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MOTTO 
 

 

"Mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk mencapai  

cita-cita  

dan berusaha mengisi kekurangan tersebut adalah  

keberanian luar biasa"  

(Hamka) 

 

 

“Apabila satu pintu tertutup, maka pintu yang lainpun terbuka lebar 

akan tetapi seringkali kita menatap pintu yang  tertutup itu, begitu 

lama dan begitu sedihnya.sehingga kita tak menyadari ada pintu lain 

yang  

terbuka lebar bagi kita” 

(Alexander Graham Bell) 

 

 

“Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai” 

(Q.S Luqman 19) 
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HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP KOMPENSASI  
DAN BUDAYA ORGANISASI DENGAN  

KOMITMEN ORGANISASI 

 
ABSTRAKSI 

 
Komitmen karyawan terhadap organisasi pada perusahaannya dapat 

dijadikan salah satu jaminan untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan hal 
ini dapat dipengaruhi oleh kompensasi dan budaya organisasi yang 
diterapkan di perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  
Hubungan antara sikap terhadap kompensasi dan budaya organisasi dengan 
komitmen organisasi. Hipotesis yang diajukan: 1) ada hubungan antara sikap 
terhadap kompensasi dan budaya organisasi dengan komitmen organisasi; 2) 
ada hubungan positif antara sikap terhadap kompensasi dengan komitmen 
organisasi; 3) ada hubungan positif antara budaya organisasi dengan 
komitmen organisasi. 

Subjek penelitian adalah karyawan  produksi Divisi Offset meliputi: 
Offset Printing & Repro house PT. Pura Barutama Kudus yang berjumlah 70 
orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non random 
sampling yaitu non random purposive sampling. Purposive sampling adalah 
pemilihan sekelompok subjek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat 
populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun ciri-ciri tersebut adalah : 
a) karyawan bekerja sebagai pegawai tetap, b) karyawan mempunyai masa 
kerja selama 2 tahun, c) karyawan bekerja di bagian produksi.  Alat ukur yang 
digunakan yaitu skala sikap kompensasi, skala budaya organisasi dan skala 
komitmen organisasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk adalah 
analisis regresi ganda. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien  korelasi R = 
0,739; p = 0,000  (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang 
sangat signifikan antara sikap terhadap kompensasi dan budaya organisasi 
dengan komitmen organisasi. Dengan demikian variabel sikap terhadap 
kompensasi dan budaya organisasi dapat digunakan sebagai prediktor 
(variabel bebas) untuk memprediksikan komitmen organisasi. Hasil analisis 
korelasi rpar-x1y sebesar 0,560 dengan p = 0,000 (p < 0,01), berarti ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap terhadap kompensasi 
dengan komitmen organisasi. Semakin tinggi sikap terhadap kompensasi 
maka semakin tinggi komitmen   organisasi.  Hasil analisis korelasi rpar-x2y 
sebesar 0,622 dengan p = 0,000 (p < 0,01) berarti ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara budaya organisasi dengan komitmen organisasi. 
Semakin tinggi budaya organisasi maka semakin tinggi komitmen organisasi.   

Adapun kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan 
yang sangat signifikan antara sikap terhadap kompensasi dan budaya 
organisasi dengan komitmen organisasi, Kondisi sikap kompensasi, budaya 
organisasi dan komitmen organisasi pada subjek penelitian tergolong sedang, 
namun demikian ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk 
dijadikan sebagai variabel penelitian yang dapat mempengaruhi komitmen 
organiasi selain sikap terhadap kompensasi dan budaya organisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap perusahaan menginginkan pencapaian tujuan tanpa 

banyak mengalami kendala, diantaranya tujuan mencapai laba, memenangkan 

persaingan, memenuhi kepuasan pelanggan. Namun permasalahan pencapaian 

tujuan tidak sesederhana yang dipikirkan pihak manajemen. Kendala-kendala 

utama yang timbul terutama dapat berasal dari para karyawan sebagai anggota 

organisasi, seperti rendahnya komitmen karyawan untuk tetap bekerja dalam 

jangka waktu yang ditentukan perusahaan. 

Sebuah survey komprehensif pertama tentang pandangan karyawan 

perusahaan di Indonesia menunjukkan sejumlah fakta menarik. Merasa puas 

dengan pekerjaan saat ini, namun tetap ingin ke luar jika mendapat tawaran 

remunerasi lebih baik. Memahami bahwa penghasilan mereka tergantung kinerja 

perusahaan, tetapi enggan memotong gaji saat perusahaan lagi kesulitan. Potret 

budaya orang Indonesia? Sifat mendua (ambiguity) agaknya telah menjadi ciri 

khas orang Indonesia. Sifat mendua itu terekam pula dalam hasil survei yang 

dilakukan oleh konsultan sumberdaya manusia terkemuka Watson Wyatt dengan 

tema Work Indonesia 2004/2005. Inilah sebuah penelitian yang paling 

komprehensif dan pertama dilakukan di Indonesia dan Asia mengenai komitmen, 

sikap, dan pandangan karyawan. Survei ini diikuti oleh lebih dari 8.000 responden 

aktual dari 46 perusahaan di 14 industri utama di Indonesia. Jumlah responden itu 
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menyumbang 9% dari total sampel penelitian WorkAsia, yang dilakukan di 11 

negara, meliputi 515 perusahaan, dan 115.000 responden aktual. Berdasarkan riset 

dan pengalaman global, dalam survei ini Watson Wyatt memfokuskan survei 

untuk mengukur aspek komitmen (commiment), keselarasan kerja (alignment), 

dan pemberdayaan karyawan (enablement). Tiga hal yang berdampak besar 

terhadap fondasi perusahaan. Sifat mendua karyawan Indonesia terlihat dalam 

aspek komitmen. Sebanyak 85% karyawan merasa bangga bekerja di perusahaan 

mereka (angka ini melebihi karyawan Asia Pasifik yang hanya 77%), sebanyak 

80% karyawan yakin terhadap keberhasilan jangka panjang perusahaan (angka ini 

melebihi Asia Pasifik yang hanya 72%), tetapi hanya 35% karyawan Indonesia 

yang ingin bertahan di perusahaan kendati pekerjaan di perusahaan lain itu hampir 

sama saja dalam hal gaji, jabatan, dan skop pekerjaan. Bandingkan misalnya 

dengan hasil survei untuk tingkat Asia Pasifik di mana 57% karyawan memilih 

untuk bertahan kendati tersedia jabatan serupa di perusahaan lain. Lantas, apa saja 

faktor yang membuat karyawan ingin pindah kerja? Survei menemukan bahwa 

faktor peluang karir yang lebih baik sebagai alasan utama (44%), diikuti oleh 

paket kompensasi yang lebih baik (40%), perusahaan tersebut memiliki prospek 

sukses lebih baik di masa depan (25%), menyediakan peluang training dan 

pengembangan diri yang lebih baik (23%), dan memberikan peluang lebih baik 

untuk mendayagunakan keahlian (23%). 

Indeks komitmen karyawan (Commitment Index) Indonesia, menurut 

perhitungan Watson Wyatt, hanya 57% - lebih rendah 7 poin dibandingkan Asia 

Pasifik. Itu berarti, tingkat loyalitas karyawan di Indonesia termasuk paling 
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rendah di kawasan ini. Rendahnya loyalitas itu bukanlah hal yang buruk dewasa 

ini ketika era loyalitas tunggal (lifetime employment) tidak lagi mendapat tempat. 

Profesionalisme menyebabkan definisi loyalitas bergeser dan bahkan berubah. 

(Pambudi, 2005) 

Sementara pada survey lokal pada tahun 2007 yang diadakan oleh 

HayGroup untuk melihat tingkat komitmen karyawan,  penghargaan 'Indonesian 

Employer of Choice 2007'  yang menduduki urutan pertama adalah: PT. Astra 

International Tbk, kemudian. PT. TNT Indonesia, PT. Bank Niaga Tbk,  PT. Dexa 

Medica dan. PT. Microsoft Indonesia. Menurut riset tersebut diketahui ada empat 

faktor pendorong utama (key driver) dalam komitmen yaitu: internal effectiveness 

leadership (kepemimpinan efektif), talent management (kesempatan karyawan 

untuk maju), external business focus (kemampuan perusahaan merespons 

perubahan eksternal), internal effectiveness direction (arah perusahaan jangka 

panjang). (Karyanto, 2007) 

Temuan survei di atas jelas menunjukkan arahan yang jelas dari manajemen 

perusahaan menghadapi dinamika bisnis dalam persaingan yang semakin ketat 

dan mengindikasikan bahwa komitmen terhadap organisasi bukanlah merupakan 

suatu hal yang terjadi secara sepihak, dalam hal ini organisasi dan pegawai 

(karyawan) harus secara bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif untuk 

mencapai komitmen yang dimaksud. Sebagai contoh: karyawan yang baru mulai 

masuk kerja biasanya akan mengalami tingkatan permulaan komitmen yang rendah 

dan cenderung punya keinginan kuat untuk pindah ke perusahaan lain, sebaliknya 

karyawan yang sudah lama bekerja, sudah terbiasa dengan kondisi dan iklim 
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organisasinya akan merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut setelah melalui 

tahun-tahun bekerja di perusahaannya. Apabila mengalami hambatan atau 

tekanan-tekanan, maka karyawan dengan masa kerja yang lebih lama akan lebih 

kuat bertahan dibandingkan karyawan baru yang belum banyak terlibat dalam 

organisasinya 

Pada penelitian ini yang menjadi pokok perhatian penentu komitmen yakni 

masalah kompensasi sebagai balas jasa perusahaan kepada karyawan atas kerja 

yang telah mereka lakukan sebagai bentuk kontribusi baik tenaga maupun pikiran 

yang ada di dalam diri karyawan. Kompensasi dapat berfungsi sebagai motivasi 

utama seseorang untuk menjadi karyawan serta pendorong semangat dan 

kegairahan kerja karyawan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan 

komitmen organisasi. Hal ini seperti diungkapkan Saksono (1998) bahwa 

kompensasi merupakan apa yang diterima oleh pegawai sebagai ganti kontribusi 

mereka kepada organisasi. Kompensasi berupa sistem imbalan dapat memainkan 

peranan dalam meningkatkan produktivitas dalam perusahaan, mengimbangi 

kekurangan dan keterlibatan komitmen yang menjadi ciri pada angkatan kerja 

masa kini. Kuncinya adalah mengkaitkan imbalan selayaknya dengan prestasi 

tenaga kerja yang dimiliki oleh tenaga yang bersangkutan. 

 Randall (daalm Ghozali dan Wibowo, 2002) menyatakan bahwa 

kecenderungan pergeseran peran komitmen organisasi dalam masyarakat yang 

mulai banyak diumunculkan dalam teori-teori terkini tentang perilaku organisasi 

dan pengembangan organissi masih membutuhkan banyak pembuktian di 

lapangan, khususnya dalam konteks budaya yang berbeda. Terdapat peran budaya 
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dalam dinamika terbentuknya komitmen karyawan dalam organisasi. Dalam 

budaya yang berbeda, penyebab terbentuknya komitmen karyawan dapat 

bervariasi. 

Pada tataran selanjutnya secara psikologis komitmen organisasi juga 

dipengaruhi oleh budaya organisasi. Taylor (dalam Tilaar, 2000) dalam bukunya 

Primitive Culture menyatakan bahwa budaya atau peradaban adalah suatu 

keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, 

adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. Dozier (dalam Ishak dan Ayatullah, 2003) 

berpendapat bahwa budaya yang dikembangkan oleh suatu organisasi bisa 

bermacam nama sebutannya. Di dalam organisasi terdapat kultur partisipatif dan 

authoritarian. Dalam kultur partisipatif menyoroti bagaimana pengembangan 

organisasi dengan melibatkan para anggota dalam proses strategis perusahaan. 

 Dozier (dalam Ishak dan Ayatullah, 2003) melanjutkan bahwa umumnya 

kedua model budaya tersebut akan muncul bersamaan dalam organisasi. Untuk 

melihat model apa sebenarnya yang berlaku dalam suatu organisasi, maka dapat 

dilihat mana yang paling dominan. Apabila dalam sutau organisasi lebih dominan 

unsur authoritarian maka lembaga terebut menganut budaya authoritarian. 

Berdasarkan kedua model budaya yang dikembangkan tersebut untuk 

merelisasikan model partisipatif yang harus dikembangkan oleh organisasi. 

Ndraha (2006) berpendapat bahwa pembentukan budaya di atas sekaligus 

menyinggung sosialisasinya di dalam organisasi dan pada gilirannya ke dalam 

masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi budaya, ekspediensi budaya mencapai 
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sebanyak mungkin (aspek kuantitatif) dan mencapai sedalam mungkin lubuk hati 

(aspek kualitatif) warga organisasi atau perusahaan. Perusahaan atau pengusaha 

sulit memenuhi tuntutan pekerja dalam meningkatkan gaji sebagai kompensasi 

pekerja di perusahaan karena pengusaha ingin memperoleh laba setinggi-tinggi 

dan mengeluarkan anggaran pengeluaran seminim mungkin. Perusahaan memberi 

kenaikan gaji berarti meningkatkan anggaran perusahaan dan hal ini tidak 

diinginkan perusahaan. 

Akibat budaya perusahaan yang hanya menginginkan keuntungan 

perusahaan tanpa melihat pekerja yang ikut berperan dalam proses kegiatan 

menurunkan komitmen pekerja terhadap perusahaan. Benkhoff, Mathieu, dan 

Zajac (dalam Dahesihsari dan Seniati, 2006) menyatakan bahwa komitmen 

organisasi tetap dipandang relevan mengingat perannya yang tidak terbatas pada 

keputusan seorang karyawan untuk mempertahankan keberadaannya dalam 

organisasi semata, tetap juga menentukan seberapa besar upaya karyawan untuk 

memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi. 

Kompensasi dalam organisasi merupakan budaya dalam dunia kerja. 

Maksudnya, kompensasi yang diterima karyawan dari perusahaan, seperti 

pemberian gaji, jaminan, dan tunjangan merupakan kebiasaan manajemen dalam 

perusahaan dari tahun ke tahun. Perusahaan terbiasa menggunakan model-model 

tertentu dalam memberikan kompensasi kepada karyawan.  

Penelitian mengenai kompenssi, budaya organisasi maupun komitmen 

organisasi penting untuk dilakukan mengingat pada era industrialisasi ini, banyak 

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

perusahaan untuk lebih mengutamakan masalah mutu tersebut bagi barang-barang 

yang diproduksi dari pada komitmen organisasi.  Akibatnya karyawan yang 

bekerja kurang menunjukkan kesungguhannya, hanya asal bekerja atau bekerja 

seenaknya dan cenderung pasif, tidak taat pada peraturan perusahaan, mangkir 

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

bekerjasama bahkan keluar dari pekerjaan tersebut 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa komitmen 

karyawan pada perusahaan sekarang ini cenderung turun karena sikap perusahaan 

yang kurang bijaksana. Permasalahan juga terjadi pada banyaknya pekerja yang 

mogok kerja akibat tuntutan kompensasi yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. 

Tuntutan kompensasi dari karyawan menimbulkan permasalahan budaya 

organisasi perusahaan yang sewenang-wenang memecat  karyawan merupakan 

masalah yang penting untuk dikaji dalam penelitian. 

Berlandaskan pada permasalahan di atas, maka timbul perumusan masalah 

sebagai berikut: “Apakah sikap kompensasi dan budaya organisasi berhubungan 

dengan komitmen organisasi? Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dipilih judul 

“Hubungan Antara Sikap Kompensasi dan Budaya Organisasi dengan Komitmen 

Organisasi”. 

B.   Tujuan Penelitian 

 Tujuan ini dimaksudkan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara sikap kompensasi dan budaya organisasi dengan komitmen 

organisasi. 
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2. Hubungan sikap kompensasi dengan komitmen organisasi. 

3. Hubungan budaya organisasi dengan komitmen organisasi. 

4. Tingkat sikap kompensasi. 

5. Tingkat budaya organisasi. 

6. Tingkat komitmen organisasi. 

7. Sumbangan efektif sikap kompensasi dan budaya organisasi terhadap 

komitmen organisasi. 

8. Sumbangan yang dominan antara kompensasi dengan budaya organisasi 

terhadap komitmen organisasi. 

 

C.   Manfaat Penelitian 

1. Bagi pimpinan, penelitian ini dapat memberikan manfaat tentang pengetahuan 

pentingnya komitmen bagi organisasi sehingga dapat meningkatkan 

kompensasi dan merubah budaya organisasi sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

2. Bagi personalia sebagai salah satu perangkat dalam organisasi, penelitian ini 

diharapkan dapat memberi masukan dan pemahaman pentingnya kompensasi 

dan budaya oraganisasi guna meningkatkan komitmen kerja pada perusahaan. 

3. Bagi karyawan diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan 

pengertian tentang pentingnya kompensasi dan budaya organisasi guna 

meningkatkan komitmen kerja pada perusahaan. 
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4. Bagi ilmuwan psikologi, khususnya psikologi industri dapat dijadikan 

tambahan dalam khasanah ilmu pengetahuan dan budaya organisasi dengan 

komitmen organisasi. 

5. Bagi peneliti selanjutnya di bidang psikologi hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam meneliti masalah yang 

yang berkaitan dengan sikap kompensasi dan budaya organisasi dengan 

komitmen organisasi.. 

6. Bagi Fakultas Psikologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana 

pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hubungan antara 

sikap kompensasi dan budaya organisasi dengan komitmen organisasi 

karyawan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komitmen Organisasi 

1. Pengertian Komitmen Organisasi  

Benkhoff (dalam Dahesihsari dan Seniati, 2002) mendefinisikan komitmen 

keputusan seorang karyawan untuk mempertahankan keberadaannya dalam 

organisasi semata, tetapi juga menentukan seberapa besar upaya karyawan untuk 

memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi.   

Aranya (dalam Ghozali dan Wibowo, 2000) menyatakan bahwa 

Profesional Commitment merupakan kekuatan relatif dari identifikasi dengan/dan 

keterlibatan dalam profesi yang dianut. Profesional Commitment memerlukan (1) 

keyakinan dan kepercayaan terhadap tujuan dan nilai profesi, (2) kemauan untuk 

berusaha mencapai tujuan profesinya, dan (3) keinginan untuk mempertahankan 

kanggotaan dalam profesi. Profesional Commitment merupakan suatu perilaku 

dan sikap seseorang untuk mengembangkan profesinya dan selalu berusaha 

mencapai tujuan profesi. 

Lyncoln dan Kalleberg (Jewel dan Siegall, 1998) berpendapat bahwa 

komitmen karyawan diduga berperan dalam pembentukan suatu kultur organisasi 

yang kuat. Di samping itu, resistensi karyawan yang biasanya muncul pada saat 

dilakukan perubahan organisasi yang bersifat radikal dapat diminimalkan dengan 

adanya komitmen karyawan yang kuat terhadap organisasi. 
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Komitmen organisasi tetap dipandang relevan mengingat perannya yang 

tidak terbatas pada keputusan seorang karyawan untuk mempertahankan 

keberadaannya dalam organisasi semata, tetapi juga menentukan seberapa besar 

upaya karyawan untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi. 

