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SARI 

 
Ningrum, Nina Kasita Wida. 2011. “Pengaruh Komitmen Organisasional dan 
Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit Kristen (RSK) Tayu 
Pati”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I. Prof. Dr. Joko Widodo, M, Pd. II. Dorojatun 
Prihandono, SE, M.M. 
 
Kata Kunci : Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Karyawan 
 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantara berbagai banyak 
faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, yang dikaji dalam penelitian 
ini  adalah faktor komitmen organisasional dan kepuasan kerja. Dalam kasus ini 
komitmen organisasional dan kepuasan kerja yang baik belum dapat memberikan 
kinerja yang  bagus. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah 
pengaruh faktor-faktor komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap 
kinerja karyawan RSK Tayu Pati secara parsial maupun simultan. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasional dan kepuasan 
kerja terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Kristen (RSK) Tayu Pati.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan RSK Tayu Pati 
sebanyak 199 orang. Sampel ditentukan dengan teknik Proportional Random 
Sampling, dengan responden sebanyak 67 orang. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuesioner (angket) dan dokumentasi. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen (uji validitas dan uji 
reliabilitas), analisis deskriptif persentase, uji asumsi klasik, analisis regresi 
berganda, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi dengan menggunakan 
program SPSS 16. 

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier berganda Y = 22,324 + 
0,372 X1 + 0,412 X2 .  Untuk variabel komitmen organisasional (X1) diperoleh 
nilai thitung 2,950 dengan nilai signifikan0,004<0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima, sehingga H1 yang menyatakan komitmen organisasional berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan diterima. Variabel kepuasan kerja (X2) 
diperoleh thitung 3,264 dengan nilai signifikan 0,002<0,05 maka Ho ditolak dan Ha 
diterima, sehingga H2 yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan diterima. Secara simultan menunjukkan Fhitung 36,649 
dengan nilai signifikan 0,000<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga H3 
yang menyatakan ada pengaruh positif komitmen organisasional dan kepuasan 
kerja terhadap kinerja karyawan diterima. 

Simpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh positif secara parsial dan 
simultan variabel komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan RSK Tayu Pati. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah 
pihak RSK Tayu Pati hendaknya senantiasa memperhatikan dan meningkatkan 
komitmen organisasional agar tercipta kepuasan kerja dari karyawan yang 
akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan RSK Tayu Pati.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak perusahaan dituntut untuk 

lebih maju agar mendapatkan citra baik dari para konsumen. Untuk mendapatkan 

citra tersebut, perusahaan harus mempunyai sumber daya manusia yang 

berkualitas. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi, perdagangan dan sebagainya 

ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai pelaku dan penggerak semua itu, 

sedangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan perilaku 

yang baik dari para pelakunya. Perilaku manusia tersebut, dapat memperlihatkan 

apakah sumber daya manusia yang ada dalam oganisasi yang bersangkutan sudah 

baik atau masih perlu ditingkatkan lagi (Muhadi, 2007). 

Rumah sakit adalah organisasi yang unik dan kompleks karena RS 

merupakan institusi yang padat karya, mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri serta 

fungsi-fungsi yang khusus dalam proses menghasilkan jasa medik dan 

mempunyai berbagai kelompok profesi dalam pelayanan penderita, mengingat 

adanya dinamika internal (perkembangan peran) dan tuntutan eksternal yang 

semakin berkembang, rumah sakit dihadapkan pada upaya penyesuaian diri untuk 

merespon dinamika eksternal dan fungsi integrasi potensial-potensial internal 

dalam melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Dinamika internal dan 

tuntutan eksternal menyebabkan rumah sakit dalam melaksanakan fungsinya 
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sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat dituntut untuk mampu 

mengatasi permasalahan yang ada (Hana Chrysanti, 2003). 

Fenomena yang terjadi saat ini terlihat bahwa setiap rumah sakit dituntut 

untuk meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap pasien, karena semakin 

banyak muncul instansi atas nama kesehatan dan rata-rata mereka berupaya 

memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat pengguna jasanya. Dalam rangka 

meningkatkan pelayanan tersebut, manajemen rumah sakit di Indonesia terpacu 

untuk senantiasa memperhatikan kualitas sumber daya manusianya karena mereka 

adalah elemen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup rumah sakit 

(Fineman dkk, 2005). 

Tuntutan dari manajemen rumah sakit seringkali menimbulkan beragam 

masalah dalam diri karyawan. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh mereka 

diantaranya meningkatnya stres kerja karena dipacu harus selalu maksimal 

melayani pasien, bila stres karyawan tersebut tidak segera diatasi, maka 

berdampak pada perilaku karyawan yang tidak diinginkan pihak rumah sakit, 

seperti kepuasan kerja yang rendah yang berdampak pada komitmen 

organisasional turun, bahkan yang lebih parah lagi kinerja karyawan akan mulai 

menurun sehingga akan merugikan perusahaan, dari sinilah komitmen dari para 

karyawan diuji, apakah seorang karyawan mempunyai keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras 

bagi pencapaian tujuan organisasi. Secara tidak langsung bisa dilihat jika 

komitmen seorang karyawan pada organisasi rendah maka, karyawan tidak akan 
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serius dalam bekerja yang menyebabkan penurunan terhadap kinerja karyawan 

(Siswanti, 2006).  

Luthans (2001) mendefinisikan komitmen karyawan terhadap organisasi, 

yaitu “organizational commitment is most often defined as (1) a strong desire to 

remain a member of a particular organization; (2) a willingness to exert high 

levels of effort on behalf of the organization; (3) a definite belief in and 

acceptance of the values and goals of the organization.” (p.48) 

Berdasarkan pendapat di atas maka diperoleh pengertian sebagai berikut : 

a. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu 

b. Kesediaan untuk berusaha meningkatkan kemampuan diri atas nama organisasi 

c. Keyakinan yang pasti dan penerimaan nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

Komitmen tidak hanya mengandung arti loyalitas tetapi juga melibatkan 

hubungan aktif karyawan dengan organisasi di mana karyawan memberikan 

sesuatu dari dirinya untuk membantu organisasi dalam mencapai kesuksesan. 

Oleh karena itu, komitmen karyawan terhadap organisasi merupakan suatu proses 

yang berkelanjutan di mana seluruh pelaku yang berkaitan dengan organisasi 

mengekspresikan perhatiannya pada kepentingan organisasi. Individu yang 

mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan mempunyai perasaan 

yang positif terhadap organisasi, di mana mereka memperlihatkan adanya 

keinginan untuk tetap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi, memiliki 

kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan 

organisasi serta bersedia untuk bekerja semaksimal mungkin bagi organisasi 

(Sopiah, 2008). 
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Seorang karyawan dalam menjalankan pekerjaan pada suatu instansi atau 

organisasi mempunyai masalah yang sangat mendasar dimana seorang karyawan 

yang satu dengan karyawan yang lainnya tidak akan sama tingkat komitmen yang 

dimiliki. Komitmen organisasi pada karyawan yang tinggi biasanya akan 

meningkatkan kinerja yang tinggi dan sekaligus dapat menurunkan tingkat absensi 

dan sebaliknya jika seorang karyawan memiliki tingkat komitmen rendah maka 

kinerjanya juga rendah (Nyhan, 2000). Komitmen merupakan variabel yang dapat 

memprediksi secara teratur perilaku karyawan dalam bekerja terutama masalah 

absensi. 

Selain dilihat dari komitmen organisasional, faktor lain yang mempengaruhi 

kinerja adalah kepuasan kerja karyawan. Basset (dalam Muhadi, 2007) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh fungsi dan kedudukan 

karyawan dalam organisasi dimana karyawan yang berkedudukan lebih tinggi 

merasa lebih puas karena mereka mempunyai otonomi yang lebih besar, 

pekerjaannya lebih bervariasi dan memiliki kebebasan dalam melakukan 

penilaian. Adapun karyawan pada tingkat bawah lebih besar kemungkinannya 

mengalami ketidakpuasan dan kebosanan karena pekerjaan yang kurang 

menantang dan tanggung jawabnya lebih kecil, hal itu biasa terjadi pada karyawan 

tingkat bawah yang berpendidikan tinggi yang memperoleh pekerjaan yang tidak 

sepadan dengan kemampuan dan keahliannya. 

Kepuasan kerja dapat dipahami melalui tiga aspek. 1) Kepuasan kerja 

merupakan bentuk respon pekerja terhadap kondisi lingkungan pekerjaan; 2) 

Kepuasan kerja sering ditentukan oleh hasil pekerjaan atau kinerja; 3) Kepuasan 



5 

 

kerja terkait dengan sikap yang dimiliki oleh setiap pekerja (Luthans, 2001). Jadi, 

bisa dikatakan seorang karyawan akan merasa nyaman dan senang bekerja bila 

berada di lingkungan yang menyenangkan. Karyawan akan bekerja dengan baik 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dengan keadaan yang seperti itu 

karyawan akan merasa puas terhadap pekerjaan itu sendiri. 

Seorang karyawan yang puas dengan apa yang diperolehnya dari perusahaan 

akan memberikan lebih dari apa yang diharapkan dan ia akan terus berusaha 

memperbaiki kinerjanya, sebaliknya karyawan yang kepuasan kerjanya rendah 

cenderung melibatkan pekerjaan sebagai hal yang menjemukan dan 

membosankan, sehingga ia bekerja dengan terpaksa dan asal-asalan. Jadi, 

merupakan suatu keharusan bagi perusahaan untuk mengenali faktor-faktor apa 

saja yang membuat karyawan puas bekerja di perusahaan, dengan tercapainya 

kepuasan kerja karyawan, kinerja karyawan pun meningkat (Rival, 2004). 

Hal ini diperkuat oleh penelitian Blau dan Organ (dalam Muhadi, 2007) 

yang menyatakan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi kinerja dengan asumsi 

bahwa karyawan akan memberikan yang terbaik bagi organisasi bila mereka juga 

memperoleh yang terbaik dari organisasi dimana mereka bekerja, ini tentunya 

tidak hanya berlaku pada lingkungan pegawai negeri tetapi juga berlaku pada 

sektor swasta. 

Rumah Sakit Kristen (RSK) Tayu Pati merupakan salah satu rumah sakit 

yang mempunyai visi dan misi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara 

profesional dan meningkatkan mutu secara terus menerus. Hal ini menuntut pihak 

RSK Tayu Pati untuk selalu memperbaiki kinerjanya untuk menambah 
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kepercayaan masyarakat atas rumah sakit ini, tetapi pada kenyataannya banyak 

karyawan yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, 

contohnya saja absen tanpa ijin. Tingginya tingkat absensi ini sering terjadi 

meskipun atasan sudah banyak memberikan teguran, sangsi, bahkan pemecatan 

sepihak oleh perusahaan, tanpa terkecuali karyawan yang sebelumnya pernah 

mendapatkan reward atas kinerja mereka yang bagus. Berikut ini adalah data 

absensi karyawan selama periode tahun 2007, 2008 dan 2009. 

Tabel 1.1  Daftar Absensi Karyawan RSK Tayu Pati tahun 2007, 2008, dan 
2009 

Bulan Ketidakhadiran Persentase (%) 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Januari 13 37 34 6,5 18,6 17 
Februari 19 31 35 9,5 15,6 17,6 
Maret 15 31 35 7,5 15,6 17,6 
April 13 32 32 6,5 16 16 
Mei 21 14 31 10,5 7 15,6 
Juni 13 23 31 6,5 11,5 15,6 
Juli 18 32 7 9 16 3,5 
Agustus 22 34 32 11 17 16 
September 16 31 35 8 15,6 17,6 
Oktober 15 27 34 7,5 13,6 17 
November 26 24 35 13 12 17,6 
Desember 23 35 46 11,5 17,6 23,1 

Sumber : Data Perusahaan tahun 2007, 2008, dan 2009 

 Dilihat dari data di atas pada bulan januari 2007, tingkat absensi hanya 

6,5%, pada bulan Januari 2008 tingkat absensi mulai naik menjadi 18,6%, 

sedangkan bulan Januari 2009 tingkat absensi mencapai 17%, begitu pula untuk 

bulan selanjutnya dilihat banyak terjadi kenaikan tingkat absensi karyawan.  

