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PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN
ORGANISASI KARYAWAN GENERASI Y PT. INDOMARCO
PRISMATAMA KOTA SEMARANG
Agsita Lara Safitri Garnis

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi
terhadap komitmen organisasi pada karyawan. Hipotesis ini adalah iklim organisasi
memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap komitmen organisasi. Subjek
dalam penelitian ini berjumlah 166 orang karyawan generasi Y pada 20 gerai
Indomaret Kota Semarang. Kedua skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah
skala yang disusun oleh peneliti dengan reliabilitas skala iklim organisasi sebesar
0,871, sedangkan untuk reliabilitas skala komitmen organisasi sebesar 0,906.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang
menunjukkan signifikansi 0,000 (p < 0,05), hasil analisis menunjukkan bahwa
seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima. Diketahui bahwa nilai standardized
coefficients (ᵝ) sebesar 0,624, sehingga adanya hubungan yang positif antara iklim
organisasi dengan komitmen organisasi.
Kata kunci : Iklim Organisasi, Komitmen Organisasi, dan generasi Y
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THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CLIMATE ON THE
ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF Y GENERATION
EMPLOYEES OF PT. INDOMARCO PRISMATAMA
SEMARANG CITY
Agsita Lara Safitri Garnis

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of organizational
climate on organizational commitment to employees. The hypothesis was that
organizational climate had a significant positive effect on organizational
commitment. The subjects in this study were amounted to 166 Y generation
employees at 20 Indomaret outlets in Semarang City. The two scales used in this
study were the scales compiled by researchers with organizational climate scale
reliability of 0.871, while for organizational commitment scale reliability of 0.906.
The hypothesis testing was done by using simple regression analysis which showed
the significance of 0,000 (p <0,05), the result of the analysis showed that the
hypothesis in this research was accepted. It was known that the value of
standardized coefficients (ᵝ) is 0.624, thus there was a positive relationship between
organizational climate and organizational commitment.
Keywords: Organizational Climate, Organizational Commitment, and Y Generation
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
PT. Indomarco Prismatama merupakan sebuah perusahaan retail
waralaba terbesar di Indonesia yang tersebar di Sumatera, Sulawesi, Madura,
Bali, Lombok, Kalimantan, dan Jawa, salah satunya yaitu Kota Semarang. PT.
Indomarco Prismatama Kota Semarang memiliki karyawan sebanyak 3000
yang berusia 18 tahun sampai 55 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan
HRD PT. Indomarco Prismatama Kota Semarang pada 4 September 2017,
terdapat tingkat turn over yang sangat tinggi yaitu sebanyak 200 pekerja
khususnya karyawan generasi Y pada departement delivery center dan gerai
(pertokoan) periode 2016/2017. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang
cukup besar bagi perusahaan sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar
untuk merekrut karyawan baru.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh perusahaan untuk menanggulangi
tingginya turn over pada perusahaan, seperti mendatangi SMK dan
DISNAKER. Setelah menjalankan promosi di beberapa SMK, kemudian MoU
(Memorandum of Understanding) digunakan sebagai perjanjian pendahuluan
setelah siswa telah selesai melaksanakan ujian dan perusahaan akan segera
mengadakan perekrutan. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan keadaan
perusahaan akibat turn over yang tinggi pada karyawan generasi Y yang akan
meninggalkan perusahaan. Perusahaan menginginkan adanya komitmen dalam
1
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berorganisasi yang di miliki oleh masing-masing karyawannya. Dengan
demikian, kasus ini menjadi hal yang serius bagi perusahaan.
Karyawan generasi Y merupakan salah satu sumber daya manusia
penggerak organisasi yang memiliki pengaruh dalam stabilitas perkembangan
perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sebagai pihak yang berkepentingan
harus memperhatikan kebutuhan karyawannya yang bersifat fisik dan materi,
maupun kebutuhan yang bersifat psikologis seperti rasa nyaman, kepuasan,
penghargaan, dan kondisi psikologis lainnya. Terabaikannya kebutuhan
karyawan akan menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perusahaan.
Menurut penelitian Mobbley (1986) akibat yang ditimbulkan jika perusahaan
mengabaikan kepentingan dan kebutuhan karyawannya yaitu adanya
penurunan kinerja dan produktivitas, performansi kerja, kedisiplinan kerja yang
menimbulkan kecenderungan untuk mengalami kecelakaan kerja, dan
tingginya tingkat turn over dalam perusahaan.
Stringer (dalam Wirawan, 2008; 126) menyatakan bahwa iklim
organisasi merupakan persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai, terutama
yang memunculkan motivasi, sehingga memiliki pengaruh langsung terhadap
kinerja anggota organisasi. Iklim yang kondusif dengan disertai dengan
kepuasan kerja yang tinggi akan menumbuhkan rasa komitmen karyawan yang
tinggi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Susanty (2012) yang mengatakan
bahwa iklim organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen
karyawan.

Semakin

baik

iklim

meningkatkan komitmen karyawan.

organisasi,

maka

semakin

mampu
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Berdasarkan penelitian Putu Suarningsih (2013) iklim organisasi
berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasional. Persepsi
lingkungan kerja yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah kondisi
psikologis di sekitar karyawan yang berhubungan dengan kebijakan dan
peraturan, tangggung jawab, pengakuan, dukungan, struktur, standar serta
kepemimpinan yang dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan
tugasnya. Persepsi karyawan yang positif mengenai peraturan, kepemimpinan
dan dukungan, menyebabkan karyawan merasa memiliki kewajiban untuk tetap
bertahan. Kemudian, pada penelitian Putu Dina (2016) terdapat pengaruh
positif

iklim

organisasi

terhadap

komitmen

organisasional.

Hal

ini

menunjukkan semakin tinggi tingkat iklim organisasi maka semakin tinggi
komitmen organisasional.
Veera Lakshmi & Simarmata Nicholas (2015) mengatakan bahwa
perusahaan ritel yang memiliki iklim positif akan membuat karyawan menjadi
lebih betah mengerjakan pekerjaannya, tidak peduli seberapa banyak pekerjaan
yang harus diselesaikan. Selain itu, karyawan yang teridentifikasi tugasnya
dengan baik serta mendapat dukungan oleh perusahaannya akan meningkatkan
rasa nyaman dalam bekerja (Utami, 2010). Dengan demikian, perusahaan ritel
cenderung menunjukkan iklim organisasi yang positif atau kondusif.
Terabaikannya kepentingan dan kebutuhan karyawan dalam perusahaan
menimbulkan perasaan keterikatan karyawan yang kurang dengan perusahaan
tempat karyawan bekerja (Armstrong, 1999). Hal tersebut dapat menunjukkan
rendahnya komitmen karyawan terhadap perusahaan. Mowday dkk (dalam
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Kusuma dkk, 2016) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan
yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan
dirinya dalam bagian organisasi. Mowday et.al (dalam Kustianto, 2015)
mengatakan bahwa komitmen karyawan dikenal sebagai pendekatan sikap
terhadap organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan mengikuti
perkembangan dan bekerja dalam organisasinya walaupun dalam keadaan baik
atau buruk. Akan tetapi, karyawan yang memiliki komitmen rendah akan
bekerja tidak maksimal dan akan meninggalkan suatu organisasi. Komitmen
organisasi yang tinggi harus dimiliki oleh karyawan agar perusahaan dapat
berjalan dengan efektif dan efisien.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi
menurut Luthans (dalam Kusuma dkk, 2016) seperti usia dan masa jabatan
dalam organisasi atau perusahaan. Selain itu, bentuk pekerjaan dan gaya
kepemimpinan dalam perusahaan, dan beberapa variabel lingkungan kerja
seperti ketidakjelasan peran dalam pekerjaan, cakupan tugas-tugas dalam
pekerjaan, dan konflik peran. Selain itu dampak rendahnya komitmen
organisasi pada karyawan yaitu kinerja yang menurun, tingkat absensi, dan
turn over.
Berdasarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki, PT.
Indomarco Prismatama menghadapi tantangan yang serupa dalam mengelola
sumber daya manusianya, khusunya Gen Y yang memiliki stereotipe “kutu
loncat”. Perusahaaan tersebut memiliki karyawan berusia 18 tahun sampai 55
tahun yang dapat di golongkan pada berbagai generasi, salah satunya yaitu
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generasi Y yang berusia 18 tahun sampai 38 tahun. Hal tersebut menjadi
tantangan bagi PT. Indomarco Prismatama menyadari adanya karakteristik gen
Y dalam perusahaannya yaitu sering menggunakan teknologi komunikasi,
senang merancang ide-ide dengan mudah dan praktis, mudah bosan, dan
kurang memiliki komitmen.
Howe & Strauss (1991) beranggapan bahwa dasar pengelompokkan
generasi dibagi berdasarkan kesamaan rentang waktu kelahiran dan kesamaan
kejadian-kejadian historis. Beberapa hasil penelitian membandingkan secara
konsisten perbedaan generasi sejak tahun 1950 hingga awal tahun 2000.
Bencsik, Csikos & Juhez (2016) menunjukkan adanya perbedaan karakteristik
dari tiga kelompok generasi, yaitu generasi baby boomers, generasi X, Y dan
Z. Generasi Y merupakan generasi kelahiran 1980-1995 yang sering disebut
sebagai generasi milenium atau millenial. Generasi ini memiliki karakteristik
individu yang lebih terbuka, aktif menggunakan media sosial, dan komunikatif
(Lyons, 2004). Seiring perkembangan zaman, komposisi penduduk masingmasing generasi semakin berubah. Dengan demikian, komposisi generasi baby
boomers mulai menurun. Hal tersebut dikarenakan kelompok generasi X dan Y
memiliki usia produktif dan komposisi angkatan kerja dengan angka tertinggi.
Saat ini keberadaan gen Y sangat dipengaruhi oleh teknologi. Mereka dengan
mudah dan cepat mendapatkan informasi sehingga mempengaruhi cara mencari
informasi, memecahkan masalah, dan berkomunikasi dengan orang lain.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, jumlah penduduk
Indonesia sebanyak 258.000.000 jiwa. Proporsi penduduk tersebut terdiri dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6

