berkurang sehingga produktivitas kerja semakin menurun. 
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3. Lama bekerja minimal dua tahun, dengan begitu karyawan diharapkan sudah 

tertanam nilai-nilai komitmen terhadap perusahaan, kebiasaan yang berlaku di 

perusahaan dan menerapkannya dalam ruang lingkup kerjanya. Arikunto 

(1998) berpendapat bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap perilaku 

dan keterampilan seseorang saat melakukan pekerjaan. 

2.   Pengumpulan Data 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada hari Senin sampai dengan Rabu 

tanggal 10 sampai dengan 12 September 2007, dengan subjek penelitian 

berjumlah 89 orang. Angket yang disebar sebanyak 89 bendel dan kembali 

sebanyak 89 bendel serta memenuhi syarat untuk dianalisis. 

Proses pengumpulan data dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Peneliti memperbanyak angket sesuai dengan ketentuan jumlah subjek 

penelitian. 

b. Pembagian angket dikoordinasikan oleh dua orang karyawan bagian 

personalia. 

c. Karyawan mengisi angket sesuai petunjuk dalam angket penelitian. 

d. Peneliti mengumpulkan angket yang telah diisi subjek penelitian.      

3.   Pelaksanaan Skoring 

Langkah selanjutnya setelah semua data terkumpul adalah melakukan 

penilaian atau skoring untuk keperluan analisis data. Skala komitmen organisasi, 

skala job insecurity, dan skala konflik peran dalam penilaiannya menggunakan 

sistem nilai bergerak dari 1 sampai 4 dengan memperhatikan favourable dan 

unfavourable. 
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D.   Uji Asumsi  

Sebelum dilakukan perhitungan analisis data, terlebih dahulu dilakukan 

perhitungan uji asumsi yang meliputi uji normalitas sebaran dan uji linieritas. 

Perhitungan uji normalitas sebaran dan uji linieritas dilakukan dengan 

menggunakan bantuan komputer Seri Program Statistik (SPS-2000) edisi Sutrisno 

Hadi dan Yuni Pamardiningsih, UGM, Yogyakarta, Indonesia versi IBM/IN, Hak 

Cipta © 2005. 

1.   Uji Normalitas Sebaran 

Uji normalitas sebaran dilakukan untuk mengetahui apakah pengambilan 

sampel dan populasinya sudah representatif atau proporsional. Hasil uji normalitas 

sebaran dihitung dengan Kai kuadrat. Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh 

uji normalitas sebaran variabel komitmen organisasi mempunyai sebaran normal 

dengan Kai Kuadrat (λ²) = 7,732 dengan p > 0,05. Hasil penghitungan diperoleh 

uji normalitas sebaran variabel job security mempunyai sebaran normal dengan 

Kai Kuadrat (λ²) = 15,765 dengan p > 0,05. Hasil penghitungan diperoleh uji 

normalitas sebaran variabel konflik peran mempunyai sebaran normal dengan Kai 

Kuadrat (λ²) = 4,215 dengan p > 0,05. Maksud dari hasil perhitungan di atas 

menunjukkan bahwa sampel yang diambil telah representatif atau telah mewakili 

populasinya. 

2.   Uji Linieritas 

Uji linieritas ini dilakukan untuk mengasumsikan bahwa hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dikatakan linier. Hasil uji linieritas antara 

variabel job security dengan komitmen organisasi mempunyai korelasi yang linier 
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ditunjukkan dengan Fbeda = 0,299 dengan p ≥ 0,01. Berdasarkan uji linier ini 

diketahui bahwa variabel bebas dan terikat berada dalam satu garis lurus yang 

berarti linier. Selanjutnya, hasil uji linieritas antara variabel konflik peran dengan 

komitmen organisasi mempunyai korelasi yang linier ditunjukkan dengan Fbeda = 

3,645 dengan p ≥ 0,01. Berdasarkan uji linier ini diketahui bahwa variabel bebas 

dan terikat berada dalam satu garis lurus yang berarti linier.  

 

E.   Analisis Data 

1.   Hasil Uji Hipotesis Mayor  

Uji hipotesis dihitung dengan menggunakan bantuan komputer Seri 

Program Statistik (SPS-2000) edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, 

UGM, Yogyakarta, Indonesia versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005. Berdasarkan 

perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dua prediktor 

diperoleh hasil Ry(1,2) = 0,327 dengan  p = 0,008 (p < 0,01) yang berarti ada 

hubungan antara job insecurity dan konflik peran dengan komitmen organisasi. 

Hasil hubungan ini menyatakan bahwa variabel job insecurity dan konflik peran 

dapat dijadikan prediktor (variabel bebas) untuk mengukur komitmen organisasi. 

Semakin tinggi job insecurity dan konflik peran maka semakin rendah komitmen 

organisasi atau sebaliknya. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis yang diajukan: 

“Ada hubungan antara job insecurity dan konflik peran dengan komitmen 

organisasi” diterima kebenarannya. 
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2.   Analisis korelasi parsial 

Berdasarkan analisis korelasi parsial antara aspek-aspek job insecurity dan 

konflik peran dengan komitmen organisasi diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Job insecurity dengan komitmen organisasi diperoleh nilai korelasi                 

rpar-x1y = -0,131 dengan p = 0,214 (p > 0,05). Hal ini berarti hipotesis minor 

pertama yang diajukan ditolak, yaitu tidak ada hubungan antara job insecurity 

dengan komitmen organisasi. 

b. Konflik peran dengan komitmen organisasi diperoleh nilai korelasi                 

rpar-x2y = -0,282 dengan p = 0,007 (p < 0,01). Hal ini berarti hipotesis minor 

kedua yang diajukan diterima kebenarannya, yaitu ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara konflik peran dengan komitmen organisasi. Semakin 

tinggi konflik peran maka semakin rendah  komitmen organisasi. 

3.   Sumbangan Efektif 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh sumbangan konflik peran 

terhadap komitmen organisasi sebesar 9,097%. Hal ini berarti masih terdapat 

beberapa variabel lain yang mempengaruhi komitmen organisasi di luar variabel 

konflik peran.  

4.   Rerata   

Hasil kategori job insecurity tergolong sedang dengan rerata empirik  

(ME) = 83,315 dan rerata hipotetik (MH) = 92,5. Hasil kategori konflik peran 

tergolong sedang dengan rerata empirik (ME) = 84,135 dan rerata hipotetik   

(MH) = 90. Hasil kategori komitmen organisasi tergolong sedang dengan rerata 

empirik (ME) = 87,427 dan rerata hipotetik (MH) = 92,5. 
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F.   Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi dua prediktor diperoleh hasil 

Ry(1,2) = 0,327 dengan p = 0,008 (p < 0,01). Hal tersebut berarti ada hubungan 

yang sangat signifikan antara job insecurity dan konflik peran dengan komitmen 

organisasi. 

Hubungan variabel konflik peran dengan komitmen organisasi dapat terjadi, 

sebab komitmen dalam organisasi berfungsi untuk menghadapi perubahan-

perubahan yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Saat perusahaan terjadi 

perubahan ada kemungkinan beberapa karyawan mempunyai banyak tugas atau 

peran dalam menghadapi perubahan yang terjadi sehingga beberapa karyawan 

yang mempunyai banyak tugas timbul konflik peran. Oleh karena hanya beberapa 

orang-orang tertentu yang diberi kepercayaan oleh perusahaan mengakibatkan 

timbulnya rasa kecemburuan kerja pada karyawan lain, timbul konflik intra peran 

dalam perusahaan. Keadaan tersebut sesuai dengan pendapat Gibson, Ivancevich 

dan Donnelly (1996) bahwa konflik intra peran dapat terjadi apabila beberapa 

orang yang berbeda-beda menentukan sebuah peran menurut rangkaian harapan 

yang berbeda-beda sehingga tidak mungkin bagi orang yang menduduki peran 

tersebut untuk memenuhi semuanya. 

Konflik peran yang menyebabkan terjadinya kecemburuan kerja berdampak 

pada komitmen sebagian karyawan menurun. Komitmen karyawan yang menurun 

dapat dipengaruhi oleh masalah-masalah yang sering ditemui dalam organisasi. 

Baik masalah yang berhubungan dengan pihak di luar organisasi maupun 

masalah-masalah yang ada dalam organisasi itu sendiri. Salah satu contoh 
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masalah yang ada dalam organisasi adalah masalah konflik. Munculnya suatu 

konflik oleh karena adanya perbedaan-perbedaan yang mengarah kepada suatu 

pertentangan-pertentangan. Salah satu bentuk konflik dalam organisasi adalah 

konflik peran. Barley dan Tolbert (dalam Puspa dan Riyanto, 1999) menyatakan 

bahwa fenomena konflik peran bukanlah merupakan suatu fenomena yang 

sifatnya dikotomi (ada atau tidak ada), tetapi lebih merupakan suatu fenomena 

yang terjadi dalam tingkatan intensitas. Hal tersebut berarti bahwa setiap 

perusahaan atau organisasi mengalami masalah konflik peran, hanya derajat atau 

tingkat keseriusan permasalahannya yang berbeda. 

Lebih lanjut Kahn, Jackson, dan Schuler (Puspa dan Riyanto, 1999) 

menemukan bahwa konflik peran yang dialami karyawan memiliki dampak yang 

negatif terhadap perilaku karyawan, seperti timbulnya ketegangan kerja, 

peningkatan perputaran kerja (banyak terjadi perpindahan pekerja), penurunan 

kepuasan kerja, penurunan komitmen pada organisasi dan penurunan kinerja 

keseluruhan. 