Komitmen karyawan berperan dalam pembentukan suatu kultur organisasi yang 

kuat. Di samping itu, resistensi karyawan yang biasanya muncul pada saat 

dilakukan perubahan organisasi yang bersifat radikal dapat diminimalkan dengan 

adanya komitmen karyawan yang kuat terhadap organisasi. Meskipun demikian, 

kecenderungan pergeseran peran komitmen organisasi tersebut yang mulai banyak 

diumunculkan dalam teori-teori terkini tentang perilaku organisasi dan 

pengembangan organissi masih membutuhkan banyak pembuktian di lapangan, 

khususnya dalam konteks budaya yang berbeda (Keban, 2003). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi 

adalah keputusan karyawan untuk mempertahankan keberadaannya dalam 

organisasi dengan melakukan berbagai upaya untuk memberikan kontribusi yang 

optimal bagi organisasi.   

 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi  

Ghani (2003) berpendapat bahwa paling tidak ada empat pihak yang 

berkepentingan dengan perlunya peningkatan kompetensi sebagai berikut: 

a. Pekerja, berkaitan dengan meningkatnya produk-produktivitas/kualitas hasil 

kerja yang berasosiasi meningkatnya pendapatan dan terciptanya sistem/proses 

kerja yang nyaman (ergonomic). 
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b. Pengusaha, menikmati keuntungan dari rendahnya tingkat kecelakaan kerja, 

pemborosan bahan baku, dan biaya produksi yang efisien. 

c. Konsumen, akan menikmati produk bermutu dengan harga kompetitif dari 

akibat tak adanya beban ekonomi biaya tinggi. 

d. Pemerintah, memperoleh manfaat melalui peningkatan produktivitas yang 

akan mengangkat daya saing (comparative, competitive advantage) pada 

perdagangan global, peningkatan devisa/pajak, dan daya tahan ekonomi 

nasional. 

Lebih lanjut Manullang (1994) memberi penjelasan bahwa faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi komitmen karyawan, adalah: 

a. Keahlian, merupakan faktor penting dan harus dimiliki oleh pengawas 

pelaksana maupun pimpinan.  

b. Pengalaman, faktor pengalaman sangat erat hubungannya dengan inteligensi, 

uji kesanggupan karyawan dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan 

hasil yang tidak saja ditentukan oleh pengalaman tertentu tapi juga harus 

didukung oleh inteligensi.  

c. Umur, umumnya karyawan yang sudah berumur lanjut mempunyai tenaga 

fisik relatif terbatas daripada karyawan yang masih muda, untuk itu lebih 

banyak menggunakan karyawan yang lebih muda karena fisiknya lebih kuat.  

d. Keadaan fisik, hal ini erat hubungannya dengan tugas yang dihadapi, misalnya 

pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang kokoh, kuat, serta penglihatan 

yang tajam. 
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e. Pendidikan, faktor ini sering dihubungkan dengan latihan yang umumnya 

menunjukkan kesanggupan kerja.  

f. Bakat dan temperamen. Mempunyai peranan penting dalam kesuksesan kerja. 

Bakat dan temperamen berhubungan dengan sifat-sifat khusus dari 

kepribadian seseorang dan dianggap bukan dipengaruhi oleh alam sekitar.  

Tiffin and Mc Cormick (Ranupandojo dan Husnan, 1993) mengatakan 

bahwa pengalaman kerja mempunyai pengaruh terhadap komitmen karyawan. Hal 

ini menunjukkan bahwa karyawan yang lebih lama masa kerjanya mempunyai 

pengalaman yang lebih baik dan lebih komitmen jika dibandingkan dengan 

karyawan yang baru masuk atau belum lama masa kerjanya.  

Hariandja (2002) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

komitmen karyawan, yaitu: 

a. Gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari 

pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil. 

b. Pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah 

memiliki elemen yang memuaskan. 

c. Rekan sekerja, yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa 

berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan rekan 

kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

d. Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah atau petunjuk 

dalam pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan dapat tidak menyenangkan bagi 

seseorang atau menyenangkan dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja. 
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e. Promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembangan melalui kenaikan 

jabatan. Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang besar untuk 

naik jabatan atau tidak, proses kenaikan jabatan kurang terbuka atau terbuka. 

Ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seseorang. 

f. Lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik dan psikologis. 

Anoraga dan Widiyanti (2004) menyetakab bahwa keinginan-keinginan 

yang diharapkan karyawan dari pekerjaan sehingga timbul komitmen terhadap 

perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor, sebagai berikut: 

a. Gaji yang cukup, dengan memperoleh gaji yang cukup maka bisa untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

b. Pekerjaan yang aman secara ekonomis. Maksudnya adalah pekerjaan yang 

dapat memberikan penghasilan yang tetap. 

c. Pengharapan terhadap pekerjaan. Bisa diwujudkan dengan memberi hadiah, 

pujian dan lain sebagainya. 

d. Kesempatan untuk maju. 

e. Pimpinan yang bijaksana. 

f. Pimpinan yang baik menjamin pekerjaan bisa mempertahankan dan menjamin 

ketenangan bekerja. 

g. Rekan kerja yang kompak. Seorang karyawan yang tidak ingin dipromosikan 

karena ingin kehilangan rekan kerja yang kompak. 

h. Kondisi kerja yang aman, nyaman dan menarik. 

Kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi dalam 

diri karyawan yaitu: pengalaman, umur, temperamen, gaji, kesempatan untuk 
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maju, pimpinan yang bijaksana, lingkungan kerja yang nyaman, rekan kerja yang 

menyenangkan, dan pendidikan. 

 
3. Aspek-aspek komitmen organisasi 

Meyer dan Allen (dalam Dahesihsari dan Seniati, 2002) menyatakan 

bahwa terdapat tiga komponen komitmen karyawan pada organisasi, yaitu 

komitmen afektif, komitmen kontinuans, dan komitmen normatif. Setiap 

komponen komitmen tersebut memiliki derajat yang berbeda-beda pada setiap 

orang, dan saling berinteraksi.  

a. Komitmen afektif berkaitan dengan kongruensi antara nilai dan tujuan pribadi 

karyawan dengan nilai dan tujuan organisasi. Hal ini berarti, semakin 

organisasi mampu menimbulkan keyakinan pada karyawan bahwa apa yang 

menjadi nilai dan tujuan organisasi memiliki kesamaan dengan nilai dan 

tujuan pribadi karyawan, semakin tinggi pula komitmen karyawan secara 

afektif pada organisasi tempat mereka bekerja.  

b. Komitmen kontinuans berkaitan dengan pertimbangan rasional dalam diri 

karyawan mengenai untung ruginya mereka bertahan dalam organisasi 

c. komitmen normatif berkaitan dengan “apa yang dianggap benar” dan “apa 

yang seharusnya dilakukan” oleh karyawan. Karyawan yang memiliki 

komitmen normatif yang tinggi merasa memiliki kewajiban untuk bertahan 

dalam organisasi.  

Ketiga jenis komitmen organisasi di atas pada dasarnya merupakan suatu 

konsep yang terpisah, yang memiliki penyebab dan dampak yang berbeda pula. 
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Namun profil dari ketiga jenis komitmen ini akan dapat memberikan gambaran 

yang lebih komprehensif tentang komitmen karyawan terhadap organisasinya. 

Randall (dalam Ghozali dan Wibowo, 2002) menyatakan bahwa 

kecenderungan pergeseran peran komitmen organisasi tersebut yang mulai banyak 

diumunculkan dalam teori-teori terkini tentang perilaku organisasi dan 

pengembangan organissi masih membutuhkan banyak pembuktian di lapangan, 

khususnya dalam konteks budaya yang berbeda. Terdapat peran budaya dalam 

dinamika terbentuknya komitmen karyawan dalam organisasi. Pada budaya yang 

berbeda, penyebab terbentuknya komitmen karyawan dapat bervariasi. Apabila 

secara umum karyawan akan memiliki komitmen afektif yang tinggi terhadap 

organisasi berdasarkan pertimbangan akan karakteristik pekerjaan yang 

dijalankannya dan sistem kompensasi yang diterima. 

Mathieu dan Zajaz (dalam Nouri dan Parker, 1999) membedakan antara 

komitmen afektif dan komitmen kalkulatif. Komitmen afektif ditandai dengan: (1) 

kuatnya keyakinan dan pengakuan atas nilai serta tinjauan organisasi; (2) 

keinginan untuk berusaha demi kepentingan organisasi. Komitmen kalkulatif 

berawal dari pembiayaan yang dipertahankan berkaitan dengan usaha 

meninggalkan oragnisasi (seperti hilangnya keuntungan dari senioritas). Randall 

Komitmen afektif punya hubungan yang lebih kuat dengan hasil kerja dari pada 

komitmen kalkulatif. Individu dengan komitmen organisasi kuat (komitmen 

afektif yang sangat kuat) mungkin punya fungsi manfaat yang berbeda dari 

individu dengan komitmen organisasi rendah. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

komitmen organisasi yang dijadikan sebagai indikator alat ukur skala komitmen 

organisasi yaitu  aspek komitmen afektif, komitmen kontinuans, dan  komitmen 

normatif. 

 
B. Sikap Terhadap Kompensasi 

1.   Pengertian sikap  

Sikap merupakan orientasi yang dipelajari terhadap objek atau predisposisi 

untuk bertindak dengan suatu cara terhadap sekelompok objek (pribadi, benda, 

konsep) dan sikap itu mempunyai kecenderungan positif dan negatif Lebih lanjut 

Azwar (1998) menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi 

terhadap objek-objek dengan cara tertentu. Agar tidak keliru bila ditafsirkan 

sebagai kesiapan, dalam definisi ini sebagai suatu kecenderungan potensial untuk 

bereaksi apabila individu dihadapkan pada stimulus yang menghendaki adanya 

respon. 

Walgito (1990)  memandang sikap sebagai suatu tingkah laku perasaan, 

baik itu bersifat positif maupun negatif, dalam hubungannya dengan objek-objek 

psikologi. Perasaan yang positif adalah perasaan senang, tercermin dalam sikap 

menerima atau setuju, sedang negatif adalah sebaliknya yaitu sikap menolak atau 

tidak senang. Oleh karena itu suatu objek dapat menimbulkan perbedaan tingkat 

perasaan baik itu positif dan negatif. Allen (Azwar, 1998) memberi definisi sikap 

sebagai organisasi keadaan psikologi yang meliputi motivasi, persepsi, pikiran 

dan perasaan yang berhubungan dengan sesuatu yang dianggap penting oleh 

seseorang dan mempunyai asosiasi positif dan negatif.   
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah 

derajat atau kesesuaian terhadap suatu objek tertentu, dengan kata lain merupakan 

kecenderungan seseorang untuk mengadakan reaksi atau respon yang berupa 

tindakan-tindakan yang bersifat positif dan negatif yang didasarkan pada proses-

proses kognitif, afektif dan konatif. 

 
2. Pengertian kompensasi 

Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang paling sulit 

adalah untuk menyusun struktur kompensasi. Hal ini tidak hanya merupakan tugas 

yang paling rumit tetapi juga paling penting baik bagi organisasi maupun bagi 

karyawan. Bagi organisasi penentuan tingkat upah dan gaji sangatlah penting 

karena merupakan satu-satunya biaya perusahaan terbesar sedang bagi karyawan 

merupakan alat satu-satunya bagi kelangsungan hidup secara ekonomis disamping 

salah satu faktor yang paling berpengaruh menentukan status dalam masyarakat. 

Kompensasi memiliki arti berbeda untuk orang-orang yang berbeda. Hal 

ini tergantung pada perspektif seseorang. Sebagai karyawan kompensasi 

dipandang sebagai kembalian (return) atas jasa-jasanya atau imbalan bagi 

pekerjaan yang memuaskan atau menonjol. Kompensasi sering diindikasikan 

sebagai nilai yang dilekatkan perusahaan pada keahlian dan kemampuan 

karyawan. Bagi sebagian besar karyawan gaji yang diperoleh merupakan sumber 

penghasilan, sehingga sangat menentukan status ekonomi. 

Mondy dan Noe (dalam Kusumawati, 1999), menyebutkan bahwa 

kompensasi adalah setiap jenis balas jasa yang diterima oleh setiap orang sebagai 

balasan untuk pekerjaan karyawan. Menurut Mohyi (2005) kompensasi diartikan 
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sebagai semua bentuk kembalian (return) finansial, jasa-jasa, tunjangan-tunjangan 

yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian. 

Kompensasi berkenaan tidak hanya pada imbalan-imbalan moneter (ekstrinsik) 

saja tetapi juga pada tujuan-tujuan dan imbalan-imbalan intrinsik organisasi 

seperti pengakuan, kesempatan untuk promosi, dan kesempatan kerja yang lebih 

menantang.  

Menurut Anoraga dan Widiyanti, (2004) kompensasi adalah keseluruhan 

balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan 

di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, 

bonus, insentif, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari 

raya, uang makan, uang cuti, dan lain-lain. Pada intinya tujuan setiap organisasi 

merancang sistem kompensasi haruslah untuk memikat dan menahan karyawan 

yang cakap dan juga memotivasi karyawan mematuhi semua peraturan-peraturan 

hukum.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

adalah semua bentuk kembalian (return) finansial, jasa-jasa, tunjangan-tunjangan 

yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian. 

 
3. Pengertian sikap terhadap kompensasi 

 Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan di atas, sikap diartikan 

sebagai  derajat atau kesesuaian terhadap suatu objek tertentu, dengan kata lain 

merupakan kecenderungan seseorang untuk mengadakan reaksi atau respon yang 

berupa tindakan-tindakan yang bersifat positif dan negatif yang didasarkan pada 

proses-proses kognitif, afektif dan konatif. Adapun kompensasi diartikan sebagai 
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semua bentuk kembalian (return) finansial, jasa-jasa, tunjangan-tunjangan yang 

diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian. 

 Mengacu pada dua pengertian tersebut di atas maka pada penelitian ini 

sikap terhadap kompensasi diartikan sebagai penilaian yang mengarah pada 

perilaku karyawan dengan menggunakan norma subjektif untuk menerima 

(mendukung, bersikap positif)  ataupun menolak, (tidak mendukung, bersikap  

negatif) terhadap  semua bentuk kembalian (return) finansial, jasa-jasa, tunjangan-

tunjangan yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. 

 
4.   Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kompensasi 

Nitisemito (1996) berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan perlunya 

kompensasi itu ditinjau kembali. Bila faktor-faktor tersebut berubah, kompensasi 

yang diberikan harus ditinjau kembali. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Perubahan tingkat hidup penduduk, 

b. Perubahan undang-undang/peraturan tentang besarnya upah. 

c. Perubahan tingkat upah dari perusahaan yang lain. 

Menurut Ranupandojo dan Husnan (1993) faktor yang mempengaruhi 

tinggi rendahnya kompensasi adalah : 

a.   Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 

b.  Organisasi Buruh 

c.   Kemampuan Untuk Membayar 

d.   Produktivitas 

e.   Biaya Hidup 

f.   Pemerintah. 
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Menurut Ruky (dalam Saksono, 1998), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kompensasi adalah : 

a. Ketetapan Pemerintah 

b. Tingkat Upah di Perusahaan 

c. Kemampuan Perusahaan 

d. Kualifikasi Sumber Daya Manusia 

e. Kemauan Perusahaan 

f. Tuntutan Pekerja. 

Berdasarkan urian di atas dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor 

yang mempengaruhi kompensasi, yaitu perubahan tingkat hidup penduduk, 

perubahan undang-undang, permintan dan penawaran tenaga kerja, organisasi 

buruh, kemampuan untuk membayar, produktivitas, biaya hidup, pemerintah dan 

ketetapannya, dan tingkat upah dalam perusahaan. 

 
5.   Aspek-aspek sikap terhadap kompensasi 

Caugemi dan Claypool (dalam As’ad, 1995) berpendapat bahwa ada 

beberapa hal yang menyebabkan rasa puas bagi karyawan, antara lain: prestasi, 

penghargaan, kenaikan jabatan, dan pujian. Pendapat ini memiliki kaitan yang erat 

dengan faktor utama kepuasan dalam kerja. Dikatakan oleh Blum (dalam As’ad, 

1995) bahwa faktor utama dalam pekerjaan selain meliputi upah, ketentraman 

kerja, kondisi kerja, dan kesempatan kerja juga termasuk penghargaan terhadap 

kecakapan kerja yang dimiliki oleh karyawan. Faktor utama dalam perusahaan 

termasuk sebagai faktor finansial. Faktor finansial, meliputi: gaji, pemberian jasa 

produksi atau jasa, macam-macam tunjangan, jaminan sosial.  
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Saksono (1996) menyatakan bahwa bentuk pemberian kompensasi 

tersebut dapat berupa gaji, promosi, bonus, pengakuan dan pujian. Penghargaan 

faktor penting bagi karyawan sebab pemberian penghargaan ini berdampak pada 

perilaku dan kinerja karyawan. Lebih jelas Saksono (1996) memberikan uraian 

tentang aspek-aspek kompensasi ini meliputi:  

a.   Aspek finansial 

1) Gaji merupakan pembayaran yang diberikan kepada pegawai atau karyawan 

atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dalam penghargaan ini 

dapat berupa kenaikan gaji.   

2) Pemberian jasa produksi atau jasa, dapat berupa wujud barang atau pemberian 

jasa untuk meningkatkan keterampilan kerja (melanjutkan pendidikan lebih 

tinggi), pemberian bonus melakukan perjalanan ke tempat tertentu. 

3) Macam-macam tunjangan, dapat berupa tunjangan hari tua (pensiun) atau 

tunjangan jabatan.   

4) Jaminan   sosial,  dapat berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, 

diikutkan pada asuransi. 

b.   Aspek akan promosi jabatan   

Seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan menginginkan suatu 

jabatan sesuai dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki. Semakin tinggi 

suatu jabatan seseorang dalam perusahaan dapat meningkatkan harga diri. Sebab 

karyawan tersebut merasa kemampuannya dihargai oleh perusahaan. Untuk itu, 

seorang karyawan perlu meningkatkan kualitas kerjanya sehingga dapat 

dipromosikan jabatannya menjadi lebih tinggi.   
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c.   Aspek pengakuan dan pujian 

Tujuan orang bekerja bermacam-macam, tetapi yang pasti tujuan utama 

kebanyakan orang bekerja adalah mendapatkan penghasilan untuk mencukupi 

kebutuhan. Tujuan lainnya orang bekerja dengan baik yang diwujudkan dalam 

sikap dan perilaku adalah untuk mendapatkan pengakuan dan pujian. 

Kompensasi tidak sama dengan upah meskipun upah bagian dari 

kompensasi dan mungkin upah tersebut merupakan bagian yang paling besar dari 

kompensasi. Selain terdiri daripada upah kompensasi dapat juga berupa tunjangan 

innatura, fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, dan masih banyak yang lain 

yang dapat dinilai dengan uang serta cenderung diterimakan secara tetap,  dengan 

demikian, bila perusahaan tersebut menyelenggarakan darmawisata bersama-sama 

untuk karyawan, uang untuk biaya darmawisata bukan merupakan kompensasi. 

Meskipun demikian, pada umumnya perusahaan berpikir jauh ke depan sehingga 

seringkali lebih senang kalau kompensasi yang diberikan tidak seharusnya 

berwujud uang. Apalagi untuk karyawan tingkat menengah, yang pada umumnya 

lebih banyak dituntut tanggung jawabnya sehingga pengalaman menunjukkan 

bahwa banyak perusahaan yang memberikan sebagian kompensasi dalam bentuk 

lain, misalnya fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, dan 

sebagainya (Nitisemito, 1996). 