laki-laki sebanyak 129.980.000 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan
sebanyak 128.710.000 orang. Selain itu, populasi penduduk Indonesia saat ini
lebih didominasi oleh kelompok umur produktif yakni 15 sampai 34 tahun.
Jarot (2016:55) mengatakan bahwa adanya karakteristik generasi Y,
yaitu bersifat serba cepat, kreatif, egaliter, modern, dididik dalam sistem yang
terbuka, dan mengandalkan kolektifitas. Disisi lain, generasi ini memiliki
karakteristik negatif berupa kurang tanggung jawab, komitmen kurang, santai,
emosional, dan luwes. Hal tersebut sejalan dengan pemberitaan media online
mengenai anggapan generasi baby boomers kepada gen Y yang memberikan
kesan sebagai generasi yang tidak terlalu membanggakan dikarenakan
memiliki beberapa ciri negatif seperti kurang merasa bersyukur, egosentris,
individualisme yang sangat tinggi, dan mudah bosan (Femina, 2013).
Generasi Y tentunya memiliki keinginan untuk bekerja di sebuah
perusahaan yang sesuai dengan karakteristik pribadinya. Perusahaan startup
merupakan suatu perusahaan yang sistem kerjanya sudah mengikuti generasi
Y, yaitu memiliki fleksibelitas waktu kerja, kultur perusahaan yang santai dan
bersahabat, menggunakan pakaian non-formal, dan karyawannya ahli dalam
bidang teknologi (IDNTIMES, 2016). Akan tetapi, perusahaan konvensional
merupakan perusahaan yang masih menetapkan jam kerja menurut Depnaker
yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 77 sampai 85,
yaitu delapan jam setiap harinya. Kemudian masih menggunakan pakaian
formal dan terkadang tidak terlalu ahli dalam bidang teknologi (Sleekr, 2017).
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Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melaksanakan penelitian di PT.
Indomarco Prismatama Kota Semarang untuk mengetahui komitmen yang
dimiliki oleh karyawan generasi Y, terutama karyawan gerai Indomaret Kota
Semarang. Alasan peneliti memilih karyawan gerai Indomaret Kota Semarang
sebagai subjek penelitian karena tingkat turn over yang cukup tinggi pada
departement tersebut. Selain itu, peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh
iklim organisasi terhadap komitmen organisasi karyawan generasi Y PT.
Indomarco Prismatama Kota Semarang.
B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang tersebut, maka masalah pokok yang
dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah ada
pengaruh positif antara iklim organisasi terhadap komitmen organisasi pada
karyawan generasi Y PT. Indomarco Prismatama Kota Semarang?”
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui atau tidak
adanya pengaruh positif antara iklim organisasi dengan komitmen organisasi
pada karyawan generasi Y PT. Indomarco Prismatama Kota Semarang.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi di bidang
Psikologi Industri dan Organisasi mengenai pengaruh iklim organisasi
terhadap komitmen organisasi karyawan generasi Y PT. Indomarco
Prismatama Kota Semarang.
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2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi
perusahaan mengenai iklim organisasi terhadap karyawan generasi Y dan
memberikan gambaran kepada perusahaan sejauh mana karyawan mereka
memiliki komitmen dalam berorganisasi. Perusahaan dapat melakukan
evaluasi dengan karyawan terkait dengan iklim organisasi dan komitmen
organisasi. Sehingga dapat meminimalisir ternjadinya turn over pada
generasi

Y

PT.

Indomarco

Prismatama

Kota

Semarang.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. KOMITMEN ORGANISASI
Sumber daya manusia merupakan tenaga kerja profesional yang
berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Ketika
mencari SDM bagi perusahaannya, mereka memiliki tiga indikator komitmen
organisasional yaitu memiliki kemauan dalam bekerja, kesetiaan, dan memiliki
kebanggaan pada organisasinya Lincoln (dalam Bashaw & Grant, 1994).
Berikut akan dijelaskan mengenai berbagai pengertian komitmen
organisasi dan komponen komitmen organisasi. Kemudian akan dijelaskan
mengenai penelitian terkait dan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen
organisasi.
1. Komitmen Organisasi
Meyer and Allen (1997) mendefinisikan bahwa komitmen merupakan
perasaaan

atau

ikatan

emosional

seseorang

terhadap

organisasi,

pertimbangan untung rugi ketika meninggalkan organisasi, dan kewajiban
moral untuk tetap bersama organisasi. Pendapat yang hampir serupa
dikemukakan oleh O’Reilly (1989) yang mengatakan bahwa komitmen
karyawan pada organisasi sebagai ikatan psikologis individu terhadap
organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan, dan perasaan
percaya terhadap nilai-nilai organisasi.

9
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Robbins (2000) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai
suatu sikap yang merefleksikan perasaan suka atau tidak suka dari karyawan
pada organisasi. Pendapat yang hampir serupa dikemukakan oleh Minner
(1997) mendefiniskan komitmen organisasional sebagai sebuah sikap,
memiliki ruang lingkup yang lebih global daripada kepuasan kerja, karena
komitmen organisasional menggambarkan pandangan organisasi secara
keseluruhan, bukan hanya aspek pekerjaan saja.
Lincoln (dalam Bashaw & Grant, 1994) mendefinisikan bahwa
komitmen organisasional mencakup kebanggaan anggota, kesetiaan anggota,
dan kemauan anggota pada organisasi. Pendapat yang hampir serupa
dikemukakan oleh Blau & Boal (dalam Knoop, 1995) menyebutkan bahwa
komitmen organisasional sebagai keberpihakan dan loyalitas karyawan
terhadap organisasi dan tujuan organisasi.
Wiener (1982) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi di
definisikan sebagai dorongan dari dalam individu untuk melakukan sesuatu
agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Pendapatan
yang hampir serupa dikemukakan oleh Mowday, Steers dan Porter (1982)
mengatakan bahwa komitmen organisasional keinginan anggota organisasi
untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia
berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
komitmen organisasi merupakan ikatan psikologis karyawan terhadap
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organisasi serta adanya pertimbangan keuntungan yang menumbuhkan
keterlibatan dan kesungguhan membangun organisasi yang memunculkan
perasaan ingin tetap menjadi bagian organisasi.
2. Komponen Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi telah dikonseptualisasikan oleh Meyer dan
Allen (1990) memiliki tiga komponen yaitu :
a. Komitmen Afektif (Affective Commitment) mengacu pada keterikatan
emosional, identifikasi, dan keterlibatan karyawan pada organisasi.
Karyawan yang memiliki komitmen afektif kuat akan terus bekerja
dalam organisasi dikarenakan mereka ingin (want to) melakukan hal
tersebut
b.