Berdasarkan analisis korelasi parsial antara aspek-aspek job insecurity 

tidak ada hubungan dengan komitmen organisasi. Job insecurity dan komitmen 

organisasi tidak terjadi hubungan karena kondisi lingkungan kerja di PT 

TIMATEX, Salatiga sesuai dengan kepentingan karyawan sehingga tidak 

menimbulkan tekanan pada karyawan saat bekerja. Karyawan merasa nyaman 

bekerja dengan tersedianya peralatan kerja dan prosedur kerja, sistem penerangan 

dan sistem ventilasi yang sesuai dengan kesehatan. Hal ini searah dengan 

pendapat Greenhalgh dan Rosenblatt (Sugiarti, 2006) yang menyatakan bahwa 
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lingkungan kerja fisik yang meliputi rancangan ruang kerja, rancangan pekerjaan 

berupa peralatan kerja dan prosedur kerja, sistem penerangan dan sistem ventilasi 

berpengaruh terhadap kepuasan dan kenyamanan kerja sehingga karyawan tidak 

mengalami job insecurity.  

Analisis korelasi parsial antara aspek-aspek konflik peran dengan 

komitmen organisasi mempunyai hubungan yang negatif yang mana semakin 

tinggi konflik peran yang dialami oleh karyawan maka komitmen yang dimiliki 

karyawan terhadap perusahaan semakin rendah. Sejalan dengan hasil penelitian 

tersebut, Kahn, Jackson, dan Schuler (Puspa dan Riyanto, 1999) menyatakan 

bahwa konflik peran yang dirasakan oleh seorang karyawan memiliki dampak 

yang negatif terhadap perilaku karyawan, seperti timbulnya ketegangan kerja, 

peningkatan perputaran kerja, penurunan kepuasan kerja, penurunan komitmen 

pada organisasi dan penurunan kinerja keseluruhan. Konflik peran pada karyawan 

yang semakin rendah maka komitmen karyawan terhadap organisasi semakin 

tinggi. Dilanjutkan oleh Mathiew dan Zajac (Cahyono dan Ghozali, 2002) 

menunjukkan bahwa seorang karyawan yang mempunyai level konflik peran yang 

lebih tinggi maka akan mempunyai komitmen terhadap organisasi yang lebih 

rendah. 

Komitmen organisasi berdasar hasil penelitian tergolong sedang 

dikarenakan para karyawan merasa cukup puas dengan gaji yang diperoleh. Hal 

ini dapat memunculkan keinginan karyawan yang cukup baik untuk bekerja pada 

pimpinan atau perusahaan yang membuat karyawan dalam bekerja didukung 

dengan loyalitas yang cukup baik pada pimpinan atau perusahaan sehingga 
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komitmen yang dimiliki karyawan pada perusahaan tergolong sedang. Pendapat 

Marchington (Kurniawan, 2006) mendukung pernyataan tersebut bahwa 

pembayaran upah dan keinginan karyawan untuk bekerja pada pemimpin atau 

perusahaan dapat mempengaruhi komitmen karyawan pada perusahaan atau 

organisasi. 

Kondisi job insecurity hasil penelitian tergolong sedang dipengaruhi oleh 

keadaan lingkungan kerja dan kepuasan kerja karyawan dimana sebagian ada 

yang puas, tetapi juga ada sebagian yang kurang puas. Sejalan dengan pernyataan 

tersebut Robbins (dalam Santoso, 2005) berpendapat bahwa kondisi job insecurity 

dapat dipengaruhi tingkat kepuasan kerja yang dimiliki seorang karyawan. Setiap 

individu atau karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda 

sehingga apabila terdapat seorang individu atau karyawan yang sudah puas 

dengan hasil kerjanya maka belum tentu individu atau karyawan yang lain merasa 

puas sehingga individu atau karyawan yang merasa tidak puas tersebut dapat 

mengalami job insecurity. 

Tingkat konflik peran karyawan hasil penelitian tergolong sedang oleh 

karena antar karyawan ataupun karyawan dengan perusahaan jarang terjadi 

konflik peran. Selain itu, kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan bidangnya 

masing-masing tanpa adanya pertentangan karena semua kegiatan yang ada dalam 

organisasi atau perusahaan berjalan secara tanpa ada perubahan. Dalam hal ini 

Nitisemito (1996) berpendapat bahwa perubahan-perubahan yang sering terjadi 

dapat mengakibatkan terjadinya konflik peran karyawan dalam perusahaan atau 

organisasi. Perubahan-perubahan yang sering terjadi dalam perusahaan atau 
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organisasi tersebut dapat mengakibatkan timbulnya konflik peran yang dialami 

oleh seorang karyawan. Sebaliknya apabila suatu organisasi yang berjalan tanpa 

adanya suatu perubahan-perubahan maka akan terhindar timbulnya kondisi 

konflik peran.  

Sumbangan efektif konflik peran terhadap komitmen organisasi sebesar 

9,097%. Hal ini berarti masih terdapat beberapa variabel lain yang mempengaruhi 

komitmen organisasi di luar variabel konflik peran. Sedangkan variabel job 

insecurity tidak memberikan sumbangan efektif dikarenakan variabel job 

insecurity tidak ada hubungan dengan komitmen organisasi. Adapun variabel-

variabel yang dapat mempengaruhi komitmen karyawan terhadap organisasi 

selain variabel konflik peran antara lain: persepsi karyawan terhadap upah yang 

diberikan oleh perusahaan atau organisasi, kondisi lingkungan kerja dalam 

perusahaan atau organisasi, dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang 

karyawan. 
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baik tanpa menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Adapun hasil penelitian 

untuk job insecurity tergolong sedang sehingga diharapkan pimpinan dapat 

meminimalkan kondisi job insecurity pada karyawan dengan cara memberikan 

tugas-tugas sesuai dengan kemampuan dan keterampilan karyawan. Selain itu, 

diharapkan dapat meningkatkan perhatian pada kondisi lingkungan kerja yang ada 

dalam perusahaan seperti tempat kerja karyawan memiliki udara yang cukup dan 

tidak lembab, serta penerangan yang cukup. Dengan adanya hal tersebut maka 

diharapkan akan dapat meningkatkan komitmen karyawan kepada perusahaan. 

2. Bagi Karyawan 

Bagi karyawan diharapkan dapat melakukan komunikasi yang baik dengan 

pimpinan ataupun dengan karyawan lain untuk menyelesaikan permasalahan 

secara musyawarah, mengenai tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh 

seseorang karyawan sehingga konflik peran dalam melaksanakan kegiatan kerja 

dapat ditekan seminim mungkin.sehingga konflik peran dalam melaksanakan 

kegiatan kerja dapat ditekan seminim mungkin. Selain itu, karyawan diharapkan 

dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis sehingga dapat memunculkan 

kepuasan kerja pada diri karyawan yang pada akhirnya diharapkan akan dapat 

meningkatkan komitmen yang dimiliki karyawan kepada perusahaan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih mengontrol ruang 

lingkup yang lebih luas, dalam hal ini misalnya dengan menambah variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi komitmen yang dimiliki karyawan pada 

perusahaan yang belum disertakan dalam penelitian ini, misalnya persepsi 
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karyawan terhadap upah yang diterima, karakteristik pekerjaan, pengalaman kerja, 

dan penghargaan yang diterima karyawan dari perusahaan. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hubungan antara job 

insecurity dan konflik peran dengan komitmen organisasi dapat diperoleh suatu 

kesimpulan, yaitu:    

1. Ada hubungan antara job insecurity dan konflik peran dengan komitmen 

organisasi.  

2. Tidak ada hubungan antara job insecurity dengan komitmen organisasi.  

3. Ada hubungan antara konflik peran dengan komitmen organisasi.  

4. Sumbangan efektif konflik peran terhadap komitmen organisasi sebesar 

9,097%. Variabel job insecurity tidak memberikan sumbangan efektif 

dikarenakan variabel job insecurity tidak ada hubungan dengan komitmen 

organisasi.  

 

B.  Saran-saran 

1. Bagi Pimpinan Perusahaan    

Penting bagi pimpinan untuk menurunkan konflik peran yang dialami 

karyawan dalam perusahaan, mengingat konflik peran pada karyawan dalam 

perusahaan tergolong sedang. Cara yang dapat dilakukan oleh pimpinan untuk 

menurunkan konflik peran misalnya dengan menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi dengan cara musyawarah sehingga konflik peran dapat diselesaikan dengan 
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STRUKTUR ORGANISASI PT TIMATEX, SALATIGA 
 

Struktur Organisasi PT TIMATEX, Salatiga 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Susunan struktur organisasi di PT TIMATEX, Salatiga beserta tugas dan 

tanggung jawabnya: 

1) Direktur Perusahaan, bertugas menyatukan seluruh aktifitas di dalam 

perusahaan sehingga tercipta team work yang harmonis, menentukan 

kebijaksanaan perusahaan dan melakukan pengawasan kerja tiap departemen 

di dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. 

2) Wakil Direktur, secara umum wakil direktur bertugas membantu dan mewakili 

direktur melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan. 

3) Staf Ahli, bertugas membantu memberikan arahan kepada departemen yang 

bersangkutan dalam hal penanganan proses produksi terutama bila terjadi 

kesalahan dalam proses produksi; mengusulkan kepada pimpinan perusahaan 

DIREKTUR 
PERUSAHAAN 

WAKIL  
DIREKTUR 

PERUSAHAAN 

Umum / Personalia Produksi Keuangan 

Persiapan Weaving Finishing Power 

Staff Ahli 
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tentang perbaikan standar kerja maupun peningkatan efisiensi di masing-

masing departemen; dan membuat buku pedoman secara teknis untuk masing-

masing kepala departemen sekaligus sebagai laporan kepada pimpinan 

perusahaan mengenai hasil kerjanya. Staf ahli yang ada di PT TIMATEX, 

Salatiga adalah staf ahli dalam hal teknisi yang mana memerlukan tenaga kerja 

asing yang berasal dari Jepang. 