Kesimpulan dari aspek-aspek dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung berupa gaji, 

tunjangan, uang cuti, kendaraan dinas, rumah dinas. Kompensai tidak langsung 

berupa jaminan hari tua atau pensiun, jaminan tanggungan cacad, uang duka, 

jaminan pengobatan, kenaikan pangkat atau promosi jabatan, dan pujian.   
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C. Budaya Organisasi 

1.   Pengertian budaya organisasi 

Taylor (dalam Tilaar, 2000) dalam bukunya Primitive Culture menyatakan 

bahwa budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-

kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. 

Koentjaraningrat (1993) mengemukakan pendapatnya apabila perwujudan 

budaya itu penekanannya pada tiga unsur (akal, perasaan dan kehendak) secara 

bersamaan, maka akan timbul kebudayaan yang berbeda dalam kelompok 

manusia. Artinya kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia 

yang harus dibiasakan dengan belajar, keseluruhan dari hasil budi dan karyanya 

itu. Dengan kata lain lain bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari apa yang 

pernah dihasilkan oleh manusia kerena pemikiran dan karyanya. Jadi kebudayaan 

merupakan produk dari budaya. 

Aswad Ishak dan Ayatullah (2003) menyatakan bahwa budaya yang 

dikembangkan oleh suatu organisasi bisa bermacam nama sebutannya. Pada  

setiap organisasi sebenarnya senantiasa terdapat dua jenis pola kebudayaan 

dominan yang muncul. Pada organisasi terdapat kultur partisipatif dan 

authoritarian, kultur partisipatif menyoroti bagaimana pengembangan organisasi 

dengan melibatkan para angota dalam proses strategis perusahaan. Hal ini  

tentu membawa konsekuensi pada pola komunikasi yang dikembangkan. Model 

kultur seperti komunikasi dapat lebih bersifat terbuka. Komunikasi bisa 
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mengambil bentuk dua arah (dialogis). Berbeda dengan model kultur organisasi 

yang menerapkan pola authoritarian. Kultur ini lebih menekankan pada 

kelanggengan status quo dan cenderung reaktif terhadap setiap perkembangan dan 

perubahan. Maka pola komunikasinya lebih didominasi dengan satu arah dan 

cenderung top down. 

Aswad, Ishak dan Ayatullah (2003) berpendapat bahwa budaya berfungsi 

sebagai control sosial pada saat ia mampu dan mau mengendalikkan perilaku 

anggota masyarakat. Sebagai sebuah pedoman yang disusun bersama, sebagai 

corporate code of conduct, yang merupakan pranata nilai yang menjadi pedoman 

dalam menggerakkan usaha, untuk mencapai sasaran perusahaan, fungsi budaya 

perusahaan di antaranya adalah sebagai berikut. 

a. Sumber nilai: penghormatan terhadap nilai kejujuran, kebersamaan, dan nilai-

nilai yang diusung oleh perusahaan akan tersintesis di dalamnya. Seluruh 

jajaran perusahaan mengacu nilai tersebut sebagai pedoman dalam aktivitas 

sehari-hari. 

b. Kaidah dan pedoman perilaku: budaya perusahaan berfungsi sebagai kaidah 

yang menjadi asas dan aturan dalam menjalankan interaksi sosial, yang 

memberi arah dalam menjalankan perusahaan. Perilaku individu dalam 

organisasi memiliki kesamaan parameter moralitas pedoman untuk 

menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan. 

c. Benteng pertahanan dari intervensi budaya luar: kultur perusahaan akan 

mampu membentengi diri dari pengaruh yang ditimbulkan  dari ekses 

hubungan sosial dengan dunia luar. Dengan memiliki budayanya sendiri akan 
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menimbulkan ketegaran, konsistensi dan kepercayaan diri menghadapi 

intervensi budaya luar yang belum tentu sejalan dengan visi dan misi 

perusahaan. 

d. Menuntun tentang das sollen (yang seharusnya): budaya perusahaan akan 

menjadi pedoman, arah, dan acuan bagi individu yang terlibat di dalamnya, 

tentang apa yang semestinya harus dijalankan. Kalau pelaksanaannya 

bernegoisasi, namun tetap memiliki pembanding tentang apa yang seharusnya. 

Dengan demikian, meskipun ada fleksibilitas, tetap memiliki keteguhan 

komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang disepakati bersama. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, 

moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya 

yang diperoleh manusia dalam organisasi.  

 
2.   Faktor-faktor budaya organisasi  

Faktor-faktor budaya oleh Tilaar (2000) ada 4 faktor, yaitu (1) kondisi fisik, 

(2) kondisi mental-psikis, (3) kondisi sosio-ekonomi dan budaya dan (4) kondisi 

lingkungan khusus dengan keterangan sebagai berikut:  

a. Kondisi  fisik.  Kondisi fisik seseorang berhubungan erat dengan perawatan 

kesehatan yang baik, ditandai oleh kebugaran jasmani yang memuaskan, jauh 

dari sakit dan penyakit yang berkepanjangan, yang dapat mengganggu 

kehidupan sehari-hari. Lingkungan hidup, masalah perubahan dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi, apalagi di kota besar sehingga berpengaruh 

besar terhadap kesehatan lingkungan dan kondisi fisik seseorang. 
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b. Kondisi mental-psikis. Alam pikiran, emosi dan kondisi kejiwaan seseorang 

adalah motor atau dasar dalam bertingkah laku, berinteraksi dengan orang 

lain, berkarya dan berpengaruh terhadap perasaan bahagia atau tak bahagia. 

Kondisi mental-psikis ini ditandai oleh rasa puas, bahagia dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Kondisi sosio-ekonomi dan budaya. Setiap orang yang mencapai usia dewasa 

seyogyanya punya status dan bisa memperlihatkan peranannya secara wajar. 

Ditandai dengan adanya jabatan, pangkat, pekerjaan yang meungkinkan dapat 

memenuhi kebutuhan dasar dan minimal sebagai anggota masyarakat. Kondisi 

keluarga dan masyarakat banyak pula dipenuhi oleh faktor budaya, bersifat 

material dan nonmaterial yang sering menimbulkan ketidakseimbangan dalam 

kehidupan keluarga. 

d. Kondisi lingkungan khusus. Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan dalam 

keluarga dipengaruhi oleh berbagai lingkungan hidup yang secara khusus 

berpengaruh, misalnya lingkungan pekerjaan. Hubungan anggota keluarga 

dalam pekerjaannya mengalami gangguan atau hambatan akan terbawa dalam 

lingkungan keluarga, dengan demikian berakibat negatif bagi diri sendiri 

maupun pada orang lain. 

Maran (2000) berpendapat bahwa paling tidak ada empat faktor yang 

mempengaruhi budaya perusahaan, faktor tersebut adalah 

a. Falsafah, visi, misi, dan strategi perusahaan. Falsafah atau visi perusahaan 

merupakan sistem nilai yang menjadi pedoman pola berpikir dan perilaku 
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perusahaan, yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan strategi pencapaian. 

Sudah barang tentu semuanya itu akan mewarnai kultur budaya perusahaan. 

b. Struktur, iklim, simbol, nilai, dan kebiasaan. Ukuran perusahaan dan luasnya 

rentang kendali akan mempengaruhi bentuik dan intensitas pola hubungan 

antarpersonal. Budaya yang terbentuk pada perusahaan raksasa tentu berbeda 

dengan perusahaan dengan aset kecil dan jumlah pegawai terbatas. Simbol-

simbol dan kebiasaan yang berlaku seperti tradisi pemberian penghargaan bagi 

karyawan berprestasi mempengaruhi perwajahan budaya perusahaan.  

c. Kepemimpinan. Kepemimpinan amat nyata pengaruhnya. Bahkan dapat 

dikatakan, citra perusahaan akan tampak/tercermin dari perilaku pimpinannya. 

Pemimpin yang familiar sering menegur bawahan untuk hal-hal bersifat 

human interest. Iklim keterbukaan tidak akan berkembang pada 

kepemimpinan tertutup yang kurang mampu mendengarkan masukan dari 

bawahan. 

d. Lingkungan. Budaya yang bagaimanapun baiknya, manakala tumbuh dalam 

lingkungan kurang kondusif akan sulit berkembang. Budaya malu menerima 

amplop misalnya, akan sulit berkembang di Indonesia, tetapi sekarang di mana 

demoralisasi telah membutakan nurani sebagian besar masyarakat, bahkan 

nyaris sudah merambah seluruh strata masyarakat. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi budaya organisasi antara lain kondisi fisik,  kondisi mental-

psikis,  kondisi sosio-ekonomi dan budaya, kondisi lingkungan khusus, falsafah, 

visi, misi, dan strategi perusahaan, truktur, iklim, simbol, nilai, dan kebiasaan. 
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3.   Aspek-aspek budaya organisasi 

Koentjaraningrat (1993) mengemukakan pendapatnya bahwa perwujudan 

budaya itu penekanannya pada tiga unsur (akal, perasaan dan kehendak) secara 

bersamaan, maka akan timbul kebudayaan yang berbeda dalam kelompok 

manusia. Artinya kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia 

yang harus dibiasakan dengan belajar, keseluruhan dari hasil budi dan karya.  

Ishak, Aswad dan Ayatullah (2003) membedakan aspek budaya organisasi 

menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Secara objektif, kebudayaan adalah 

pelbagai realitas objektif, benda-benda hasil karya manusia, yang berbeda dengan 

manusia, yang berharapan dengan manusia. Realitas objektif hasil karya manusia 

ini sering disebut aspek objektif kebudayaan, atau disebut juga aspek material 

kebudayaan. Bagamana rupa karya manusia biasanya tergantung pada karakter 

alamiah dari suatu daerah di mana dia hidup. Di suatu daerah yang banyak 

tumbuh pohon bambu, misalnya, terdapat hasil-hasil kerajinan tangan yang terbuat 

dari bambu. Bahkan rumah-rumah penduduk di daerah yang bersangkutan pun 

banyak yang terbuat dari bambu. Selain itu, kebudayaan juga memiliki aspek 

subjektif, yaitu daya-daya rohani manusia, antara lain pikiran, kehendak bebas, 

dan perasaan, pendek kata, semua daya aktif-kreatif-dinamis yang terdapat di 

dalam diri manusia. Dengan daya-daya rohaninya, manusia lebih mamu 

menghasilkan produk-produk yang lebih bermutu daripada dalam keadaan 

alamiah. Berkat daya-daya rohaninya, manusia, misalnya, dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi modern-canggih, pendidikan, agama, dan 

kesenian. Daya-daya rohani ini disebut juga aspek spiritual kebudayaan. 
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Lukitono (1992) mengemukakan aspek-aspek dalam budaya organisasi 

yaitu :  

a. Adanya kesamaan nilai dan tujuan 

b. Hubungan antara karyawan dengan organisasi 

c. Hubungan antara karyawan dengan karyawan yang lain dalam organisasi 

d. Perasaan bangga terhadap organisasi atau perusahaan tempat bekerja  

Susanto (1997) mengemukakan ada dua aspek untuk melakukan 

pengukuran suatu budaya organisasi yaitu : pertama, penyebaran nilai-nilai 

budaya, yang lebih efektif dijalankan dengan melakukan orientasi tugas dan 

penghargaan atas prestasi kerja yang dicapai sumber daya manusia, ditujukan agar 

sumber daya manusia yang ada di organisasi mengetahui secara jelas apa yang 

nilai yang terkandung di dalam budaya organisasi tersebut. Kedua, tingkat 

komitmen anggota organisasi terhadap inti dari nilai-nilai yang ada. 

Ghani (2003) menjelaskan bahwa budaya perusahaan memiliki aspek-

aspek pembentuk yang akan mewarnai budaya yang dicitrakannya. Unsur-unsur 

itu adalah sebagai berikut. 

a. Pekerja, pengusaha, dan lingkungan. Sebagai subyek yang menjalankan 

perusahaan, pekerja dan pengusaha merupakan unsur yang paling menentukan 

profil dan sifat budaya perusahaan. Lingkungan mempengaruhi pembentukan 

budaya perusahaan. Sebagai sebuah produk budaya, akulturasi dan saling 

keterpengaruhan dalam hubungan sosial akan diwarnai oleh lingkungannya. 

b. Alat produksi/asset. Perusahaan yang masih mengandalkan tenaga kerja (padat 

karya) tentunya berbeda kultur budaya perusahaannya dibandingkan dengan 
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industri manufaktur yang padat energi/modal. Demikian juga antara bagian 

pemasaran dengan bagian administrasi dan produksi. Ada nuansa subkultur 

berbeda pada lingkungan yang berlainan. 

c. Sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur mengatur tata laksana pengelolaan 

perusahaan sehari-hari. Untuk menciptakan budaya berorientasi best practice 

company, sistem dan prosedur harus disesuaikan dengan tantangan, peluang 

dan sasaran perusahaan. Harus ada sinergi antara budaya perusahaan dengan 

aturan main pada perusahaan tersebut. 

d. Wewenang dan otoritas. Wewenang, otoritas tugas, jabatan, dan gaya pribadi 

akan mewarnai budaya perusahaan. Struktur usaha yang memiliki pola 

distribusi wewenang dan otoritas merata akan menciptakan budaya egalitarian, 

berbeda dengan otoritas terpusat. Demikian juga perilaku individu, khususnya 

yang memiliki peran sentral (key position, posisi kunci) akan mewarnai 

budaya kerja perusahaan yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek budaya 

organisasi meliputi aspek: objektif, subjektif, kepercayaan, nilai, norma dan 

sanksi, simbol, teknologi, bahasa, kesenian, pekerja, pengusaha, lingkungan, alat 

produksi, sistem dan prosedur, serta wewenang dan otoritas. 

 

D. Hubungan Antara Sikap Kompensasi dan Budaya Organisasi dengan 

Komitmen Organisasi 

Seiring dengan era kemajuan khususnya dalam bidang industri, hubungan 

antara karyawan dengan perusahaan tempatnya bekerja menjadi objek penelitian 
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dari banyak ahli diantaranya yang banyak menjadi fokus perhatian adalah tentang 

komitmen organisasi. Persoalan komitmen organisasi merupakan persoalan yang 

tidak bisa diabaikan dalam bidang industri. Komitmen organisasi sangat erat 

kaitannya dengan  situasi dan kondisi perusahaan, apabila dalam suatu perusahaan 

atau perindustrian keadaannya sesuai dengan harapan karyawan, maka akan 

menimbulkan suasana yang dapat menyenangkan karyawan, sehingga karyawan 

akan merasa puas dan betah untuk bekerja pada perusahaan tersebut.  

Menurut James (Ghozali  dan Wibowo, 2002)  kemampuan  perusahaan 

untuk beradaptasi dan memanajemeni perusahaan merupakan salah satu daya 

saing perusahaan. Salah satu kunci sukses dalam manajemen perubahan tersebut 

adalah komitmen organisasi. Hal ini berarti komitmen organisasi yang dimiliki 

karyawan sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh 

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

memiliki komitmen yang tinggi maka besar kemungkinan keberhasilan atau 

kesuksesan dapat tercapai. Keberhasilan suatu organisasi akan berdampak baik 

bagi kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan dan karyawannya 

Jumlah tenaga kerja yang berlebih di Indonesia, membuat beberapa 

perusahaan tertentu merasa memiliki posisi tawar yang tinggi, sehingga manusia 

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

Menurut Kuntjoro (2002) perusahaan semacam ini kurang mengganggap penting 

akan arti komitmen, kepuasan kerja atau kualitas kerja, karena pasar tenaga kerja 

yang ada memungkinkan bagi mereka untuk mengganti keberadaan karyawan 

yang merasa tidak sesuai dengan kepentingan mereka dengan karyawan baru. 
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Perusahaan semacam ini umumnya memiliki  pemikiran cost untuk meningkatkan 

kepuasan akan lebih tinggi dibanding dengan benefit yang akan diperoleh. 

Pemikiran yang demikian merupakan pemikiran yang keliru dan sama sekali tidak 

benar. Jika hal ini terjadi sama artinya perusahaan meletakkan bom waktu sebab 

ketidakpuasan karyawan akan memunculkan reaksi-reaksi negatif yang akan 

merugikan perusahaan itu sendiri. Reaksi negatif yang muncul misalnya karyawan 

sering mangkir, melakukan sabotase, menjadi agresif yang destruktif, hasil kerja 

yang menurun, angka turn over yang tinggi, dan lain-lain. 

Randall (dalam Ndraha, 2003) menyatakan bahwa terdapat peran budaya 

dalam dinamika terbentuknya komitmen karyawan dalam organisasi. Dalam 

budaya yang berbeda, penyebab terbentuknya komitmen karyawan dapat 

bervariasi. Secara umum karyawan akan memiliki komitmen afektif yang tinggi 

terhadap organisasi berdasarkan pertimbangan akan karakteristik pekerjaan yang 

dijalankannya dan sistem kompensasi yang diterima. 

Aranya (dalam Ghozali dan Wibowo, 2000) menyatakan bahwa 

Profesional Commitment merupakan kekuatan relatif dari identifikasi dengan/dan 

keterlibatan dalam profesi yang dianut. Profesional Commitment memerlukan (1) 

keyakinan dan kepercayaan terhadap tujuan dan nilai profesi, (2) kemauan untuk 

berusaha mencapai tujuan profesinya, dan (3) keinginan untuk mempertahankan 

kanggotaan dalam profesi. Dengan demikian Profesional Commitment merupakan 

suatu perilaku dan sikap seseorang untuk mengembangkan profesinya dan selalu 

berusaha mencapai tujuan profesi. 
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Sebuah perusahaan atau organisasi masalah kompensasi bukan hanya 

penting karena merupakan dorongan utama seseorang menjadi karyawan, tetapi 

juga karena besar pengaruhnya terhadap semangat dan kegairahan kerja. Dengan 

demikian, setiap perusahaan harus dapat menetapkan kompensasi yang paling 

tepat sehingga dapat menopang tercapainya tujuan perusahaan secara lebih efektif 

dan lebih efisien. 

Nitisemito (1996) berpendapat bahwa kompensasi adalah balas jasa yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, yang dapat dinilai dengan uang 

dan cenderung diberikan secara tetap. Kompensasi adalah masalah yang sangat 

penting karena justru dengan adanya kompensasi itulah seseorang mau menjadi 

karyawan pada suatu perusahaan. Oleh sebab itu, masalah kompensasi bukanlah 

masalah yang sederhana, tetapi cukup kompleks sehingga setiap perusahaan 

hendaknya mempunyai suatu pedoman bagaimana menetapkan kompensasi yang 

tepat. Tepat ini bukan hanya terbatas dalam jumlahnya, tetapi masih banyak 

faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, dalam bab ini 

kami mencoba menjelaskan tentang kompensasi ini dengan segala faktor-faktor 

yang mempengaruhi sehingga perusahaan dapat menetapkan kompensasi yang 

paling tepat. 