Persentase dapat dihitung dengan membagi jumlah absensi dengan jumlah 

karyawan dikali 100%. 
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Peneliti melihat dari hasil pengamatan di lapangan, dapat diangkat berbagai 

permasalahan yang mendasar. 1) Adanya pola kerja rutin yang menyebabkan 

kebosanan dan kejenuhan, yang akhirnya berdampak pada tingkat absensi 

karyawan yang mulai naik pada tahun 2008; 2) Lingkungan kerja yang kurang 

mendukung khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi yang sampai 

saat ini belum memadai dimana dengan teknologi ini diharapkan dari masing-

masing bagian atau unit dapat menganalisis data yang dibutuhkan sehingga dapat 

mendukung kelancaran dan efisiensi kerja yang pada akhirnya kinerja dapat 

ditingkatkan. 

Penelitian ini memfokuskan diri untuk menganalisis tingkat kinerja 

karyawan yang menurun mulai tahun 2008 dengan indikasi tingkat absensi yang 

semakin tinggi. Analisis kinerja ini ditinjau melalui variabel komitmen 

organisasional dan kepuasan kerja karyawan. Tujuannya adalah dengan adanya 

komitmen organisasional dan kepuasan kerja yang tinggi diharapkan kinerja 

karyawan dapat ditingkatkan kembali, maka penelitian ini mengambil judul “ 

Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada Rumah Sakit Kristen (RSK) Tayu, Pati ”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat diketahui bahwa 

untuk meningkatkan kinerja adalah di samping tetap menjaga komitmen secara 

baik juga mengupayakan memelihara atau meningkatkan kepuasan kerja karena 

kinerja karyawan akan meningkat apabila kepuasan karyawan terpenuhi. Hal ini 
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sesuai pendapat dari Morrison (dalam Muhadi, 2007) yaitu karyawan akan 

memberikan yang terbaik apabila mereka juga mendapatkan yang terbaik dari 

perusahaan, oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor kepuasan 

kerja dan komitmen organisasional mempengaruhi kinerja karyawan maka perlu 

dilakukan penelitian terhadap Rumah Sakit Kristen (RSK) Tayu Pati. Pertayaan 

yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan RSK 

Tayu Pati? 

2. Adakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan RSK Tayu Pati? 

3. Adakah pengaruh komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan RSK Tayu Pati? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja 

karyawan RSK Tayu Pati secara parsial. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan RSK 

Tayu Pati secara parsial. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasional dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan RSK Tayu Pati secara simultan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai 

hal, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan dalam pengkajian mengenai pengaruh komitmen 

organisasional dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada RSK 

Tayu Pati. 

b. Sebagai bahan pemahaman teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan 

mengaplikasikannya di lingkungan kerja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui problem yang dialami oleh 

karyawan atau karyawati RSK Tayu Pati terutama yang berkaitan dengan 

komitmen organisasional, dan kepuasan kerja, lalu melihat pengaruhnya 

dengan kinerja, serta memberikan masukan atas permasalahan yang sedang 

terjadi. 

b. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan dan cara pandang di dalam 

menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan komitmen organisasional, 

kepuasan kerja, dan kinerja. 

c. Bagi lembaga, sebagai sumbangan konseptual, jika suatu saat mengalami 

permasalahan yang sama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kinerja  

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67), kinerja atau prestasi kerja 

adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman 

yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya 

(Mangkunegara, 2009). 

Malayu S. P, Hasibuan (2001:134) mengemukakan kinerja adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. 

Kinerja merupakan work performance atau job performance, yang dimaksud 

dengan job performance yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran 

yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan (As’ad, 2004:48). 
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Suatu penelitian telah memperlihatkan bahwa suatu lingkungan kerja yang 

menyenangkan sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan yang 

paling produktif. Dalam interaksi sehari-hari, antara atasan dan bawahan, berbagai 

serangkaian asumsi dan harapan lain muncul. Ketika atasan dan bawahan 

membentuk serangkaian asumsi dan harapan mereka sendiri yang sering agak 

berbeda, perbedaan-perbedaan ini yang akhirnya berpengaruh pada tingkat 

kinerja. Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai 

& Basri, 2004:14). 

Apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun), maka 

pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan 

etika (Rivai & Basri, 2004:16).  

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan untuk 

mencapai tujuan-tujuan perusahaan.  
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2.1.2 Penilaian Kinerja 

Menurut Gary Dessler (2006:322), penilaian kinerja berarti mengevaluasi 

kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar kinerjanya. 

Penilaian kinerja juga selalu mengasumsikan bahwa karyawan memahami apa 

standar kinerja mereka, dan penyelia juga memberikan karyawan umpan balik, 

pengembangan, dan insentif yang diperlukan untuk membantu orang yang 

bersangkutan menghilangkan kinerja yang kurang baik atau melanjutkan kinerja 

yang baik. 

Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang 

digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan 

dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran, dengan 

demikian, penilaian kinerja adalah merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup 

tanggung jawabnya (Gary Dessler, 2006). 

 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Bernardin berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh suatu 

organisasi, dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari karyawan, baik secara individual 

maupun secara kelompok, dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja karyawan 

maka diharapkan kinerja organisasi akan semakin baik. Sehubungan dengan hal 

itu, pendekatan untuk mengukur sejauh mana kinerja karyawan secara individual 

ada enam kriteria, yaitu : ( Robbins, 2002:260 ) 
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1. Kualitas  

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

karyawan. 

2. Kuantitas  

Kuantitas diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang 

ditugaskan beserta hasilnya. 

3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang 

diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output. 

4. Efektivitas  

Tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan 

baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit di dalam 

penggunaan sumber daya, efektivitas kerja karyawan dalam menilai 

pemanfaatan waktu dalam menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas 

yang dibebankan organisasi. 

5. Kemandirian  

Merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan fungsi kerjanya 

tanpa meminta bantuan, bimbingan dari orang lain atau pengawas. 

6. Komitmen kerja 

Merupakan tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggung jawab terhadap organisasi.  
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Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Handoko 

(2001:193) yaitu : 

1. Motivasi 

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan ini berhubungan dengan 

sifat hakiki manusia untuk mendapatkan hasil terbaik dalam kerjanya. 

2. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal 

ini terlihat dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 

yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

3. Tingkat stres 

Stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berpikir dan kondisi sekarang. Tingkat stres yang terlalu besar dapat 

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan sehingga 

dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan mereka. 

4. Kondisi pekerjaan  

Kondisi pekerjaan yang dimaksud dapat mempengaruhi kinerja disini adalah 

tempat kerja, ventilasi, serta penyinaran dalam ruang kerja. 

5. Sistem kompensasi 

Kompensasi merupakan tingkat balas jaa yang diterima oleh karyawan atas apa 

yang telah dilakukannya untuk perusahaan. Jadi, pemberian kompensasi harus 

benar agar karyawan lebih semangat untuk bekerja. 
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6. Desain pekerjaan 

Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang 

individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Desain pekerjaan 

harus jelas supaya karyawan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan 

pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. 

 

2.1.4 Tujuan Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja digunakan perusahaan untuk menilai kinerja karyawan 

atau mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. Tujuan penilaian kinerja menurut 

Sopiah (2008:313) dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu 

a. Mengendalikan perilaku karyawan dengan menggunakannya sebagai 

instrumen untuk memberikan ganjaran, hukuman dan ancaman. 

b. Mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji dan promosi. 

c. Menempatkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. 

2. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan 

Apabila dirancang secara tepat, maka sistem penilaian ini dapat : 

a. Membantu tiap karyawan untuk semakin banyak mengerti tentang perannya 

dan mengetahui secara jelas fungsi-fungsinya. 

b. Merupakan instrumen dalam membantu tiap karyawan mengerti kekuatan-

kekuatan dan kelemahan-kelemahan sendiri yang dikaitkan dengan peran 

dan fungsi dalam perusahaan. 
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c. Menambah adanya kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan 

penyelia sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja dan merasa senang 

bekerja sekaligus mau memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya pada 

perusahaan. 

d. Merupakan instrumen untuk memberikan peluang bagi karyawan untuk 

mawas diri dan evaluasi diri serta menerapkan saran pribadi sehingga terjadi 

pengembangan yang direncanakan dan dimonitor sendiri. 

e. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada 

jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus menerus meningkatkan perilaku 

dan kualitas bagi posisi-posisi yang tingkatnya lebih tinggi. 

f. Membantu dalam berbagai keputusan SDM dengan memberikan data tiap 

karyawan secara berkala. 

 

2.1.5 Metode Penilaian Kinerja 

Proses penilaian kinerja terdiri dari tiga tahapan yaitu mendefinisikan 

pekerjaan, menilai kinerja, dan memberikan umpan balik. Beberapa metode 

penilaian kinerja menurut Gary Dessler (2006:328) yaitu : 

1. Metode skala peringkatan grafis 

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana dan populer, dengan 

mencatat ciri-ciri dan membuat range (kisaran) penilaian. 

Misalnya skala peringkat : 

a. 100 – 90 : luar biasa 

b. 90 – 80  : sangat baik 
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c. 80 – 70  : baik 

d. 70 – 60  : butuh peningkatan 

e. Kurang dari 60 : tidak memuaskan 

Penyelia membuat penilaian untuk setiap bawahan dengan menandai nilai yang 

paling sesuai. 

2. Metode Peringkat Aliterasi 

Yaitu membuat peringkat karyawan dari yang terbaik sampai terburuk 

berdasarkan ciri tertentu. Langkah-langkah dalam metode ini adalah : 

a. Tuliskan semua bawahan yang akan diberi peringkat 

b. Keluarkan nama yang tidak cukup dikenal untuk diberi peringkat 

c. Beri tanda dalam formulir, mana karyawan terbaik untuk karakteristik yang 

diukur dan juga karyawan terburuk 

d. Lanjutkan dengan membuat alternatif 

3. Metode Perbandingan Berpasangan 

Metode ini berfungsi untuk membantu membuat metode penilaian 

menjadi lebih tepat untuk setiap ciri, memasangkan dan membandingkan setiap 

bawahan dengan bawahan lainnya. 

4. Metode Distribusi Kekuatan 

Metode ini sama dengan membuat penilaian pada sebuah kurva, 

menetapkan persentase dugaan awal penilaian ke dalam kategori kinerja. 

Misalnya :  15 % kinerja tinggi 

20 % kinerja rata-rata tinggi 

30 % kinerja rata-rata 
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20 % kinerja rata-rata rendah 

15 % kinerja rendah 

5. Metode Kejadian Kritis 

Penyelia menyimpan catatan tentang contoh positif dan negatif (kejadian 

kritis) dari perilaku karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan. Setiap 6 

bulan penyelia bertemu dengan bawahan untuk mendiskusikan kinerja 

bawahannya. 

6. Bentuk Naratif 

Penilaian akhir tertulis sering dalam bentuk naratif. Penyelia bertanggung 

jawab untuk memberikan penilaian pada kinerja masa lalu karyawan dan 

bidang-bidang yang membutuhkan peningkatan, ini membantu karyawan 

memahami di mana kinerjanya telah berhasil baik atau buruk, dan bagaimana 

meningkatkan kinerja tersebut. 

7. Skala Peringkat Standar Perilaku (Behaviourally anchored rating scale - 

BARS) 

Metode ini menggabungkan naratif, kejadian kritis dan skala numerik 

(tipe penilaian grafik) yaitu menggunakan skala peningkatan. 