4) Departemen Personalia, bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang 

bersifat umum maupun mengenai kepegawaian; menyiapkan dan 

menyempurnakan peraturan umum perusahaan yang menyangkut bidang 

organisasi dan operasional; menguasai termasuk memonitor tindakan-tindakan 

manajer dalam kegiatan pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber 

daya serta mengatur dan menyelenggarakan tentang tata tertib perusahaan 

yang semuanya meliputi tugas kesehariannya. Tugas public relation adalah 

mengadakan recruitment tenaga kerja; pengolahan tenaga kerja dan 

pelaksanaan PHK; melaksanakan peraturan mengenai pemberian gaji dan 

upah buruh, dan mengurus pelaksanaan Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK). 

5) Departemen Biro Produksi, bertugas merencanakan jenis dan pembuatan 

design kain sesuai sample atau order; merencanakan jumlah produk baru yang 

akan diproduksi dengan memperhitungkan prospek dan selera pasar; 

memeriksa hasil produksi dan melaksanakan pengawasan terhadap keluar 

masuknya barang produksi di gudang; dan mengadakan pendataan mengenai 

hasil produksi. 
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6) Departemen Weaving, bertugas mengadakan pemeliharaan mesin weaving 

dengan menjalankannya secara tertib dan teratur sehingga proses produksi 

dapat berjalan dengan lancar; mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dari 

berbagai aktivitas mesin yang ada dalam departemennya sehingga terdapat 

kerja sama yang baik; dan melaksanakan proses false twisting, sizing, drawing 

dan proses tenun. 

7) Departemen Finishing, bertugas mengadakan pemeliharaan mesin finishing 

dengan menjalankan secara tertib dan teratur sehingga proses produksi dapat 

berjalan dengan lancar; mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dari berbagai 

aktivitas mesin yang ada dalam departemennya sehingga terdapat kerjasama 

yang baik; dan melaksanakan proses pre headset, dyeing, inspecting dan 

packing. 

8) Departemen Power, bertugas mengadakan pemeliharaan terhadap alat-alat 

produksi dan bangunan; menyediakan dan mendistribusikan tenaga listrik dan 

uap air untuk kepentingan perusahaan sesuai kebutuhan; dan menciptakan alat 

kerja baru dan lain sebagainya dalam rangka mengembangkan kemampuan 

perusahaan.  

9) Departemen Keuangan, bertugas membuat neraca kas terhadap pemasukan 

dan pengeluaran uang; memberikan laporan ke kantor pusat mengenai 

penggunaan uang sesuai anggaran; menyusun neraca percobaan; dan 

merencanakan kebutuhan keuangan secara garis besar untuk bulan akan 

datang yang dilaporkan ke kantor pusat untuk mencairkan anggaran. 
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Kategorisasi Job Insecurity 
 
 
Aitem Valid : 37    Skor Skala : 1,2,3,4 
Rerata Empirik : 83,315   (ME) 
Rerata Hipoterik : 37 x 2,5 = 92,5 (MH) 
 
Skor Tertinggi :   4 x 37 = 148 
Skor Terendah :    1 x 37 =   37 
 
Rentang : 148 – 37 =  111 
                     111 
                       6 
 
I. MH – 3 (SB) 

92,5 – (3.18,5) 
37 
 

 
 

≤    x    <

MH – 1,8 (SB) 
92,5 – (1,8.18,5) 

59,2 

 
(sangat rendah ) 

II. MH – 1,8 (SB) 
92,5 –(1,8.18,5) 

59,2 
 

 
 

≤    x    <

MH – 0,6 (SB) 
92,5 – (0,6.18,5) 

81,4 
 

 
(rendah) 

III. MH – 0,6 (SB) 
92,5 – (0,6.18,5) 

81,4 
 

 
 

≤    x    <

MH + 0,6 (SB) 
92,5 + (0,6.18,5) 

103,6 

 
(sedang) 

IV. MH + 0,6 (SB) 
92,5 + (0,6.18,5) 

103,6 

 
 

≤    x    <

MH + 1,8 (SB) 
92,5 + (1,8.18,5) 

125,8 
 

 
(tinggi) 

V. MH + 1,8 (SB) 
86 + 1,8.(6,33) 

97,39 

 
 

≤    x    <

MH + 3 (SB) 
86 + 3.(6,33) 

105 

 
(sangat tinggi) 

 

 

                                                             Sedang  

 
        Sangat Rendah           Rendah                                              Tinggi           Sangat Tinggi  

 

-3SB             -1,8SB            -0,6SB    MH   +0,6SB           +1,8SB             +3SB 
     37                 59,2                81,4      92,5    103,6               125,8               148 
                                                  
                                               ME : 83,315 

 

SB    = =   18,5
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Kategorisasi Konflik Peran  
 
 
Aitem Valid : 36    Skor Skala : 1,2,3,4 
Rerata Empirik : 84,135   (ME) 
Rerata Hipotetik : 36 x 2,5 = 90 (MH) 
 
Skor Tertinggi :   4 x 36 = 144 
Skor Terendah :   1 x 36 =   36 
 
Rentang : 144 – 36 =  108 
                     108 
                       6 
 
I. MH – 3 (SB) 

90 – (3.18) 
36 
 

 
 

≤    x    < 

MH – 1,8 (SB) 
90 – (1,8.18) 

57,6 

 
(sangat rendah ) 

II. MH – 1,8 (SB) 
90 – (1,8.18) 

57,6 
 

 
 

≤    x    < 

MH – 0,6 (SB) 
90 – (0,6.18) 

79,2 

 
(rendah) 

III. MH – 0,6 (SB) 
90 – (0,6.18) 

79,2 
 

 
 

≤    x    < 

MH + 0,6 (SB) 
90 + (0,6.18) 

100,8 

 
(sedang) 

IV. MH + 0,6 (SB) 
90 + (0,6.18) 

100,8 

 
 

≤    x    < 

MH + 1,8 (SB) 
 90 + (1,8.18) 

122,4 
 

 
(tinggi) 

V. MH + 1,8 (SB) 
90 + (1,8.18) 

122,4 

 
 

≤    x    < 

MH + 3 (SB) 
90 + (3.18) 

144 

 
(sangat tinggi) 

 
 

                                                             
                                                             Sedang 
                                                           
          Sangat Rendah           Rendah                                               Tinggi          Sangat Tinggi  
 
   -3SB             -1,8SB            -0,6SB    MH   +0,6SB          +1,8SB              +3SB 
     36                  57,6                79,2       90      100,8             122,4                 144 

                                                  ME : 84,135 
 
 

SB    = =   18  
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Kategorisasi Komitmen Organisasi 
 
 
Aitem Valid : 37    Skor Skala : 1,2,3,4 
Rerata Empirik : 87,427    (ME) 
Rerata Hipotetik : 37 x 2,5 = 92,5 (MH) 
 
Skor Tertinggi :   4 x 37 = 148 
Skor Terendah :   1 x 37 =   37 
 
Rentang : 148 – 37 =  111 
                     111 
                       6 
 
I. MH – 3 (SB) 

92,5 – (3.18,5) 
37 
 

 
 

≤    x    <

MH – 1,8 (SB) 
92,5 – (1,8.18,5) 

59,2 

 
(sangat rendah ) 

II. MH – 1,8 (SB) 
92,5 –(1,8.18,5) 

59,2 
 

 
 

≤    x    <

MH – 0,6 (SB) 
92,5 – (0,6.18,5) 

81,4 
 

 
(rendah) 

III. MH – 0,6 (SB) 
92,5 – (0,6.18,5) 

81,4 
 

 
 

≤    x    <

MH + 0,6 (SB) 
92,5 + (0,6.18,5) 

103,6 

 
(sedang) 

IV. MH + 0,6 (SB) 
92,5 + (0,6.18,5) 

103,6 

 
 

≤    x    <

MH + 1,8 (SB) 
92,5 + (1,8.18,5) 

125,8 
 

 
(tinggi) 

V. MH + 1,8 (SB) 
92,5 + (1,8.18,5) 

125,8 

 
 

≤    x    <

MH + 3 (SB) 
92,5 + 3.( 18,5) 

148 

 
(sangat tinggi) 

 
 

 

                                                             Sedang  
         Sangat Rendah           Rendah                                          Tinggi               Sangat Tinggi  

 
   -3SB            -1,8SB            -0,6SB     MH   +0,6SB          +1,8SB              +3SB 
     37                 59,2                81,4       92,5    103,6             125,8                  148 
 
                                                  ME : 87,427 
 

SB    = =   18,5
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PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

1. IDENTITAS 

Nama : ………………. (boleh inisial saja) 

Umur : ………………. Tahun 

Lama Kerja : ......................... 

 

 

2. PETUNJUK PENGISIAN 

Berikut ini disajikan pernyataan-pernyataan berkenaan dengan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang Anda alami. Tugas Anda 

adalah memilih pilihan jawaban pada setiap pernyataan. 

Cara menjawab pernyataan adalah sebagai berikut :  

1. Silanglah (√) tanda SS apabila pernyataan Sangat Sesuai seperti yang 

Anda rasakan. 

2. Silanglah (√) tanda S apabila pernyataan Sesuai seperti yang Anda 

rasakan. 

3. Silanglah (√) tanda TS apabila pernyataan Tidak Sesuai seperti yang 

Anda rasakan. 