Ishak, Aswad dan Ayatullah (2003) membedakan aspek budaya organisasi 

menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Secara objektif, kebudayaan adalah 

realitas objektif, benda-benda hasil karya manusia, yang berbeda dengan manusia, 

yang berharapan dengan manusia. Realitas objektif hasil karya manusia ini sering 

disebut aspek objektif kebudayaan, atau disebut juga aspek material kebudayaan. 
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Selain itu, kebudayaan juga memiliki aspek subjektif, yaitu daya-daya rohani 

manusia, antara lain pikiran, kehendak bebas, dan perasaan, pendek kata, semua 

daya aktif-kreatif-dinamis yang terdapat di dalam diri manusia. Daya-daya rohani 

ini disebut juga aspek spiritual kebudayaan. 

Alur kerangka berpikir hubungan antara sikap kompensasi dan budaya 

organisasi dengan komitmen organisasi dapat dilihat pada bagan berikut: 

Bagan 1 

Hubungan antara sikap kompensasi dan budaya organisasi dengan 
komitmen organisasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompensasi  

Kompensasi diberikan secara 
benar : karyawan merasa puas 
dan termotivasi untuk mencari 
sasaran dan tujuan organisasi, 
keinginan untuk tetap bertahan 
dan bekerja di perusahaan 
tempatnya bekerja.   
 

 
Budaya Organisasi Kondusif 

Hubungan antar karyawan 
harmonis, memahami nilai-nilai 
organisasi, perasaan loyal dan 
bangga terhadap perusahaan 

Budaya organisasi 

Rasa bangga serta keinginan yang kuat 
menjadi bagian dari perusahaan 

Loyalitas tinggi, disiplin,  tanggung jawab 
 

Menimbulkan perilaku 
kerja Positif 

Komitmen Organisasi 
Tinggi 
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Keterangan 

Berdasarkan dinamika psikologis  hubungan antara sikap kompensasi dan 

budaya organisasi dengan komitmen organisasi dapat dijelaskan bahwa sikap yang 

positif terhadap kompensasi dan budaya organiasi yang tinggi akan menimbulkan 

rasa aman yang  minat dan semangat kerja tinggi, rasa bangga serta keinginan 

yang kuat menjadi bagian dari perusahaan, loyalitas tinggi, disiplin, bertanggung 

jawab, dan keinginan berprestasi sehingga dapat meningkatkan komitmen 

karyawan pada organisasi. 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis mayor  

Ada hubungan antara sikap kompensasi dan budaya organisasi dengan 

komitmen organisasi. 

2. Hipotesisi minor  

a. Ada hubungan positif antara sikap terhadap kompensasi dengan komitmen 

organisasi. 

b. Ada hubungan positif antara budaya organisasi dengan komitmen organisasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Azwar (2001) berpendapat bahwa metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu di mana cara ilmiah tersebut mengandung arti kegiatan penelitian 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode 

dalam penelitian ini diuraikan secara rinci, sebagai berikut. 

A.  Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang dapat berubah-

ubah (bervariasi) (Arikunto, 1998). Pendapat lain menyatakan variabel adalah 

konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Nazir, 1992). Jadi, variabel 

adalah objek penelitian atau suatu fenomena yang memiliki sifat-sifat tertentu 

sehingga objek penelitian tersebut mempunyai variasi yang berbeda-beda sesuai 

dengan tujuan penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1.   Variabel bebas        :  a.   Sikap terhadap kompensasi  

         b.   Budaya organisasi 

2.   Variabel tergantung : Komitmen organisasi 

Penelitian ini menggunakan variabel sikap terhadap kompensasi dan budaya 

organisasi untuk mengukur komitmen organisasi sesuai dengan asumsi penulis 

bahwa secara teoretis sikap terhadap kompensasi dan budaya organisasi memiliki 

korelasi dengan komitmen organisasi. Selain itu fenomena komitmen organisasi 

pada karyawan dapat berubah-ubah jika ada pengaruh dari variabel sikap terhadap 

kompensasi dan budaya organisasi  
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B.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel merupakan definisi setiap variabel (gejala) 

yang diidentifikasikan secara operasional, dengan menyebutkan instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data serta skala variabelnya. Definisi gejala 

penelitian merupakan definisi dari setiap gejala yang diteliti dengan menyebutkan 

ciri-ciri gejala yang dimaksud. Definisi operasional dalam penelitian sebagai 

berikut:  

1.   Komitmen organisasi 

Komitmen organisasi adalah keputusan seorang karyawan untuk 

mempertahankan keberadaannya dalam organisasi dengan melakukan berbagai 

upaya untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi. Untuk 

mengetahui komitmen organisasi diukur dengan skala komitmen organisasi 

berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Meyer dan Allen (dalam 

Dahesihsari dan Seniati, 2002) yaitu komitmen afektif, komitmen kontinuans, dan 

komitmen normatif. Semakin tinggi skor skala komitmen organisasi yang diperoleh 

berarti semakin tinggi komitmen karyawan pada organisasi dan sebaliknya semakin 

rendah skor skala komitmen organisasi yang diperoleh menunjukkan semakin 

rendah pula komitmen organisasi pada subjek. 

2.  Sikap terhadap kompensasi  

Sikap terhadap kompensasi adalah penilaian yang mengarah pada perilaku 

karyawan dengan menggunakan norma subjektif untuk menerima (mendukung, 

bersikap positif)  ataupun menolak, (tidak mendukung, bersikap  negatif) terhadap 

suatu konsep atau sistem yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dalam 

memberikan imbalan atau balas jasa kepada karyawan. Untuk mengetahui 
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kompensasi digunakan skala sikap terhadap kompensasi berdasarkan aspek-aspek 

yang dikemukakan oleh Saksono (dalam Priyadi, 2005), meliputi aspek: (1) aspek 

finansial yang berupa peningkatan gaji, pemberian penghargaan berupa produksi 

atau jasa, mendapatkan macam-macam tunjangan, dan memperoleh jaminan sosial 

kerja, (2) aspek promosi jabatan, dan (3) aspek pengakuan dan pujian dari atasan 

atau teman sekerja. Semakin tinggi skor skala sikap kompensasi yang diperoleh 

berarti semakin tinggi pula sikap kompensasi subjek penelitian dan sebaliknya, 

semakin rendah skor sikap kompensasi yang diperoleh menunjukkan semakin 

rendah pula sikap terhadap kompensasi pada subjek penelitian.. 

3.   Budaya organisasi  

Budaya organisasi adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-

kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia dalam organisasi. Budaya 

organisasi dalam penelitian ini menggunakan aspek-aspek dari pendapat Lukitono 

(1992) yaitu : Adanya kesamaan nilai dan tujuan, hubungan antara karyawan 

dengan organisasi, hubungan antara karyawan dengan karyawan yang lain dalam 

organisasi, perasaan bangga terhadap organisasi atau perusahaan tempat bekerja. 

Semakin tinggi skor skala budaya organisasi yang diperoleh subjek berarti semakin 

tinggi atau baik budaya organisasi pada subjek dan sebaliknya. 

 

C.  Subjek Penelitian  

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan individu yang ingin diselidiki dan mempunyai 

sifat-sifat atau ciri-ciri yang sama (Hadi, 1992). Populasi penelitian ini adalah 
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karyawan yang bekerja di bidang produksi PT. Pura Group Kudus Jawa Tengah. 

Jumlah populasi sebanyak 126 orang. 

2.   Sampel  

Hadi (2001) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang 

karakteristik hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. 

Wakil atau sampel inilah yang dikenai perlakuan untuk diambil kesimpulan dan 

sampel terhadap populasi dicapai kalau diperoleh sampel yang representative yaitu 

sampel benar-benar mencerminkan populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah 

karyawan yang bekerja dalam perusahaan di PT. Pura Group Kudus Jawa Tengah.. 

Sampel bersifat purposive sampel yaitu penentuan sampel berdasarkan ciri-ciri 

atau karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya, adapun 

karakteristik sampel sebagai berikut:  

a.   Karyawan bekerja sebagai pegawai tetap  

b.   Karyawan mempunyai masa kerja selama 2 tahun. 

c.   Karyawan bekerja di bagian produksi. 

 Karakteristik tersebut ditentukan dengan pertimbangan: 

Alasan penentuan karakteristik di atas yaitu: 1) mengambil subyek 

karyawan tetap, diharapkan mereka memiliki kejelasan akan hak-hak, fasilitas, 2) 

Masa kerja dua tahun diharapkan subjek sudah memahami bagaimana karakteristik 

pekerjaannya dengan baik, dan juga bisa merasakan bagaimana budaya organisasi 

yang dirasakan; 3) Bagian produksi karena  karyawan bagian tersebut secara 

jumlah lebih banyak dan lebih mewakili dibandingkan karyawan bagian lain, hal ini 

karena karyawan bagian produksi merupakan ujung tombak bagi perusahaan dalam 

menghasilkan produktivitas kerja yang sangat menentukan keberlangsungan 
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perusahaan. Adapun proses dalam penentuan subjek penelitian secara rinci sebagai 

berikut:  

Dari populasi sebanyak 126 orang, terdapat 105 orang  yang sesuai dengan 

ciri-ciri: a) bagian produksi; b) masa kerja minimal dua tahun; c) pendidikan 

minimal SLTA. Dari jumlah 105 diambil 35 subjek sebagai subjek uji coba dan 

sisanya yaitu 70 orang sebagai subjek penelitian.  Jumlah karakteristik tersebut 

dianggap sudah mewakili populasi secara keseluruhan. 

3.   Teknik sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik non 

random. Hadi (2001) mengemukakan random adalah pengambilan sampel dengan 

memberi peluang yang sama kepada masing-masing subjek pada populasi untuk 

menjadi sampel penelitian. 

D.   Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang diselidiki. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat 

pengambilan data atau alat ukur pengukurannya (Suryabrata, 1990).   

Alat ukur yang digunakan adalah skala  skap terhadap kompensasi, skala 

budaya organisasi dan skala komitmen organisasi. Penggunaan skala didasarkan 

atas karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi yang dikemukakan Azwar 

(1999), yaitu: 

1. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan indikator perilaku dari 

atribut yang bersangkutan.  
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2. Atribut psikologis diungkap secara tidak langsung lewat indikator-indikator 

perilaku yang diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem.  

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

Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-

sungguh. 

 Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk skala psikologi 

yang terdiri atas tiga macam skala, yaitu : 

1.   Skala komitmen organisasi  

Skala komitmen organisasi dibuat berdasarkan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Meyer dan Allen (dalam Dahesihsari dan Seniati, 2002), yaitu 

meliputi aspek-aspek: 

a. 

 

 

 

 

 

b. 

 

c. 

Komitmen afektif berkaitan dengan kongruensi antara nilai dan tujuan pribadi 

karyawan dengan nilai dan tujuan organisasi. Hal ini berarti, semakin 

organisasi mampu menimbulkan keyakinan pada karyawan bahwa apa yang 

menjadi nilai dan tujuan organisasi memiliki kesamaan dengan nilai dan tujuan 

pribadi karyawan, semakin tinggi pula komitmen karyawan secara afektif 

pada organisasi tempat mereka bekerja.  

Komitmen kontinuans berkaitan dengan pertimbangan rasional dalam diri 

karyawan mengenai untung ruginya mereka bertahan dalam organisasi. 

Komitmen normatif berkaitan dengan “apa yang dianggap benar” dan “apa 

yang seharusnya dilakukan” oleh karyawan. Karyawan yang memiliki 

komitmen normatif yang tinggi merasa memiliki kewajiban untuk bertahan 

dalam organisasi.  
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Skala dari Dahesihsari dan Seniati (2002) ini mempunyai koefisien validitas 

bergerak 0,299-0,651 dan koefisien reliabilitas 0,903. Butir aitem skala telah 

dimodifikasi oleh peneliti dengan cara menambah dan mengurangi kata-kata dalam 

kalimat disesuaikan dengan keadaan subjek. Skoring aitem yang diberikan adalah : 

 
Sangat Sesuai  (SS)            :  4 
Sesuai  (S)      : 3 
Tidak Sesuai  (TS)                    : 2 
Sangat Tidak Sesuai  (STS)      :  1 

 

 Aitem yang unfavorable adalah aitem yang mengandung nilai-nilai 

mendukung secara negatif terhadap satu pernyataan tertentu. Nilai yang diberikan 

adalah : 

Sangat Sesuai  (SS)                   :  1 
Sesuai   (S)                                 : 2 
Tidak Sesuai    (TS)                  :  3 
Sangat Tidak Sesuai(STS)        :  4 

 
Skala komitmen organisasi yang diberikan pada subyek penelitian ini 

menggunakan empat alternatif pilihan jawaban yaitu menghilangkan jawaban ragu-

ragu (abstein). Penggunaan alternatif empat pilihan jawaban ini mengacu pada 

pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto (2006) yang menyatakan bahwa jika 

menggunakan lima aternatif jawaban maka responden cenderung memilih alternatif 

yang ada di tengah, karena dirasa paling aman, mudah dan hampir tidak perlu 

berpikir. Maka disarankan alternatif pilihan jawaban cukup empat alternatif saja.  
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Tabel I  
Blue Print Skala Komitmen Organisasi 

(Dahesihsari dan Seniati 2002) 
 

Nomor Aitem 
 

 
No. 

 
Aspek 

Favourable Unfavourable 
 

 
Jumlah 

 

1 Aspek afektif  1,2,3,19,20,21, 
38 

10,11,12,28,29,
30,40 

14 

2 Aspek kontinuans 4,5,6,22,23,24,
37 

13,14,15,31,32,
33 

13 

3 Aspek normatif 7,8,9,25,26,27 16,17,18,34,35,
36,39 

13 

 Jumlah 20 20 40 
 
 
 
2.   Skala sikap terhadap kompensasi  

Skala sikap kompenasi berdasarkan aspek-aspek dari teori Blum (dalam 

Saksono, 1996) meliputi: 

a.   Aspek kompensasi secara langsung (finansial) 

1) Gaji merupakan pembayaran yang diberikan kepada pegawai atau karyawan 

atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan yang berupa kenaikan gaji.  

2) Pemberian jasa produksi atau jasa, dapat berupa barang atau pemberian jasa 

untuk meningkatkan keterampilan kerja, dan pemberian bonus 

3) Macam-macam tunjangan, dapat berupa tunjangan hari tua (pensiun) atau 

tunjangan jabatan.   

4) Jaminan sosial, dapat berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, diikutkan 

pada asuransi. 

b.   Aspek kompensasi secara tidak langsung 

1)  Aspek promosi jabatan   
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Semakin tinggi suatu jabatan seseorang dalam perusahaan dapat 

meningkatkan harga diri. Sebab karyawan tersebut merasa kemampuannya dihargai 

oleh perusahaan.   

2)   Aspek pengakuan dan pujian 

Tujuan lainnya orang bekerja dengan baik yang diwujudkan dalam sikap 

dan perilaku adalah untuk mendapatkan pengakuan dan pujian. Pengakuan dari 

pihak lain berarti dalam diri karyawan merasa dihargai dan keinginan selanjutnya 

adalah mendapatkan pujian atas kerja yang dilakukan. 

Skala dari Saksono (dalam Priyadi, 2005) ini mempunyai koefisien validitas 

bergerak 0,253-0,722 dan koefisien reliabilitas 0,873. Butir aitem skala disusun 

berdasarkan skala Saksono (dalam Priyadi, 2005) yang telah dimodifikasi oleh 

peneliti dengan cara menambah dan mengurangi kata-kata dalam kalimat 

disesuaikan dengan keadaan subjek. 

Penilaian skala mempunyai skor yang interval dan jarak sama yaitu bergerak 

dari 1 sampai dengan 4. Skor bersifat favourable dan unfaourable.  

Cara penilaian untuk item favourable : 

Sangat Sesuai (SS)    :  4 

Sesuai (S)      :  3 

Tidak Sesuai (TS)   :  2 

Sangat Tidak Sesuai (STS)    :  1 

Cara penilaian untuk item unfavourable : 

Sangat Sesuai (SS)       :  1 

Sesuai (S)      :  2 

Tidak Sesuai (TS)     :  3 

Sangat Tidak Sesuai (STS)     :  4 



 46 

Skala sikap terhadap kompensasi yang diberikan pada subyek penelitian ini 

menggunakan empat alternatif pilihan jawaban yaitu menghilangkan jawaban ragu-

ragu (abstein). Penggunaan alternatif empat pilihan jawaban ini mengacu pada 

pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto (2006) yang menyatakan bahwa jika 

menggunakan lima aternatif jawaban maka responden cenderung memilih alternatif 

yang ada di tengah, karena dirasa paling aman, mudah dan hampir tidak perlu 

berpikir. Maka disarankan alternatif pilihan jawaban cukup empat saja.  

Tabel II 
Blue Print Skala Kompensasi 

(Saksono dalam Priyadi, 2005) 
 

Nomor Aitem 
 

 
No. 

 
Aspek 

Favourable Unfavourable 
 

 
Jumlah 

 

1. Finansial: 
a. Gaji 
b. Pemberian jasa/barang 
c. Tunjangan  
d. Jaminan sosial  

 
1,3,5,7 

17,19,21,23 
33,35,37,39 

49,2,4,6 

 
9,11,13,15 

25,27,29,31 
41,43,45,47 

8,10,12,14,14 

 
8 
8 
8 
8 

2. Promosi Jabatan 16,18,20,22,24 26,28,30,32 9 

3. Pengakuan dan pujian  34,36,38,40 42,44,46,48,50 9 

 Jumlah 25 25 50 
 

3.   Skala budaya organisasi 

Skala persepsi terhadap budaya organisasi dalam penelitian ini merupakan 

modifikasi skala persepsi terhadap budaya organisasi dari Yulihastuti (2003). 

Alasan dimodifikasikannya skala ini karena sudah teruji pada karyawan Perusahaan 

Pengecoran Kembar Jaya Klaten dengan validitas rbt = 0,257 sampai rbt = 0,714 dan 

reliabilitas rtt = 0,908. Modifikasi dilakukan dengan perubahan dan penambahan 

yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam penelitian. Skala ini disusun 
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berdasarkan aspek-aspek adanya kesamaan nilai dan tujuan, hubungan antara 

karyawan dengan organisasi atau perusahaan, hubungan antara karyawan dengan 

karyawam dengan karyawan yang lain dalam organisasi, perasaan bangga terhadap 

organisasi atau perusahaan tempat bekerja (Lukitono, 1992). Sistem penilaian skala 

persepsi terhadap budaya organisasi dalam penelitian ini menggunakan skala empat 

yang terdiri dari empat alternatif jawaban. Penilaian jawaban mempunyai 

penyebaran skor yang interval dan berjarak sama yaitu bergerak satu sampai 

dengan empat. Skor untuk aitem-aitem yang bersifat favourable adalah : 

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

 

Skor untuk aitem-aitem yang bersifat unfavourable adalah: 

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

 

Skala budaya organisasi yang diberikan pada subyek penelitian ini 

menggunakan empat alternatif pilihan jawaban yaitu menghilangkan jawaban ragu-

ragu (abstein). Penggunaan alternatif empat pilihan jawaban ini mengacu pada 

pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto (2006) yang menyatakan bahwa jika 

menggunakan lima aternatif jawaban maka responden cenderung memilih alternatif 

yang ada di tengah, karena dirasa paling aman, mudah dan hampir tidak perlu 

berpikir. Maka disarankan alternatif pilihan jawaban cukup empat saja. Setelah 

dilakukan pensekoringan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. 