Komitmen Bersinambung (Continuance Commitment) mengacu pada
pertimbangan untung rugi jika karyawan meninggalkan organisasi.
Dengan demikian, karyawan yang bekerja berdasarkan komitmen
bersinambungan tersebut bertahan dalam organisasi karena mereka
butuh (need to) melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan.

c.

Komitmen Normatif (Normative Commitment) mencerminkan Perasaan
wajib dalam diri karyawan untuk tetap bekerja dalam organisasi. Hal
tesebut yang berarti bahwa karyawan yang memiliki komitmen normatif
merupakan karyawan yang merasa wajib (ought to) bertahan dalam
organisasi.
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Komitmen Organisasi
Komitmen karyawan pada organisasi tidak begitu saja tetapi melalui
proses yang cukup panjang dan bertahap. Komitmen karyawan pada
organisasi juga ditentukan oleh sejumlah faktor. Steers (dalam Sopiah, 2008;
163) mengidentifikasi adanya beberapa 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 sekerja. (3) Pengalaman kerja, seperti
keterandalan organisasi di masa lampau dan cara pekerja-pekerja lain
mengutarakan dan membicarakan perasaannya mengenai organisasi.
Steers & Porter (dalam Sopiah, 2008) mengemukakan bahwa ada
sejumlah faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi pada karyawan,
yaitu :
1. Faktor personal yang meliputi job expectations, psycholigical
contract, job choice factors, karakteristik personal. Keseluruhan
faktor ini akan membentuk komitmen awal.
2. Faktor organisasi, meliputi initial works experiences, job scope,
supervision, goal consistency organizational. Semua faktor tersebut
akan memunculkan dan membentuk tanggungjawab.
3. Non-organizational factors, meliputi availability of alternative jobs.
Faktor yang bukan berasal dari dalam organisasi, misalnya tidak ada
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alternatif pekerjaan lain. Sehingga, jika ada dan lebih baik, maka
karyawan akan meninggalkannya.
Komitmen organisasi merupakan salah satu variabel psikologis
yang dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor organisasi. Shultz &
Schultz (1990) mengemukakan bahwa faktor individu dan organisasi
dapat meningkatkan komitmen terhadap perusahaan. Faktor individu
tersebut antara lain usia, tingkat pendidikan, lamanya bekerja, tingkat
motivasi kerja, dan kemjuan karir. Selanjutnya, faktor organisasi yang
dapat meningkatkan komitmen antara lain sikap positif terhadap
kelompok kerja, otonomi, kesempatan untuk menerapkan keterampilan
dan kemampuan pada pekerjaan. Selain itu, faktor lain yang
menyebabkan komitmen pada perusahaan adalah jumlah anak yang
bersekolah, rencana pensiun, persahabatan dalam komunitas, dan
kepemilikan rumah pribadi.
David (dalam Minner, 1997) mengemukakan beberapa faktor
yang mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu :
1. Faktor personal, misalnya jenis kelamin, usia, pengalaman kerja,
tingkat pendidikan, dan kepribadian.
2. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam
pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, dan tingkat kesulitan
dalam pekerjaan.
3. Karakteristik struktur, misalnya besar atau kecilnya organisasi,
bentuk organisasi seperti sentralisasi atau desentralisasi, kehadiran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14

serikat pekerja dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi
terhadap karyawan.
4. Pengalaman kerja merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh
terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Karyawan
yang baru beberapa tahun bekerja dan karyawan yang sudah
bertahun-tahun bekerja tentunya memiliki tingkat komitmen yang
berbeda-beda.
Mayer dan Allen (1990) membagi faktor penyebab komitmen
organisasi berdasarkan ketiga komponen komitmen organisasi.
Pertama, anteseden komitmen afektif terdiri dari karakteristik pribadi,
karakteristik jabatan, pengalaman kerja, serta karakteristik struktural.
Karakteristik struktural meliputi besarnya organisasi, kehadiran serikat
kerja, luasnya kontrol, dan sentralisasi otoritas. Dari empat faktor
penyebab tersebut, anteseden yang paling berpengaruh adalah
pengalaman kerja, terutama pengalaman atas kebutuhan psikologis
untuk merasa aman dalam organisasi dan kompeten dalam menjalankan
peran kerja.
Berdasarkan beberapa faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional adalah
1. Faktor personal
2. Faktor organisasional
3. Faktor yang bukan dari dalam organisasional
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B. IKLIM ORGANISASI
1. Pengertian Iklim Organisasi
Iklim organisasi didefinisikan oleh Tagiuri & Litwin (1968) sebagai
kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif terus berlangsung,
dialami oleh anggota organisasi yang mempengaruhi perilaku mereka dan
dapat dilukiskan dalam pengertian satu set karakteristik atau sifat organisasi.
Stringer (dalam Wirawan, 2007;121) mengatakan bahwa iklim
organisasi adalah persepsi masuk akal atau dapat dinilai, terutama
memunculkan motivasi, sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap
kinerja anggota organisasi. Pendapat yang hampir serupa mengenai iklim
organisasi dikemukakan oleh Robert G. Owen (1991), ia berpendapat bahwa
iklim organisasi sebagai studi persepsi individu mengenai berbagai aspek
lingkungan organisasinya.
Litwin & R. A. Stringer (1968) mendefinisikan iklim organisasi
sebagai konsep yang melukiskan sifat subjektif atau kualitas lingkungan
organisasi. Pendapat yang hampir serupa mengenai iklim organisasi
dikemukakan oleh Stringer (dalam Wirawan, 2007;122), ia berpendapat
bahwa iklim organisasi sebagai koleksi dan pola lingkungan yang
menentukan munculnya motivasi..
Wirawan (2007;122) mengatakan bahwa iklim organisasi adalah
persepsi anggota organisasi dan mereka yang secara tetap berhubungan
dengan organisasi mengenai apa yang ada atau terjadi di lingkungan internal
organisasi secara rutin, yang mempengaruhi sikap dan perilaku organisasi
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dan kinerja anggota organisasi yang kemudian menentukan kinerja
organisasi. Pendapat yang hampir serupa mengenai iklim organisasi
dikemukakan oleh Furnham dan Goodstein (dalam Wirawan, 2007;122), ia
menjelaskan bahwa iklim organisasi adalah sebuah persepsi dalam
bagaimana hal-hal berlangsung dalam lingkungan organisasi
Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa iklim organisasi merupakan persepsi dan perilaku pekerja
yang melukiskan kualitas lingkungan internal organisasi yang mempengaruhi
sikap dan perilaku organisasi dalam bekerja yang memunculkan motivasi.
2. Dimensi Iklim Organisasi
Stringer (Wirawan, 2007:131) berpendapat bahwa karakteristik atau
dimensi iklim organisasi mempengaruhi motivasi anggota organisasi untuk
berperilaku tertentu. Oleh karena itu, iklim organisasi dapat dilukiskan dalam
pengertian dimensi tersebut. Ia mengatakan bahwa untuk mengukur iklim
organisasi terdapat enam dimensi yang diperlukan, yaitu :
a.

Struktur (stucture) organisasi merefleksikan perasaan diorganisasi
secara baik dan mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas
dalam lingkungan organisasi. Struktur tinggi jika anggota organisasi
merasa pekerjaan mereka didefinisikan secara baik. Struktur rendah
jika mereka merasa tidak ada kejelasan mengenai siapa yang
melakukan tugas dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

b.