4. Silanglah (√) tanda STS apabila pernyataan Sangat Tidak Sesuai seperti 

yang Anda rasakan. 
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Skala I 
 

Pernyataan Jawaban 

1. Saya merasa tidak akan berkembang bekerja di 

perusahaan ini 
STS TS S SS 

2. Selama ini saya merasa bosan dengan pekerjaan 

yang saya lakukan 
STS TS S SS 

3. Pimpinan perusahaan memberikan beban kerja 

yang terlalu berat kepada saya 
STS TS S SS 

4. Hati saya terasa tenang dalam bekerja STS TS S SS 

5. Saya mampu bertahan selama berjam-jam dalam 

melaksanakan tugas-tugas pekerjaan saya 
STS TS S SS 

6. Pimpinan perusahaan tidak berusaha memacu 

karir pegawai agar mencapai jenjang karir yang 

lebih tinggi 

STS TS S SS 

7. Saya merasa bahagia dengan pekerjaan saya STS TS S SS 

8. Hasil kerja keras saya selama ini kurang dihargai 

oleh pimpinan 
STS TS S SS 

9. Perusahaan secara rutin mengadakan evaluasi 

terhadap hasil kerja saya 
STS TS S SS 

10. Saya cenderung tergesa-gesa dalam bekerja STS TS S SS 

11. Perusahaan tidak memberikan pelatihan 

ketrampilan bagi pegawai yang mengalami 

kesulitan 

STS TS S SS 

12. Pimpinan perusahaan tidak menghargai bila saya 

meminta maaf atas kesalahan yang terjadi 
STS TS S SS 

13. Bila saya melakukan kesalahan dalam pekerjaan, 

atasan memberi tahu jalan pemecahannya 
STS TS S SS 

14. Menurut saya, perusahaan tempat saya bekerja 

memandang saya semata-mata lebih sebagai 

pekerja (mesin) daripada manusia seutuhnya 

STS TS S SS 
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15. Pekerjaan saya sekarang ini sesuai dengan minat 

yang saya miliki 
STS TS S SS 

16. Saya tidak mempunyai keinginan untuk 

meningkatkan kualitas pekerjaan saya sekarang 
STS TS S SS 

17. Saya merasa bersalah jika melakukan kesalahan STS TS S SS 

18. Saya jarang bersenda gurau dengan teman-teman 

sekerja 
STS TS S SS 

19. Hasil kerja saya akan terus saya evaluasi untuk 

kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan pada 

kinerja saya 

STS TS S SS 

20. Saya merasa gelisah dalam melaksanakan tugas-

tugas pekerjaan saya 
STS TS S SS 

21. Pekerjaan saya mampu membuat hidup saya 

menjadi lebih baik dari sebelumnya 
STS TS S SS 

22. Saya tidak merasa sungkan untuk bolos kerja STS TS S SS 

23. Dengan bekerja di perusahaan ini, saya merasa 

masa depan saya menjadi cerah 
STS TS S SS 

24. Saya malas berpikir bagaimana cara 

meningkatkan kinerja 
STS TS S SS 

25. Akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan untuk 

memenuhi target yang telah ditetapkan 
STS TS S SS 

26. Saya berusaha untuk meningkatkan kinerja saya 

di perusahaan ini 
STS TS S SS 

27. Saya menuntut hak-hak yang melebihi apa yang 

seharusnya saya terima 
STS TS S SS 

28. Saya jarang mengeluhkan tentang tugas-tugas 

pekerjaan saya 
STS TS S SS 

29. Saya sudah tidak berminat lagi melaksanakan 

tugas-tugas pekerjaan saya 
STS TS S SS 
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30. Saya ingin mengabdikan tenaga dan pikiran saya 

di perusahaan ini 
STS TS S SS 

31. Pekerjaan yang saya lakukan tidak seperti hasil 

teman-teman kantor sehingga saya merasa cemas 

apabila diperhentikan dari perusahaan 

STS TS S SS 

32. Pimpinan memuji hasil kerja saya yang dinilai 

pimpinan sesuai dengan tujuan perusahaan     
STS TS S SS 

33. Saya kadang malas mengerjakan urusan kantor 

sebab dengan bekerja atau tidak saya tetap digaji 
STS TS S SS 

34. Saya membuat rencana kerja terlebih dahulu 

sebelum kegiatan saya lakukan sehingga hasil 

kerja yang diperoleh dapat maksimal 

STS TS S SS 

35. Saya akan bertanya pada teman kerja tentang 

pekerjaan yang belum saya pahami 
STS TS S SS 

36. Saya bersikap diam meskipun tugas yang 

dibebankan perusahaan kurang saya pahami 
STS TS S SS 

37. Saya mendahulukan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab saya sebelum menolong 

pekerjaan teman kantor  

STS TS S SS 
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Skala II 
 

Pernyataan Jawaban 

1. Setiap ada pekerjaan dari pimpinan, saya merasa 

cemas karena saya merasa tidak mampu 

menyelesaikan seperti yang diinginkan pimpinan 

STS TS S SS 

2. Saya memiliki rasa iri kepada teman yang 

mempunyai prestasi 
STS TS S SS 

3. Saya kurang senang kepada sikap teman kantor 

yang menyuruh saya mengerjakan tugas-tugasnya.
STS TS S SS 

4. Saya berbeda pendapat dengan teman kantor saat 

melakukan tugas dari pimpinan 
STS TS S SS 

5. Saya merasa pimpinan memberikan pekerjaan 

yang berat buat saya dan memberikan pekerjaan 

ringan ke teman 

STS TS S SS 

6. Saya dan teman kerja jarang terjadi persamaan 

dalam keyakinan kerja yang harus dilakukan di 

perusahaan 

STS TS S SS 

7. Saya, teman-teman kerja, dan pimpinan jarang 

berbincang-bincang bersama untuk urusan 

pekerjaan 

STS TS S SS 

8. Saya jarang bertengkar dengan teman di kantor 

saat bekerja 
STS TS S SS 

9. Saya mendahulukan permintaan teman untuk 

membantu menyelesaikan pekerjaan kantor 
STS TS S SS 

10. Saya bertanggung jawab atas pekerjaan yang 

menjadi tugas-tugas saya 
STS TS S SS 

11. Pimpinan memberikan tugas sesuai dengan 

kemampuan saya sehingga pekerjaan dapat cepat 

saya selesaikan 

STS TS S SS 
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12. Saya dan teman melakukan musyawarah dalam 

menentukan pembagian kegiatan kerja yang 

diberikan oleh pimpinan 

STS TS S SS 

13. Saya berusaha untuk sabar terhadap sikap-sikap 

teman-teman kerja yang tidak saya sukai 
STS TS S SS 

14. Saya tidak marah kalau ada karyawan lain yang 

menegur kesalahan saya 
STS TS S SS 

15. Saya kurang peduli dengan keadaan kantor dan 

teman-teman 
STS TS S SS 

16. Saya kurang memberikan tanggapan yang positif 

setiap teman kerja mengatakan permasalahan 

kerja pada saya 

STS TS S SS 

17. Saya menyuruh teman kantor untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang belum dapat saya 

selesaikan   

STS TS S SS 

18. Saya malas membantu pekerjaan teman kantor STS TS S SS 

19. Tujuan saya bekerja dengan teman kantor berbeda STS TS S SS 

20. Saya malas bekerja saat pimpinan memberikan 

tugas yang tidak saya kuasai 
STS TS S SS 

21. Hubungan saya dengan karyawan lain kurang 

baik karena berbeda prinsip 
STS TS S SS 

22. Ide-ide saya kurang dipedulikan oleh pimpinan 

karena tidak sesuai dengan keyakinan pimpinan 
STS TS S SS 

23. Saya berusaha membantu teman kerja yang 

mengalami kesulitan 
STS TS S SS 

24. Menurut saya pimpinan bersikap adil pada semua 

karyawannya dalam pembagian tugas kerja 
STS TS S SS 

25. Saya mendahulukan pekerjaan saya, baru 

membantu pekerjaan teman yang belum 

diselesaikan sesuai perintah pimpinan    

STS TS S SS 
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26. Saya senang membantu teman yang kesulitan saat 

mengerjakan tugas kantor 
STS TS S SS 

27. Saya dan teman-teman kantor sering memperoleh 

bonus dari pimpinan karena pekerjaan kami yang 

dinilai baik 

STS TS S SS 

28. Karyawan diberi kesempatan untuk menyatakan 

ide-ide guna kemajuan perusahaan 
STS TS S SS 

29. Perbedaan pendapat di tempat kerja antara saya 

dan teman kerja jarang dapat diselesaikan 
STS TS S SS 

30. Saya menolak tugas pimpinan yang tidak sesuai 

dengan pengetahuan dan keterampilan saya 
STS TS S SS 

31. Saya pernah dimarahi oleh pimpinan karena tugas 

yang saya kerjakan kurang sesuai dengan 

keinginan pimpinan 

STS TS S SS 

32. Saya dan teman-teman kerja pernah melakukan 

demontrasi untuk menuntut kenaikan gaji pada 

pimpinan 

STS TS S SS 

33. Pimpinan memberi kebebasan pada karyawan 

untuk menyelesaikan tugas 
STS TS S SS 

34. Pimpinan merasa senang apabila saya dapat 

menyelesaikan tugas tepat waktu 
STS TS S SS 

35. Setiap masalah kerja yang saya temui, saya 

mudah mengatakan pada teman kerja atau 

pimpinan 

STS TS S SS 

36. Setiap bulan pimpinan bersama karyawan 

mengadakan meeting untuk membahas masalah 

yang mungkin terjadi perusahaan 

STS TS S SS 
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Skala III 
 

Pernyataan Jawaban 

1. Saya sepakat dengan nilai dan tujuan yang 

dimiliki perusahaan 
STS TS S SS 

2. Saya bersedia untuk lembur bila ada tugas penting 

dari perusahaan 
STS TS S SS 

3. Ada beberapa nilai ataupun tujuan organisasi 

yang tidak sesuai dengan harapan saya 
STS TS S SS 

4. Tidak pernah terbersit dalam benak saya untuk 

keluar dari perusahaan 
STS TS S SS 

5. Hari libur, bila bisa memilih, saya lebih memilih 

untuk tinggal di rumah meski ada panggilan untuk 

ke kantor 

STS TS S SS 

6. Menurut saya nilai-nilai yang ada di perusahaan 

saat ini dapat bertahan dalam kondisi apapun 
STS TS S SS 

7. Keadaan yang ada saat ini membuat saya pernah 

berpikir untuk keluar dari perusahaan 
STS TS S SS 

8. Saya merasa kurang sepakat dengan beberapa 

kebijakan perusahaan 
STS TS S SS 

9. Saya akan tetap berada di perusahaan ini, meski 

ada tawaran kerja yang lebih baik dari perusahaan 

lain 

STS TS S SS 

10. Saya merasa masa depan saya akan semakin cerah 

bila terus berada di perusahaan ini 
STS TS S SS 

11. Saya hanya bersedia mengerjakan tugas-tugas 

yang menjadi tugas pokok saya saja 
STS TS S SS 

12. Meski perusahaan sedang mengalami 

kemunduran saya akan tetap berada di perusahaan 

ini 

STS TS S SS 
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13. Banyak peraturan dan kebijakan-kebijakan 