8. Manajemen Tujuan (Management by Objectives - MBO) 

Manajemen tujuan bisa menghapuskan para manajemen atau manajer 

menetapkan tujuan-tujuan terukur yang spesifik untuk setiap karyawan, lalu 

secara periodik membahas kemajuan tujuan-tujuan tersebut. MBO secara 

umum mengacu pada program penilaian dan penetapan tujuan formal 



19 

 

keseluruhan organisasi yang komprehensif dan formal, yang terdiri dari enam 

langkah yaitu : 

a. Menetapkan tujuan organisasi 

Menyusun rencana keseluruhan organisasi untuk tahun depan dan 

menetapkan tujuan spesifik perusahaan berdasarkan pada rencana strategis 

perusahaan. 

b. Menetapkan tujuan departemen 

c. Membahas tujuan departemen 

d. Mendefinisikan hasil yang diharapkan 

e. Meninjau kinerja 

f. Memberikan umpan balik 

 

2.1.6 Indikator Kinerja 

Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006:378) mengatakan bahwa 

kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan. 

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kuantitas pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada karyawan / kuantitas 

pekerjaan pada suatu bagian. 

2. Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik tidaknya hasil pekerjaan karyawan. 

3. Ketepatan waktu, dalam menyelesaikan tugas, para karyawan bukan hanya 

dituntut untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya namun juga harus tepat atau 

sesuai dengan harapan atasan. 
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4. Kehadiran, dengan kehadiran menunjukkan semangat kerja yang dimiliki oleh 

karyawan. 

5. Kemampuan bekerjasama baik dengan rekan satu bagian maupun bagian lain. 

 

2.2 Komitmen Organisasional 

2.2.1 Pengertian Komitmen Organisasional 

Mowday (2001) menyebut komitmen kerja sebagai istilah lain dari 

komitmen organisasional. Menurut dia, komitmen organisasional merupakan 

dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan 

karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasional 

merupakan identifikasi dari keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap 

organisasi. Komitmen organisasional adalah keinginan anggota organisasi untuk 

tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha 

keras bagi pencapaian tujuan organisasi. 

Komitmen organisasional mencakup kebanggaan anggota, kesetiaan 

anggota, dan kemauan anggota pada organisasi. Hunt and Morgan (1994) dalam 

Sopiah (2008) mengemukakan bahwa karyawan memiliki komitmen 

organisasional yang tinggi bila : 

1. Memiliki kepercayaan dan menerima tujuan dan nilai organisasi, 

2. Berkeinginan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi, dan 

3. Memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan sebagai anggota organisasi. 

Selain itu, Mathis dan Jackson (2000) memberikan definisi, 

“Organizational Commitment is the degree to which employees believe in and 
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accept organizational goals and desire to remain with the organiational”. 

(Komitmen organisasional adalah derajat yang mana karyawan percaya dan 

menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan 

meninggalkan organisasi). 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasional adalah suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang 

ditandai dengan adanya : 

1. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi. 

2. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi. 

3. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota 

organisasi. 

 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasional  

Komitmen karyawan pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui 

proses yang cukup panjang dan bertahap. Komitmen karyawan pada organisasi 

juga ditentukan oleh sejumlah faktor. Steers (dalam Supriyanto, 2000) 

mengidentifikasikan ada tiga faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan 

pada organisasi, yaitu : 

1. Ciri pribadi pekerja, termasuk masa jabatannya dalam organisasi, dan variasi 

kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan. 

2. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan 

rekan kerja. 
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3. Pengalaman kerja, seperti keterandalan dalam organisasi di masa lampau dan 

cara pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaannya 

mengenai organisasi. 

Steers dan Porter (dalam Supriyanto, 2000) mengemukakan ada sejumlah 

faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu : 

1. Faktor personal yang meliputi job expectation, psychological contract, job 

choice factors, karakteristik personal. Keluhan faktor ini akan membentuk 

komitmen awal. 

2. Faktor organisasi, meliputi initial works experience, job scope, supervision, 

goal consistency organizational. Semua faktor itu akan membentuk atau 

memunculkan tanggung jawab. 

3. Non-organizational factors, yang meliputi availability of alternative jobs. 

Faktor yang bukan berasal dari dalam organisasi, misalnya ada tidaknya 

alternatif pekerjaan lain. Jika ada dan lebih baik, tentu karyawan akan 

meninggalkannya. 

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi  

komitmen organisasional adalah : 

(1) Faktor personal ; (2) Faktor organisasional ; (3) Faktor yang bukan berasal 

dari dalam organisasi. 
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2.2.3 Indikator Komitmen Organisasional 

Allen dan Meyer (1993) dalam Eva Kris (2009) mengemukakan bahwa ada 

tiga komponen indikator komitmen organisasional, yaitu : 

1. Affective commitment 

Terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya 

ikatan emosional. 

2. Continuance commitment 

Muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena 

membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan 

tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. 

3. Normative commitment 

Timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi 

anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap 

organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan. 

 

2.3 Kepuasan Kerja 

2.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Lock (dalam Luthans, 2001) mengemukakan : “Job satisfaction is a 

pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job 

or job experience.” (Kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan emosional yang 

bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu 

pekerjaan atau pengalaman kerja). 
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Porter (dalam Luthans, 2001) menambahkan, “Job satisfaction is difference 

between how much of something there should be and how much there is now.” 

(Kepuasan kerja adalah perbedaan antara seberapa banyak sesuatu yang 

seharusnya diterima dengan seberapa banyak sesuatu yang sebenarnya dia terima). 

Kepuasan kerja merupakan sikap umum seorang karyawan terhadap 

pekerjaannya (Robbins, 2002). Kepuasan kerja merupakan adanya kesesuaian 

antara harapan seseorang yang timbul dengan imbalan yang disediakan oleh 

pekerjaan.  

Mathis and Jackson (2000) mengemukakan, “Job satisfaction is a positive 

emotional state resulting one’s job experience.” (Kepuasan kerja merupakan 

pernyataan emosional yang positif yang merupakan hasil evaluasi dari 

pengalaman kerja). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan emosional seseorang terhadap 

situasi dan kondisi kerja. 

2. Tanggapan emosional bisa berupa perasaan puas (positif) atau tidak puas 

(negatif). Bila secara puas berarti kepuasan kerja tercapai dan sebaliknya bila 

tidak maka berarti karyawan tidak puas. 

3. Kepuasan kerja dirasakan karyawan setelah karyawan tersebut 

membandingkan antara apa yang dia harapkan akan dia peroleh ari hasil 

kerjanya dengan apa yang sebenarnya dia peroleh dari hasil kerjanya. 

4. Kepuasan kerja mencerminkan beberapa sikap yang berhubungan (Luthans, 

2001). 
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2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Anwar Prabu Mangkumegara (2009:120) mengatakan ada dua faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor yang ada pada diri pegawai dan faktor 

pekerjaannya. 

1. Faktor pegawai 

Faktor pegawai meliputi kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis 

kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, 

emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. 

2. Faktor pekerjaan 

Faktor pekerjaan ini terdiri dari jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan 

promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja.  

 

2.3.3 Teori-teori tentang Kepuasan Kerja 

Beberapa teori-teori tentang kepuasan kerja, yaitu : 

1. Teori Keseimbangan (Equity Theory) 

Teori ini dikembangkan oleh Adam. Adapun komponen dari teori ini 

adalah input, outcome, comparison person, dan equity-in-equity. 

Wexley dan Yukl (1977) dalam Prabu Mangkunegara (2009) 

mengemukakan bahwa “input is anything of value that an employee perceives 

that he contributes to his job”. Input adalah semua nilai yang diterima pegawai 

yang dapat menunjang pelaksanaan kerja. Misalnya pendidikan, pengalaman, 

skill, usaha, peralatan pribadi, jumlah jam kerja. 
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Outcome is anything of value that the employee perceives from the job. 

(Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan pegawai). Misalnya 

upah, keuntungan tambahan, status simbol, pengenalan kembali (recognition), 

kesempatan untuk berprestasi atau mengekspresikan diri. 

Wexley dan Yukl (1977) dalam Prabu Mangkunegara (2009) juga 

mengatakan “comparison person may be someone in the same organization, 

someone in a different organization, or even the person himself in a previous 

job”. (Comparison person adalah seorang pegawai dalam organisasi yang 

sama, seseorang pegawai dalam organisasi yang berbeda atau dirinya sendiri 

dalam pekerjaan sebelumnya). Menurut teori ini, puas atau tidaknya pegawai 

merupakan hasil dari membandingkan antara input-outcome dirinya dengan 

perbandingan input-outcome pegawai lain (comparison person). Jadi, jika 

perbandingan tersebut dirasakan seimbang (equity) maka pegawai tersebut 

akan merasa puas, tetapi apabila terjadi tidak seimbang (inequity) dapat 

menyebabkan dua kemungkinan, yaitu over compensation inequity 

(ketidakseimbangan yang menguntungkan dirinya) dan sebaliknya, under 

compensation inequity (ketidakseimbangan yang menguntungkan pegawai lain 

yang menjadi pembanding atau comparison person).  

2. Teori Perbedaan atau Discrepancy Theory 

Locke (1969) dalam Prabu Mangkunegara (2009) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja pegawai bergantung pada perbedaan antara apa yang didapat 

dan apa yang diharapkan oleh pegawai. Apabila yang didapat pegawai ternyata 

lebih besar daripada apa yang diharapkan maka pegawai tersebut menjadi puas. 



27 

 

Sebaliknya, apabila yang didapat pegawai lebih rendah daripada yang 

diharapkan, akan menyebabkan pegawai tidak puas. 

3. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fullfillment Theory) 

Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi 

atau tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia 

mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Semakin besar kebutuhan pegawai 

terpenuhi, semakin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila 

kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak puas. 

4. Teori Pandangan Kelompok (Social Reference Group Theory) 

Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bukanlah bergantung pada 

pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan 

pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok acuan. 

Kelompok acuan tersebut oleh pegawai dijadikan tolok ukur untuk menilai 

dirinya maupun lingkungannya. Jadi, pegawai akan merasa puas apabila hasil 

kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang duharapkan oleh kelompok 

acuan.  

5. Teori Dua Faktor dari Herzberg 

Dua faktor yang dapat menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas 

menurut Herzberg, yaitu faktor pemeliharaan (maintenance factors) dan faktor 

pemotivasian (motivational factors). Faktor pemeliharaan disebut pula 

dissatisfiers, hygiene factors, job context, extrinsic factors yang meliputi 

administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan 

pengawas, hubungan dengan subordinate, upah, keamanan kerja, kondisi kerja, 
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dan status, sedangkan faktor pemotivasian disebut pula satisfier, motivators, 

job content, intrinsic factors yang meliputi dorongan berprestasi, pengenalan, 

kemajuan (advancement), work it self, kesempatan berkembang, dan tanggung 

jawab. 

6. Teori Pengharapan (Exceptancy Theory) 

Teori pengharapan dikembangkan oleh Victor H. Vroom. Kemudian teori 

ini diperluas oleh Porter dan Lawler. Keith Davis (1958:65) dalam Prabu 

Mangkunegara (2009) mengemukakan bahwa ”Vroom explains that motivation 

is a product of how much one wants something and one’s estimate of the 

probability that a certain will lead to it”. 

Vroom menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu produk dari 

bagaimana seseorang menginginkan sesuatu, dan penaksiran seseorang 

memungkinkan aksi tertentu yang akan menuntunnya. 

Pernyataan di atas berhubungan dengan rumus di bawah ini, yaitu : 

 

 

Keterangan : 

-  Valensi merupakan kekuatan hasrat seseorang untuk mencapai sesuatu. 

-  Harapan merupakan kemungkinan mencapai sesuatu dengan aksi tertentu.  

-  Motivasi merupakan kekuatan dorongan yang mempunyai arah pada tujuan 

tertentu. 

 

 

Valensi x Harapan = Motivasi 
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2.3.4 Indikator Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja sebagai tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas 

peranan dan pekerjaan dalam suatu organisasi, Robbin (2002). Menurut Robbin, 

aspek-aspek kerja yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah : 

1. Kepuasan kerja sebagai respon emosional terhadap situasi kerja (kondisi kerja 

itu sendiri). 

2. Hasil kerja yang diperoleh atau yang diharapkan (pendapatan, promosi). 

3. Kepuasan kerja mempresentasikan beberapa sikap yang merupakan sumber 

kepuasan kerja (hubungan kerja dengan atasan, rekan kerja). 