Tabel III  
Blue Print Skala Budaya Organisasi 

(Yulihastuti,  2003). 
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Nomor Aitem  
No 

 
ASPEK Favourable Unfavourable 

 
Jumlah 

1 Adanya kesamaan nilai 
dan tujuan 

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

13 

2 Hubungan karyawan 
dengan  organisasi  
 

27,29,31,33,35,37,39 2,41,43,45,47,
49 

13 

3 Hubungan karyawan 
dengan karyawan lain  
 

4,6,8,10,12,14 
 

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

12 

4 Perasaan bangga pada 
organisasi/ perusahaan 

28,30,32,34,36,38 40,44,46,48,50 12 

Jumlah 26 24 50 
 

E.   Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Azwar (1992) menyatakan bahwa suatu alat tes dikatakan valid apabila alat 

itu mampu mengukur apa yang hendak diukur. Melalui teknik tertentu dapat 

diketahui aspek atau faktor yang diukur oleh suatu tes dan seberapa jauh hasilnya 

dapat dipercaya. Pengujian validitas skala dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson, dengan rumus 

sebagai berikut :  













−












−

−
=

∑
∑

∑
∑

∑
∑ ∑

N

Y
Y

N

X
X

N

YX
XY

rXY
2

2

2

2
)()(

))((

 

keterangan : 
rxy  : Koefisien korelasi antara skor butir dan skor total  
∑X   : Jumlah nilai skor butir 
 ∑Y  : Jumlah nilai skor total 
∑XY : Jumlah hasil kali antara skor butir dan skor total 
∑X2  : Jumlah kuadrat skor butir 
∑Y2  : Jumlah kuadrat skor total 
N  : Jumlah subjek  

Hasil korelasi dengan rumus product moment masih berupa angka kasar, 

sehingga koefisien korelasi tersebut belum dapat dijadikan koefisien validitas alat 
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ukur yang sebenarnya karena hasil validitas yang diuji dengan korelasi product 

moment mempunyai kelebihan bobot, dan ini akibat dari nilai aitem yang dikorelasi 

dengan nilai total ikut sebagai komponen dari nilai total tersebut. Maka untuk lebih 

cermat dalam mendapatkan nilai validitas dikoreksi menggunakan part whole 

correction.  

(rxy)  (SBY) – SBx                         
       rbt  =        
              [(Vy

  + Vx) – 2 (rxy) (SBy )( SBx)] 
 
keterangan : 
rbt = korelasi  bagian total (part whole) 
rxy =  korelasi momen tangkar 
SBy =  simpang baku total (komposit) 
SBx =  simpang baku bagian (butir) 
Vy =  variansi total 
Vx       =  variansi bagian (butir) 
 
Adapun alasan mencari validitas dan reliabilitas pada penelitian ini adalah: 

a. Subjek yang diteliti memiliki karakteristik (norma, budaya, lingkungan 

kerja) yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

b. Agar mengetahui dan mendapatkan aitem dengan  nilai validitas dan 

reliabilitas skala yang sesuai dengan alat ukur penelitian yang baru. 

2.   Reliabilitas 

Menurut Nazir (1992) bahwa reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. 

Suatu alat ukur dikatakan mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya, jika 

alat ukur tersebut mantap dan stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Suatu 

alat ukur yang mantap tidak berubah-ubah/tetap, alat ukur digunakan berkali-kali 

akan memberikan hasil yang serupa. Jadi reliabilitas pada instrumen mengandung 

arti hasil dalam peng-ukurannya tidak berubah-ubah atau konsisten, berkali-kali 

dicoba memberikan hasil yang sama. 
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Reliabilitas didefinisikan sebagai derajat ketetapan dan ketelitian yang 

ditunjukkan oleh instrumen pengukuran (Arikunto, 1998). Ketepatan dari ketelitian 

ini mempunyai arti isntrumen sebagai alat pengumpul data secara tepat 

mencerminkan variabel penelitian. Alat ukur tersebut dikatakan reliabel apabila alat 

ukur itu digunakan untuk mengukur masalah yang sama walaupun waktunya 

berbeda dengan hasil relatif sama. Penghitungan reliabilitas alat ukur dalam 

penelitian ini mengunakan analisis varian (dalam Azwar, 2001).  Adapun rumus 

dasar reliabilitas Hoyt sebagai berikut : 

 
rtt   =  1  -  Mkis 
                 MKs 

Keterangan : 
rtt         =  Reliabilitas alat ukur 
Mkis    =  Mean kuadrat interaksi item kali subjek 
MKs    =  Mean kuadrat antar item           
1          =  Bilangan konstan            

 
Penelitian ini menggunakan analisis varian Hoyt, karena mempunyai 

beberapa keuntungan, antara lain: 

a. Dapat digunakan pada aitem dikotomi maupun non dikotomi. 

b. Tidak terikat untuk butir-butir dengan tingkat kesukaran. 

c. Untuk menguji angket. 

d. Jika ada jawaban yang kosong kasusnya bisa digugurkan (Azwar, 2001)  

                           
F.   Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

statistik, dengan alasan :                                                

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

jumlah frekuensi dan nilai. 
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2. Statistik bersifat objektif, sehingga unsur subjektivitas dapat dihindarkan, 

karena statistik sebagai alat penelitian tidak dapat berbicara lain selain ada 

adanya. 

3. Statistik bersifat universal, dalam arti dapat digunakan di semua bidang 

penelitian (Hadi, 1998)   

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

kompensasi dan budaya organisasi dengan komitmen organisasi adalah analisis 

regresi ganda. Ketiga variabel itu terdiri dari satu kriterium dan dua prediktor.  

Alasan menggunakan teknik korelasi regresi dua prediktor adalah : 

a.   Penelitian ini mencari korelasi antara dua predictor dengan satu kriterium. 

b.   Menguji apakah korelasi ini signifikan atau tidak. 

c.   Mencari persamaan garis regresinya. 

d.   Menemukan efektif masing-masing prediktor. 

Syarat yang harus dipenuhi dalam menganalisis data dengan analisis regresi 

adalah:  

a.   Sebaran skor data pada masing-masing variabel memenuhi distribusi normal. 

Artinya antara frekuensi yang diamati (FO) dengan frekuensi yang diharapkan 

(FH) tidak ada perbedaan 

b. Hubungan antara variabel sikap kompensasi dengan komitmen organisasi  dan 

budaya organisasi dan komitmen organisasi mempunyai korelasi yang linier, 

artinya skor yang diperoleh dari variabel bebas dan tergantung mengikuti garis 

lurus atau searah garis. 

Rumus regresi ganda sebagai berikut: 

 
Ry(1,2)    =         a1 ΣX1 Y  +  a2 ΣX2 Y 

                                         ΣY² 
         Keterangan : 
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Ry(1,2)    =  Koefisien  korelasi antara Y  dengan X1 dan X2  .  
a1            =  Koefisien  prediktor X1   
a2                  =  Koefisien  prediktor X2 
ΣX1Y      =  Jumlah produk antara  X1 dengan Y 
ΣX2Y      =  Jumlah produk antara  X2 dengan Y 
ΣY²         =  Jumlah kuadrat kriterium Y (Hadi, 1998) 



BAB IV 
LAPORAN PENELITIAN 

 

A.  Persiapan Penelitian 

 Persiapan penelitian sangat perlu untuk dilakukan sebelum 

melaksanakan penelitian, persiapan penelitian ini antara lain : 

1. Orientasi kancah penelitian 

Pura Barutama Group berdiri pada tahun 1908, pertama kali sebagai 

perusahaan percetakan " PT. PUSAKA RAYA GROUP". Pada tahun 1939 

produksi cetak offset mulai diperkenalkan dengan memenuhi permintaan 

pencetakan dan pengepakan secara cepat di Indonesia dan juga peningkatan 

internal di organisasi. Pada tahun tujuh puluhan manajemen mengantisipasi 

meningkatkan permintaan pengepakan dengan pembukaan kantor cabang 

penjualan di Surabaya (Jawa Timur) dan di Jakarta. Juga memproduksi unit baru 

yang meliputi operasi (percetakan rotogravure, corrugated box making, paper 

mills). Langkah-Langkah ini kemudian diikuti oleh manajemen pengembangan 

dan perluasan produksi pada tahun delapan puluhan PT. PUSAKA RAYA 

muncul untuk menjadi PT. PURA BARUTAMA GROUP dan lebih dari unit 

produksi termasuk operasi (NCR paper Coating, Converting, Hot Stamping Foils 

dan Pengaman Percetakan dimaksudkan Holograms). Pada tahun sembilan 

puluhan, Pura memulai perluasan pasarnya ke pasar internasional. Sekarang Pura 

telah membuka Kantor cabang di Beijing & Guangzhou (China), di samping 

Distributor di Republik Islam Iran. 
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Keberadaan Pura Barutama saat ini adalah suatu kombinasi beberapa 

faktor antara lain inovasi, kreativitas, pekerja keras dan sumber daya manusia 

yang berkualitas, komitmen menghasilkan produk bermutu tinggi dan dukungan 

penuh dari lingkungan dan pemerintah. Selama berdiri, Pura Barutama 

memegang kredibilitasnya dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas produk 

unggulan serta kreativitas, perusahaan yang menjadi terdepan di pasar bisnis. 

Selama pengembangan, Pura Barutama telah memelopori di beberapa produk: 

pertama penghasil kertas NCR di negara-negara tropis, satu-satunya Produsen 

Hot Stamping Foils di Indonesia, produsen Hologram yang pertama di Asia 

Tenggara dan satu-satunya di Indonesia. 

a. Divisi produksi 

Pada saat ini Pura mempunyai 6 Divisi Produksi: 

1) Divisi Rotogravure meliputi: Rotogravure Printing, Printing Ink, 

Rotogravure Cylinder, Hot Stamping foil.  

2) Divisi Offset meliputi: Offset Printing & Repro house 

3) Divisi Paper meliputi: 7 lines of paper mills & Corrugated Box plant 

4) Divisi Converting meliputi: Coating, Converting & Microcapsule plants 

5) Divisi Engineering meliputi: Engineering & Machine fabrication 

6) Divisi Holography meliputi: Holography plant 

Adanya divisi tersebut lebih dari 8000 karyawan adalah semuanya orang 

Indonesia, Pura menjadi perusahaan percetakan yang paling besar di Asia Selatan 

dengan perputaran sekitar  US $ 110,000,000. 
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b. Persediaan dan pasar PT. Pura Barutama  

Sebagai perusahaan percetakan, PT. Pura Barutama mengakui 

keunggulan  persediaan dan jasa pada pelanggannya yaitu: plain paper, coated 

paper (NCR, Sticker, SRP, CTP), corrugated boxes, hot stamping foils and 

hologram products series (untuk tujuan keamanan pengepakan). Pura juga 

menawarkan jasa mendisain produk rotogravure printing, offset printing dan 

juga mengkombinasikan pencetakan dan hologram. Untuk mengoptimalkan 

operasinya, Pura Barutama mempunyai divisi rancang-bangun yang 

mengkhususkan dalam machine fabrication for printing, paper converting, yang 

sekarang sedang dioperasikan di pabrik-pabrik Pura untuk pemasaran 

produksinya. Dengan kondisi ini dan komitmen mutu, di beberapa multi nasional 

perusahaan sudah mempercayakan pengepakannya ke Pura Barutama sebagai 

distributornya. Sebagian dari mereka diantaranya: Unilever, Bausch& Lomb, 

I'Oreal, Scherring, Plaugh, Jansen Pharmaceautical, Hoechst Pharmacy, Rhone 

Pailec, Squibb Indonesia, Pfizzer, dan lain lain. Perusahaan domestik terbesar 

juga bersandar pada Pura Barutama untuk pengepakan. Secara umum, Pura 

Barutama mempunyai pelanggan yang luas yang berkenaan dengan farmasi, 

kosmetik, makanan dan hidangan, rokok, pertandingan, jam, elektronik dan 

peralatan elektrik, industri dan menjual eceran toko. Di samping pasar domestik, 

Pura Barutama sudah memperluas ke internasional seperti: Amerika Serikat, 

Australia Austria, Saudi Arabia, Iran, Thailand, Pakistan, dan sebagainya. 
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c. Jenis-jenis produk  

1) Divisi Rotogravure produknya berupa kemasan rokok & asesoris : 

pengepakan fleksibel, kertas release silicinized, presure kertas segel sensitif, 

tinta cetak, rotogravure / cetak benam silinder, alu papan, extrussion & 

produk laminasi. 

2) Divisi Offset, produknya sebagai berikut: pajangan pack, label, gantungan 

promosi, kotak pajangan berlapis tipis mikro, promosi produk rumah lingkar, 

repro rumah produk & layanan (disain, desktop Penerbit, fotografi, separasi 

warna, pembuat plat). 

3) Divisi Paper, produknya meliputi : boards / paper : kraft liner, medium liner, 

chip board, BC carton, duplex carton, wrapping paper base, CTP base paper, 

NCR base paper, woodfree paper, sigma paper, HVO, MC super, ACBC (Art 

Carton Blue Center), white kraft, meta transfer paper, security paper, bible 

paper; Corrugated boxes : corrugated sleeves, corrugated sheets, paper core 

tubes, fluted paper, single face. 

4) Divisi Converting, produknya meliputi : art-paper, NCR (carboniess kertas, 

kertas telex, kertas lilin, diri berisi kertas, label/sticker/adhesive kertas, 

kapsul mikro). 

5) Divisi Engineering meliputi: pembuatan alat-alat mesin cetak untuk pabrik 

kelas menengah 

6) Divisi Holography, produknya meliputi : Hologram stiker, hologram 

wrapper, hologram hot stamping foil, dos/slot pelangi, difraction hologram, 

2D, 3D, 2D/3D hologram 



 57 

d. Aktivitas luar negeri yang dilakukan PT. Pura Barutama 

Pada tahun 1992, Pura Barutama membuka kantor cabang di Beijing dan 

Guangzhou. Aktivitas Pura Barutama tidak hanya terfokus pada pengembangan 

marketing tetapi juga mempunyai aktivitas usaha patungan (joint ventures) 

dengan RRC dalam mengatur ekspor produk, dan mengkoordinir operasi. Usaha 

patungan (joint venture) dan proyek rancang-bangun serta mutu produk Pura 

sungguh diterima dan mempunyai prospek yang baik di pasaran Negeri China. 

Hal ini didukung dalam kerjasama dengan pemimpin perusahaan di China. Ada 6 

perusahaan Pura yang melakukan joint venture di Negeri China, yaitu: 

1) Hunan Fuhua Ink Making Co. Ltd. Lokasinya di Yueyang City, Hunan 

Province, PR of China didirikan mulai bulan Mei 1994. Jenis usaha dan 

produknya meliputi : offset printing ink dan letter press printing ink. 

2) Hunan Fuda Printing Co. Ltd. Lokasinya di Yueyang City, Hunan 

Province, Republic of China didirikan mulai pertengahan tahun 1995. Jenis 

usaha dan produknya meliputi : continuous form printing dan bill form 

printing. 

3) Hanzhou Fulin Printing Co. Ltd. Lokasinya di Linping town, Hanzhou 

Province, PR of China didirikan mulai pertengahan tahun 1995. Jenis usaha 

dan produknya meliputi : cigarette packs dan flexible packaging.  

4) Zhejiang Fenglai Paper Co. Ltd. Lokasinya di Zhejiang Province, PR of 

China didirikan mulai awal tahun 1996. Jenis usaha dan produknya meliputi : 

carbonless paper.  
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5) Kunming Dajiu Packaging Co. Ltd. Lokasinya di Anning county, 

Kunming, Yunan Province, PR of China didirikan mulai akhir tahun 1995. 

Jenis usaha dan produknya meliputi : cigarette packs. 

6) Sinchuan Jinfulai Packaging and Printing Co. Ltd. Lokasinya di Shifang 

county, Shichuan Province, PR of China didirikan mulai akhir tahun 1995. 

Jenis usaha dan produknya adalah Cigarette packs. Adapun data karyawan 

PT. Pura Barutama Kudus, sebagai berikut: 

Tabel 1 
Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Karyawan 

 
 

Status Karyawan  Laki-laki Perempuan Total 
Bulanan (BL) 1.196 54 1250 
Harian Tetap (HT) 2.832 448 3280 
Kontrak (KT) 148 8 156 
Honorer (HN) 59 - 59 
Harian Lepas (HL) 34 38 72 
Percobaan (PC) 1 - 1 

Total 4270 548 4818 

 
2.  Persiapan alat ukur 

 Alat ukur data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala sikap 

terhadap kompensasi, skala budaya organisasi  dan skala komitmen organisasi.  

a. Skala sikap terhadap kompensasi. Skala sikap terhadap kompensasi 

yang digunakan dalam penelitian ini disusun adalah skala sikap terhadap 

kompensasi yang disusun oleh Saksono (Priyadi, 2005). Skala ini memiliki nilai 

validitas bergerak dari 0,253-0,722 dan koefisien reliabilitas 0,873. Adapun 

aspek-aspek yang digunakan yaitu aspek: (1) aspek finansial yang berupa 

peningkatan gaji, pemberian penghargaan berupa produksi atau jasa,  
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mendapatkan macam-macam tunjangan, dan memperoleh jaminan sosial kerja, 

(2) aspek promosi jabatan, dan (3) aspek pengakuan dan pujian dari atasan atau 

teman sekerja. 

Jumlah aitem skala sebanyak 50 butir, terdiri dari 25 aitem favourable 

dan 25 aitem unfavourable. Skala sikap terhadap kompensasi terdiri 4 pilihan 

jawaban yaitu : sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak 

sesuai (STS). Penilaian aitem favourable bergerak dari skor 4 (sangat sesuai), 3 

(sesuai), 2 (tidak sesuai), 1 (sangat tidak sesuai). Sedangkan penilaian aitem 

unfavourable bergerak dari skor 1 (sangat sesuai), 2 (sesuai), 3 (tidak sesuai), 4 

(sangat tidak sesuai).  Susunan aitem skala sikap terhadap kompensasi sebelum 

penelitian pada tabel 1. 

Tabel 1 
Susunan Aitem Skala Sikap Terhadap Kompensasi Sebelum Uji Coba 

 
 

Nomor Aitem 
No. Aspek 

Favourable Unfavourable 
Jumlah 

1 Finansial: 
a. Gaji 
b. Pemberian jasa/barang 
c. Tunjangan  
d. Jaminan sosial  

 
1,3,5,7 

17,19,21,23 
33,35,37,39 

49,2,4,6 

 
9,11,13,15 

25,27,29,31 
41,43,45,47 
8,10,12,14 

 
8 
8 
8 
8 

2 Promosi Jabatan 16,18,20,22,24 26,28,30,32 9 
3 Pengakuan dan pujian  34,36,38,40 42,44,46,48,50 9 
 Jumlah 25 25 50 

 

b.  Skala budaya organisasi. Skala budaya organisasi yang digunakan 

dalam penelitian ini disusun oleh Yulihastuti (2003), dan memiliki nilai validitas 

rbt = 0,257 sampai rbt = 0,714dan reliabilitas rtt = 0,908. Aspek-aspek budaya 

organisasi yaitu: kesamaan nilai dan tujuan, hubungan antara karyawan dengan 

organisasi, hubungan antara karyawan dengan karyawan yang lain dalam 

organisasi, perasaan bangga terhadap organisasi atau perusahaan tempat bekerja. 
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Jumlah aitem skala sebanyak 50 butir, terdiri dari 26 aitem favourable 

dan 24 aitem unfavourable. Skala ini terdiri 4 pilihan jawaban yaitu : sangat 

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

aitem favourable bergerak dari skor 4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (tidak sesuai), 

1 (sangat tidak sesuai). Sedangkan penilaian aitem unfavourable bergerak dari 

skor 1 (sangat sesuai), 2 (sesuai), 3 (tidak sesuai), 4 (sangat tidak sesuai).  