Standar-standar ( standards) dalam suatu organisasi dapat mengukur
tekanan perasaan untuk meningkatkan kinerja dan derajat kebanggaan
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yang dimiliki oleh anggota organisasi dalam melakukan pekerjaan
dengan baik. Standar-standar tinggi artinya anggota organisasi selalu
berupaya mencari jalan untuk meningkatkan kinerja. Standar-standar
rendah merefleksikan harapan yang lebih rendah bagi kinerja
karyawan.
c.

Tanggung jawab (responsibility) merefleksikan perasaan karyawan
bahwa mereka menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan tidak
memerlukan keputusannya dilegitimasi oleh anggota organisasi
lainnya. Pesepsi tanggung jawab tinggi menunjukkan bahwa anggota
organisasi merasa didorong untuk memecahkan problemnya sendiri.
Tanggung jawab rendah menunjukkan bahwa pengambilan risiko dan
percobaan terhadap pendekatan baru tidak diinginkan.

d.

Penghargaan (reward) mengindikasikan perasaan bahwa karyawan
dihargai atas pekerjaan yang baik. Penghargaan merupakan ukuran
penghargaan

yang dihadapkan dengan kritik dan hukuman atas

penyelesaian pekerjaan. Iklim organisasi yang menghargai kinerja
berkarakteristik keseimbangan, yaitu imbalan dan kritik. Penghargaan
rendah diartikan sebagai penyelesaian pekerjaan dengan baik kemudian
diberi imbalan secara tidak konsisten.
e.

Dukungan (support) merupakan perasaan percaya dan saling
mendukung yang terus berlangsung di antara anggota kelompok kerja.
Dukungan tinggi jika anggota organisasi merasa bahwa mereka bagian
tim yang berfungsi dengan baik dan merasa memperoleh bantuan dari
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atasannya, jika mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas. Jika
dukungan rendah, anggota organisasi merasa terisolasi atau tersisih
sendiri.
f.

Komitmen (commitment) merupakan perasaan bangga terhadap
organisasinya dan derajat keloyalan terhadap pencapaian tujuan
organisasi. Perasaan komitmen yang kuat berasosiasi dengan loyalitas
personal. Level rendah komitmen artinya karyawan merasa apatis
terhadap organisasi dan tujuannya.

C. Generasi Y
Noble & Schwe (2003) mengatakan bahwa pemahaman mengenai
pengelompokkan generasi dipengaruhi oleh kejadian-kejadian bersejarah yang
berkaitan dengan budaya masing-masing generasi di berbagai wilayah.
Sehingga terciptanya generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, dan
generasi Z.
Generasi baby boomers merupakan kelompok tenaga kerja yang lahir
pada tahun 1946-1960, yang berorientasi pada waktu dan cenderung
matrealistis (Howe & Strauss, 1991). Sedangkan Gen X adalah mereka yang
lahir pada tahun 1960-1980. Generasi ini lahir pada awal penggunaan PC
(Personal Computer), video games, tv kabel, dan internet. Generasi ini
memiliki ciri-ciri pekerja keras, mampu beradaptasi, mandiri dan loyal
(Jurkiewicz, 2000). Kemudian, menurut Bencsik, Cskos, dan Juhez (2016), gen
Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1995-2010. Generasi ini disebut sebagai
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iGeneration, generasi net atau generasi internet. Generasi ini memiliki
kesamaan dengan generasi Y. Segala aktivitas yang dilakukan generasi Z
berkaitan dengan dunia maya, karena sejak dini mereka sudah mengenal
teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung
berpengaruh terhadap kepribadian mereka.
Gen Y yaitu generasi yang lahir pada tahun 1980-1995, biasanya
disebut dengan generasi millenial atau milenium. Ide-ide generasi Y mulai
dilibatkan pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993.
Generasi ini sering menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email,
SMS, instant messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter, dapat
dikatakan generasi ini tumbuh pada era internet booming (Lyons, 2004).
Kemudian dijelaskan kembali oleh Lyons (2004) mengenai ciri-ciri dari
generasi Y adalah memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda, pola
komunikasinya sangat terbuka dibandingkan dengan generasi-generasi
sebelumnya, pengguna media sosial yang fanatik, terbuka pada pandangan
politik dan ekonomi sehingga sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan
sekitarnya.
Jarot (2016:55) berasumsi bahwa adanya karakteristik generasi Y, yaitu
bersifat serba cepat, kreatif, egaliter, modern, dididik dalam sistem yang
terbuka, dan mengandalkan kolektifitas. Disisi lain, generasi ini memiliki
karakteristik negatif berupa kurang tanggung jawab, kurangnya komitmen
kurang, santai, emosional, dan luwes.
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D. PT. Indomarco Prismatama
Indomaret merupakan jaringan ritel waralaba di Indonesia yang
merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan
jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari
dengan luas penjualan area 200 m2 yang dikelola oleh PT. Indomarco
Prismatama. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha dan
perorangan. Indomaret tersebar merata dari Sumatera, Jawa, Madura, Bali,
Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Berikut penjelasan mengenai visi dan
budaya perusahaan Indomarco Prismatama :
1. Visi dan Budaya Perusahaan
Dalam proses pendirian dan pengembangannya, Indomaret
menetapkan hal-hal sebagai berikut :
a. Visi
Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul
dalam persaingan global.
b. Motto
Mudah dan Hemat.
c. Budaya
Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerja
sama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis serta
mengutamakan kepuasan konsumen.
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d. Esensi
Pendekatan dengan senyuman yang tulus, untuk membangun hidup yang
lebih baik.

E. Dinamika Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi
Karyawan Generasi Y PT. Indomarco Prismatama Kota Semarang
Komitmen organisasi merupakan ikatan psikologis karyawan terhadap
organisasi serta adanya pertimbangan keuntungan yang menumbuhkan
keterlibatan dan kesungguhan membangun organisasi yang memunculkan
perasaan ingin tetap menjadi bagian organisasi. Hal tersebut muncul ketika
komitmen organisasi tinggi maka karyawan akan bertahan pada pekerjaannya
khususnya generasi Y yang memiliki perilaku negatif. Dengan demikian,
perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi akan mendapatkan keuntungan
untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan yang telah bekerja.
Menurut Mowday et.al (dalam Kustioanto, 2015) karyawan yang
memiliki komitmen tinggi akan mengikuti dan bekerja dalam organisasinya
walaupun dalam keadaan baik atau buruk. Karyawan generasi Y memiliki
karakteristik negatif berupa kurangnya rasa tanggung jawab dan komitmen,
santai, emosional, dan luwes. Komitmen organisasi tidak serta merta muncul
dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Steers & Porter
(dalam Sopiah, 2008) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi
komitmen karyawan pada organisasi yaitu faktor personal, faktor organisasi,
dan non organisasi.
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Terabaikannya kepentingan dan kebutuhan karyawan dalam perusahaan
menimbulkan perasaan keterikatan karyawan yang kurang dengan perusahaan
tempat karyawan bekerja (Armstrong, 1999). Hal tersebut dapat menujukkan
rendahnya komitmen karyawan terhadap perusahaan.
Veera Lakshmi & Simarmata Nicholas (2015) mengatakan bahwa
perusahaan ritel yang memiliki iklim positif cenderung membuat karyawan
menjadi lebih nyaman mengerjakan pekerjaannya, tidak peduli seberapa
banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain itu, karyawan yang
mengerjakan

tugasnya

dengan

baik

serta

mendapat

dukungan

dari

perusahaannya akan meningkatkan rasa nyaman dalam bekerja (Utami, 2010).
Hal tersebut yang berarti bahawa perusahaan ritel cenderung menunjukkan
iklim organisasi yang positif atau kondusif.
Wirawan (2007) mengatakan bahwa iklim organisasi adalah persepsi
anggota organisasi dan mereka yang secara tetap berhubungan dengan
organisasi mengenai apa yang ada atau terjadi di lingkungan internal organisasi
secara rutin, yang mempengaruhi sikap dan perilaku organisasi dan kinerja
anggota organisasi yang kemudian menentukan kinerja organisasi. Selain itu,
menurut Stringer (Wirawan, 2007:135) mengemukakan faktor penyebab
terjadinya iklim organisasi, yaitu lingkungan eksternal, strategi organisasi,
pengaruh organisasi, kekuatan sejarah, dan kepemimpinan.
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F. Kerangka Konseptual Penelitian

Iklim Organisasi

Generasi Y

Tinggi

Rendah

- Memiliki
peran
dan
tanggung
jawab
perusahaan yang jelas,
serta adanya kebanggaan
mengerjakan
tugasnya
dengan baik.