Jadi, dapat disimpulkan indikator dari kepuasan kerja yang dimaksud di sini 

adalah : 1) Kepuasan terhadap atasan ; 2) Kepuasan terhadap rekan kerja; 3) 

Kepuasan terhadap pekerjaan ; 4) Kepuasan terhadap peluang promosi ; 5) 

Kepuasan terhadap pendapatan. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasional dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Kristen (RSK) Tayu Pati, 

tidak lepas dari hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Metode 
Analisis 

Hasil 
Penelitian 

1 Chen, Jui 
Chen, Colin 
Silverthorne
, Jung Yao 
Hung 
(2006) 
 

Organizational 
Commitment, 
Job Stress, 
Organizational 
Commitment, 
and Job 
Performance of 
Accounting 
Professional in 
Taiwan and 
America 

Variabel 
Independen: 
Organizational 
Communication, 
Job Stress, 
Organizational 
Commitment 
Variabel 
Dependen: Job 
Performance 

Regression Organizational 
Commitment 
tidak memiliki 
korelasi yang 
signifikan 
positif 
terhadap 
performance (r 
= 0,42, p < 
0,01) 

2 Hana 
Chrysanti 
Widyastuti 
(2009) 

Hubungan 
antara Budaya 
Organisasi 
Dengan 
Komitmen 
Organisasi 
Pada Perawat 
Rumah Sakit 
Panti Wilasa 
Citarum  

Variabel 
Independen: 
Budaya 
Organisasi 
Variabel 
Dependen: 
Komitmen 
Organisasi 

Regresi Ada pengaruh 
positif budaya 
organisasi 
terhadap 
komitmen 
organisasi  

3 Desti 
Ranihusna 
(2007) 

Pengaruh 
Motivasi dan 
Komitmen 
Organisasi 
Terhadap 
Prestasi Kerja 
Karyawan PT. 
Kereta Api 
Persero Daerah 
Operasional IV 
Semaranng 

Variabel 
Independen: 
Motivasi, 
Komitmen 
Organisasi 
Variabel 
Dependen: 
Prestasi Kerja 

Regresi Ada pengaruh 
positif dan 
signifikan 
antara motivasi 
dan komitmen 
organisasi 
terhadap 
prestasi kerja 
karyawan PT 
Kereta Api 
Persero Daop 
IV Semarang 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang komplek yang di dalamnya 

terdapat karyawan yang bekerja dan membentuk suatu manajemen rumah sakit 

yang memperhatikan kualitas sumber daya manusianya. Tuntutan dari rumah sakit 
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mengharuskan karyawan untuk bekerja dengan keras demi kelangsungan hidup 

rumah sakit. 

Seorang karyawan akan merasa nyaman dan senang bekerja bila berada di 

lingkungan yang menyenangkan, yaitu dengan adanya suasana kerja yang 

nyaman, rekan kerja yang baik dan atasan yang bertanggung jawab, dengan 

adanya hal tersebut akan menimbulkan kepuasan kerja dalam diri karyawan. 

Apabila karyawan sudah mendapatkan kenyamanan dalam bekerja tentu saja hal 

ini akan mengakibatkan timbulnya komitmen organisasi dari karyawan yang 

ditunjukkan oleh sikap penerimaan, keyakinan yang kuat dari dalam diri karyawan 

terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, dan juga adanya dorongan yang kuat 

untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi demi tercapainya tujuan 

organisasi. 

Komitmen dari karyawan terhadap organisasi sebagai akibat dari rasa 

nyaman yang diperoleh karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

karyawan. Karyawan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap suatu 

organisasi akan memiliki kesetiaan yang tinggi, terampil dan bertanggung jawab 

sehingga karyawan akan melaksanakan tugas dengan optimal tanpa adanya 

pengawasan dari atasan sekalipun, sehingga komitmen yang tinggi dapat 

meningkatkan kinerja karyawannya dengan mendukung terciptanya lingkungan 

kerja yang kondusif. Organisasi tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, 

cakap, dan terampil, tetapi juga mempunyai komitmen untuk tetap 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. 
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Adanya lingkungan kerja yang kondusif, karyawan akan merasa senang 

dalam bekerja dan dengan keadaan seperti itu karyawan akan merasa puas 

terhadap pekerjaannya sendiri. Komitmen karyawan yang tinggi terhadap 

organisasi dan adanya kepuasan kerja dari karyawan dapat dipastikan bahwa 

kinerja karyawan akan semakin baik sehingga dapat mewujudkan tujuan 

perusahaan serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Secara sistematis kerangka penelitian di atas dapat dijabarkan dengan model 

grafis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Teoritis 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi, 

2006:71). Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Rumah Sakit    
( RS ) 

Karyawan / 
SDM 

Komitmen 
Organisasiona

Kinerja 
Karyawan 

Keuntungan / 
Laba RS 

Lingkungan 
Kerja

Kepuasan 
Kerja 
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H1 : Komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

RSK Tayu Pati 

H2 : Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan RSK Tayu 

Pati 

H3 : Komitmen organisasional dan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan RSK Tayu Pati. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah rancangan atau pendekatan yang banyak 

dipengaruhi oleh jenis dan banyaknya variabel (Suharsimi, 2006:85). Pendekatan 

penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dimana rencana 

penelitian akan didukung dengan analisa deskriptif presentase. Penelitian akan 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan membuat analisis 

perhitungan berdasarkan data yang ada serta mendiskripsikannya secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang akan diselidiki.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Menurut Suharsimi (2006:130) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian, sedangkan menurut Sugiyono (2006:90) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang dipergunakan adalah 

karyawan dan karyawati RSK Tayu Pati sebanyak 199 orang. 
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Tabel 3.1 Jumlah Karyawan RSK Tayu, Pati 

No Nama Bagian Jumlah Karyawan 

1 Tenaga medis (Dokter) 6 

2 Paramedis perawatan 57 

3 Paramedis non perawatan 27 

4 Non medis 109 

Jumlah Karyawan 199 

Sumber : Data RSK Tayu, Pati tahun 2009 

 

3.2.2 Sampel  

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 

2006:131).  Sejalan dengan pendapat tersebut Sugiyono (2006:91) menjelaskan 

bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, agar sampel yang diperoleh representatif, maka penilitian ini 

menggunakan rumus Slovin (Husein Umar, 2003:120), yaitu sebagai berikut : =  

Keterangan : 

n  =  Jumlah Sampel 

N     =  Jumlah Populasi 

E    = Prosentase kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih 

dapat ditolelir (ketidaktelitian). 

Dalam penelitian ini, N = 199 dan e = 10% 
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Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 

n =       199 

          1 + 199 (0,1)² 

      = 66,55 (dibulatkan menjadi 67) 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

proportional random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak 

dengan memperhatikan besarnya jumlah responden pada setiap unit organisasi 

yang ada pada populasi (Suharsimi, 2006), dengan rumus sebagai berikut : 

= ∑ ∑ ∑ ℎ  
Tabel 3.2 Distribusi Sampel Penelitian 

No Nama Bagian Populasi  Sampel 

1 Tenaga medis (Dokter) 6 6/199 x 67 2 

2 Paramedis perawatan 57 57/199 x 67 19 

3 Paramedis non perawatan 27 27/199 x 67 9 

4 Non medis 109 109/199 x 67 37 

JUMLAH 199  67 

Sumber : Data RSK Tayu, Pati tahun 2009 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi, 2006:96), menurut Sugiyono (2006:2) variabel adalah yang 

menjadi fokus peneliti untuk diamati. Pada dasarnya yang menjadi objek 

penelitian adalah variabel-variabel yang harus diteliti sesuai dengan permasalahan 

dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini 

adalah : 
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a. Kinerja Karyawan adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, dengan indikator 

sebagai berikut : (1) Kuantitas pekerjaan (2) Kualitas hasil kerja (3) Ketepatan 

waktu (4) Kehadiran (5) Kemampuan bekerjasama (Mathis & Jackson, 

2006:378). 

b. Komitmen Organisasional adalah keinginan anggota organisasi untuk tetap 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha 

keras bagi pencapaian tujuan organisasi, dengan indikator sebagai berikut : (1) 

Affective commitment (2) Continuance commitment (3) Normative commitment 

(Allen dan Meyer, 1993). 

c. Kepuasan Kerja adalah kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul 

dengan imbalan yang disediakan pekerjaan, dengan indikator (1) Kepuasan 

terhadap atasan (2) Kepuasan terhadap rekan kerja (3) Kepuasan terhadap 

pekerjaan (4) Kepuasan terhadap peluang promosi (5) Kepuasan terhadap 

pendapatan (Robbins, 2002). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk 

menjawab masalah risetnya secara khusus. Data ini diperoleh langsung dari 

sumbernya yaitu karyawan dan karyawati RSK Tayu Pati yang telah menjadi 

objek dalam penelitian ini. Data ini menjelaskan tentang pengaruh antara 
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komitmen organisasional, kepuasan kerja terhadap kinerja dengan menggunakan 

kuesioner yang berisi pernyataan untuk mendapatkan data tentang indikator-

indikator dari faktor komitmen pada organisasi, kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya (Suharsimi, 2006:231). Teknik dokumentasi yang 

digunakan untuk mengetahui tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, 

jumlah karyawan RSK Tayu, Pati. 

2. Metode Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi, 2006:151). Kuesioner dalam penelitian 

ini terdiri dari butir-butir pernyataan yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan variabel kinerja karyawan, komitmen 

organisasional, dan kepuasan kerja karyawan. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup 

dan berskala yaitu kuesioner yang sudah disediakan pernyataan sehingga 

responden hanya tinggal mengisi jawaban dengan memberi tanda check list 

pada kolom jawaban tersedia. Adapun skala dan alternatif jawaban yang 

digunakan adalah dengan menggunakan skala Likert modifikasi, yaitu skala 
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yang berisi empat tingkatan jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap 

pernyataan, modifikasi skala Likert dimaksudkan untuk menghilangkan 

kelemahan yang dikandung dalam skala lima tingkat dengan meniadakan 

kategori jawaban yang di tengah dengan alasan :1) tersedianya jawaban di 

tengah menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah, terutama bagi 

mereka yang masih ragu-ragu atas kecenderungan jawabannya, 2) kategori 

jawaban yang di tengah mempunyai arti ganda, bisa diartikan belum dapat 

memutuskan atau memberi jawaban, bisa diartikan netral atau bahkan ragu-

ragu (Hadi, 2005:19).  

Jawaban setiap item pernyataan yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi dari segi positif sampai sangat negatif, dengan skor 

tertinggi dengan nilai 4 dan skor terendah dengan nilai 1 : 

Skor 4 untuk jawaban responden “Sangat Setuju”. 

Skor 3 untuk jawaban responden “Setuju”. 

Skor 2 untuk jawaban responden “Tidak Setuju”. 

Skor 1 untuk jawaban responden “Sangat Tidak Setuju”. 

 

3.5 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2006:168). Suatu penelitian yang 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data perlu diuji validitasnya. Uji 

validitas terhadap instrumen dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen 

yang dipergunakan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 
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tepat. Pengujian validitas instrumen komitmen organisasional (X1) dan kepuasan 

kerja (X2) menggunakan rumus product moment yang dikemukakan oleh Person 

(Suharsimi, 2006:170). 