Susunan aitem skala budaya organisasi sebelum penelitian dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Tabel 2 
Blue Print Skala Budaya Organisasi  

Sebelum Uji Coba 
 

Nomor Aitem  

No 
 

Aspek 
Favourable Unfavourable 

 

Jumlah 

1 Adanya kesamaan nilai dan tujuan 1,3,5,7,9, 
11,13 

15,17,19,21, 
23,25 

13 

2 Hubungan antara karyawan dengan  
organisasi / perusahaan  

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

2,41,43,45, 
47,49 

13 

3 Hubungan karyawan dengan 
karyawan lain dalam organisasi/ 
perusahaan 

4,6,8,10, 
12,14 

 

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

12 

4 Perasaan bangga pada organisasi 
atau  perusahaan tempat bekerja 

28,30,32,34, 
36,38 

40,42,44,46, 
48,50 

12 

Jumlah 26 24 50 
 

c. Skala komitmen organisasi. Skala komitmen organisasi dalam 

penelitian yang digunakan disusun oleh dari Dahesihsari dan Seniati (2002) ini 

mempunyai koefisien validitas bergerak 0,299-0,651 dan koefisien reliabilitas 

0,903. Aspek-aspek yang digunakan yaitu: affective commitment, continuance 

commitment, normative commitmen. 
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Jumlah aitem skala sebanyak 40 butir, terdiri dari 19 aitem favourable 

dan 21 aitem unfavourable. Skala ini terdiri 4 pilihan jawaban yaitu : sangat 

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

aitem favourable bergerak dari skor 4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (tidak sesuai), 

1 (sangat tidak sesuai). Sedangkan penilaian aitem unfavourable bergerak dari 

skor 1 (sangat sesuai), 2 (sesuai), 3 (tidak sesuai), 4 (sangat tidak sesuai).  

Susunan aitem skala komitmen organisasi sebelum penelitian dapat dilihat pada 

tabel 3. 

Tabel 3 
Blue Print Skala Komitmen Organisasi Sebelum Uji Coba 

 
Nomor Aitem  

No 
 

Aspek Favourable Unfavourable 

 

Jumlah 

1. Komitmen 
afektif  

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

2. Continuance 
commitment   

27,29,31,33,35,37,39 2,4,6,8,10,12 13 

3. Normative 
commitmen 

14,16,18,20,22,24 26,28,30,32,34,36,38,40 14 

Jumlah 19 21 40 
 

 
3. Pelaksanaan uji coba  

 Uji coba alat ukur dilakukan setelah alat ukur yang akan dipergunakan 

telah siap. Uji coba alat ukur dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Juni 2008. Subjek 

untuk uji coba adalah karyawan bagian produksi divisi Divisi Offset meliputi: 

Offset Printing & Repro house PT. Pura Barutama Kudus. Berdasarkan jumlah 

populasi sebanyak 126 orang diambil  berjumlah 35 orang.  
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Pengambilan 35 sampel hanyalah sebagai sampel uji yang dimaksudkan untuk 

mengetahui nilai validitas dan reliabilitas skala yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu skala sikap terhadap kompensasi, skala budaya organisasi, dan skala 

komitmen organisasi. Dari 35 subjek yang dibagikan skala, semuanya terkumpul 

kembali dan memenuhi syarat untuk diskor dan dianalisis. Data inilah yang 

dipergunakan untuk menghitung validitas dan reliabilitas dari alat ukur tersebut. 

 
4.   Perhitungan validitas dan reliabilitas  

Perhitungan mengenai validitas dan reliabilitas alat ukur yang dipakai 

dalam penelitian ini menggunakan program Seri Program Statistik (SPS-2000). 

Menu yang digunakan yaitu: Items analysis-validity. 

Parameter indeks daya beda atau kesahihan aitem diperoleh melalui 

korelasi antara skor masing-masing aitem  dengan skor total, sehingga dapat 

ditentukan aitem layak dan yang tidak layak untuk dimasukkan dalam skala 

penelitian. Seleksi atau dasar pengambilan keputusan aitem yang valid dengan 

cara membandingkan nilai hasil korelasi part whole (rbt) dengan taraf signifikansi 

5%. Jika nilai rbt pada hasil analisis positif atau p < 0,05 maka aitem dikatakan 

valid, sebaliknya jika nilai rbt pada hasil analisis negatif atau p >  0,05 maka aitem 

tidak valid. 

a. Skala sikap terhadap kompensasi. Uji validitas dari 50 aitem yang 

diujicobakan terdapat 41 aitem yang valid dan 9 aitem yang gugur yaitu nomor 

7,11,18,23,28,31,38,40,46. Aitem yang valid mempunyai koefisien validitas (rbt) 

bergerak dari 0,288 sampai 0,886 dengan p < 0,05 dan  koefisien  reliabilitas  (rtt) 
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sebesar 0,967. Susunan aitem skala sikap terhadap kompensasi yang valid dan 

gugur dapat dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 4 
Susunan Aitem Skala Sikap Terhadap Kompensasi 

yang Valid dan Gugur Setelah Penelitian 
 

Nomor Aitem 

Favourable Unfavourable No Aspek 

Valid Gugur Valid Gugur 

Jml. 

1 Finansial: 

a. Gaji 

b. Pemberian jasa/barang 

c. Tunjangan  

d. Jaminan sosial  

 

1,3,5 

17,19,21 

33,35,37,39 

49,2,4,6 

 

7 

23 

 

9,13,15 

25,27,29 

41,43,45,47 

8,10,12,14 

 

11 

31 

 

8 

8 

8 

8 

2 Promosi Jabatan 16,20,22,24 18 26,30,32 28 9 

3 Pengakuan dan pujian  34,36 38,40 42,44,48,50 46 9 

20 5 21 4   

Jumlah item  
Valid = 41 Gugur =9 

50 

 

b. Skala budaya organisasi. Uji validitas dari 50 aitem yang 

diujicobakan terdapat 37 aitem yang valid dan 13 aitem yang gugur yaitu nomor 

15,18,20,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40. Aitem yang valid mempunyai 

koefisien validitas (rbt) bergerak dari 0,301 sampai 0,737 dengan p < 0,05 dan  

koefisien  reliabilitas  (rtt) sebesar 0,940. Susunan aitem skala budaya organisasi 

yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5 
Susunan Aitem Skala Budaya Organisasi 
yang Valid dan Gugur Setelah Penelitian 

 
 

Nomor Aitem 
Favourable Unfavourable 

No 
Aspek 

Valid Gugur Valid Gugur 
Jml. 

1 Adanya kesamaan nilai dan 
tujuan 

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

 17,19,21, 
23,25 

15 13 

2 Hubungan antara karyawan 
dengan  organisasi / perusahaan  

27,29 31,33,3
5,37,39 

2,41,43,45, 
47,49 

 13 

3 Hubungan karyawan dengan 
karyawan lain dalam organisasi/ 
perusahaan 

4,6,8,10, 
12,14 

 

 16,22, 
24,26, 

18,20 12 

4 Perasaan bangga pada organisasi 
atau  perusahaan tempat bekerja 

28,30 32,34,3
6,38 

42,44,46, 
48,50 

40 12 

17 9 20 4   

Jumlah Aitem 
Valid  = 37 Gugur = 13 

50 

 

 c. Skala komitmen organisasi. Uji validitas dari 40 aitem yang 

diujicobakan terdapat 37 aitem yang valid dan 3 aitem gugur yaitu nomor 6,12,27. 

Aitem valid mempunyai koefisien validitas (rbt) bergerak dari 0,309 sampai 

0,851 dengan p < 0,05 dan koefisien reliabilitas (rtt) sebesar 0,940. Susunan aitem 

skala komitmen organisasi yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 6. 

 

Tabel  6 
Susunan Aitem Skala Komitmen Organisasi  

yang Valid dan Gugur Setelah Penelitian 
 

Nomor Aitem 
Favourable Unfavourable 

No 
Aspek 

Valid Gugur Valid Gugur 
Jml. 

1. Affective 
commitment 

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

 13 

2. Continuance 
commitment   

29,31,33,35, 
37,39 

27 2,4,8,10 6,12 13 

3. Normative 
commitmen 

14,16,18,20, 
22,24 

 26,28,30,32, 
34,36,38,40 

 14 

18 1 19 2   

Jumlah item 
Valid = 37 Gugur = 3 

40 
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5. Penyusunan alat ukur untuk penelitian 

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, langkah selanjutnya 

butir-butir aitem yang sahih dipergunakan untuk mengambil data penelitian, 

sedangkan butir-butir yang gugur tidak diikutsertakan dalam pengambilan data 

penelitian karena tidak memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.  Adapun 

distribusi ulang skala untuk penelitian dapat dilihat pada tabel 7, 8 dan 9. 

Tabel 7 
Susunan Aitem Skala Sikap Terhadap Kompensasi  

untuk penelitian dengan nomor urut baru 
 

Nomor Aitem 
No. Aspek 

Favourable Unfavourable 
Jumlah 

1 Finansial: 

a. Gaji 

b. Pemberian jasa/barang 

c. Tunjangan  

 

d. Jaminan sosial  

 

1(1),3(3),5(5) 

17(15),19(16),21(18) 

33(27),35(29),37(31),

39(32) 

49(40),2(2),4(4),6(6) 

 

9(8),13(11),15(13) 

25(21),27(23),29(24) 

41(33),43(35),45(37),

47(38) 

8(7),10(9),12(10), 

14(12) 

 

6 

6 

8 

 

8 

2 Promosi Jabatan 16(14),20(17),22(19),

24(20) 

26(22),30(25),32(26) 7 

3 Pengakuan dan pujian  34(28),36(30) 42(34),44(36),48(39),

50(41) 

6 

 Jumlah 20 21 41 

Keterangan : nomor dalam tanda kurung ( ) adalah nomor aitem baru untuk penelitian 
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Tabel 8 
Susunan Aitem Skala Budaya Organisasi 
untuk penelitian dengan nomor urut baru 

 

Nomor Aitem  

No 
 

Aspek 
Favourable Unfavourable 

 

Jumlah 

1 Adanya kesamaan nilai dan 
tujuan 

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

13(13) 

17(16),19(17), 
21(18),23(20), 

25(22) 

12 

2 Hubungan antara karyawan 
dengan  organisasi / perusahaan  

27(24),29(26) 2(2),41(28),43(30),
45(32),47(34), 

49(36) 

8 

3 Hubungan karyawan dengan 
karyawan lain dalam organisasi/ 
perusahaan 

4(4),6(6),8(8), 
10(10),12(12), 

14(14) 
 

16(15),22(19), 
24(21),26(23) 

10 

4 Perasaan bangga pada organisasi 
atau  perusahaan tempat bekerja 

28(25),30(27) 42(29),44(31), 
46(33),48(35), 

50(37) 

7 

Jumlah 17 20 37 
 

Keterangan : nomor dalam tanda kurung ( ) adalah nomor aitem baru untuk penelitian 

 
 

Tabel 9 
Blue Print Skala Komitmen Organisasi  

untuk penelitian dengan nomor urut baru 
 

Nomor Aitem  
No 

 
Aspek Favourable Unfavourable 

 

Jumlah 

1. Affective 
commitment 

1(1),3(3),5(5),7(6), 
9(8),11(10) 

13(11),15(13),17(15), 
19(17),21(19),23(21),25(23) 

13 

2. Continuance 
commitment   

29(26),31(28),33(30), 
35(32),37(34),39(36) 

2(2),4(4),8(7),10(9) 10 

3. Normative 
commitmen 

14(12),16(14),18(16), 
20(18),22(20),24(22) 

26(24),28(25),30(27),32(29), 
34(31),36(33),38(35),40(37) 

14 

Jumlah 18 19 37 

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

1. Penentuan subjek penelitian 

Proses pengambilan subjek penelitian diawali dengan observasi peneliti ke 

tempat penelitian, yaitu PT. Pura Barutama, untuk melakukan konfirmasi dan 

meminta ijin melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Setelah mendapatkan 

ijin, kemudian peneliti meminta surat ijin penelitian dari Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai syarat formal sebuah penelitian.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja bagian 

produksi Divisi Offset meliputi: Offset Printing & Repro house PT. Pura 

Barutama Kudus yang berjumlah 70 orang. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah non random sampling yaitu non random purposive sampling. 

Purposive adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan pada ciri-ciri atau 

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun ciri-ciri tersebut 

adalah : a) karyawan bekerja sebagai pegawai tetap, b) karyawan mempunyai 

masa kerja selama dua tahun, c) karyawan bekerja di bagian produksi.  

Adapun proses dalam penentuan subjek penelitian secara rinci sebagai 

berikut:  

Dari populasi sebanyak 126 orang, terdapat 105 orang  yang sesuai dengan 

ciri-ciri: a) karyawan bekerja sebagai pegawai tetap, b) karyawan mempunyai 

masa kerja selama dua tahun, c) karyawan bekerja di bagian produksi. 

Dari jumlah 105 diambil 35 subjek sebagai subjek uji coba dan sisanya 

yaitu 70 orang sebagai subjek penelitian. Pembagian jumlah subjek untuk tryout 

dan penelitian didasari pertimbangan 1) Semakin besar jumlah sampel penelitian 
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diharapkan semakin mewakili populasi; 2) Penentuan 35 untuk tryout 

berdasarkan kelompok / shift kerja karyawan di perusahaan, untuk tryout satu 

kelompok kerja dan penelitian dua kelompok kerja sebanyak 70 karyawan.  

  
2. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10-13 

Juni 2008. Pembagian skala dikoordinasi langsung oleh kepala personalia dan 

dibantu para stafnya. Karena kesibukan aktivitas subjek pengisian skala tidak 

secara langsung pada saat penyebaran namun dalam jangka waktu beberapa hari. 

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

skala, peneliti menginformasikan dan menekankan kepada Personalia yang 

mengkoordinir pembagian skala agar: 1) skala tersebut harus di isi sendiri oleh 

subjek, 2) skala yang diisi tidak akan berpengaruh terhadap posisi subjek di 

tempat kerja, 3) skala yang diisi akan bermanfaat bagi pengembangan kualitas 

kerja subjek dan instansi tempat bekerja 

 Pengembalian skala dilakukan selama beberapa hari, hal ini karena 

kesibukan subjek penelitian sehingga tidak semua skala dapat terkumpul dalam 

jangka waktu satu hari.. Pengambilan skala diperusahaan oleh peneliti dibantu 

oleh beberapa rekan peneliti (sdri Tya)  yang kebetulan bertempat tinggal tidak 

jauh dari lokasi penelitian. Pada hari pertama peneliti dan rekan memperoleh 

datang ke perusahaan, baru ada 10 subjek yang mengumpulkan skala pada 

personalianya. Hari kedua mendapatkan 20 subjek, hari ketiga 30 subjek dan hari 

keempat 10 subjek. Dengan demikian jumlah karyawan yang menjadi sampel 
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penelitian keseluruhan sebanyak 70 orang. Langkah selanjutnya peneliti 

melakukan skoring dan memasukkan pada tabulasi data kemudian data dianalisis 

yaitu untuk uji validitas dan reliabilitas serta menguji hipotesis secara langsung. 

 

3.  Pelaksanaan skoring 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya melakukan skoring 

untuk keperluan analisis data.  Skor aitem skala sikap terhadap kompensasi dan 

komitmen organisasi bergerak dari 1 sampai 4. Pemberian skor dilakukan 

berdasarkan jawaban subjek dan memperhatikan sifat aitem yaitu favourable dan 

unfavourable.  Sedangkan skor aitem komitmen organisasi bergerak dari 1 

sampai 4.  Skoring aitem yang diberikan adalah : 

Sangat Sesuai  (SS)            :  4 
Sesuai  (S)      : 3 
Tidak Sesuai  (TS)                    :  2 
Sangat Tidak Sesuai  (STS)      :  1 

 

 Aitem yang unfavorable adalah aitem yang mengandung nilai-nilai 

mendukung secara negatif terhadap satu pernyataan tertentu. Nilai yang 

diberikan adalah : 

Sangat Sesuai  (SS)                   :  1 
Sesuai   (S)                                 : 2 
Tidak Sesuai    (TS)                  :  3 
Sangat Tidak Sesuai(STS)        :  4 

 

 
Skala yang diberikan pada subyek penelitian ini menggunakan empat 

alternatif jawaban yaitu menghilangkan jawaban ragu-ragu (abstein). 

Penggunaan alternatif empat jawaban ini mengacu pada pendapat yang 

dikemukakan oleh Arikunto (2006) yang menyatakan bahwa jika menggunakan 
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lima aternatif jawaban maka responden cenderung memilih alternatif yang ada di 

tengah, karena dirasa paling aman, mudah dan hampir tidak perlu berpikir. Maka 

disarankan alternatif pilihan jawaban cukup empat saja. Setelah dilakukan 

pensekoringan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. 

 

C.   Analisis Data 

 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien  korelasi R = 

0,739; p = 0,000  (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang sangat 

signifikan antara sikap terhadap kompensasi dan budaya organisasi dengan 

komitmen organisasi. Dengan demikian variabel sikap terhadap kompensasi dan 

budaya organisasi dapat digunakan sebagai prediktor (variabel bebas) untuk 

memprediksikan komitmen organisasi. 

Hasil analisis korelasi rpar-x1y sebesar 0,560 dengan p = 0,000 (p < 0,01), 

berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap terhadap 

kompensasi dengan komitmen organisasi. Semakin tinggi sikap terhadap 

kompensasi maka semakin tinggi komitmen   organisasi.  Hasil analisis korelasi 

rpar-x2y sebesar 0,622 dengan p = 0,000 (p < 0,01) berarti ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara budaya organisasi dengan komitmen organisasi. 

Semakin tinggi budaya organisasi maka semakin tinggi komitmen organisasi.  

Peranan atau sumbangan efektif sikap terhadap kompensasi terhadap komitmen 

organisasi sebesar 20,753% dan sumbangan efektif budaya organisasi terhadap 

komitmen organisasi sebesar 33,903%. Total sumbangan efektif  sebesar 



 71 

54,656% yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinan (R2) sebesar 0,547. 

Hal ini berarti masih terdapat 45,344% faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

komitmen organisasi di luar variabel sikap terhadap kompensasi dan budaya 

organisasi misalnya kepemimpinan, lingkungan kerja, tipe kepribadian 

karyawan. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui rerata empirik sikap terhadap 

kompensasi pada subjek penelitian tergolong sedang ditunjukkan oleh rerata 

empirik sebesar 104,186 dan rerata hipotetik sebesar 102,5. Budaya organisasi 

pada subjek penelitian tergolong sedang, yang ditunjukkan oleh rerata empirik 

sebesar 93,571 dan rerata hipotetik sebesar 92,5. Komitmen organisasi pada 

subjek penelitian tergolong sedang ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 

92,800 dan rerata hipotetik 92,5.  