• Memiliki
peran
dan
tanggung
jawab
perusahaan yang kurang
jelas, serta kurangnya
kebanggaan mengerjakan
tugasnya dengan baik.

- Sehingga
termotivasi
untuk
mendapatkan
reward
di
imbangi
dengan dukungan team
sehingga
menciptakan
suatu komitmen.

• Sehingga
tidak
termotivasi
untuk
mendapatkan reward di
imbangi
dengan
minimnya dukungan team
sehingga
menciptakan
suatu komitmen rendah.

Cenderung termotivasi untuk
ikut terlibat dalam organisasi
dengan mempertimbangkan
untung
rugi
jika
meninggalkan
organisasi,
dan adanya perasaan wajib
untuk tetap bekerja dalam
organisasi.
Karyawan Komitmen
Tinggi

Cenderung tidak termotivasi
untuk ikut terlibat dalam
organisasi
dengan
mempertimbangkan untung
rugi
jika
meninggalkan
organisasi,
dan
adanya
perasaan tidak wajib untuk
tetap
bekerja
dalam
organisasi.
Karyawan Komitmen
Rendah

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual Penelitian
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G. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah “adanya pengaruh positif iklim
organisasi terhadap komitmen organisasi pada karyawan generasi Y PT.
Indomarco Prismatama Kota Semarang”.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Berdasarkan
penjelasan Azwar (2016), penelitian kuantitatif menekankan pada analisis
data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada
dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam
rangka pengujian hipotesis) dan menyadari kesimpulan hasilnya pada suatu
probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan menggunakan
metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau
signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dan penelitian
lapangan yang mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan
interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu,
kelompok, lembaga, atau komunitas. Sejalan dengan mitra peneliti yaitu PT.
Indomarco Prismatama, di mana ingin meneliti pengaruh iklim organisasi
terhadap komitmen organisasi karyawan generasi Y.
B. Variabel Penelitian
Variabel adalah atribut atau karakteristik pada individu atau sebuah
organisasi yang dapat diobservasi atau bahkan diukur dan yang keberadaannya
bervariasi di antara orang atau organisasi yang sedang diteliti Creswell (dalam
Supratiknya, 2015). Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui
25
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pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya yang terjadi pada
variabel dependen (variabel Y), nilai variabel dependen berdasarkan nilai
independen (variabel X) yang diketahui. Dengan menggunakan analisis regresi
linear maka akan mengukur perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan
variabel bebas.
1. Variabel bebas (independent)

: Iklim Organisasi

2. Variabel tergantung (dependent)

: Komitmen Organisasi

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian
1. Iklim Organisasi
Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, iklim organisasi
merupakan persepsi dan perilaku pekerja yang melukiskan kualitas
lingkungan internal organisasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku
organisasi dalam bekerja yang memunculkan motivasi.
Skala iklim organisasi disusun berdasarkan teori Robert Stringer
(dalam Wirawan, 2007:135) mengenai enam dimensi iklim organisasi,
yaitu struktur, standar-standar, tanggung jawab, reward (penghargaan),
dukungan, dan komitmen. Menurut Stringer (dalam Wirawan, 2007;133),
iklim organisasi suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan keenam aspek
tersebut. Dengan mengukur keenam dimensi dari iklim organisasi suatu
perusahaan, kemudian dapat digambarkan profil iklim organisasi
perusahaan tersebut. Semakin tinggi hasil skor total yang diperoleh dari
skala pengukuran iklim organisasi, maka semakin tergambar suatu iklim
organisasi perusahaan. Akan tetapi, jika semakin rendah hasil skor total
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yang diperoleh dari skala pengukuran iklim organisasi, maka suatu iklim
organisasi perusahaan akan kurang tergambar.
2. Komitmen Organisasi
Berdasarkan

beberapa

definisi

yang

ditemukan,

komitmen

organisasi merupakan ikatan psikologis karyawan terhadap organisasi serta
adanya pertimbangan keuntungan yang menumbuhkan keterlibatan dan
kesungguhan membangun organisasi yang memunculkan perasaan ingin
tetap menjadi bagian organisasi.
Skala dari komitmen organisasi dirancang untuk mengetahui tinggi
rendahnya komitmen yang dimiliki oleh anggota organisasi. Skala
pengukuran tersebut disusun berdasarkan teori komitmen organisasi yang
dikemukakan oleh Meyer dan Allen (1990). Hasil pengukuran dari
komitmen organisasi ditunjukkan dari skor total skala komitmen organisasi.
Semakin

tinggi

skor

total

komitmen

organisasi

yang

diperoleh

menunjukkan individu memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Akan
tetapi, jika skor total komitmen organisasi rendah menujukkan bahwa
individu memiliki komitmen organisasi yang rendah. Semakin tinggi hasil
skor total yang diperoleh dari skala pengukuran iklim organisasi, maka
semakin positif persepsi karyawan terhadap iklim organisasi. Semakin
rendah hasil skor total yang diperoleh dari hasil skala pengukuran iklim
organisasi, maka akan semakin negatif persepsi karyawan terhadap iklim
organisasi.
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D. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang
memiliki data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti (Azwar, 2016).
Subjek penelitian adalah karyawan generasi Y PT. Indomarco Prismatama
Kota Semarang yang lahir pada tahun 1980-1995 dengan iklim organisasi
pertokoan. Hal tersebut dikarenakan adanya perilaku negatif dari generasi Y
yang cukup menganggu aktivitas dari perusahaan. Pemilihan subjek generasi
Y yang hanya berada pada satu mitra untuk memudahkan peneliti untuk
melakukan penelitian, sehingga dapat terpusat pada beberapa faktor yang
spesifik dapat memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa.
Proses pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan subjek yang memenuhi
kriteria tertentu dalam penelitian dan bersedia berpartisipasi mengisi
kuisioner penelitian (Supratiknya, 2014). Subjek yang digunakan dalam
penelitian ini adalah karyawan Generasi Y PT. Indomarco Prismatama Kota
Semarang. Subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu karyawan
generasi Y yang bekerja selama minimal satu tahun. Kriteria tersebut dianggap
bahwa subjek sudah mampu mengenal perusahaan sehingga mampu menilai
iklim organisasinya dan dapat menunjukkan komitmen organisasi subjek.
Dikarenakan pemilihan sampel ini berdasarkan ketersediaan akses, PT.
Indomarco Prismatama Kota Semarang mengizinkan 20 gerai yang dijadikan
sebagai subjek penelitian.
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E. Metode Dan Alat Pengambilan Data
Dalam sebuah penelitian, peneliti dituntut untuk menentukan teknik
yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data
memiliki tujuan dalam kegiatan penelitian untuk mengungkap fakta mengenai
variabel yang diteliti (Azwar, 2016).
Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan skala. Ada dua
skala dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur seluruh variabel,
yaitu iklim organisasi dan komitmen organisasi karyawan gen Y PT.
Indomarco Prismatama. Skala iklim organisasi dan komitmen organisasi
disusun dalam bentuk skala Likert. Subjek diminta memberi jawaban pada
pilihan yang tersedia sesuai dengan keadaannya.
1. Iklim Organisasi
Bentuk skala yang digunakan adalah Skala Likert. Subjek diminta
untuk menyatakan kesetujuan-ketidaksetujuannya dalam sebuah kontinum
yang terdiri atas empat respon, yaitu “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Tidak
Setuju”, dan “Sangat Tidak Setuju”. Dalam skala tersebut peneliti
menghilangkan pilihan respon tengah untuk menghindari respon subjek
untuk mengisi kategori tengah atau ragu-ragu (Supratiknya, 2014). Skor 4
diberikan pada pilihan jawabn “Sangat Setuju”. Sedangkan skor 1 diberikan
pada pilihan jawaban “Sangat Tidak Setuju”. Skor yang semakin rendah
pada masing-masing dimensi menunjukkan bahwa subjek semakin
memiliki komitmen organisasi. Berikut merupakan tabel skor favourable
dan unfavourable dari masing-masing item skala komitmen organisasi :
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Tabel 3.1 Skor Skala Iklim Organisasi
Respon
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Skor Favourable
4
3
2
1