perusahaan yang menurut saya menghambat 

kesempatan karyawan untuk berkembang 

STS TS S SS 

14. Meski saya bisa mendapatkan gaji yang lebih 

besar di perusahaan lain, saya akan tetap tinggal 

di perusahaan 

STS TS S SS 

15. Menurut saya, dengan berpijak pada nilai dan 

tujuannya, perusahaan ini memiliki prospek 

perkembangan yang sangat baik 

STS TS S SS 

16. Dalam pikiran saya timbul keinginan, bagaimana 

kalau saya keluar dari perusahaan 
STS TS S SS 

17. Saya akan mengerahkan segenap kemampuan 

yang saya miliki demi kemajuan perusahaan 
STS TS S SS 

18. Saya merasa sulit untuk menerima peraturan-

peraturan yang ada di perusahaan ini 
STS TS S SS 

19. Saya akan tetap berada di perusahaan meskipun 

tugas yang diberikan perusahaan cukup berat 

untuk saya kerjakan 

STS TS S SS 

20. Yang terpenting saya sudah bekerja sesuai dengan 

apa yang diperintahkan atasan, tentang masalah-

masalah yang dihadapi perusahaan bukan masalah 

saya 

STS TS S SS 

21. Saya akan mendukung kebijakan-kebijakan yang 

dilakukan perusahaan 
STS TS S SS 

22. Saya bersedia untuk kerja lembur hanya bila 

perusahaan memberikan kompensasi untuk itu 
STS TS S SS 

23. Saya tidak pernah memperhitungkan pengorbanan 

waktu dan tenaga yang telah saya berikan bagi 

perusahaan 

STS TS S SS 
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24. Saya akan pindah ke perusahaan lain bila mereka 

mampu memberikan kompensasi lebih baik dari 

yang perusahaan berikan 

STS TS S SS 

25. Kapanpun, meski di hari minggu, saya siap 

berangkat ke kantor bila memang perusahaan 

membutuhkan saya 

STS TS S SS 

26. Peraturan dan kebijakan-kebijakan yang 

diterapkan perusahaan sangat membantu dalam 

pengembangan kinerja dan karir karyawan 

STS TS S SS 

27. Bagi saya, memikirkan kemajuan perusahaan 

bukanlah urusan saya 
STS TS S SS 

28. Saya merasa senang bekerja di perusahaan karena 

gaji yang diberikan sesuai dengan kemampuan 

dan keterampilan yang saya miliki 

STS TS S SS 

29. Saya berusaha bekerja semaksimal mungkin 

untuk kemajuan perusahaan 
STS TS S SS 

30. Perusahaan memberikan fasilitas yang sesuai 

dengan keinginan saya sehingga tugas-tugas kerja 

dapat cepat saya selesaikan 

STS TS S SS 

31. Saya merasa senang apabila pimpinan 

memberikan peluang pada saya untuk 

mengeluarkan ide-ide 

STS TS S SS 

32. Saya bekerja sesuai dengan keinginan saya tanpa 

memperhatikan peraturan perusahaan 
STS TS S SS 

33. Saya pernah ditegur oleh pimpinan karena 

melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan 
STS TS S SS 

34. Saya malas bekerja karena perusahaan 

memberikan gaji sedikit, tidak sesuai dengan 

tenaga dan pikiran saya 

STS TS S SS 

35. Saya jarang datang di tempat kerja tepat waktu STS TS S SS 
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36. Saya merasa kurang nyaman bekerja di 

perusahaan sehingga saya ingin pindah kerja ke 

tempat lain 

STS TS S SS 

37. Perusahaan kurang perhatian pada saya sebagai 

karyawan sehingga saya berniat keluar dari 

perusahaan 

STS TS S SS 
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HUBUNGAN ANTARA JOB INSECURITY DAN KONFLIK PERAN 
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI 

 
 
 
 

Abstrak 
Strategi komitmen organisasi berusaha menciptakan situasi yang mampu 

menumbuhkan perasaan memiliki pada setiap karyawan. Agar karyawan dapat memiliki 
komitmen tinggi, perusahaan diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman, salah 
satunya seperti memperhatikan kondisi tempat kerja karyawan sehingga karyawan tidak 
merasakan adanya kondisi job insecurity. Selain job insecurity, kondisi lain yang juga perlu 
diperhatikan oleh perusahaan adalah munculnya kondisi konflik peran. Apabila kondisi 
konflik peran yang dialami oleh karyawan tidak mendapat penyelesaian yang baik dari pihak 
perusahaan, maka dapat berdampak pada penurunan kinerja karyawan yang bersangkutan dan 
juga berdampak pada penurunan kinerja perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya hubungan job insecurity 
dan konflik peran dengan komitmen organisasi. (2) Ada tidaknya hubungan job insecurity 
dengan komitmen organisasi. (3) Ada tidaknya hubungan konflik peran dengan komitmen 
organisasi. (4) Sumbangan efektif job insecurity dan konflik peran terhadap komitmen 
organisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT TIMATEX, Salatiga 
Departemen Weaving yang berjumlah 607 karyawan. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive nonrandom sampling. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan, yaitu: (1) ada hubungan job 
insecurity dan konflik peran dengan komitmen organisasi. (2) Tidak ada hubungan job 
insecurity dengan komitmen organisasi. (3) Ada hubungan konflik peran dengan komitmen 
organisasi. (4) Sumbangan efektif konflik peran terhadap komitmen organisasi sebesar 
9,097% yang berarti masih terdapat beberapa variabel lain yang mempengaruhi komitmen 
organisasi di luar variabel konflik peran. 
 
Kata kunci: Komitmen organisasi, Job insecurity dan Konflik peran 
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PENDAHULUAN 
 

A.   Latar Belakang Masalah 
Keberadaan sumber daya manusia 

dalam organisasi merupakan potensi yang 
besar bagi sebuah perusahaan atau 
organisasi. Hal tersebut dikarenakan 
sumber daya manusia sebagai tenaga kerja 
merupakan faktor penentu keberlangsungan 
perusahaan atau organisasi tersebut. 
Strategi komitmen organisasi berusaha 
menciptakan situasi yang mampu 
menumbuhkan perasaan memiliki pada 
setiap karyawan terhadap perusahaan.  

Pihak perusahaan mengharapkan 
adanya suatu komitmen yang tinggi dari 
karyawan oleh karena sebuah perusahaan 
akan menjadi berkembang apabila memiliki 
karyawan dengan komitmen tinggi 
terhadap perusahaan (Rifani, dalam 
Wening, 2005). Meskipun demikian pada 
kenyataannya pemimpin perusahaan atau 
organisasi terkadang mengeluhkan tentang 
rendahnya komitmen organisasi yang 
dimiliki oleh karyawan yang berada atau 
bekerja di perusahaan yang bersangkutan. 

Lebih lanjut sejalan dengan hal 
tersebut, tingkat komitmen dan loyalitas 
karyawan Indonesia relatif masih rendah, 
bahkan 22 persen lebih rendah 
dibandingkan dengan pekerja 10 negara 
lain di kawasan Asia. Akibatnya, dua dari 
tiga karyawan Indonesia berencana pindah 
ke perusahaan lain jika tawaran jabatan, 
bidang pekerjaan, serta kompensasi sama 
dengan perusahaan tempat ia bekerja 
sekarang (www.kompas.com, 2005). 

Untuk mendapatkan komitmen yang 
tinggi dari karyawan yang sesuai dengan 
harapan pihak perusahaan maka pihak 
perusahaan hendaknya memperhatikan hal-
hal yang dapat membuat karyawan 
memiliki komitmen yang tinggi pada 
perusahaan, seperti memperhatikan hal-hal 
yang membuat karyawan merasa aman, 
nyaman dan juga merasa kesejahteraannya 
dijamin oleh pihak perusahaan yang 
bersangkutan. Dengan adanya rasa aman 
dan nyaman pada karyawan maka akan 
memotivasi semangat kerja yang dimiliki 

karyawan. Rasa aman dan nyaman yang 
dirasakan oleh karyawan disini terkait 
dengan munculnya kondisi ketidak 
nyamanan kerja (job insecurity) yang 
dirasakan oleh karyawan. 

Kondisi job insecurity dapat dialami 
oleh siapapun dengan jenis pekerjaan apa 
saja. Secara umum orang berpendapat 
bahwa semakin tinggi jabatan yang dimiliki 
oleh seorang karyawan maka karyawan 
tersebut akan semakin mudah pula 
mengalami job insecurity oleh karena 
beban tanggung jawab yang harus 
ditanggungnya juga semakin besar 
dibanding pemegang jabatan yang lebih 
rendah. Anggapan semacam ini sebenarnya 
kurang tepat karena orang yang bekerja 
dibawahnya juga dapat mengalami tekanan 
dalam pekerjaan. Jadi tidak hanya 
pimpinan saja yang dapat mengalami job 
insecurity tetapi karyawan biasapun bisa 
mengalaminya. Dalam batas-batas job 
insecurity tekanan masih dapat ditoleransi, 
tetapi bila melampaui batas daya tahan 
seseorang maka akan mengakibatkan 
kerusakan penyimpangan-penyimpangan 
fisiologis, psikologis serta menyebabkan 
hubungan yang tidak harmonis pada orang-
orang yang terlibat dalam organisasi 
(Farida, dalam Sugiarti, 2006). 