 

D.  Pembahasan 

 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien  korelasi R = 

0,739; p = 0,000  (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang sangat 

signifikan antara sikap terhadap kompensasi dan budaya organisasi dengan 

komitmen organisasi. Dengan demikian variabel sikap terhadap kompensasi dan 

budaya organisasi dapat digunakan sebagai prediktor (variabel bebas) untuk 

memprediksikan komitmen organisasi. 
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 Hasil analisis korelasi rpar-x1y sebesar 0,560 dengan p = 0,000 (p < 0,01), 

berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap terhadap 

kompensasi dengan komitmen organisasi. Semakin tinggi sikap terhadap 

kompensasi maka semakin tinggi komitmen organisasi.  

Menurut James dkk (Agustina, 2002)  kemampuan  perusahaan untuk 

beradaptasi dan memanajemeni perusahaan merupakan salah satu daya saing 

perusahaan. Salah satu kunci sukses dalam manajemen perubahan tersebut 

adalah komitmen organisasi. Hal ini berarti komitmen organisasi yang dimiliki 

karyawan sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh 

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

memiliki komitmen yang tinggi maka besar kemungkinan keberhasilan atau 

kesuksesan dapat tercapai. Keberhasilan suatu organisasi akan berdampak baik 

bagi kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan dan karyawannya 

Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaannya 

akan bersedia bekerja keras dan memiliki motivasi dimana hal ini berkaitan 

dengan kepuasan karyawan yang bersangkutan. Komitmen dapat dipengaruhi 

oleh kompensasi. Nitisemito (1996) berpendapat bahwa kompensasi adalah balas 

jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, yang dapat dinilai 

dengan uang dan cenderung diberikan secara tetap. Kompensasi adalah masalah 

yang sangat penting karena justru dengan adanya kompensasi itulah seseorang 

mau menjadi karyawan pada suatu perusahaan. Oleh sebab itu, masalah  
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kompensasi bukanlah masalah yang sederhana, tetapi cukup kompleks sehingga 

setiap perusahaan hendaknya mempunyai suatu pedoman bagaimana 

menetapkan kompensasi yang tepat. Tepat ini bukan hanya terbatas dalam 

jumlahnya, tetapi masih banyak faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan 

Menurut  Saksono (1998) bahwa kompensasi merupakan apa yang diterima oleh 

pegawai sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Kompensasi berupa 

sistem imbalan dapat memainkan peranan dalam meningkatkan produktivitas 

dalam perusahaan, mengimbangi kekurangan dan keterlibatan komitmen yang 

menjadi ciri pada angkatan kerja masa kini. Kuncinya adalah mengkaitkan 

imbalan selayaknya dengan prestasi tenaga kerja yang dimiliki oleh tenaga yang 

bersangkutan. 

Seniati (Sjabadhyni dkk, 2000) mengatakan bahwa apa yang telah 

dilakukan oleh organisasi akan menentukan bagaimana komitmen atau 

keterikatan karyawan terhadap organisasinya, yang pada akhirnya 

mempengaruhi keputusannya untuk bergabung dan memajukan organisasinya 

atau memilih tempat kerja yang lain yang lebih menjanjikan. Maka suatu 

perusahaan harus dapat meningkatkan komitmen karyawannya. Dalam upaya 

pencapaian tersebut sebenarnya mengandung bentuk semacam umpan balik dari 

apa yang individu kerjakan atau ada hal-hal yang ingin dicari karyawan dalam 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.   
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 Hasil analisis korelasi rpar-x2y sebesar 0,622 dengan p = 0,000 (p < 0,01) 

berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara budaya organisasi 

dengan komitmen organisasi. Semakin tinggi budaya organisasi maka semakin 

tinggi komitmen organisasi. 

Ndraha (2003) menyatakan bahwa budaya dalam organisasi menggunakan 

manajemen budaya tidak diukur semata-mata pada produk melainkan juga proses 

dan outcomenya. Manajemen budaya sebagai kekuatan penggerak dan kekuatan 

penarik ketimbang sebagai alat produksi barang, jasa dan layanan. Manajemen 

organisasi  terus-menerus mereview, menyadarkan, membangunkan, 

menegakkan budaya. Peran budaya dalam dinamika terbentuknya komitmen 

karyawan dalam organisasi. Dalam budaya yang berbeda, penyebab 

terbentuknya komitmen karyawan dapat bervariasi. Secara umum karyawan akan 

memiliki komitmen afektif yang tinggi terhadap organisasi berdasarkan 

pertimbangan akan karakteristik pekerjaan yang dijalankannya dan sistem 

kompensasi yang diterima. Ditambahkan oleh Aranya (dalam Ghozali dan 

Wibowo, 2000) menyatakan bahwa Profesional Commitment merupakan 

kekuatan relatif dari identifikasi dengan/dan keterlibatan dalam profesi yang 

dianut. Profesional Commitment memerlukan (1) keyakinan dan kepercayaan 

terhadap tujuan dan nilai profesi, (2) kemauan untuk berusaha mencapai tujuan 

profesinya, dan (3) keinginan untuk mempertahankan kanggotaan dalam profesi.  
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Dengan demikian Profesional Commitment merupakan suatu perilaku dan sikap 

seseorang untuk mengembangkan profesinya dan selalu berusaha mencapai 

tujuan profesi dengan pemberinan kompensasi yang layak dan budaya organisasi 

yang kondusif. 

Pada tataran selanjutnya secara psikologis komitmen organisasi juga 

dipengaruhi oleh budaya organisasi. Taylor (dalam Tilaar, 2000) dalam bukunya 

Primitive Culture menyatakan bahwa budaya atau peradaban adalah suatu 

keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, 

adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang 

diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dozier (dalam Ishak dan 

Ayatullah, 2003) berpendapat bahwa budaya yang dikembangkan oleh suatu 

organisasi bisa bermacam nama sebutannya. Di dalam organisasi terdapat kultur 

partisipatif dan authoritarian. Dalam kultur partisipatif menyoroti bagaimana 

pengembangan organisasi dengan melibatkan para anggota dalam proses 

strategis perusahaan. 

Peranan atau sumbangan efektif sikap terhadap kompensasi terhadap 

komitmen organisasi sebesar 20,753% dan sumbangan efektif budaya organisasi 

terhadap komitmen organisasi sebesar 33,903%. Total sumbangan efektif  

sebesar 54,656% yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinan (R2) sebesar 

0,547.  
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Hal ini berarti masih terdapat 45,344% faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

komitmen organisasi di luar variabel sikap terhadap kompensasi dan budaya 

organisasi misalnya lingkungan sosial, motivasi, lingkungan pergaulan. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui rerata empirik sikap terhadap 

kompensasi pada subjek penelitian tergolong sedang ditunjukkan oleh rerata 

empirik sebesar 104,186 dan rerata hipotetik sebesar 102,5. Budaya organisasi 

pada subjek penelitian tergolong sedang, yang ditunjukkan oleh rerata empirik 

sebesar 93,571 dan rerata hipotetik sebesar 92,5. Komitmen organisasi pada 

subjek penelitian tergolong sedang ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 

92,800 dan rerata hipotetik 92,5. 

Kompensasi dalam organisasi merupakan budaya dalam dunia kerja. 

Maksudnya, kompensasi yang diterima karyawan dari perusahaan, seperti 

pemberian gaji, jaminan, dan tunjangan merupakan kebiasaan manajemen dalam 

perusahaan dari tahun ke tahun. Perusahaan terbiasa menggunakan model-model 

tertentu dalam memberikan kompensasi kepada karyawan.  

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang sangat signifikan antara 

sangat signifikan antara sikap terhadap kompensasi dan budaya organisasi 

dengan komitmen organisasi karyawan PT. Pura Barutama, namun penelitian ini 

masih terdapat beberapa kelemahan yaitu : 

1. Generalisasi dari hasil penelitian ini terbatas pada populasi dimana penelitian 

dilakukan yaitu divisi Offset Printing & Repro house PT. Pura Barutama 

Kudus, sehingga hasil kesempulan tidak dapat digeneralisakan pada tempat 

yang lain tanpa melakukan penelitian kembali. 
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2. Ruang lingkup dan karakteristik penelitian ini terbatas hanya pada karyawan 

bagian produksi dengan, karyawan bekerja sebagai pegawai tetap, b) 

karyawan mempunyai masa kerja selama dua tahun, c) karyawan bekerja di 

bagian produksi. Sehingga Masih adanya variabel-variabel lain yang belum 

disertakan dalam penelitian ini, seperti kepemimpinan, lingkungan kerja, tipe 

kepribadian karyawan. 

3. Metode pengumpulan data yang berupa self report. Meski sah secara metode, 

namun evaluasi terhadap sikap dan perilaku oleh subyek sendiri tidak bisa 

lepas dari kemungkinan terjadinya bias subyektivitas. Distribusi skala yang 

sebagian besar mengandalkan pihak manajemen perusahaan berpeluang 

mendorong munculnya intervensi dan evaluasi independen dari atasan 

terhadap bawahan. 

Adapun kelebihan dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara teknis ditinjau dari alat ukur,  pengumpulan data dan analisis data  

sudah valid dan reliable. 

2. Ditinjau dari hasilnya. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang 

positif pada PT. Pura Barutama Kudus untuk meningkatkan sikap terhadap 

kompensasi, budaya organisasi dan komitmen organisasi pada karyawannya 

yang masih tergolong sedang. 

   



BAB V 
 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya 

dapat disimpulkan  : 

1. Ada hubungan yang sangat signifikan antara sikap terhadap kompensasi dan 

budaya organisasi dengan komitmen organisasi. Nilai koefisien  korelasi R = 0,739;p  = 

0,000  (p < 0,01). 

2. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap terhadap kompensasi 

dengan komitmen organisasi. Semakin tinggi sikap terhadap kompensasi maka semakin 

tinggi komitmen organisasi. Hasil analisis korelasi rpar-x1y  = 0,560 dengan p = 0,000 (p < 

0,01). 

 3. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara budaya organisasi dengan 

komitmen organisasi. Semakin tinggi budaya organisasi maka semakin tinggi komitmen 

organisasi. Hasil analisis rpar-x2y = 0,622 dengan p = 0,000 (p < 0,01) 

4. Peranan atau sumbangan efektif sikap terhadap kompensasi terhadap komitmen 

organisasi sebesar 20,753% dan sumbangan efektif budaya organisasi  terhadap komitmen 

organisasi sebesar 33,903%. Total sumbangan efektif  sebesar 54,656% yang ditunjukkan 

oleh nilai koefisien determinan (R2) sebesar 0,547. 
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 Hal ini berarti masih terdapat 45,344% faktor-faktor lain yang mempengaruhi komitmen 

organisasi di luar variabel sikap terhadap kompensasi dan budaya organisasi misalnya 

lingkungan sosial, motivasi, lingkungan pergaulan. 

5. Sikap terhadap kompensasi pada subjek penelitian tergolong sedang ditunjukkan 

oleh rerata empirik sebesar 104,186 dan rerata hipotetik sebesar 102,5. Budaya organisasi 

pada subjek penelitian tergolong sedang, yang ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 

93,571 dan rerata hipotetik sebesar 92,5. Komitmen organisasi pada subjek penelitian 

tergolong sedang ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 92,800 dan rerata hipotetik 92,5. 

 
B. Saran-saran 

1. Bagi pimpinan PT. Pura Barutama Kudus 

a) Fakta cukup kuatnya korelasi antara budaya organisasi dengan komitmen 

organisasi bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pendekatan pimpinan atau 

manajemen terhadap budaya organisasi yang telah dikembangkan di perusahaan telah 

cukup berhasil dan berkorelasi kuat dengan komitmen dan perilaku keanggotaan. Oleh 

karena itu, praktik kebijakan manajemen terhadap budaya organisasi yang berimplikasi 

pada komitmen organisasi karyawan tampaknya bisa dipertahankan dan ditingkatkan di 

masa mendatang. 

b) Fakta yang menunjukkan sikap terhadap kompensasi, budaya organisasi dan 

komitmen organisasi masih tergolong sedang, bisa dijadikan dasar bagi pimpinan untuk 

meningkatkan kualitas hubungan atasan-bawahan, maka pimpinan dan para supervisor 

disarankan agar mendekati karyawan bawahan secara luwes, tidak formal serta 

meluangkan waktu lebih banyak untuk melakukan kegiatan non pekerjaan bersama-sama.  
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Pimpinan dan supervisor juga diharapkan memberi keleluasaan pada bawahan untuk 

menentukan perannya, memberikan saran dan umpan balik terhadap rumusan peran dan 

pelaksanaan tugas untuk memenuhi peran tersebut, 

2. Bagi Kepala Personalia PT. Pura Barutama Kudus 

Diharapkan dapat meningkatkan sikap terhadap kompensasi dan budaya organisasi 

dengan komitmen organisasi yang tergolong sedang, hal  ini dapat dilakukan dengan 

cara menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di perusahaan. Hal yang harus 

diperhatikan untuk mempertinggi komitmen ini adalah proses sosialisasi, salah satunya 

bagaimana nilai-nilai dan tujuan organisasi diperkenalkan terus menerus kepada 

karyawan. Perasaan dibutuhkan dan partisipasi karyawan akan memudahkan proses 

internalisasi nilai-nilai organisasi sehingga karyawan menyakini kebenaran sebagai 

perwujudan komitmen normatifnya. Manajemen perusahaan tetap membangun 

komitmen karyawannya dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat menimbulkan 

kepuasan kerja pada karyawannya, seperti kondisi lingkungan kerja, karakteristik 

personal dan karakteristik pekerjaan, sehingga dengan terpenuhinya keseluruhan faktor 

di atas maka diharapkan karyawan akan tetap memiliki komitmen yang tinggi pada 

organisasi. 

3. Bagi karyawan PT. Pura Barutama Kudus 

Diharapkan meningkatkan kompensasi dan budaya organisasi dengan komitmen 

organisasi dengan cara selalu disiplin dalam bekerja, menghargai waktu, tidak pantang 

menyerah menghadapi permasalahan dalam bekerja, menjalin kerja sama dengan semua 
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 karyawan, menunjukkan daya toleransi yng tinggi terhadap organisasi tanpa mengeluh, 

patuh pada peraturan dan perintah yang diberikan, ketepatan kehadiran dan 

menyelesaikan setiap tugas dengan tepat dan siap menghadapi lingkungan kerja yang 

kompetitif serta dapat menemukan hal-hal baru secara kreatif dan inovatif 

4. Bagi ilmuwan psikologi 

Bagi ilmuwan psikologi, diharapkan mampu mengaplikasikan hasil penelitian ini untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan bidang psikologi industri, agar lebih produktif dan 

memberikan kontribusi bagi ilmuwan dalam upaya pengembangan di bidang psikologi 

industri pada khususnya mengenai hubungan antara sikap terhadap kompensasi dan 

budaya organisasi dengan komitmen organisasi.  

5. Bagi pemerintah Khususnya Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kudus 

Bagi pemerintah khususnya Departemen Tenaga Kerja hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjembatani permasalahan-permasalahan yang terjadi antara karyawan dengan 

perusahaan sehingga agar tidak menganggu jalannya proses produksi di perusahaan. 

6. Bagi Fakultas Psikologi  

Diharapkan dapat menjadikan hasil-hasil penelitian ini sebagai kajian pengembangan 

ilmu psikologi industri, khususnya tentang hubungan antara sikap terhadap kompensasi 

dan budaya organisasi dengan komitmen organisasi, sehingga akan menciptakan iklim 

akademis yang kondusif dan dapat meningkatkan mahasiswa untuk melakukan kajian 

yang lebih mendalam tentang bidang psikologi industri.  
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7. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang 

sama diharapkan: memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi komitmen 

organisasi selain persepsi terhadap budaya organisasi selain sikap terhadap kompensasi. 

Selain itu juga dapat memperluas populasi dan memperbanyak sampel, agar ruang 

lingkup dan generalisasi penelitian menjadi lebih luas. 
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sedang 

tinggi 

sangat  
tinggi 

sangat  
rendah 

 
 

Kategorisasi Skala Sikap Terhadap Kompensasi 
 

Aitem Valid   : 41    Skor skala : 1,2,3,4 
RERATA EMPIRIK  : 104,186 
RERATA HIPOTETIK : 41 x 2,5 = 102,5 
Skor tinggi   4 x 41 = 164 
Skor rendah  1 x 41  =  41 
 

Rentang = 164 – 41 =123 
 

          123 
SD =          = 20,5 
            6 
 

I.    MH  – 3 (SD)                  MH – 1,8 (SD)  (sangat rendah) 
      102,5   – (3 . 20,5)   102,5 – (1,8 . 20,5) 
              41        ≤ X <                         65,6 
 

II.   MH   –  1,8 (SD)    MH – 0,6 (SD)      (rendah) 
      102,5    –   (1,8 . 20,5)   102,5  –  (0,6 . 20,5) 
              65,6        ≤ X <                       90,2 
 

III. MH  –  0,6 (SD)    MH  +  0,6 (SD)      (sedang) 
      102,5  –  (0,6 . 20,5)   102,5 +  (0,6 . 20,5) 
              90,2                     ≤ X <                       114,8 
 

IV.  MH + 0,6 (SD)    MH + 1,8 (SD)        (tinggi) 
       102,5   +  (0,6 . 20,5)   102,5 + (1,8 . 20,5) 
              114,8                    ≤ X <                         139,4 
 

V.    MH + 1,8 (SD)    MH  + 3 (SD)      (sangat tinggi) 
        102,5 +  (1,8 . 20,5)   102,5   + ( 3 . 20,5) 
              139,4         ≤ X ≤                      164 
 

 

 

 

 

-3SD        -1,8SD             -0,6SD          MH        +0,6SD               +1,8SD           +3SD           
  41            65,6                    90,6          102,5         114,8                  139,4              164 

 

    
 
Keterangan :        
41      ≤ X <  65,6 : Sangat rendah 

65,6   ≤ X < 90,6 : rendah 
90,6   ≤ X < 114,8 : sedang 
114,8 ≤ X < 139,4 : tinggi 
139,4 ≤ X ≤ 164 : sangat tinggi 
 

 
 

ME : 104,186 

rendah 

ME : 104,186 
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sedang 

tinggi 

sangat  
tinggi 

sangat  
rendah 

 
 

Kategorisasi Skala Budaya Organisasi 
 

 
Aitem Valid    : 37    Skor : 1,2,3,4 
RERATA EMPIRIK  : 93,571 
RERATA HIPOTETIK : 37 x 2,5 = 92,5 
Skor tinggi     4 x 37 = 148 
Skor rendah   1 x 37  =  37 
 

Rentang     = 148 – 37 =111 
 

          111 
SD  =          = 18,5 
            6 
 

I.    MH  – 3 (SD)       ≤ X  <             MH – 1,8 (SD)        (sangat rendah) 
      92,5   – (3.18,5)                      92,5 – (1,8.18,5) 
              37                   59,2 
 

II.   MH   –  1,8 (SD)  ≤ X  <            MH – 0,6 (SD)               (rendah) 
       92,5    –   (1,8.18,5)              92,5  –-  (0,6. 18,5)               
               59,2                               81,4 
 

III. MH  –  0,6 (SD)     ≤ X  <          MH  +  0,6 (SD)               (sedang) 
      92,5  –  (0,6 . 18,5)                  92,5 +  (0,6 . 18,5) 
              81,4                                  103,6 
 