Skor Unfavourable
1
2
3
4

Tabel 3.2 Sebaran Item Skala Iklim Organisasi Sebelum Seleksi Item
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dimensi

Nomor Item
Favourable Unfavourable
1, 2, 3
4, 5, 6

Struktur
Standar7, 8, 9
standar
Tanggung
13, 14, 15
jawab
Reward
19, 20, 21
(penghargaan)
Dukungan
25, 26, 27
Komitmen
31, 32, 33
Jumlah Total

Jumlah Bobot
6

16,6%

10, 11, 12

6

16,6%

16, 17, 18

6

16,6%

22, 23, 24

6

16,6%

28, 29, 30
34, 35, 36

6
6
36

16,6%
16,6%
100%
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Tabel 3.3 Indikator Dimensi Iklim Organisasi
No.
1.

Dimensi
Struktur

2.

Standar

3.

Tanggung
jawab

4.

Reward
(penghargaan)

5.

Dukungan

6.

Komitmen

Indikator
Refleksi dari perasaan yang terorganisasi
dengan baik dan mempunyai peran dan
tanggung jawab yang jelas dalam lingkungan
organisasi.
Mengukur
tekanan
perasaan
untuk
meningkatkan kinerja dan derajat kebanggaan
yang dimiliki oleh anggota organisasi dalam
melakukan pekerjaan dengan baik.
Perasaan karyawan bahwa mereka menjadi
pemimpin bagi dirinya sendiri dan tidak
memerlukan keputusannya, dan mengetahui
tugas-tugasnya dengan baik.
Perasaan bahwa karyawan dihargai atas
pekerjaan yang baik, menekankan pada
penghargaan yang positif dibanding pemberian
hukuman, dan keadilan yang diterima karyawan
atas kebijakan promosi dan gaji yang membuat
karyawan merasakan iklim organisasi yang
positif.
Perasaan percaya dan saling mendukung yang
terus berlangsung di antara anggota kelompok
kerja.
Perasaan bangga terhadap organisasinya dan
derajat keloyalan terhadap pencapaian tujuan
organisasi.

2. Komitmen Organisasi
Bentuk skala yang digunakan adalah Skala Likert. Subjek diminta
untuk menyatakan kesetujuan-ketidaksetujuannya dalam sebuah kontinum
yang terdiri atas empat respon, yaitu “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Tidak
Setuju”, dan “Sangat Tidak Setuju”. Dalam skala tersebut peneliti
menghilangkan pilihan respon tengah untuk menghindari respon subjek
untuk mengisi kategori tengah atau ragu-ragu (Supratiknya, 2014). Skor 4
diberikan pada pilihan jawaban “Sangat Setuju”. Sedangkan skor 1
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diberikan pada pilihan jawaban “Sangat Tidak Setuju”. Skor yang semakin
rendah pada masing-masing komponen menunjukkan bahwa subjek
semakin memiliki komitmen organisasi. Berikut merupakan tabel skor
favourable dan unfavourable dari masing-masing item skala komitmen
organisasi :
Tabel 3.4 Skor Skala Komitmen Organisasi
Respon
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Skor Favourable
4
3
2
1

Skor Unfavourable
1
2
3
4

Tabel 3.5 Sebaran Skala Komitmen Organisasi Sebelum Seleksi Item
No.
1.
2.
3.

Komponen
Komitmen
Afektif
Komitmen
Kontinyu
Komitmen
Normatif

Nomor Item
Jumlah
Favourable Unfavourable
1, 2, 5, 6, 9, 3, 4, 7, 8, 11,
12
10
12
13, 14, 17,
15, 16, 19,
12
18, 21, 22
20, 23, 24
25, 26, 29,
27, 28, 31,
12
30, 33, 34
32, 35, 36
36

Bobot
33,4%
33,4%
33,4%
100%

Tabel 3.6 Indikator Komponen Komitmen Organisasi
No.
1.

2.

3.

Komponen
Komitmen Afektif
(Affective Commitment)

Indikator
Keterikatan emosional, identifikasi,
dan keterlibatan karyawan pada
organisasi.
Komitmen Bersinambung Pertimbangan untung rugi jika
(Continuance
karyawan meninggalkan organisasi.
Commitment)
Komitmen
Normatif Perasaan wajib dalam diri karyawan
(Normative Commitment) untuk tetap bekerja dalam organisasi.
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F. VALIDITAS DAN RELIABILITAS
1. Validitas Alat Ukur
Validitas merupakan kualitas mendasar yang menunjukkan sejauh
mana suatu tes sungguh-sungguh mengukur atribut psikologis yang hendak
diukurnya (Supratiknya, 2014). Hal tersebut diperoleh melalui analisis logis
atau empiris terhadap seberapa memadai isi tes mewakili ranah isi serta
seberapa relevan ranah isi sesuai dengan interpretasi skor yang
dimaksudkan.
Valdititas skala dalam penelitian ini diuji menggunakan metode
indeks validitas isi (IVI). Supratiknya (2016) mengatakan bahwa penilaian
validitas isi merupakan penetapan representasi isi sebuah alat ukur yang
mencakup dua tahap kegiatan, yaitu tahap pengembangan alat ukur dan
tahap penilaian kuantifikasi. Panel penilai disarankan menggunakan dua
kategori ahli, yaitu penilai yang memiliki keahlian dalam konstruk yang
diteliti (content experts) dan penilai yang memiliki keahlian dalam bidang
penyusunan alat ukur psikologis (measurement experts) yang akan menilai
setiap item dalam skala blue print secara keseluruhan agar skala yang dibuat
oleh peneliti tepat digunakan sebagai alat ukur atribut sesuai dengan tujuan
penelitian (Supratiknya, 2016).
a. Skala Iklim Organisasi
Berdasarkan hasil pengujian validitas isi menggunakan metode IVI
menunjukkan bahawa skala iklim organisasi memiliki indeks validitas isi
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skala (IVI-S) sebesar 1, nilai tersebut lebih besar dari 0,90 sehingga skala
iklim organisasi dinyatakan sangat relevan.
b. Skala Komitmen Organisasi
Berdasarkan hasil pengujian validitas isi menggunakan metode IVI
menunjukkan bahwa skala komitmen organisasi memiliki indeks
validitas isi skala (IVI-S) sebesar 1, nilai tersebut lebih besar dari 0,90
sehingga skala komitmen organisasi dinyatakan sangat relevan.
2. Seleksi Item
Seleksi item merupakan pemilihan item-item yang akan membentuk
sebuah skala yang bersifat homogen dan memiliki daya diskriminasi yang
baik (Supratiknya, 2014). Sebelum dilakukannya proses seleksi item
dilakukan uji coba skala dengan menyebarkan skala yang sudah divalidasi.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan item yang dipakai reliabel atau
tidak. Metode yang digunakan untuk seleksi item adalah korelasi item total.
Korelasi item total menjamin homogenitas tes sebagai kesatuan dengan
menunjukkan item-item yang paling baik mengukur konstruk atau isi yang
sedang diukur (Supratiknya, 2014).
Teknik korelasi pearson product-moment digunakan oleh peneliti
dalam mengkorelasikan item skor total. Peneliti menggunakan teknik multipoint items yang memiliki alternatif jawaban lebih dari dua (Supratiknya,
2014). Pengujian daya diskriminasi item akan menghasilkan koefisien
korelasi item total (𝑟𝑖𝑥 ) yang biasa disebut dengan parameter daya beda item
(Azwar, 2016). Dijelaskan juga bahwa skor koefiseien korelasi yang berada
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pada rentang 0 hingga 1 dengan tanda yang positif (+) atau negatif (-).
Kemudian, item yang memiliki skor item total ≥ 0,30. Hal ini menunjukkan
bahwa item tersebut memiliki skor koreasi dengan item total yang baik dan
layak dipertahankan.
Uji coba skala dilakukan pada tanggal 22 Maret 2018 hingga 29
Maret 2018 terhadap 66 karyawan generasi Y PT Indomarco Prismatama
Kota Semarang. Kemudian, hasil uji coba dianalisis dengan menggunakan
IBM SPSS Statistics 20, hasil uji coba skala sebagai berikut :
a. Skala Iklim Organisasi
Berdasarkan hasil uji coba skala iklim organisasi yang berjumlah
36 item menunjukkan 24 item lolos seleksi dan 12 item dinyatakan
gugur. Seluruh item yang gugur terdiri dari 7 item yang memiliki 𝑟𝑖𝑥 ≤
0,30 dan 5 item yang sengaja digugurkan untuk menjaga komposisi
skala.
Item-item pada dimensi struktur, penghargaan, dan komitmen
memiliki item yang masing-masing gugur sebanyak 2 butir. Sedangkan
pada dimensi tanggung jawab item yang gugur sebanyak 1 butir. Item
dari dimensi struktur yang gugur berada pada nomor 2 dengan korelasi
item total sebesar 0,171, nomor 3 dengan korelasi item total sebesar
0,112. Pada dimensi tanggung jawab yang gugur berada pada nomor 16
dengan korelasi item total sebesar 0,019, kemudian pada dimensi
penghargaan item yang gugur berada pada nomor 23 dengan korealsi
item sebesar 0,113 dan nomor 24 sebesar 0,159. Sedangkan pada dimensi
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komitmen, item yang gugur berada pada nomor 33 dengan korealsi item
sebesar 0,264 dan nomor 36 sebesar 0,238.
Peneliti menggugurkan 5 item lain yang terdiri dari masingmasing 2 item pada dimensi standar-standar dan dukungan, kemudian 1
item pada dimensi tanggung jawab. Hal tersebut dilakukan agar jumlah
item dapat seimbang dan memiliki sebaran yang merata pada masingmasing dimensi (Supratiknya, 2014). Hal tersebut dapat dilakukan
dengan tetap menjaga nilai reliabilitas skala yang tinggi (Supratiknya,
2014). Dimensi standar-standar yang digugurkan berada pada nomor 8
dan 9 dengan korelasi item total sebesar 0,391 dan 0,304, sedangkan
nomor item pada dimensi dukungan yaitu 28 dan 30 dengan korelasi item
total sebesar 0,416 dan 0,359. Dimensi terakhir yang digugurkan yaitu
tanggung jawab pada nomor item 17 dengan korelasi item total sebesar
0,309. Tabel skala iklim organisasi setelah dilakukan seleksi item adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.7 Sebaran Item Skala Iklim Organisasi Stelah Seleksi Item
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dimensi