Selain kondisi ketidak nyamanan 
kerja atau job insecurity, kondisi lain yang 
juga perlu diperhatikan oleh perusahaan 
atau organisasi untuk mendapatkan 
komitmen karyawan yang tinggi terhadap 
pihak perusahaan atau organisasi adalah 
munculnya kondisi konflik peran. Dengan 
adanya keserba ragaman peran dan 
rangkaian peran yang ada maka akan 
memungkinkan seorang individu untuk 
menghadapi suatu situasi terjadinya dua 
atau lebih persyaratan peran yang 
bersamaan untuk dilakukan. Dalam hal ini 
persyaratan peran yang satu kemungkinan 
dapat menghalangi pelaksanaan peran yang 
lain. Kondisi konflik peran penting untuk 
diperhatikan oleh karena dapat 
menyebabkan karyawan yang mengalami 
konflik peran kesulitan untuk menentukan 
peran yang seharusnya dilakukan. 
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B.   Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara job insecurity dan konflik peran 
dengan komitmen organisasi. 

2. Mengetahui ada tidaknya hubungan 
antara job insecurity dengan komitmen 
organisasi. 

3. Mengetahui ada tidaknya hubungan 
antara konflik peran dengan komitmen 
organisasi. 

4.  Mengetahui besar sumbangan efektif job 
insecurity dan konflik peran terhadap 
komitmen organisasi karyawan. 

 
 

C.   Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi empiris mengenai 
hubungan antara job insecurity dan konflik 
peran dengan komitmen organisasi, 
khususnya pada bidang psikologi industri 
dan organisasi. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi pimpinan perusahaan  
b. Bagi karyawan. 

 
D.   Hipotesis 

1. Hipotesis mayor 
Ada hubungan antara job insecurity 

dan konflik peran dengan komitmen 
organisasi.  
2. Hipotesis minor 
a. Ada hubungan negatif antara job 

insecurity dengan komitmen organisasi. 
Semakin tinggi job insecurity maka 
semakin rendah komitmen organisasi 
yang dimiliki karyawan dan sebaliknya 
semakin rendah job insecurity maka 
semakin tinggi komitmen organisasi. 

b. Ada hubungan negatif antara konflik 
peran dengan komitmen organisasi. 
Semakin tinggi konflik peran yang 
dialami karyawan maka semakin rendah 
komitmen organisasi dan sebaliknya 
semakin rendah konflik peran maka 
semakin tinggi pula komitmen 
organisasi. 

 
 

METODE PENELITIAN 
A.  Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel tergantung: Komitmen 
organisasi 

2.   Variabel bebas: a. Job insecurity 
b. Konflik peran 

 
B.  Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 
1.  Job insecurity 

Job insecurity adalah kegelisahan 
atau ketidakberdayaan untuk 
mempertahankan kesinambungan yang 
diinginkan dalam kondisi kerja yang 
terancam, timbul perasaan sia-sia untuk 
melanjutkan pekerjaan oleh karena 
keinginan yang menyertainya sudah hilang 
atau menurun. Job insecurity diungkap 
dengan menggunakan skala job insecurity 
yang disusun berdasarkan aspek-aspek job 
insecurity yang dikemukakan oleh 
Greenhalgh dan Rosenblatt (Kurniasari, 
2005) antara lain tingkat ancaman yang 
dirasakan karyawan, seberapa pentingnya 
aspek pekerjaan, tingkat ancaman 
kemungkinan terjadinya peristiwa-
peristiwa negatif dan tingkat kepentingan 
yang dirasakan individu. Semakin tinggi 
skor yang diperoleh subjek menunjukkan 
semakin tinggi pula job insecurity dan 
semakin rendah skor yang diperoleh maka 
semakin rendah pula job insecurity yang 
dialami karyawan. 
2. Konflik peran 

Konflik peran merupakan suatu 
persepsi adanya ketidakcocokan antara 
tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-
nilai individu dan adanya tekanan baik 
yang berasal dari luar individu maupun 
yang berasal dari orang luar organisasi atau 
perusahaan. Konflik peran diungkap 
dengan menggunakan skala konflik peran 
yang disusun berdasar apek-aspek konflik 
peran yang dikemukakan oleh Munandar 
(2001) antara lain pertentangan dalam 
melaksanakan tugas-tugas, tugas yang 
dilakukan bukan merupakan bagian dari 
pekerjaannya, tuntutan-tuntutan yang 
bertentangan dan pertentangan dengan nilai 
dan keyakinan pribadi karyawan sewaktu 
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melakukan tugas pekerjaan. Semakin tinggi 
skor konflik peran yang diperoleh dari 
skala konflik peran maka semakin tinggi 
pula konflik peran yang dialami karyawan 
dan semakin rendah skor konflik peran 
yang diperoleh maka semakin rendah 
konflik peran yang dialami karyawan. 
3. Komitmen organisasi 

    Komitmen organisasi merupakan 
kelekatan emosi individu terhadap 
organisasi sebagai implikasi dari 
kesesuaian terhadap tujuan, nilai dan 
sasaran organisasi (internalisasi) yang 
ditunjukkan dengan upaya optimal bagi 
pencapaian tujuan organisasi (optimalisasi) 
dan kesediaan individu tersebut untuk 
menetap (loyalitas) di organisasi. 
Komitmen organisasi diukur dengan skala 
komitmen organisasi yang disusun berdasar 
aspek-aspek komitmen organisasi yang 
dikemukakan oleh Steers dan Porter 
(Kurniawan, 2006) yaitu  kepercayaan dan 
penerimaan yang kuat akan nilai-nilai dan 
tujuan organisasi (internalisasi), kesediaan 
untuk berusaha sebaik mungkin demi 
kepentingan organisasi (optimalisasi), 
keinginan yang kuat untuk 
mempertahankan keanggotaannya dalam 
organisasi (loyalitas). Semakin tinggi skor 
skala komitmen organisasi maka semakin 
tinggi tingkat komitmen organisasi dan 
sebaliknya semakin rendah skor skala 
komitmen organisasi maka semakin rendah 
pula komitmen organisasi karyawan. 
 

C.  Populasi, Sampel, dan Sampling 
1.   Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan di PT Tiga Manunggal Synthetic 
Industries (PT TIMATEX), Salatiga 
Departemen Weaving yang berjumlah 607 
karyawan. 
2.   Sampel 

Sampel penelitian ini adalah 
karyawan PT Tiga Manunggal Synthetic 
Industries (PT TIMATEX), Salatiga 
Departemen Weaving 
3.   Teknik sampling 

Teknik pengambilan sampel dengan 
teknik purposive nonrandom sampling 

yaitu cara pengambilan sampel dimana 
jenis sampel yang dipilih berdasarkan ciri-
ciri atau sifat-sifat yang telah ditentukan 
sebelumnya dan tidak memberikan peluang 
yang sama pada semua subjek tetapi hanya 
subyek yang memiliki ciri-ciri tertentu 
yang akan dijadikan subjek penelitian 
(Hadi, 2007). 

 
D.   Metode Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini menggunakan skala 
pengukuran psikologis yaitu: skala 
komitmen organisasi, skala job insecurity 
dan skala konflik peran 

 
E. Proses Seleksi Aitem, Koefisien 

Reliabilitas dan Validitas 
1. Proses Seleksi Aitem  

Pengujian daya diskriminasi aitem 
menghendaki dilakukannya komputasi 
koefisien korelasi antara distribusi skor 
aitem dengan suatu kriteria yang relevan, 
yaitu distribusi skor skala itu sendiri. 
Komputasi ini akan menghasilkan koefisien 
korelasi aitem-total (rix) yang dikenal 
dengan indeks daya beda aitem dengan 
menggunakan rumus product moment 
Pearson. Koefisien korelasi product 
moment kemudian dikoreksi dengan part 
whole karena adanya kelebihan bobot. 
2.   Koefisien Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat ukur 
memberikan konsistensi hasil ukur menurut 
keadaan subyek ukurnya bila dilakukan 
pengukuran ulang. Untuk mengetahui 
reliabilitas digunakan teknik analisis 
varians dari Hoyt. 
3.   Validitas 

Validitas merupakan sejauhmana 
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 
dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan salah 
satu tipe validitas yaitu validitas isi. 
Validitas isi merupakan validitas yang 
diestimasi melalui pengujian terhadap isi 
tes dengan analisis rasional atau melalui 
professional judgment 
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F.   Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode 
statistik. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis regresi 
dua prediktor. 
 

LAPORAN PENELITIAN 
A. Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah 
a. Sejarah Singkat dan Perkembangan 

PT TIMATEX, Salatiga  
Pada tahun 1975 PT Tiga 

Manunggal Synthetic Industries atau yang 
lebih sering disebut PT TIMATEX, 
Salatiga dibangun di atas lahan seluas ± 5,6 
Ha. Pada tanggal 7 Januari 1976 PT 
TIMATEX, Salatiga selesai dibangun dan 
diresmikan oleh Presiden Soeharto dan 
Menteri Perindustrian M. Yusuf. Sejak 
peresmian tersebut, PT TIMATEX, 
Salatiga mulai melakukan produksi untuk 
pertama kali. 