  

Keterangan :
 

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N : Jumlah responden 

X : Skor dari setiap butir 

Y : Skor total 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (correlated 

item-total correlation) dengan r tabel. Jika nilai correlated item-total correlation 

lebih besar dari nilai r tabel dan memiliki nilai positif maka butir pernyataan 

tersebut valid atau layak digunakan. Tingkat signifikansi alpha uji validitas ini 

adalah 5 % dan Degree of freedom (df) = n-2 , dengan n adalah jumlah responden 

untuk uji validitas adalah 30 responden, maka df dapat dihitung 30 - 2 = 28. Dari 

tingkat signifikansi alpha dan df maka didapat r tabel 0.361 (lihat tabel r product 

moment). Jadi jika nilai correlated item-total correlation > 0.361, maka butir 

pernyataan dinyatakan valid. Berikut adalah tabel hasil uji validitas menggunakan 

program SPSS 16 : 
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a. Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasional (   ) 

Tabel 3.3 Hasil uji validitas instrumen variabel komitmen organisasional 

No. Item Soal 
Correlated Item-Total 

Correlation 
r tabel Ket 

KO1 0.604 0.361 Valid 

KO2 0.646 0.361 Valid 

KO3 0.546 0.361 Valid 

KO4 0.475 0.361 Valid 

KO5 0.550 0.361 Valid 

KO6 0.515 0.361 Valid 

KO7 0.623 0.361 Valid 

KO8 0.434 0.361 Valid 

KO9 0.294 0.361 Invalid 

KO10 0.690 0.361 Valid 

KO11 0.522 0.361 Valid 

KO12 0.713 0.361 Valid 

KO13 0.431 0.361 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel komitmen organisasional di atas, 

dari 13 pertanyaan terdapat 1 butir pertanyaan yang tidak valid karena nilai 

Correlated Item-Total Correlation < 0.361. Untuk itu, pertanyaan yang tidak valid 

akan dihilangkan karena sudah tertutup oleh pertanyaan yang valid. 
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b. Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja 

Tabel 3.4 Hasil uji validitas instrumen variabel kepuasan kerja 

No. Item Soal 
Correlated Item-Total 

Correlation 
r tabel Ket 

KK14 0.448 0.361 Valid 

KK15 0.522 0.361 Valid 

KK16 0.702 0.361 Valid 

KK17 0.505 0.361 Valid 

KK18 0.557 0.361 Valid 

KK19 0.179 0.361 Invalid 

KK20 0.435 0.361 Valid 

KK21 0.648 0.361 Valid 

KK22 0.824 0.361 Valid 

KK23 0.648 0.361 Valid 

KK24 0.834 0.361 Valid 

KK25 0.580 0.361 Valid 

KK26 0.708 0.361 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel kepuasan kerja di atas, dari 13 

pertanyaan terdapat 1 butir pertanyaan yang tidak valid karena nilai Correlated 

Item-Total Correlation < 0.361. Untuk itu, pertanyaan yang tidak valid akan 

dihilangkan karena sudah tertutup oleh pertanyaan yang valid. 
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c. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

Tabel 3.5 Hasil uji validitas instrumen variabel kinerja 

No. Item Soal 
Correlated Item-Total 

Correlation 
r tabel Ket 

K27 0.545 0.361 Valid 

K28 0.513 0.361 Valid 

K29 0.514 0.361 Valid 

K30 0.407 0.361 Valid 

K31 0.211 0.361 Invalid 

K32 0.652 0.361 Valid 

K33 0.403 0.361 Valid 

K34 0.534 0.361 Valid 

K35 0.374 0.361 Valid 

K36 0.107 0.361 Invalid 

K37 0.451 0.361 Valid 

K38 0.605 0.361 Valid 

K39 0.391 0.361 Valid 

K40 0.387 0.361 Valid 

Sumber : Data yang diolah tahun 2010 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel kinerja karyawan di atas, dari 14 

pertanyaan terdapat 2 butir pertanyaan yang tidak valid karena nilai Correlated 

Item-Total Correlation < 0.361. Untuk itu, pertanyaan yang tidak valid akan 

dihilangkan karena sudah tertutup oleh pertanyaan yang valid. 
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3.6 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik (Suharsimi, 2006:178). Dalam penelitian ini suatu alat ukur dikatakan 

mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur tetap atau stabil, 

dapat diandalkan dan dapat diramalkan. 

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah 

menggunakan rumus Alpha Cronbach  sebagai berikut : 

r = kk − 1 1 − ∑ σσ  

Dimana: r   = Reliabilitas instrumen 

k   = Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑ σb
2  = Jumlah varians butir 

σt
2  = varians total 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus : 

=  

Keterangan : 

 = varians tiap butir 

X  = jumlah skor 

N  = jumlah responden 

2
tσ

( )

N
N

X
X

2∑∑ −

2
tσ
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Uji reliabilitas menggunakan software SPSS 16, kuesioner dikatakan reliabel 

jika nilai r hitung lebih besar dari 0.60. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach’s Alpha

Min Cronbach’s 

Alpha yang 

disyaratkan 

Keterangan 

1 

 

2 

3 

Komitmen 

Organisasional 

Kepuasan Kerja 

Kinerja Karyawan 

0.868 

 

0.889 

0.796 

0,60 

 

0,60 

0,60 

Reliabel 

 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2010 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa angket variabel komitmen 

organisasional, kepuasan kerja dan kinerja karyawan memiliki cronbach’s alpha 

lebih besar dari 0,60, dengan demikian dinyatakan bahwa instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji hipotesis 

dalam rangka menarik kesimpulan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

3.7.1 Metode Analisis Deskriptif Presentase 

Metode analisis deskriptif prosentase digunakan untuk mengkaji variabel-

variabel yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari komitmen organisasional, 

kepuasan kerja dan kinerja. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan 

teknik analisis ini adalah dengan menggunakan langkah sebagai berikut : 
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a. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

b. Menentukan skor jawaban dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

Metode analisis deskriptif prosentase menggunakan rumus sebagai berikut : 

        
 

Keterangan : 

n  : jumlah skor jawaban responden 

N  : jumlah skor jawaban ideal 

%  : tingkat presentase 

Kriteria interval didapat dari perhitungan sebagai berikut : 

Persentase maksimal  =   100%  = 100% 

Persentase minimal  =   100%  = 25% 

Rentang   = 100% - 25% = 75% 

Panjang kelas interval = 75% : 4 = 18,75% 

(Hadi, 2005:28) 

 

3.7.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

dependen (Y) dengan variabel independen (X), dengan persamaan regresi menurut 

Rusdin (2004:71) adalah: 

 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + ……… + e 

%100% x
N
n=
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Dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel yaitu satu variabel 

dependen (Y) dan dua variabel independen (X1 dan X2), sehingga persamaan 

regesinya adalah:    

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e  

Keterangan : Y = penafsiran variabel dependen (kinerja) 

X1= Variabel independen 1 (komitmen organisasional) 

X2= Variabel independen 2 (kepuasan kerja) 

a   = Nilai konstanta 

b1 = koefisien regresi variabel independen 1 

b2 = koefisien regresi variabel independen 2 

e  = Error  

 

3.7.3 Pengujian Hipotesis 

1. Uji t ( Uji Parsial ) 

a. Merumuskan hipotesis statistik 

(1) Ho : ß1 = 0, і = X1 X2, artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-

sendiri) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel  

Y. 

(2) Ho : ß1 ≠ 0, і = X1 X2, artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-

sendiri) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel  Y. 

 

b. Rumus yang digunakan menurut Sudjana ( 2002: 388 ) adalah:  

      t1 =    α1 
  Sα1 
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c. Kaidah pengambilan keputusan 

(1) Tolak Ho jika t hitung > t tabel 

(2) Terima Ho jika t hitung < t tabel 

2. Uji F (Uji Simultan) 

a. Merumuskan hipotesis statistik 

(1) Ho : ß1 = ß2 = 0,  artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel  Y. 

(2) Ho : ß1 atau ß2 ≠ 0, artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-

sama) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel  Y. 

b. Rumus yang digunakan 

 

 

Keterangan : 

F  : harga F garis regresi 

JKreg  : jumlah kuadrat regresi 

JKres  : jumlah kuadrat residu 

k   : jumlah variabel prediktor 

n   : jumlah responden (Sudjana, 2002:355) 

c. Kaidah pengambilan keputusan 

(1) Jika nilai Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak 

(2) Jika nilai Fhitung < Ftabel maka Ho diterima 

 

 

      JKreg / k 
JKres  / (n − k − 1 
)       

F = 
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3.7.4 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan efektif yang diberikan variabel independen yaitu komitmen 

organisasional dan kepuasan kerja terhadap variabel dependen kinerja karyawan 

RSK Tayu Pati. 

Rumus yang digunakan : 

 

 

(Sudjana, 2002:383) 

Untuk membantu pengolahan data secara cepat dan tepat, maka pengolahan 

data dilakukan melalui program SPSS (Statistical Product and Service Solution). 

 

3.7.5 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis data, maka data diuji sesuai asumsi klasik. Jika 

terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik digunakan pengujian statistik non 

parametik, sebaliknya jika asumsi klasik terpenuhi digunakan statistik parametik. 

Untuk mendapatkan  model regresi yang baik, model regresi tersebut harus 

terbebas dari multikolinieritas dan heteroskedastisitas, serta data yang dihasilkan 

harus berdistribusi normal, cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan 

asumsi klasik adalah sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Imam 

R2 = 
JKreg 
∑ Y1

2 
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Ghozali, 2002:74). Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, jika data 

menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen. Menurut Imam Ghozali (2002:91) 

identifikasi keberadaan multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance, 

dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya, dalam pengertian sederhana setiap 

variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresikan 

terhadap independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi 

nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerance). Nilai cotoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance  < 0.10 atau sama dengan nilai 

VIF > 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Imam Ghozali (2002:69) menguji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 
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heteroskedastisitas. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti 

titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu dan teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Variabel Kinerja Karyawan 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh 

karyawan (Malthis, 2006: 378). Pada variabel kinerja karyawan digunakan 12 

butir pernyataan, yang masing-masing pernyataan skornya antara 1 sampai 4, 

sehingga skor minimal = 1 x 12 x 100 = 1200, dan skor maksimal = 4 x 12 x 100  

= 4800. Rentang skor = 4800 - 1200 = 3600. Interval kelas 3600 : 4 = 900, dari 

perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Kategori Variabel Kinerja Karyawan 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

3900 - 4800 

3000 - 3900 

2100 - 3000 

1200 - 2100 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Tidak Baik 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

 Hasil penelitian tentang kinerja karyawan RSK Tayu Pati pada lampiran 

diperoleh skor total sebesar 2235, berdasarkan kategori kinerja karyawan pada 

tabel 4.1 termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan data yang diperoleh, skor 

total = 2235, skor maksimal = 4800, jadi Deskriptif Persentase (DP) = skor total : 

skor maksimal x 100% = 2235 : 4800 x 100% = 46,56%. Hasil penelitian tentang 

kinerja karyawan RSK Tayu Pati pada perhitungan di atas diperoleh hasil 46,56% 
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dan berdasarkan kategori variabel kinerja karyawan pada tabel 4.1 termasuk 

kategori cukup baik. 

Kinerja karyawan dalam kajian penelitian ini dilihat dari lima indikator 

yaitu : kuantitas pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, 

dan kemampuan bekerja sama. Secara lebih rinci deskripsi kinerja karyawan RSK 

Tayu Pati ditinjau dari tiap-tiap indikator dapat disajikan sebagai berikut ini : 

1. Kuantitas pekerjaan 

Kuantitas pekerjaan adalah banyaknya suatu pekerjaan yang diberikan 

pimpinan kepada karyawan pada bagian tertentu. Pada indikator kuantitas 

pekerjaan digunakan 2 butir pernyataan, yang masing-masing pernyataan 

skornya antara 1 sampai 4, sehingga skor minimal = 1 x 2 x 100 = 200, dan 

skor maksimal = 4 x 2 x 100  = 800. Rentang skor = 800 - 200 = 600. Interval 

kelas 600 : 4 = 150, dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Kategori Indikator Kuantitas Pekerjaan 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

650 - 800 

500 - 650 

350 - 500 

200 - 350 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Tidak Baik 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator kuantitas pekerjaan RSK Tayu Pati 

pada lampiran diperoleh skor total sebesar 345, berdasarkan kategori indikator 

kuantitas pekerjaan pada tabel 4.2 termasuk kategori tidak baik. Berdasarkan 

data yang diperoleh, skor total = 345, skor maksimal = 800, jadi DP = skor 
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total : skor maksimal x 100% = 345 : 800 x 100% = 43,12%. Hasil penelitian 

tentang indikator kuantitas pekerjaan RSK Tayu Pati pada perhitungan di atas 

diperoleh hasil 43,12% dan berdasarkan kategori indikator kuantitas pekerjaan 

pada tabel 4.2 termasuk kategori tidak baik. 