Nomor Item
Favourable Unfavourable
1, 2*, 3*
4, 5, 6

Struktur
Standar7, 8**, 9**
standar
Tanggung
13, 14, 15
jawab
Reward
19, 20, 21
(penghargaan)
Dukungan
25, 26, 27
Komitmen
31, 32, 33*
Jumlah Total

Jumlah Bobot
6

16,6%

10, 11, 12

6

16,6%

16*, 17**, 18

6

16,6%

22, 23*, 24*

6

16,6%

28**, 29, 30**
34, 35, 36*

6
6
36

16,6%
16,6%
100%
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Keterangan :
* = item yang gugur ;

** = item yang digugurkan

b. Skala Komitmen Organisasi
Skala komitmen organisasi yang diuji coba memiliki 36 item.
Berdasarkan hasil, 27 item dinyatakan lolos dan 9 item dinyatakan gugur.
Seluruh item yang yang gugur terdiri dari 4 item yang memiliki 𝑟𝑖𝑥 ≤ 0,30
dan item 5 item yang sengaja digugurkan untuk menjaga komposisi.

Empat item yang gugur berasal dari komponen komitmen afektif
sebanyak 1 butir pada item nomor 4 dengan korelasi item total sebanyak
0,239 dan komitmen berkelanjutan sebanyak 3 butir pada item nomor 14,
16, dan 17 dengan korelasi item total sebanyak 0,288, -0,103, dan 0,291.
Pada skala ini, peneliti menggugurkan 5 item lain yang terdiri
dari 2 item komponen komitmen afektif pada nomor 3 dan 5 dengan
korealasi item total sebanyak 0,328 dan 0,301. Tiga item yang
digugurkan yaitu pada komponen normatif pada nomor 27, 28, dan 33
dengan korealasi item total sebanyak 0,389, 0,304, dan 0,441. Hal
tersebut dilakukan agar jumlah item dapat seimbang dan memiliki
sebarang yang merata pada masing-masing komponen sehingga tetap
menjaga nilai reliabilitas skala yang tinggi (Supratiknya, 2014). Tabel
skala komitmen organisasi setelah dilakukan seleksi item adalah sebagai
berikut :
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Tabel 3.8 Sebaran Item Skala Komitmen Organisasi Stelah Seleksi Item
No. Komponen
1.
2.

3.

Komitmen
Afektif
Komitmen
Kontinyu
Komitmen
Normatif

Nomor Item
Jumlah Bobot
Favourable Unfavourable
1, 2, 5**, 6, 3**, 4*, 7, 8,
12
33,4%
9, 10
11, 12
13, 14*,
15, 16*, 19,
17*, 18, 21,
12
33,4%
20, 23, 24
22
25, 26, 29,
27**, 28**,
30, 33**,
12
33,4%
31, 32, 35, 36
34
36
100%

Keterangan :
* = item yang gugur ;

** = item yang digugurkan

3. Reliabilitas Alat Ukur
Reliabilitas adalah konsistensi hasil pengukuran jika prosedur
pengetesannya dilakukan secara berulangkali terhadap suatu populasi
individu atau kelompok (Supratiknya, 2014).
Nilai reliabilitas skala yang dihasilkan berada pada rentang 0 sampai
1 (Azwar, 2009). Skor yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa alat
ukur semakin reliabilitas, tetapi jika mendekati 0 menunjukkan bahwa alat
ukur semakin kurang reliabilitas yang baik. Tes yang baik yaitu memiliki
skor reliabilitas ≥ 0,70 (Supratiknya, 2014). Perhitungan reliabilitas skala ini
menggunakan program IBM SPSS Statistics 20. Skala iklim organisasi
memiliki koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,871, sedangkan skala
komitmen organisasi memiliki koefisien Alpha Cronbach yang tinggi, yaitu
sebesar 0,906.
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G. METODE ANALISIS DATA
1. Uji Asumsi Sebuah Model Regresi
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sebaran
variabel yang diukur terdistribusi dengan normal atau tidak. Santoso
(2014) menjelaskan bahwa penggunaan model regresi untuk prediksi
akan menghasilkan kesalahan (disebut residu), yaitu selisih antara data
aktual dengan data hasil peramalan. Residu yang ada seharusnya
berdistribusi normal. Jika distribusi dari nilai residual tidak berdistribusi
dengan normal, maka dikatakan terdapat permasalahan terhadap asumsi
normalitas (Santoso, 2015).
Uji normalitas dilakukan dengan teknik One Sample Kolmogorov
Smirnov melalui program IBM SPSS Statistics 20. Data dikatakan
normal apabila memenuhi syarat p > 0,05. Data yang memiliki nilai p >
0,05 menunjukkan bahwa data tersebut tidak memiliki perbedaan yang
signifikan dengan data normal. Selain itu, data dengan nilai p < 0,05
menunjukkan bahwa data tersebut memiliki perbedaan yang signifikan
dengan data normal atau sebaran datanya tidak normal (Santoso, 2010).
b. Uji Linearitas
Linearitas diartikan sebagai hubungan yang linear antar variabel,
artinya setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti
perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya yang
bersifat positif atau negatif (Santoso, 2014). Asumsi linearitas dapat diuji
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dengan menggunakan test for linearity dan grafik scatter plot dalam
program IBM SPSS Statistics 20. Santoso (2010) menjelaskan bahwa
suatu hubungan variabel dikatakan linear jika memiliki p < 0,05. Akan
tetapi, nilai p > 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tidak
linear.
c. Uji Homoskedasitas
Sebuah model regresi yang baik yaitu yang tidak terjadi
heteroskedasitas. Uji homoskedasitas digunakan untuk mengetahui
adakah ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain (Santoso, 2015). Residu yang ada seharusnya
memiliki varians yang konstan (homoskedasitas). Jika varians dari residu
tersebut semakin meningkat atau menurun dengan pola tertentu, maka
disebut dengan heteroskedasitas. Uji homoskedasitas dalam penelitian ini
menggunakan uji Glejser.
2. Uji Hipotesis
Terdapat satu hipotesis yang akan diuji dalam penlitian ini, yaitu
menggunakan metode statistik regresi sederhana. Regresi sederhana
dilakukan jika hanya ada satu variabel independen.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada tanggal 16 April 2018 sampai dengan 3 Mei
2018 pada karyawan pertokoan PT. Indomarco Prismatama Kota Semarang,
Jawa Tengah. Indomaret memiliki 322 gerai di area Semarang, sedangkan
pada masing-masing gerai memiliki 5 sampai 10 karyawan.
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan skala yang
terdiri dari Skala Likert secara langsung kepada subjek. Skala disebar dengan
cara membagikan skala hardcopy dengan bantuan dari kepala toko di 20
gerai, lalu di distribusikan kepada setiap karyawan pertokoan Indomaret.
Jumlah skala yang disebar oleh peneliti sebanyak 180 eksemplar pada gerai
Indomaret Kota Semarang.