Berdasarkan keputusan dari kantor 
pusat yang berada di Jakarta, PT 
TIMATEX, Salatiga memproduksi pakaian 
setengah jadi (grey) yang bahan bakunya 
berasal dari perusahaan anggota group 
manunggal yaitu: 
1) ITS (Indonesia Toray Synthetic) yang 

berada di Tangerang. 
2) TIFICO (Texfiber Indonesia 

Corporation) yang berada di Bekasi. 
3) KUMATEX (Kumafiber Textile) yang 

berada di Tangerang. 
b.   Misi dan Tujuan Perusahaan 

PT TIMATEX, Salatiga didirikan 
dalam rangka untuk ikut mensukseskan 
pembangunan di Indonesia dan 
menciptakan lapangan kerja di kota 
Salatiga. Kerjasama yang dilakukan dengan 
perusahaan asing meningkatkan mutu dan 
kualitas yang bertaraf Internasional 
terutama dalam bidang tekstil. 
c.   Lokasi PT TIMATEX  

Lokasi PT TIMATEX, Salatiga 
berada di daerah Jurang Gunting, 
Kelurahan Ledok, Kotamadya Salatiga, 
Jawa Tengah. Sebelah barat PT TIMATEX, 
Salatiga dibatasi oleh jalan Jenderal 

Sudirman, sebelah utara dibatasi oleh jalan 
Argobusono, sebelah timur dibatasi oleh 
PT DAMATEX dan sebelah selatan di 
batasi oleh jalan Cebongan.  
2.   Persiapan Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah skala komitmen 
organisasi, skala job insecurity, dan skala 
konflik peran. 
3.   Pelaksanaan Try Out  

Try out dalam penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui validitas dan 
reliabilitas dari ketiga skala dalam 
penelitian. Skala job insecurity dan skala 
komitmen organisasi dilakukan try out 
dengan alasan pada skala job insecurity dan 
skala komitmen organisasi telah dilakukan 
modifikasi dengan cara perbaikan kata 
dalam kalimat dan penambahan nomor 
aitem, sedangkan skala konflik peran 
dilakukan try out dengan alasan pada skala 
konflik peran belum diketahui validitas dan 
reliabilitasnya. Try out dilaksanakan pada 
tanggal 23-25 Agustus 2007. 
4.  Pelaksanaan Skoring 

Setelah data terkumpul maka 
langkah selanjutnya adalah melakukan 
skoring untuk keperluan analisis data. Skor 
aitem berkisar dari 1 sampai 4. 
5. Perhitungan Validitas dan Reliabilitas  
a.   Perhitungan Validitas  
1)   Skala komitmen organisasi 

Perhitungan validitas yang 
diperoleh, yaitu pada taraf signifikan 5 % 
terdapat 37 aitem valid dari 40 aitem yang 
diujicobakan, aitem yang gugur 3 aitem. 
Adapun aitem-aitem yang gugur tersebut 
terdapat pada nomor 21, 24 dan 30, dengan 
koefisien validitas (rbt) bergerak dari rbt = 
0,230 sampai rbt = 0,731 dengan p < 0,05.  
2)   Skala job insecurity 

Perhitungan validitas yang 
diperoleh, yaitu pada taraf signifikan 5 % 
terdapat 37 aitem valid dari 40 aitem yang 
diujicobakan, aitem yang gugur 3 aitem. 
Adapun aitem-aitem yang gugur tersebut 
terdapat pada nomor 3, 10, dan 30, dengan 
koefisien validitas (rbt) bergerak dari rbt = 
0,258 sampai rbt = 0,688 dengan p < 0,05.  
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3)   Skala konflik peran 
Perhitungan validitas yang 

diperoleh, yaitu pada taraf signifikan 5 % 
terdapat 36 aitem valid dari 40 aitem yang 
diujicobakan, aitem yang gugur 4 aitem. 
Adapun aitem-aitem yang gugur tersebut 
terdapat pada nomor 3, 10, 29, dan 30. 
Koefisien validitas (rbt) bergerak dari rbt = 
0,255 sampai rbt = 0,693 dengan p < 0,05.  
b.   Perhitungan Reliabilitas 
1) Reliabilitas aitem skala komitmen 

organisasi diperoleh hasil sebesar               
rtt = 0,943. 

2) Reliabilitas aitem skala job insecurity 
diperoleh hasil sebesar rtt = 0,916. 

3) Reliabilitas aitem skala konflik peran 
diperoleh hasil sebesar rtt = 0,907. 

 
C.  Pelaksanaan Penelitian 

1.   Penentuan Subjek Penelitian    
Subjek penelitian ditentukan sebelum 

pelaksanaan penelitian dilakukan. Subjek 
penelitian ini adalah seluruh karyawan 
bagian weaving di PT TIMATEX, Salatiga. 
Adapun pengambilan sampel dengan 
purposive non random sampling 
2.   Pengumpulan Data 

Pelaksanaan penelitian dilakukan 
pada hari Senin sampai dengan Rabu 
tanggal 10 sampai dengan 12 September 
2007, dengan subjek penelitian berjumlah 
89 orang. Angket yang disebar sebanyak 89 
bendel dan kembali sebanyak 89 bendel 
serta memenuhi syarat untuk dianalisis. 
3.   Pelaksanaan Skoring 

Langkah selanjutnya setelah semua 
data terkumpul adalah melakukan penilaian 
menggunakan sistem nilai bergerak dari 1 
sampai 4 dengan memperhatikan favorable 
dan unfavorable. 

 
D.   Uji Asumsi  

1.   Uji Normalitas Sebaran 
Berdasarkan hasil penghitungan 

diperoleh uji normalitas sebaran variabel 
komitmen organisasi mempunyai sebaran 
normal dengan Kai Kuadrat (λ²) = 7,732 
dengan p > 0,05. Hasil penghitungan 
diperoleh uji normalitas sebaran variabel 
job insecurity mempunyai sebaran normal 

dengan Kai Kuadrat (λ²) = 15,765 dengan  
p > 0,05. Hasil penghitungan diperoleh uji 
normalitas sebaran variabel konflik peran 
mempunyai sebaran normal dengan Kai 
Kuadrat (λ²) = 4,215 dengan p > 0,05.  
2.   Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas antara variabel 
job insecurity dengan komitmen organisasi 
mempunyai korelasi yang linier 
ditunjukkan dengan Fbeda = 0,299 dengan   
p ≥ 0,01. Berdasarkan uji linier ini 
diketahui bahwa variabel bebas dan terikat 
berada dalam satu garis lurus yang berarti 
linier. Selanjutnya, hasil uji linieritas antara 
variabel konflik peran dengan komitmen 
organisasi mempunyai korelasi yang linier 
ditunjukkan dengan Fbeda = 3,645 dengan   
p ≥ 0,01. Berdasarkan uji linier ini 
diketahui bahwa variabel bebas dan terikat 
berada dalam satu garis lurus yang berarti 
linier.  

 
E.   Analisis Data 

1.   Hasil Uji Hipotesis Mayor  
Berdasarkan perhitungan yang 

dilakukan dengan menggunakan analisis 
regresi dua prediktor diperoleh hasil Ry(1,2) 
= 0,327 dengan  p = 0,008 (p < 0,01) yang 
berarti ada hubungan yang sangat 
signifikan antara job insecurity dan konflik 
peran dengan komitmen organisasi.. Hasil 
hubungan ini menyatakan bahwa variabel 
job insecurity dan konflik peran dapat 
dijadikan prediktor (variabel bebas) untuk 
mengukur komitmen organisasi. Semakin 
tinggi job insecurity dan konflik peran 
maka semakin rendah komitmen organisasi 
atau sebaliknya. 
2.   Analisis korelasi parsial 

Berdasarkan analisis korelasi parsial 
antara aspek-aspek job insecurity dan 
konflik peran dengan komitmen organisasi 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
a. Job insecurity dengan komitmen 

organisasi diperoleh nilai korelasi                 
ϒpar-x1y = -0,131 dengan p = 0,214 (p > 
0,05). Hal ini berarti hipotesis minor 
pertama yang diajukan ditolak, yaitu 
tidak ada hubungan antara job 
insecurity dengan komitmen organisasi. 
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b. Konflik peran dengan komitmen 
organisasi diperoleh nilai korelasi                 
ϒpar-x2y = -0,282 dengan p = 0,007 (p < 
0,01). Hal ini berarti hipotesis minor 
kedua yang diajukan diterima 
kebenarannya, yaitu ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara 
konflik peran dengan komitmen 
organisasi. Semakin tinggi konflik 
peran maka semakin rendah komitmen 
organisasi. 

3.   Sumbangan Efektif 
Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh koefisien determinan sumbangan 
efektif konflik peran terhadap komitmen 
organisasi sebesar 9,097%. 
4.   Rerata   

Hasil kategori job insecurity 
tergolong sedang dengan rerata empirik 
(ME) = 83,315 dan rerata hipotetik (MH) = 
92,5. Hasil kategori konflik peran tergolong 
sedang dengan rerata empirik (ME) = 
84,135 dan rerata hipotetik (MH) = 90. 
Hasil kategori komitmen organisasi 
tergolong sedang dengan rerata empirik 
(ME) = 87,427 dan rerata hipotetik (MH) = 
92,5. 

 
F.   Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan analisis 
regresi dua prediktor diperoleh hasil Ry(1,2) 
= 0,327 dengan p = 0,008 (p < 0,01). Hal 
tersebut berarti ada hubungan yang sangat 
signifikan antara job insecurity dan konflik 
peran dengan komitmen organisasi. 

Hubungan variabel konflik peran 
dengan komitmen organisasi dapat terjadi, 
sebab komitmen dalam organisasi 
berfungsi untuk menghadapi perubahan-
perubahan yang ada dalam organisasi atau 
perusahaan. Saat perusahaan terjadi 
perubahan ada kemungkinan beberapa 
karyawan mempunyai banyak tugas atau 
peran dalam menghadapi perubahan yang 
terjadi sehingga beberapa karyawan yang 
mempunyai banyak tugas timbul konflik 
peran. Oleh karena hanya beberapa orang-
orang tertentu yang diberi kepercayaan oleh 
perusahaan mengakibatkan timbulnya rasa 
kecemburuan kerja pada karyawan lain, 

timbul konflik intra peran dalam 
perusahaan. Keadaan tersebut sesuai 
dengan pendapat Gibson, Ivancevich dan 
Donnelly (1996) bahwa konflik intra peran 
dapat terjadi apabila beberapa orang yang 
berbeda-beda menentukan sebuah peran 
menurut rangkaian harapan yang berbeda-
beda sehingga tidak mungkin bagi orang 
yang menduduki peran tersebut untuk 
memenuhi semuanya. 