2. Kualitas hasil pekerjaan 

Kualitas hasil pekerjaan yaitu menilai baik atau tidaknya hasil pekerjaan 

karyawan. Pada indikator kualitas hasil pekerjaan digunakan 2 butir 

pernyataan, yang masing-masing pernyataan skornya antara 1 sampai 4, 

sehingga skor minimal = 1 x 2 x 100 = 200, dan skor maksimal = 4 x 2 x 100  

= 800. Rentang skor = 800 - 200 = 600. Interval kelas 600 : 4 = 150, dari 

perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Kategori Indikator Kualitas Hasil Pekerjaan 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

650 - 800 

500 - 650 

350 - 500 

200 - 350 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Tidak Baik 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator kualitas hasil pekerjaan RSK Tayu Pati 

pada lampiran diperoleh skor total sebesar 384, berdasarkan kategori indikator 

kualitas hasil pekerjaan pada tabel 4.3 termasuk kategori cukup baik. 

Berdasarkan data yang diperoleh, skor total = 384, skor maksimal = 800, jadi 

DP = skor total : skor maksimal x 100% = 384 : 800 x 100% = 48,00%. Hasil 

penelitian tentang indikator kualitas hasil pekerjaan RSK Tayu Pati pada 
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perhitungan di atas diperoleh hasil 48,00% dan berdasarkan kategori indikator 

kualitas hasil pekerjaan pada tabel 4.3 termasuk kategori cukup baik. 

3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu merupakan kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan tugas, bukan hanya dalam hal kecepatannya saja tetapi juga 

ketepatan serta kesesuaian dengan harapan atasan. Pada indikator ketepatan 

waktu digunakan 3 butir pernyataan, yang masing-masing pernyataan skornya 

antara 1 sampai 4, sehingga skor minimal = 1 x 3 x 100 = 300, dan skor 

maksimal = 4 x 3 x 100  = 1200. Rentang skor = 1200 - 300 = 900. Interval 

kelas 900 : 4 = 225, dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Kategori Indikator Ketepatan Waktu 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

975 - 1200 

750 - 975 

525 - 750 

300 - 525 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Tidak Baik 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator ketepatan waktu karyawan RSK Tayu 

Pati pada lampiran diperoleh skor total sebesar 570, berdasarkan kategori 

indikator ketepatan waktu pada tabel 4.4 termasuk kategori cukup baik. 

Berdasarkan data yang diperoleh, skor total = 570, skor maksimal = 1200, jadi 

DP = skor total : skor maksimal x 100% = 570 : 1200 x 100% = 47,50%. Hasil 

penelitian tentang indikator ketepatan waktu karyawan RSK Tayu Pati pada 
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perhitungan di atas diperoleh hasil 47,50% dan berdasarkan kategori indikator 

ketepatan waku pada tabel 4.4 termasuk kategori cukup baik. 

4. Kehadiran 

Kehadiran menunjukkan semangat kerja yang dimiliki oleh karyawan. 

Pada indikator kehadiran digunakan 2 butir pernyataan, yang masing-masing 

pernyataan skornya antara 1 sampai 4, sehingga skor minimal = 1 x 2 x 100 = 

200, dan skor maksimal = 4 x 2 x 100  = 800. Rentang skor = 800 - 200 = 600. 

Interval kelas 600 : 4 = 150, dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel 

kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Kategori Indikator Kehadiran 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

650 - 800 

500 - 650 

350 - 500 

200 - 350 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Tidak Baik 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator kehadiran karyawan RSK Tayu Pati 

pada lampiran diperoleh skor total sebesar 379, berdasarkan kategori indikator 

kehadiran pada tabel 4.5 termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan data yang 

diperoleh, skor total = 379, skor maksimal = 800, jadi DP = skor total : skor 

maksimal x 100% = 379 : 800 x 100% = 47,37%. Hasil penelitian tentang 

indikator kehadiran karyawan RSK Tayu Pati pada perhitungan di atas 

diperoleh hasil 47,37% dan berdasarkan kategori indikator kehadiran pada 

tabel 4.5 termasuk kategori cukup baik. 
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5. Kemampuan bekerja sama 

Kemampuan bekerja sama merupakan suatu kemampuan karyawan 

dalam bekerja sama baik dengan rekan satu bagian maupun bagian lain. Pada 

indikator kemampuan bekerja sama digunakan 3 butir pernyataan, yang 

masing-masing pernyataan skornya antara 1 sampai 4, sehingga skor minimal = 

1 x 3 x 100 = 300, dan skor maksimal = 4 x 3 x 100  = 1200. Rentang skor = 

1200 - 300 = 900. Interval kelas 900 : 4 = 225, dari perhitungan tersebut dapat 

dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Kategori Indikator Kemampuan Bekerja Sama 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

975 - 1200 

750 - 975 

525 - 750 

300 - 525 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Tidak Baik 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator kemampuan bekerja sama karyawan 

RSK Tayu Pati pada lampiran diperoleh skor total sebesar 557, berdasarkan 

kategori indikator kemampuan bekerja sama pada tabel 4.6 termasuk kategori 

cukup baik. Berdasarkan data yang diperoleh, skor total = 557, skor maksimal 

= 1200, jadi DP = skor total : skor maksimal x 100% = 557 : 1200 x 100% = 

46,41%. Hasil penelitian tentang indikator kemampuan bekerja sama karyawan 

RSK Tayu Pati pada perhitungan di atas diperoleh hasil 46,41% dan 

berdasarkan kategori indikator kemampuan bekerja sama pada tabel 4.6 

termasuk kategori cukup baik. 
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4.1.2 Deskripsi Variabel Komitmen Organisasional 

Komitmen organisasional adalah tingkat kepercayaan dan penerimaan 

tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada 

di dalam organisasi tersebut (Malthis, 2006 : 372). Pada variabel komitmen 

organisasional digunakan 12 butir pernyataan, yang masing-masing pernyataan 

skornya antara 1 sampai 4, sehingga skor minimal = 1 x 12 x 100 = 1200, dan 

skor maksimal = 4 x 12 x 100  = 4800. Rentang skor = 4800 - 1200 = 3600. 

Interval kelas 3600 : 4 = 900, dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori 

sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Kategori Variabel Komitmen Organisasional 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

3900 - 4800 

3000 - 3900 

2100 - 3000 

1200 - 2100 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Sangat Rendah 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang komitmen organisasional RSK Tayu Pati pada 

lampiran diperoleh skor total sebesar 2303, berdasarkan kategori komitmen 

organisasional pada tabel 4.7 termasuk kategori cukup tinggi. Berdasarkan data 

yang diperoleh, skor total = 2303, skor maksimal = 4800, jadi DP = skor total : 

skor maksimal x 100% = 2303 : 4800 x 100% = 47,97%. Hasil penelitian tentang 

komitmen organisasional RSK Tayu Pati pada perhitungan di atas diperoleh hasil 

47,97% dan berdasarkan kategori variabel komitmen organisasional pada tabel 4.7 

termasuk kategori cukup tinggi. 
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Komitmen organisasional dalam kajian penelitian ini dilihat dari tiga 

indikator yaitu : affective commitment, continuance commitment, dan normative 

commitment. Secara lebih rinci deskripsi komitmen organisasional RSK Tayu Pati 

ditinjau dari tiap-tiap indikator dapat disajikan sebagai berikut ini : 

1. Affective commitment 

Affective commitment adalah suatu perasaan yang timbul apabila seorang 

karyawan ingin menjadi bagian dari suatu organisasi karena adanya ikatan 

emosional. Pada indikator ini digunakan 6 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya antara 1 sampai 4, sehingga skor minimal = 1 x 6 x 100 = 

600, dan skor maksimal = 4 x 6 x 100  = 2400. Rentang skor = 2400 - 600 = 

1800. Interval kelas 1800 : 4 = 450, dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Kategori Indikator Affective Commitment 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

1950 - 2400 

1500 - 1950 

1050 - 1500 

600 - 1050 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Sangat Rendah 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator affective commitment RSK Tayu Pati 

pada lampiran diperoleh skor total sebesar 1167, berdasarkan kategori indikator 

affective commitment pada tabel 4.8 termasuk kategori cukup tinggi. 

Berdasarkan data yang diperoleh, skor total = 1167, skor maksimal = 2400, jadi 

DP = skor total : skor maksimal x 100% = 1167 : 2400 x 100% = 48,62%. 

Hasil penelitian tentang indikator affective commitment RSK Tayu Pati pada 
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perhitungan di atas diperoleh hasil 48,62% dan berdasarkan kategori indikator 

affective commitment pada tabel 4.8 termasuk kategori cukup tinggi. 

2. Continuance commitment 

Continuance commitment adalah suatu perasaan yang bisa muncul 

apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan 

gaji dan keuntungan-keuntungan lainnya, atau karena karyawan tersebut tidak 

menemukan pekerjaan lainnya. Pada indikator ini digunakan 3 butir 

pernyataan, masing-masing pernyataan skornya antara 1 sampai 4, sehingga 

skor minimal = 1 x 3 x 100 = 300, dan skor maksimal = 4 x 3 x 100  = 1200. 

Rentang skor = 1200 - 300 = 900. Interval kelas 900 : 4 = 225, dari perhitungan 

tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Kategori Indikator Continuance Commitment 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

975 - 1200 

750 - 975 

525 - 750 

300 - 525 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Sangat Rendah 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator continuance commitment RSK Tayu 

Pati pada lampiran diperoleh skor total sebesar 569, berdasarkan kategori 

indikator continuance commitment pada tabel 4.9 termasuk kategori cukup 

tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, skor total = 569, skor maksimal = 

1200, jadi DP = skor total : skor maksimal x 100% = 569 : 1200 x 100% = 

47,41%. Hasil penelitian tentang indikator continuance commitment RSK Tayu 

Pati pada perhitungan di atas diperoleh hasil 47,41% dan berdasarkan kategori 
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indikator continuance commitment pada tabel 4.9 termasuk kategori cukup 

tinggi. 

3. Nornative commitment 

Normative commitment adalah suatu perasaan yang timbul dari nilai-nilai 

dalam diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota orgaanisasi karena 

adaanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang 

seharusnya dilakukan. Pada indikator ini digunakan 3 butir pernyataan, 

masing-masing pernyataan skornya antara 1 sampai 4, sehingga skor minimal = 

1 x 3 x 100 = 300, dan skor maksimal = 4 x 3 x 100  = 1200. Rentang skor = 

1200 - 300 = 900. Interval kelas 900 : 4 = 225, dari perhitungan tersebut dapat 

dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Kategori Indikator Normative Commitment 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

975 - 1200 

750 - 975 

525 - 750 

300 - 525 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Sangat Rendah 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator normative commitment RSK Tayu Pati 

pada lampiran diperoleh skor total sebesar 567, berdasarkan kategori indikator 

normative commitment pada tabel 4.10 termasuk kategori cukup tinggi. 

Berdasarkan data yang diperoleh, skor total = 567, skor maksimal = 1200, jadi 

DP = skor total : skor maksimal x 100% = 567 : 1200 x 100% = 47,25%. Hasil 

penelitian tentang indikator normative commitment RSK Tayu Pati pada 
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perhitungan di atas diperoleh hasil 47,25% dan berdasarkan kategori indikator 

normative commitment pada tabel 4.10 termasuk kategori cukup tinggi. 

 

4.1.3 Deskripsi Variabel Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah suatu tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang 

atas peranan dan pekerjaan dalam suatu organisasi (Robbin, 2002). Pada variabel 

kepuasan kerja digunakan 12 butir pernyataan, yang masing-masing pernyataan 

skornya antara 1 sampai 4, sehingga skor minimal = 1 x 12 x 100 = 1200, dan 

skor maksimal = 4 x 12 x 100  = 4800. Rentang skor = 4800 - 1200 = 3600. 