IV.  MH + 0,6 (SD)     ≤ X  <               MH + 1,8 (SD)      (tinggi) 
       92,5   +  (0,6. 18,5)                92,5 + (1,8. 18,5) 
              103,6                              125,8 
 

V.    MH + 1,8 (SD)     ≤ X  <                MH  + 3 (SD)   (sangat tinggi) 
        92,5 +  (1,8. 18,5)                92,5   + ( 3 . 18,5) 
                  125,8             148 
 
 

 

 

 

 

-3SD        -1,8SD              -0,6SD          MH        +0,6SD              +1,8SD           +3SD           
  37            59,2                    81,4           92,5          103,6                 125,8               148 

 
                                  
 
Keterangan : 

37 ≤ X < 59,2  : sangat rendah 
59,2 ≤ X <  81,4 : rendah 
81,4 ≤ X < 103,6 : sedang 

103,6 ≤ X < 125,8 : tinggi 
125,8 ≤ X ≤ 148 : sangat tinggi 

ME : 93,571 

rendah 

ME : 93,571 
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sedang 

tinggi 

sangat  
tinggi 

sangat  
rendah 

 
 

Kategorisasi Skala Komitmen Organisasi 
 

 
Aitem Valid    : 37    Skor : 1,2,3,4 
RERATA EMPIRIK  : 92,800 
RERATA HIPOTETIK : 37 x 2,5 = 92,5 
Skor tinggi     4 x 37 = 148 
Skor rendah   1 x 37  =  37 
 

Rentang     = 148 – 37 =111 
 

          111 
SD  =          = 18,5 
            6 
 

I.    MH  – 3 (SD)       ≤ X  <             MH – 1,8 (SD)        (sangat rendah) 
      92,5   – (3.18,5)                      92,5 – (1,8.18,5) 
              37                   59,2 
 

II.   MH   –  1,8 (SD)  ≤ X  <            MH – 0,6 (SD)               (rendah) 
       92,5    –   (1,8.18,5)              92,5  –-  (0,6. 18,5)               
               59,2                               81,4 
 

III. MH  –  0,6 (SD)     ≤ X  <          MH  +  0,6 (SD)               (sedang) 
      92,5  –  (0,6 . 18,5)                  92,5 +  (0,6 . 18,5) 
              81,4                                  103,6 
 

IV.  MH + 0,6 (SD)     ≤ X  <               MH + 1,8 (SD)      (tinggi) 
       92,5   +  (0,6. 18,5)                92,5 + (1,8. 18,5) 
              103,6                              125,8 
 

V.    MH + 1,8 (SD)     ≤ X  <                MH  + 3 (SD)   (sangat tinggi) 
        92,5 +  (1,8. 18,5)                92,5   + ( 3 . 18,5) 
                  125,8             148 
 
 

 

 

 

 

-3SD        -1,8SD              -0,6SD          MH        +0,6SD              +1,8SD           +3SD           
  37            59,2                    81,4           92,5          103,6                 125,8               148 

 
                                  
 
Keterangan : 

37 ≤ X < 59,2  : sangat rendah 
59,2 ≤ X <  81,4 : rendah 
81,4 ≤ X < 103,6 : sedang 

103,6 ≤ X < 125,8 : tinggi 
125,8 ≤ X ≤ 148 : sangat tinggi 

ME : 92,800 

rendah 

ME : 92,800 
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. IDENTITAS 

Nama                  :  …………………. (boleh inisial saja) 

Umur                  :  ………… 

Tahun      : ………….. 

  

2. PETUNJUK PENGISIAN 

Berikut ini disajikan pernyataan-pernyataan berkenaan dengan kegiatan-

kegiatan keseharian yang telah atau mungkin akan Anda alami. Tugas 

Anda adalah memilih pilihan jawaban setiap penyataan. Jawaban yang 

benar adalah bilamana anda memilih jawaban yang sesuai dengan 

keadaan anda. 

Cara menjawab pernyataan adalah sebagai berikut :  

1. Pahamilah benar-benar setiap isi pernyataan sebelum Anda 

menentukan pilihan jawaban.  

2. Tentukan tingkat kesesuaian setiap pernyataan dengan keadaan diri 

anda. 

a. Silanglah (X) tanda SS apabila pernyataan Sangat Sesuai 

seperti yang anda rasakan. 

b. Silanglah (X) tanda S apabila pernyataan Sesuai seperti yang 

anda rasakan. 

c. Silanglah (X) tanda TS apabila pernyataan Tidak Sesuai seperti 

yang anda rasakan. 

d. Silanglah (X) tanda STS apabila pernyataan Sangat Tidak 

Sesuai seperti yang anda rasakan. 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

Jl. A. Yani Tromol Pos I, Pabelan Kartasura 

Telp. (0271) 717714 Surakarta 57102 
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SKALA I 

Jawaban No Pernyataan 

SS S TS STS 

1 Saya berusaha bekerja keras dan rajin agar 

perusahaan tetap menggunakan saya 

    

2 Saya bekerja keras agar target perusahaan 

dapat tercapai 

    

3 Saya bekerja sesuai keinginan pimpinan dengan 

tujuan agar gaji saya dapat dinaikkan  

    

4 Menurut saya, apabila pimpinan perhatian pada 

karyawan maka karyawan akan bekerja dengan 

baik 

    

5 Saya harus giat bekerja supaya tidak dipecat 

oleh pimpinan 

    

6 Gaji diperusahaan tempat saya bekerja lebih 

baik dibandingkan dengan perusahaan lain  

    

7 Saya berusaha datang di tempat kerja tepat 

waktu 

    

8 Apabila tidak masuk kerja, saya akan minta ijin 

pada perusahaan  

    

9 Bekerja dengan baik merupakan tanggung jawab 

saya sebagai karyawan 

    

10 Saya bekerja sesuai dengan keinginan saya tanpa 

memperhatikan peraturan perusahaan 

    

11 Saya malas bekerja karena perusahaan 

memberikan gaji sedikit, tidak sesuai dengan 

tenaga dan pikiran saya  

    

12 Saya merasa fasilitas yang diberikan perusahaan 

kurang banyak sehingga tidak dapat mencukupi 

kebutuhan karyawan 

    

13 Meskipun di perusahaan ini saya kurang suka, 

tetapi saya tetap bertahan karena mencari 

pekerjaan susah  

    

14 Saya jarang ikut demonstrasi untuk menuntut 

gaji karena saya takut dipecat 

    

15 Perusahaan memaksa karyawan bekerja lembur 

tanpa memberi uang tambahan 

    

16 Saya sering terlmbat datang ke tempat kerja     

17 Saya pernah ditegur oleh pimpinan karena 

melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan 
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18 Pimpinan akan memotong gaji karyawan yang 

tidak masuk, meskipun karyawan tersebut sudah 

minta ijin  

    

19 Perusahaan memberikan fasilitas yang sesuai 

dengan keinginan karyawan sehingga banyak 

karyawan merasa nyaman bekerja  

    

20 Perusahaan tiap tahun mengajak karyawan untuk 

berdarmawisata yang membuat karyawan 

menjadi senang   

    

21 Saya merasa senang bekerja di perusahaan 

karena gaji yang diberikan sesuai dengan UMR 

    

22 Saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh 

agar perusahaan tidak rugi dan saya tetap 

bekerja di perusahaan  

    

23 Apabila perusahaan dapat berkembang akan 

membuat karyawan tetap digunakan 

    

24 Saya senang bekerja di perusahaan karena 

pimpinan baik pada karayawan 

    

25 Menurut saya, semua karyawan harus mentaati 

peraturan yang diberlakukan di perusahaan  

    

26 Karena perusahaan telah memberi gaji yang 

cukup bagi saya, maka saya berusaha bekerja 

dengan rajin 

    

27 Menurut saya, perusahaan wajib memperhatikan 

para karyawannya 

    

28 Saya merasa kurang nyaman bekerja di 

perusahaan sehingga saya ingin pindah kerja ke 

tempat lain 

    

29 Perusahaan kurang perhatian pada karyawan 

dalam tempat kerja 

    

30 Perusahaan tidak memberikan ganti rugi bagi 

karyawan yang mengalami kecelakaan saat 

bekerja 

    

31 Banyak karyawan yang mengeluh karena 

perusahaan tidak memberikan fasilitas yang 

dibutuhkan karyawan  

    

32 Di perusahaan sering karyawan keluar karena 

tidak tahan dengan pimpinan yang suka 

memaksakan kehendaknya  

    

33 Tempat kerja karyawan kurang bersih dan 

kurang cahaya sehingga banyak karyawan yang 

sakit 

    

34 Perusahaan tidak pernah memberikan cuti 

kepada karyawan  
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35 Banyak karyawan yang mengeluh karena 

perlakuan pimpinan yang kurang baik pada 

karayawan 

    

36 Apabila ada karyawan yang menuntut kenaikan 

gaji, tanpa pertimbangan perusahaan memecat 

karyawan  

    

37 Saya senang bekerja di perusahaan karena gaji 

yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan 

keterampilan dan kemampuan karyawan 

    

38 Karena pimpinan baik kepada saya, maka saya 

berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk 

kemajuan perusahaan   

    

39 Saya malas bekerja karena gaji saya sama 

dengan teman lain yang jarang masuk 

    

40 Perusahaan hanya memberikan fasilitas yang baik 

pada karyawan tertentu 
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SKALA II 

Jawaban No  Pernyataan  

SS S TS STS 

1 Saya menerima gaji sesuai dengan jabatan yang 

saya pegang. 

    

2 Menurut saya, gaji saya sekarang ini sesuai 

dengan kemampuan yang saya miliki 

    

3 Saya pernah mendapatkan bonus berupa barang 

dari perusahaan atas prestasi yang telah saya 

lakukan 

    

4 Saya dan teman-teman bersaing untuk 

mendapatkan penghargaan dari perusahaan yang 

berupa barang 

    

5 Selain gaji pokok, saya juga menerima uang 

makan setiap satu minggu sekali 

    

6 Perusahaan memberikan tunjangan kesehatan 

bagi karyawan  

    

7 Perusahaan memberikan bantuan pada karyawan 

yang kesusahan 

    

8 Saya dan karyawan lain bergotong-royong 

mengumpulkan uang membantu teman yang sakit. 

    

9 Perusahaan merasa senang dengan hasil kerja 

saya 

 

 

   

10 Perkembangan jabatan saya diperusahaan 

berlangsung cepat karena saya memiliki 

kemampuan yang lebih dari karyawan lain 

    

11 Perusahaaan sering memuji hasil kerja saya  

 

   

12 Teman-teman kerja mengakui bahwa hasil kerja 

saya lebih baik dibandingkan dengan karyawan 

lain 

    

13 Perusahaan kurang memperhatikan keluhan 

karyawan mengenai gaji yang minim 

    

14 Perusahaan baru menaikkan gaji karyawan 

setelah masa kerja 3 tahun 

    

15 Perusahaan tidak pernah memberikan 

penghargaan kepada karyawan baik jasa atau 

barang 

    

16 Saya kurang peduli dengan pemberian jasa atau 

barang dari perusahaan sebab gaji yang saya 

terima sudah lebih dari cukup 

    



 

150 

17 Besarnya uang makan yang diberikan pada tiap-

tiap karyawan berbeda sesuai dengan 

jabatannya. 

    

18 Perusahaan hanya memberikan uang pesangon 

bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari 8 

tahun. 

 

 

   

19 Perusahaan hanya memberikan bantuan pada 

karyawan tertentu saja 

    

20 Karyawan yang tidak masuk kerja satu hari akan 

kehilangan uang makan satu minggu 

    

21 Jabatan saya sudah lama tidak pernah meningkat  

 

   

22 Saya dapat bekerja di perusahaan ini karena 

rekomendasi teman yang telah bekerja di 

perusahaan ini 

    

23 Menurut saya, ada beberapa teman yang iri 

dengan hasil kerja saya 

    

24 Saya merasa dikucilkan teman-teman kerja 

karena prestasi kerja saya lebih baik dari 

mereka 

    

25 Gaji yang saya terima sudah sesuai dengan UMR  

 

   

26 Kebutuhan saya sudah dapat tercukupi dengan 

gaji yang diberikan oleh perusahaan 

    

27 Perusahaan memberikan penghargaan berupa 

uang setiap akhir bulan kepada karyawan yang 

berprestasi 

    

28 Saya merasa penghargaan jasa dari perusahaan 

kepada karyawan sudah baik 

    

29 Setiap lebaran karyawan mendapatkan tambahan 

satu kali gaji dari perusahaan  

    

30 Sebagian hasil kerja saya tabung 

 

 

 

   

31 Setiap karyawan setelah selesai masa training 

selama 3 bulan diwajibkan  perusahaan ikut 

Jamsostek 

 

 

   

32 Uang untuk membayar Jamsostek diperoleh dari 

potongan gaji karyawan setiap bulan 

 

    

33 Perusahaan memiliki prinsip pekerja yang 

berprestasi yang menduduki jabatan penting 

    

34 Perusahaan menghargai kemampuan setiap 

karyawan  
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35 Saya mendapatkan bonus uang dari perusahaan 

karena hasil kerja saya sesuai keinginan pimpinan  

    

36 Pujian dari teman-teman kantor merupakan 

dukungan positif yang dapat mendorong hasil 

kerja saya lebih baik lagi 

 

 

   

37 Gaji karyawan di perusahaan belum sesuai 

dengan standar UMR, sebab kebanyakan 

karyawan masih diberi gaji di bawah Rp 

400.000,00    

    

38 Menurut saya banyak karyawan yang 

mengeluhkan tentang gaji yang diterima dari 

perusahaan 

    

39 Saya bekerja untuk mendapatkan uang bukan 

penghargaan 

    

40 Saya merasa bangga dengan hasil pekerjaan saya  

 

   

41 Saya bekerja di perusahaan hanya mendapatkan 

gaji pokok saja 

    

42 Saya belum pernah mendapatkan tunjangan 

apapun dari perusahaan 

    

43 Uang makan yang diterima karyawan sangat 

minim 

 

 

   

44 Perusahaan tidak menganggarkan uang jalan bagi 

karyawan 

    

45 Karyawan lama dan baru memperoleh perlakuan 

yang sama dari perusahaan 

    

46 Menurut saya, karyawan yang berprestasi lebih 

kecil dibandingkan karyawan yang biasa  

    

47 Menurut saya, persaingan di tempat kerja 

bersifat negatif, menghalalkan segala cara.  

    

48 Pimpinan jarang memberikan pujian pada 

karyawan yang berprestasi  

    

49 Para karyawan bekerja sesuai dengan jabatan 

masing-masing 

    

50 Menurut pengamatan saya, para karyawan banyak 

yang memiliki sikap masa bodoh dengan karyawan 

lain. 
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SKALA III 

Jawaban No Pernyataan 

SS S TS STS 

1 Saya senang terhadap sikap pimpinan yang 

mengharuskan karyawan memiliki kepercayaan 

atau agama 

    

2 Saya merasa senang karena pimpinan 

memberikan perhatian kesejahteraan para 

karyawan 

    

3 Perusahaan mempunyai tata tertib yang harus 

ditaati oleh semua karyawan, termasuk pimpinan 

    

4 Saya senang bekerja di perusahaan karena 

peralatan kerjanya lengkap sehingga menunjang 

hasil kerja semakin baik 

    

5 Setahu saya simbol warna hijau yang digunakan 

oleh perusahaan sesuai dengan keadaan tempat 

kerja yang nyaman   

    

6 Saya menggunakan bahasa dengan baik saat 

berbicara dengan pimpinan atau teman kerja 

    

7 Saya senang menggunakan pakaian yang rapi saat 

masuk kerja 

    

8 Menurut saya warna-warna logo yang digunakan 

perusahaan sangat menarik 

    

9 Menurut saya Pimpinan kurang memperhatikan 

kebutuhan rohani karyawan dalam hal agama 

    

10 Menurut saya, pimpinan memutuskan setiap 

masalah yang dihadapi karyawan sendirian   

    

11 Saya kurang suka pada peraturan yang 

mengharuskan karyawan menggunakan pakaian 

yang rapi 

    

12 Peralatan yang dimiliki perusahaan termasuk 

kuno sehingga menggangu kerja saya sebagai 

karyawan 

    

13 Saya kurang tahu arti warna simbol yang 

digunakan oleh perusahaan 

    

14 Saya sering memaki teman kerja dengan kata-

kata yang kurang baik 

    

15 Saya senang mendapat seragam dari perusahaan 

yang warnanya membedakan bagian kerja 

karyawan satu dengan lainnya 

    

16 Saya sering mengeluh karena sikap perusahaan 

yang tidak memberi uang lembur saat saya kerja 

lembur 
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17 Saya setiap hari Jum’at melakukan sholat 

bersama di kantor sesuai saran pimpinan 

perusahaan 

    

18 Saya setuju dengan sikap perusahaan yang 

memberi libur setiap hari besar agama 

    

19 Saya ikuti sara pimpinan untuk saling menolong 

sesama karyawan 

    

20 Sikap pimpinan mengharuskan para karyawan 

mengumpulkan dana seiklasnya dari karyawan 

guna membantu karyawan lain yang kesusahan 

bagi saya sangat baik dilaksanakan 

    

21 Pimpinan memberikan sanksi pada saya karena 

datang terlambat lebih dari tiga kali 

    

22 Saya berusaha mentaati semua peraturan yang 

diberlakukan oleh perusahaan  

    

23 Menurut saya, peralatan yang dimiliki perusahaan 

sudah modern  

    

24 Saya diberi latihan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan keteramoilan kerja 

    

25 Logo perusahaan tempat saya bekerja banyak 

dikenal oleh masyarakat 

    

26 Saya lebih senang menggunakan bahasa 

Indonesia karena mudah dimengerti oleh orang 

lain 

    

27 Setia masuk kantor saya menggunakan sepatu 

sesuai saran pimpinan 

    

28 Saya kurang sesuai dengan sikap perusahaan 

yang tidak memberikan hari libur untuk karyawan 

pada hari besar agama 

    

29 Saya kurang setuju dengan sikap perusahaan 

tidak memberikan tunjangan hari raya Idul Fitri 

dan hari raya Natal pada karyawan  

    

30 Perusahaan kurang memperhatikan kesusahan 

yang dihadapi oleh karyawannya 

    

31 Saya datang ke kantor sering terlambat, tidak 

tepat waktu 

    

32 Saya merasa kesulitan dalam menggunakan 

fasilitas perusahaan 

    

33 Saya kurang tahu arti dari warna kuning, hijau, 

dan biru yang digunakan oleh perusahaan  

    

34 Bagi saya warna lambing yang digunakan oleh 

perusahaan kurang penting 
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35 Saya kurang mampu menggunakan bahasa 

Indonesia sehingga saya kesulitan saat diajak 

berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia 

oleh pimpinan atau teman kerja 

    

36 Saya sering berbicara keras pada orang lain       

37 Saya kurang setuju dengan sikap pimpinan yang 

membebaskan cara berpakaian karyawan tanpa 

diberi seragam 

    

38 Menurut saya, karyawan tidak memerlukan 

seragam kerja.  

    

39 Saya sedih apabila mendapat teguran dari 

pimpinan karena pelanggaran yang saya lakukan   

    

40 Saya kurang memahami peralatan perusahaan     

 
 
 