Konflik peran yang menyebabkan 
terjadinya kecemburuan kerja berdampak 
pada komitmen sebagian karyawan 
menurun. Komitmen karyawan yang 
menurun dapat dipengaruhi oleh masalah-
masalah yang sering ditemui dalam 
organisasi. Baik masalah yang 
berhubungan dengan pihak di luar 
organisasi maupun masalah-masalah yang 
ada dalam organisasi itu sendiri. Salah satu 
contoh masalah yang ada dalam organisasi 
adalah masalah konflik. Munculnya suatu 
konflik oleh karena adanya perbedaan-
perbedaan yang mengarah kepada suatu 
pertentangan-pertentangan. Salah satu 
bentuk konflik dalam organisasi adalah 
konflik peran. Barley dan Tolbert (dalam 
Puspa dan Riyanto, 1999) menyatakan 
bahwa fenomena konflik peran bukanlah 
merupakan suatu fenomena yang sifatnya 
dikotomi (ada atau tidak ada), tetapi lebih 
merupakan suatu fenomena yang terjadi 
dalam tingkatan intensitas. Hal tersebut 
berarti bahwa setiap perusahaan atau 
organisasi mengalami masalah konflik 
peran, hanya derajat atau tingkat keseriusan 
permasalahannya yang berbeda. 

Lebih lanjut Kahn, Jackson, dan 
Schuler (Puspa dan Riyanto, 1999) 
menemukan bahwa konflik peran yang 
dialami karyawan memiliki dampak yang 
negatif terhadap perilaku karyawan, seperti 
timbulnya ketegangan kerja, peningkatan 
perputaran kerja (banyak terjadi 
perpindahan pekerja), penurunan kepuasan 
kerja, penurunan komitmen pada organisasi 
dan penurunan kinerja keseluruhan. 

Berdasarkan analisis korelasi parsial 
antara aspek-aspek job insecurity tidak ada 
hubungan dengan komitmen organisasi. 
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Job insecurity dan komitmen organisasi 
tidak terjadi hubungan karena kondisi 
lingkungan kerja di PT TIMATEX, 
Salatiga sesuai dengan kepentingan 
karyawan sehingga tidak menimbulkan 
tekanan pada karyawan saat bekerja. 
Karyawan merasa nyaman bekerja dengan 
tersedianya peralatan kerja dan prosedur 
kerja, sistem penerangan dan sistem 
ventilasi yang sesuai dengan kesehatan. Hal 
ini searah dengan pendapat Greenhalgh dan 
Rosenblatt (Sugiarti, 2006) yang 
menyatakan bahwa lingkungan kerja fisik 
yang meliputi rancangan ruang kerja, 
rancangan pekerjaan berupa peralatan kerja 
dan prosedur kerja, sistem penerangan dan 
sistem ventilasi berpengaruh terhadap 
kepuasan dan kenyamanan kerja sehingga 
karyawan tidak mengalami job insecurity.  

Analisis korelasi parsial antara 
aspek-aspek konflik peran dengan 
komitmen organisasi mempunyai hubungan 
yang negatif yang mana semakin tinggi 
konflik peran yang dialami oleh karyawan 
maka komitmen yang dimiliki karyawan 
terhadap perusahaan semakin rendah. 
Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, 
Kahn, Jackson, dan Schuler (Puspa dan 
Riyanto, 1999) menyatakan bahwa konflik 
peran yang dirasakan oleh seorang 
karyawan memiliki dampak yang negatif 
terhadap perilaku karyawan, seperti 
timbulnya ketegangan kerja, peningkatan 
perputaran kerja, penurunan kepuasan 
kerja, penurunan komitmen pada organisasi 
dan penurunan kinerja keseluruhan. 
Konflik peran pada karyawan yang 
semakin rendah maka komitmen karyawan 
terhadap organisasi semakin tinggi. 
Dilanjutkan oleh Mathiew dan Zajac 
(Cahyono dan Ghozali, 2002) menunjukkan 
bahwa seorang karyawan yang mempunyai 
level konflik peran yang lebih tinggi maka 
akan mempunyai komitmen terhadap 
organisasi yang lebih rendah. 

Komitmen organisasi berdasar hasil 
penelitian tergolong sedang dikarenakan 
para karyawan merasa cukup puas dengan 
gaji yang diperoleh. Hal ini dapat 
memunculkan keinginan karyawan yang 

cukup baik untuk bekerja pada pimpinan 
atau perusahaan yang membuat karyawan 
dalam bekerja didukung dengan loyalitas 
yang cukup baik pada pimpinan atau 
perusahaan sehingga komitmen yang 
dimiliki karyawan pada perusahaan 
tergolong sedang. Pendapat Marchington 
(Kurniawan, 2006) mendukung pernyataan 
tersebut bahwa pembayaran upah dan 
keinginan karyawan untuk bekerja pada 
pemimpin atau perusahaan dapat 
mempengaruhi komitmen karyawan pada 
perusahaan atau organisasi. 

Kondisi job insecurity hasil 
penelitian tergolong sedang dipengaruhi 
oleh keadaan lingkungan kerja dan 
kepuasan kerja karyawan dimana sebagian 
ada yang puas, tetapi juga ada sebagian 
yang kurang puas. Sejalan dengan 
pernyataan tersebut Robbins (dalam 
Santoso, 2005) berpendapat bahwa kondisi 
job insecurity dapat dipengaruhi tingkat 
kepuasan kerja yang dimiliki seorang 
karyawan. Setiap individu atau karyawan 
memiliki tingkat kepuasan kerja yang 
berbeda-beda sehingga apabila terdapat 
seorang individu atau karyawan yang sudah 
puas dengan hasil kerjanya maka belum 
tentu individu atau karyawan yang lain 
merasa puas sehingga individu atau 
karyawan yang merasa tidak puas tersebut 
dapat mengalami job insecurity. 

Tingkat konflik peran karyawan 
hasil penelitian tergolong sedang oleh 
karena antar karyawan ataupun karyawan 
dengan perusahaan jarang terjadi konflik 
peran. Selain itu, kegiatan perusahaan 
berjalan sesuai dengan bidangnya masing-
masing tanpa adanya pertentangan karena 
semua kegiatan yang ada dalam organisasi 
atau perusahaan berjalan secara tanpa ada 
perubahan. Dalam hal ini Nitisemito (1996) 
berpendapat bahwa perubahan-perubahan 
yang sering terjadi dapat mengakibatkan 
terjadinya konflik peran karyawan dalam 
perusahaan atau organisasi. Perubahan-
perubahan yang sering terjadi dalam 
perusahaan atau organisasi tersebut dapat 
mengakibatkan timbulnya konflik peran 
yang dialami oleh seorang karyawan. 



 

 8

Sebaliknya apabila suatu organisasi yang 
berjalan tanpa adanya suatu perubahan-
perubahan maka akan terhindar timbulnya 
kondisi konflik peran.  

Sumbangan efektif konflik peran 
terhadap komitmen organisasi sebesar 
9,097%. Hal ini berarti masih terdapat 
beberapa variabel lain yang mempengaruhi 
komitmen organisasi di luar variabel 
konflik peran. Adapun variabel-variabel 
yang dapat mempengaruhi komitmen 
karyawan terhadap organisasi antara lain: 
persepsi karyawan terhadap upah yang 
diberikan oleh perusahaan atau organisasi, 
kondisi lingkungan kerja dalam perusahaan 
atau organisasi, dan pengalaman kerja yang 
dimiliki oleh seorang karyawan. 
 

PENUTUP 
A.  Kesimpulan 

1. Ada hubungan antara job insecurity dan 
konflik peran dengan komitmen 
organisasi.  

2. Tidak ada hubungan antara job 
insecurity dengan komitmen organisasi.  

3. Ada hubungan antara konflik peran 
dengan komitmen organisasi.  

4. Sumbangan efektif konflik peran 
terhadap komitmen organisasi sebesar 
9,097%.  

 
B.  Saran-saran 

1. Bagi Pimpinan Perusahaan    
Penting bagi pimpinan untuk 

menurunkan konflik peran yang dialami 
karyawan dalam perusahaan, mengingat 
konflik peran pada karyawan dalam 
perusahaan tergolong sedang. Cara yang 
dapat dilakukan oleh pimpinan untuk 
menurunkan konflik peran misalnya 
dengan bersikap adil dan demokratis 
sehingga dapat menurunkan konflik peran 
yang dialami dalam perusahaan dan 
kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar. 
Adapun hasil penelitian untuk job 
insecurity tergolong sedang, sehingga 
diharapkan pimpinan dapat meminimalkan 
kondisi job insecurity pada karyawan 
dengan cara memberikan upah kepada 
karyawan sesuai UMR, menggunakan 

peralatan sesuai kebutuhan karyawan dan 
memperhatikan kondisi lingkungan kerja 
yang ada dalam perusahaan. Dengan 
adanya hal tersebut maka diharapkan akan 
dapat meningkatkan komitmen karyawan 
kepada perusahaan. 
2. Bagi Karyawan 

Bagi karyawan diharapkan dapat 
melakukan komunikasi yang baik dengan 
pimpinan ataupun dengan karyawan lain 
sehingga konflik peran dalam 
melaksanakan kegiatan kerja dapat ditekan 
seminim mungkin. Selain itu, karyawan 
diharapkan dapat menciptakan suasana 
kerja yang harmonis sehingga dapat 
memunculkan kepuasan kerja pada diri 
karyawan yang pada akhirnya diharapkan 
akan dapat meningkatkan komitmen yang 
dimiliki karyawan kepada perusahaan.  
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya 
diharapkan untuk dapat lebih mengontrol 
ruang lingkup yang lebih luas, dalam hal 
ini misalnya dengan menambah variabel-
variabel lain yang dapat mempengaruhi 
komitmen yang dimiliki karyawan pada 
perusahaan yang belum disertakan dalam 
penelitian ini, misalnya persepsi karyawan 
terhadap upah yang diterima, karakteristik 
pekerjaan, pengalaman kerja, dan 
penghargaan yang diterima karyawan dari 
perusahaan. 
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