Interval kelas 3600 : 4 = 900, dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori 

sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Kategori Variabel Kepuasan Kerja 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

3900 - 4800 

3000 - 3900 

2100 - 3000 

1200 - 2100 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Sangat Rendah 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang kepuasan kerja RSK Tayu Pati pada lampiran 

diperoleh skor total sebesar 2383, berdasarkan kategori kepuasan kerja pada tabel 

4.11 termasuk kategori cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, skor total 

= 2383, skor maksimal = 4800, jadi DP = skor total : skor maksimal x 100% = 

2383: 4800 x 100% = 49,64%. Hasil penelitian tentang kepuasan kerja RSK Tayu 

Pati pada perhitungan di atas diperoleh hasil 49,64% dan berdasarkan kategori 

variabel kepuasan kerja pada tabel 4.11 termasuk kategori cukup tinggi. 
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Kepuasan kerja dalam kajian penelitian ini dilihat dari lima indikator yaitu : 

kepuasan terhadap atasan, kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap 

pekerjaan, kepuasan terhadap peluang promosi, dan kepuasan terhadap 

pendapatan. Secara lebih rinci deskripsi kepuasan kerja RSK Tayu Pati ditinjau 

dari tiap-tiap indikator dapat disajikan sebagai berikut ini : 

1. Kepuasan terhadap atasan 

Kepuasan terhadap atasan merupakan suatu bentuk sikap yang 

merupakan sumber kepuasan kerja atas apa yang telah diberikan atasan kepada 

semua bawahannya. Pada indikator kepuasan terhadap atasan digunakan 3 butir 

pernyataan, yang masing-masing pernyataan skornya antara 1 sampai 4, 

sehingga skor minimal = 1 x 3 x 100 = 300, dan skor maksimal = 4 x 3 x 100  

= 1200. Rentang skor = 1200 - 300 = 900. Interval kelas 900 : 4 = 225, dari 

perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Kategori Indikator Kepuasan Terhadap Atasan 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

975 - 1200 

750 - 975 

525 - 750 

300 - 525 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Sangat Rendah 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator kepuasan terhadap atasan RSK Tayu 

Pati pada lampiran diperoleh skor total sebesar 608, berdasarkan kategori 

indikator kepuasan terhadap atasan pada tabel 4.12 termasuk kategori cukup 

tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, skor total = 608, skor maksimal = 

1200, jadi DP = skor total : skor maksimal x 100% = 608 : 1200 x 100% = 
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50,66%. Hasil penelitian tentang indikator kepuasan terhadap atasan RSK Tayu 

Pati pada perhitungan di atas diperoleh hasil 50,66% dan berdasarkan kategori 

indikator kepuasan terhadap atasan pada tabel 4.12 termasuk kategori cukup 

tinggi. 

2. Kepuasan terhadap rekan kerja 

Kepuasan terhadap rekan kerja merupakan suatu bentuk sikap yang 

merupakan sumber kepuasan kerja atas apa yang telah diberikan oleh rekan 

kerja kepada karyawan yang lain. Pada indikator kepuasan terhadap rekan kerja 

digunakan 1 butir pernyataan, yang masing-masing pernyataan skornya antara 

1 sampai 4, sehingga skor minimal = 1 x 1 x 100 = 100, dan skor maksimal = 4 

x 1 x 100  = 400. Rentang skor = 400 - 100 = 300. Interval kelas 300 : 4 = 75, 

dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Kategori Indikator Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

325 - 400 

250 - 325 

175 - 250 

100 - 175 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Sangat Rendah 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator kepuasan terhadap rekan kerja RSK 

Tayu Pati pada lampiran diperoleh skor total sebesar 184, berdasarkan kategori 

indikator kepuasan terhadap rekan kerja pada tabel 4.13 termasuk kategori 

cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, skor total = 184, skor maksimal 

= 400, jadi DP = skor total : skor maksimal x 100% = 184 : 400 x 100% = 

46,00%. Hasil penelitian tentang indikator kepuasan terhadap rekan kerja RSK 
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Tayu Pati pada perhitungan di atas diperoleh hasil 46,00% dan berdasarkan 

kategori indikator kepuasan terhadap rekan kerja pada tabel 4.13 termasuk 

kategori cukup tinggi. 

3. Kepuasan terhadap pekerjaan 

Kepuasan terhadap pekerjaan merupakan suatu bentuk respon emosional 

terhadap situasi kerja. Pada indikator kepuasan terhadap pekerjaan digunakan 2 

butir pernyataan, yang masing-masing pernyataan skornya antara 1 sampai 4, 

sehingga skor minimal = 1 x 2 x 100 = 200, dan skor maksimal = 4 x 2 x 100  

= 800. Rentang skor = 800 - 200 = 600. Interval kelas 600 : 4 = 150, dari 

perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.14 Kategori Indikator Kepuasan Terhadap Pekerjaan 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

650 - 800 

500 - 650 

350 - 500 

200 - 350 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Sangat Rendah 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator kepuasan terhadap pekerjaan RSK 

Tayu Pati pada lampiran diperoleh skor total sebesar 411, berdasarkan kategori 

indikator kepuasan terhadap pekerjaan pada tabel 4.14 termasuk kategori cukup 

tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, skor total = 411, skor maksimal = 

800, jadi DP = skor total : skor maksimal x 100% = 411 : 800 x 100% = 

51,37%. Hasil penelitian tentang indikator kepuasan terhadap pekerjaan RSK 

Tayu Pati pada perhitungan di atas diperoleh hasil 51,37% dan berdasarkan 
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kategori indikator kepuasan terhadap pekerjaan pada tabel 4.14 termasuk 

kategori cukup tinggi. 

4. Kepuasan terhadap peluang promosi 

Kepuasan terhadap peluang promosi merupakan suatu hasil kerja yang 

diperoleh atau diharapkan atas prestasi yang dicapai oleh karyawan. Pada 

indikator kepuasan terhadap peluang promosi digunakan 3 butir pernyataan, 

yang masing-masing pernyataan skornya antara 1 sampai 4, sehingga skor 

minimal = 1 x 3 x 100 = 300, dan skor maksimal = 4 x 3 x 100  = 1200. 

Rentang skor = 1200 - 300 = 900. Interval kelas 900 : 4 = 225, dari perhitungan 

tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Kategori Indikator Kepuasan Terhadap Peluang Promosi 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

975 - 1200 

750 - 975 

525 - 750 

300 - 525 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Sangat Rendah 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator kepuasan terhadap peluang promosi 

RSK Tayu Pati pada lampiran diperoleh skor total sebesar 615, berdasarkan 

kategori indikator kepuasan terhadap peluang promosi pada tabel 4.15 

termasuk kategori cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, skor total = 

615, skor maksimal = 1200, jadi DP = skor total : skor maksimal x 100% = 615 

: 1200 x 100% = 51,25%. Hasil penelitian tentang indikator kepuasan terhadap 

peluang promosi RSK Tayu Pati pada perhitungan di atas diperoleh hasil 
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51,25% dan berdasarkan kategori indikator kepuasan terhadap peluang promosi 

pada tabel 4.15 termasuk kategori cukup tinggi. 

5. Kepuasan terhadap pendapatan 

Kepuasan terhadap pendapatan merupakan suatu hasil kerja yang 

diperoleh atau diharapkan karyawan sebagai balas jasa atas apa yang 

dilakukannya untuk perusahaan. Pada indikator kepuasan terhadap pendapatan 

digunakan 3 butir pernyataan, yang masing-masing pernyataan skornya antara 

1 sampai 4, sehingga skor minimal = 1 x 3 x 100 = 300, dan skor maksimal = 4 

x 3 x 100  = 1200. Rentang skor = 1200 - 300 = 900. Interval kelas 900 : 4 = 

225, dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.16 Kategori Indikator Kepuasan Terhadap Pendapatan 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

975 - 1200 

750 - 975 

525 - 750 

300 - 525 

81.25 % - 100 % 

62.50 % - 81.25 % 

43.75 % - 62.50 % 

25.00 % - 43.75 % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Sangat Rendah 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil penelitian tentang indikator kepuasan terhadap pendapatan RSK 

Tayu Pati pada lampiran diperoleh skor total sebesar 565, berdasarkan kategori 

indikator kepuasan terhadap pendapatan pada tabel 4.16 termasuk kategori 

cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, skor total = 565, skor maksimal 

= 1200, jadi DP = skor total : skor maksimal x 100% = 565 : 1200 x 100% = 

47,08%. Hasil penelitian tentang indikator kepuasan terhadap pendapatan RSK 

Tayu Pati pada perhitungan di atas diperoleh hasil 47,08% dan berdasarkan 



68 

 

kategori indikator kepuasan terhadap pendapatan pada tabel 4.16 termasuk 

kategori cukup tinggi. 

 

4.1.4 Hasil Analisis Data 

1. Persamaan Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu antara variabel bebas 

komitmen organisasional (X1) dan kepuasan kerja (X2) terhadap variabel 

terikat kinerja karyawan (Y). Hasil dari analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS 16 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.17 Hasil Output SPSS 16 Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 22.324 1.134  16.992 .000    

Komitmen 
Organisasional 

.144 .049 .372 2.950 .004 .675 .346 .252

Kepuasan 
Kerja 

.171 .052 .412 3.264 .002 .686 .378 .279

a. Dependent Variable: Kinerja
Sumber : Data primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel di atas, maka diperoleh 

persamaan regresi linear sebagai berikut :  

Y = 22,324 + 0,372 X1 + 0,412 X2 

Dari persamaan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Konstanta = 22,324. Jika variabel komitmen organisasional dan kepuasan 

kerja sama dengan nol maka besarnya kinerja karyawan adalah 22,324. 

2. Jika variabel komitmen organisasional mengalami kenaikan sebesar satu 

poin, sementara kepuasan kerja dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan kinerja karyawan sebesar 0,372. 

3. Jika variabel kepuasan kerja mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara komitmen organisasional dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan kinerja karyawan sebesar 0,412. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji t ( uji secara parsial ) 

1) Pengujian Hipotesis (H1) antara variabel komitmen organisasional (X1) 

terhadap kinerja karyawan (Y) 

H1 = komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan 

Berdasarkan hasil uji parsial untuk komitmen organisasional 

diperoleh nilai t hitung sebesar 2,950 dan dapat diketahui nilai signifikan 

komitmen organisasional sebesar 0,004 < 0,05. Jadi dapat dikatakan 

bahwa ada pengaruh yang positif komitmen organisasional terhadap 

kinerja karyawan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, 

diterima. 

2) Pengujian Hipotesis (H2) antara variabel kepuasan kerja (X2) terhadap 

kinerja karyawan (Y) 
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H2 =  kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil uji parsial untuk kepuasan kerja diperoleh nilai 

thitung sebesar 3,264 dan dapat diketahui bahwa nilai signifikan kepuasan 

kerja sebesar 0,002 < 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh 

yang positif kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dan hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini, diterima. 

b. Uji F ( uji secara simultan ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen. 

H3 = komitmen organisasional dan kepuasan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan 

Tabel 4.18 Hasil Output SPSS 16 Analisis Uji F 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan analisis pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa variabel 

komitmen organisasional dan kepuasan kerja secara simultan sebesar 36,649 

dan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi komitmen organisasional dan 

kepuasan kerja sebesar 0,000 < 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa ada 

pengaruh yang positif komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap 

ANOVAb

210.021 2 105.011 36.649 .000a

183.382 64 2.865
393.403 66

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional a.

Dependent Variable: Kinerja Karyawanb.
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kinerja karyawan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, 

diterima. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi  digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi variabel komitmen organisasional (X1) dan kepuasan kerja (X2) 

secara simultan terhadap kinerja karyawan (Y).  

1. Simultan  

Untuk menentukan nilai R², dengan melihat hasil output SPSS pada 

nilai pada kolom Adjusted R Square .  Nilai R² yang semakin besar 

(mendekati satu) menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas (X) yang 

besar terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya jika R² semakin kecil 

(mendekati nol) maka dikatakan pengaruh variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) adalah kecil. 

Tabel 4.19 Hasil Output SPSS 16 Analisis Uji Koefisien Determinasi 

(R2) 

 
  Sumber : Data primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.19 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,519, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

Model Summary b

.731 a .534 .519 1.69273 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate Sig. F Change

Change
Statistics

Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional a. 

Dependent Variable: Kinerja Karyawanb. 
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di RSK Tayu, Pati adalah sebesar 51,9%, sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 48,1% menjelaskan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain diluar model sebesar 48,1%. 

2. Parsial  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh komitmen organisasional 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial, dapat 

diketahui berdasarkan nilai kuadrat dari Correlations Partial. 

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui bahwa nilai Correlations Partial dari 

variabel komitmen organisasional sebesar 0,346 dan variabel kepuasan 

kerja sebesar 0,378, sehingga besarnya pengaruh ( R  ) komitmen 

organisasional terhadap kinerja karyawan adalah (0,346 )  = 0,1197 atau 

11,97%, sedangkan  besarnya pengaruh ( R  ) kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan adalah ( 0,378 )  = 0,1428 atau 14,28%. 

 

3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas dilakukan dengan uji kolmogrov-smirnov. Jika 

probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas kolmogrov-smirnov dengan menggunakan program 

SPSS 16.00 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.20 Hasil Output SPSS 16 Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov 
Sumber : Data primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan uji normalitas kolmogrov-smirnov terlihat dari nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,70 atau probabilitas > 0,05 maka data 

penelitian berdistribusi normal, di samping menggunakan uji kolmogrov-

smirnov, uji normalitas ini juga di dukung dari hasil gambar grafik normal 

probability plot. Apabila variabel berdistribusi normal maka penyebaran 

plot akan berada disekitar dan disepanjang garis 45 derajat. Hasil dari uji 

normalitas (grafik normal probability plot) dengan menggunakan program 

SPSS 16 adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2 Grafik Normal P Plot 

Sumber : Data primer yang diolah, 2010 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen yang terdapat dalam model hubungan yang 

sempurna. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dengan melihat 

Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF kurang 

dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari 

multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinieritas dengan menggunakan 

program SPSS 16 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.21 Hasil Output SPSS 16 Uji Multikolinieritas 
Sumber : Data primer yang diolah, 2010 

Coefficients a

.458 2.186

.458 2.186

Komitmen
Organisasional
Kepuasan Kerja

Model 
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Karyawana. 

 

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0

Expected Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized 
Residual

Dependent Variable: Kinerja Karyawan
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Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diperoleh harga toleransi untuk 

variabel komitmen organisasional sebesar 0,458 dengan VIF 2,186, untuk 

variabel kepuasan kerja diperoleh harga toleransi sebesar 0,458 dengan VIF 

2,186, karena harga toleransi kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,1 

dengan nilai VIF kurang dari 10, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak 

mengandung multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui 

pengamatan terhadap pola scatter plot yang dihasilkan melalui program 

SPSS 16. Apabila pola scatter plot membentuk pola tertentu, maka model 

regresi memiliki gejala heteroskedastisitas. Munculnya gejala 

heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penaksir dalam model regresi tidak 

efisien dalam sampel besar maupun kecil. 

Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bebas 

heteroskedastisitas sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi 

kinerja karyawan berdasarkan masukan variabel bebas atau independen 

komitmen organisasional dan kepuasan kerja. Hasil dari uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan program SPSS 16 adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 3 Hasil Output SPSS 16 Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh scatter plot yang tidak 

membentuk pola tertentu, maka model regresi tidak memiliki gejala 

heteroskedastisitas. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas 

bahwa secara simultan maupun secara parsial semua variabel bebas (komitmen 

organisasional dan kepuasan kerja) dapat mempengaruhi variabel terikat (kinerja) 

pada RSK Tayu Pati. Adapun pengaruh dari komitmen organisasional dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja tersebut adalah positif, dimana setiap peningkatan 

komitmen organisasional dan kepuasan kerja selalu diikuti dengan meningkatnya 

kinerja karyawan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut :  

 

  
Regression Standardized Predicted Value

3210-1-2

Regression Studentized

Residual

4

2

0

-2

Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja Karyawan
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4.2.1 Pengaruh Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan 

RSK Tayu, Pati 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komitmen organisasional 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan RSK Tayu Pati. Komitmen 

organisasional terhadap kinerja karyawan berada pada kategori baik. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai rata-rata persentase yang baik pada tiap indikator komitmen 

organisasional. Sebagian besar responden menyatakan senang menghabiskan sisa 

karir di RSK Tayu Pati, karyawan bangga dan mempunyai rasa memiliki yang 

kuat terhadap RSK Tayu Pati, karyawan mempunyai visi dan misi yang sama 

dengan RSK Tayu Pati, karyawan merasa sudah lama bekerja di RSK Tayu Pati, 

serta karyawan percaya terhadap kesetiaan pada satu perusahaan yaitu RSK Tayu 

Pati. 

Sebuah perusahaan tak ubahnya seperti organisasi yang di dalamnya 

terdapat struktur organisasi seperti pimpinan atau atasan dan bawahan atau anak 

buah, di dalam perusahaan, komitmen antara pimpinan atau bawahan akan saling 

terkait dimana kerja sama dan loyalitas antara pimpinan dan bawahan dapat 

mengakibatkan kinerja meningkat. Dalam hal ini komitmen dan ikatan emosional 

yang kuat terhadap perusahaan mempunyai peran penting dalam peningkatan 

kinerja. Komitmen seorang karyawan yang tinggi akan berpengaruh pada kinerja 

karyawan.  
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4.2.2 Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan RSK Tayu, 

Pati 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepuasan kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan RSK Tayu Pati. Kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-

rata persentase yang baik pada tiap indikator kepuasan kerja. Sebagian besar 

responden menyatakan pimpinan berlaku adil dalam perusahaan, karyawan 

bekerja sama baik dengan rekan kerja, karyawan mendapatkan gaji yang 

mencukupi kebutuhan hidup, pekerjaan yang dilakukan memberikan kepastian 

karir untuk karyawan, dan peluang promosi yang diberikan oleh atasan kepada 

bawahan bisa memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik yang akan 

menimbulkan adanya kepuasan dari diri karyawan tersebut dan akhirnya akan 

berdampak pada peningkatan kinerja karyawan.  

 

4.2.3 Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan RSK Tayu, Pati 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komitmen organisasional dan 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan RSK Tayu Pati. 

Komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan berada 

pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata persentase yang baik 

pada tiap indikator kinerja karyawan. Sebagian besar responden menyatakan akan 

selalu menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, akan 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan mampu bekerja sama dengan rekan 
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kerja baik dengan atasan, rekan kerja ataupun dengan bawahan yang akan 

membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kinerja karyawan 

merupakan faktor penting yang harus terus dijaga oleh perusahaan karena untuk 

menilai keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari bagaimana karyawan 

bekerja melalui hasil kerjanya, untuk mendapatkan hasil kerja yang baik harus 

didukung oleh komitmen organisasional untuk memunculkan sikap loyalitas 

karyawan dan kepuasan kerja yang tinggi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh positif secara parsial variabel komitmen organisasional 

terhadap kinerja karyawan RSK Tayu Pati, sehingga jika komitmen 

organisasional baik maka kinerja akan meningkat, sebaliknya jika komitmen 

organisasional kurang baik maka kinerja akan turun. 

2. Ada pengaruh positif secara parsial variabel kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan RSK Tayu Pati, sehingga jika kepuasan kerja baik maka kinerja 

akan meningkat, sebaliknya jika kepuasan kerja kurang baik maka kinerja 

akan turun. 

3. Ada pengaruh positif secara simultan variabel komitmen organisasional dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan RSK Tayu Pati, sehingga jika 

komitmen organisasional dan kepuasan kerja baik maka kinerja akan 

meningkat, sebaliknya jika komitmen organisasional dan kepuasan kerja 

kurang baik maka kinerja akan turun. 

 

B. Saran  

Saran yang dapat diajukan berdasarkan dari kesimpulan di atas adalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagi perusahaan  

a. Berdasarkan hasil analisis deskriptif hal yang perlu ditingkatkan adalah 

kuantitas pekerjaan misalnya dengan cara : 1) Menciptakan suasana kerja 

yang lebih menyenangkan; 2) Mengarahkan karyawan untuk meningkatkan 

hasil kerja seperti: adanya sistem penilaian kinerja bulanan; 3) Mampu 

memotivasi karyawan ketika karyawan merasa khawatir dengan hasil kerja 

seperti: menambahkan pelatihan-pelatihan kepada para karyawan untuk 

meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kreativitas dalam bekerja. 

b. Pimpinan hendaknya berusaha untuk memberikan perhatian berupa 

penghargaan yang dapat diwujudkan dalam bentuk yang sangat sederhana 

yaitu pujian atas prestasi. Hal ini berpengaruh besar terhadap kinerja 

karyawan. Pimpinan harus terus berusaha meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan melalui pelatihan-pelatihan atau memberi kesempatan 

menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

2. Bagi peneliti lebih lanjut 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang sama, disarankan 

mencermati variabel independen yang mempengaruhi komitmen organisasional 

untuk meningkatkan kinerja karyawan, misalnya dukungan sosial, job 

enrichment, selain itu dapat juga dilakukan pada objek yang lebih luas lagi, 

tidak hanya memusatkan pada pegawai swasta namun juga dapat melibatkan 

pegawai negeri. Hal ini dengan maksud untuk lebih dapat menggambarkan 

sistem dan proses organisasional serta untuk perbandingan antara perilaku 

pegawai swasta dan pegawai negeri yang memiliki karakteristik berbeda.  
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Hasil Analisis Validitas dan reliabilitas Komitmen 
Organisasional 
 

 
 

 
 

 
 
  

Item-Total Statistics

32.3000 33.734 .604 .715 .856
32.3333 32.575 .646 .629 .852
32.3667 34.033 .546 .525 .859
32.1667 33.868 .475 .595 .863
31.8667 34.464 .550 .675 .859
32.2667 33.237 .515 .616 .861
32.6000 32.938 .623 .695 .854
32.4000 34.041 .434 .582 .866
32.3000 36.148 .294 .608 .871
32.4333 32.047 .690 .531 .850
32.7000 34.217 .522 .519 .860
32.5000 32.190 .713 .693 .849
32.1667 34.006 .431 .449 .866

KO1 
KO2 
KO3 
KO4 
KO5 
KO6 
KO7 
KO8 
KO9 
KO10
KO11
KO12
KO13

Scale Mean if 
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item 

Deleted

Reliability Statistics

.868 .870 13

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid 
Excluded a
Total 

Cases 
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Hasil Analisis Validitas dan reliabilitas Kepuasan Kerja 
 

 
 

 
 

 
 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Item-Total Statistics

33.6000 35.834 .448 .685 .887
33.4000 35.697 .522 .753 .884
33.8000 32.097 .702 .701 .875
33.6000 34.110 .505 .659 .886
33.6333 35.826 .557 .545 .883
33.1333 37.775 .179 .606 .899
33.0667 35.306 .435 .534 .888
33.2667 34.409 .648 .774 .879
33.7000 32.907 .824 .851 .870
33.7333 32.961 .648 .666 .878
33.7667 29.220 .834 .895 .866
33.7333 34.616 .580 .702 .881
33.5667 32.806 .708 .810 .875

KK14
KK15
KK16
KK17
KK18
KK19
KK20
KK21
KK22
KK23
KK24
KK25
KK26

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Reliability Statistics

.889 .889 13

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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Hasil Analisis Validitas dan reliabilitas Kinerja 
 

 
 

 
 

 
 
 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Item-Total Statistics

37.8333 24.557 .545 .792 .774 
38.1667 23.661 .513 .722 .774 
37.9667 25.137 .514 .577 .778 
38.0333 24.930 .407 .738 .784 
38.1667 26.420 .211 .666 .798 
37.9000 23.955 .652 .703 .767 
37.8000 24.510 .403 .761 .784 
37.7667 24.668 .534 .703 .775 
38.1333 23.913 .374 .601 .789 
38.4667 26.257 .107 .539 .817 
38.1000 23.748 .451 .551 .780 
37.5333 23.913 .605 .789 .769 
37.4667 25.706 .391 .791 .786 
37.9333 25.099 .387 .643 .785 

K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted 

Reliability Statistics

.796 .816 14

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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