Akan tetapi, jumlah ini kemudian berkurang

setelah peneliti memisahkan 14 eksemplar yang tidak dapat digunakan karena
subjek tidak memberikan respon secara lengkap. Dari 180 eksemplar tersebut
sebanyak 166 eksemplar berhasil diisi oleh karyawan pada 20 gerai Kota
Semarang dan dikembalikan kepada peneliti sebagai data penelitian yang
diolah.
B. DESKRIPSI SUBJEK
Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Generasi Y PT.
Indomarco Prismatama Kota Semarang. Peneliti mulai mendeskripsikan
subjek berdasarkan data demografisnya yakni: usia, jenis kelamin, lama
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bekerja, jabatan, dan jumlah penghasilan subjek. Hal ini dilakukan untuk
memastikan seluruh subjek memiliki identitas tersebut. Usia berpengaruh
pada klasifikasi Generasi Y yaitu pada rentang usia 23 sampai 38 tahun.
Selain itu, menurut Streers (1997), dan Dunham, Grube dan Castaneda (1994)
ditemukan bahwa karakteristik personal yang terdiri dari usia, jenis kelamin,
serta lama bekerja, jabatan, dan jumlah penghasilan memberikan pengaruh
terhadap komitmen organisasi. berpengaruh terhadap komitmen organisasi.
Berdasarkan total 166 data subjek yang telah memenuhi syarat, berikut
merupakan data demografis subjek yang disajikan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1 Deskripsi Pembagian Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Laki – Laki
Perempuan
Total

Jumlah
74
92
166

Presentasi
44,6%
55,4%
100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas subjek didominasi oleh
jenis kelamin perempuan yang berjumlah 92 orang dan memiliki presentasi
sebesar 55,4% dari total subjek. Akan tetapi, pada subjek berjenis kelamin
laki-laki berjumlah 74 orang yang memiliki presentase sebesar 22,01% dari
total subjek yang ada. Berdasarkan data, dapat dikatakan bahwa jumlah
perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dikatakan tidak
seimbang sehingga tidak dibandingkan.
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Tabel 4.2 Deskripsi Pembagian Subjek Berdasarkan Usia
Usia
21 – 40 tahun
Total

Frekuensi
166
166

Presentase
100%
100%

Berdasarkan data, subjek didominasi oleh udia 21 hingga 40 tahun
yaitu sebanyak 166. Usia subjek sesuai dengan tahun kelahiran Generasi Y
yaitu pada tahun 1980-1995 (Bencsik, Cskos, & Juhez, 2016). Data tersebut
menunjukkan bahwa sebagian besar subjek yang ikut berpartisipasi dalam
penelitian ini dalam usia produktif.
Tabel 4.3 Deskripsi Data Subjek Berdasarkan Lama Bekerja Di PT.
Indomarco Prismatama
Lama Bekerja
1 – 5 tahun
6 – 10 tahun
11 – 15 tahun
Total

Frekuensi
108
41
17
166

Presentase
65,1%
24,7%
10,2%
100%

Berdasarkan data, karyawan yang telah bekerja selama satu tahun
dapat dikatakan baik, dipercaya, dan dapat menunjukkan keterlibatan subjek
terhadap organisasi. Peneliti menganggap bahwa subjek sudah mampu
mengenal perusahaan sehingga mampu menilai iklim organisasinya dan dapat
menunjukkan

komitmen

organisasi

subjek

dengan

baik.
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Tabel 4.4 Deskripsi Jabatan Subjek
Jabatan
Supervisor
Kepala Toko
Asisten Kepala Toko
Merchandiser
Pramuniaga
Kasir
Driver
Total

Frekuensi
1
20
12
11
85
22
15
166

Presentase
0,6%
12%
7,2%
6,6%
51,2%
13,3%
9%
100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas subjek didominasi oleh
pramuniaga yang berjumlah 85 orang dan memiliki presentase sebesar 51,2%
dari total subjek. Selain itu, subjek dengan jabatan kasir berjumlah 22 dengan
presentase 13,3%, hal ini tidak berbeda jauh dengan jabatan kepala toko yaitu
sebanyak 20 orang dengan presentase 12%. Akan tetapi, jabatan driver
sebanyak 15 dengan presentasi 9% dari total keseluruh subjek. Jabatan asisten
kepala toko berjumlah 12 orang dengan presentasi 7,2% dan jabatan
merchandiser berjumlah 11 orang dengan presentase 6,6%. Data tersebut
menunjukkan bahwa mayoritas karyawan pada gerai Indomaret adalah
pramuniaga.
C. DESKRIPSI DATA PENELITIAN
Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai data yang diperoleh dari
166 subjek. Pada deskripsi data penelitian menunjukkan perbandingan antara
mean teoritis dan empiris yang dimiliki oleh masing-masing variabel, yaitu
Iklim Organisasi dan Komitmen Organiasi. Mean teoritis merupakan
penghitungan manual untuk mendapatkan hasil rata-rata suatu alat ukur
penelitian. Akan tetapi, mean empiris merupakan penghitungan statistik
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dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics 20 untuk mendapatkan
hasil rata-rata skor data penelitian. Apabila mean empiris lebih tinggi dari
mean teoritis mengindikasikan bahwa subjek dalam penelitian ini memiliki
iklim organisasi dan komitmen organisasi yang cenderung tinggi. Akan
tetapi, apabila mean empiris lebih rendah dibandingkan mean teoritis, maka
subjek dalam enelitian ini memiliki iklim organisasi dan komitmen organisasi
yang rendah. Kemudian, akan dilakukan uji t untuk mengetahui apakah
perbedaan nilai mean tersebut menunjukkan nilai yang signifikan atau tidak.
Berikut hasil perhitungan mean teoritis dan tabel deskripsi data
penelitian :
a. Iklim Organisasi
Jumlah item

: 24

Nilai minimum

: 24 x 1 = 24

Nilai maksimum : 24 x 4 = 96
Rentang nilai

: 24 – 96

Jarak

: 96 + 24 = 120

Mean teoritik :

𝑁𝑖 𝑎𝑖

𝑖 𝑖 𝑎 +𝑁𝑖 𝑎𝑖

𝑎 𝑠𝑖 𝑎

=

4+

= 60
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Tabel 4.5 Deskripsi Statistik Data Penelitian Iklim Organisasi
One-Sample Statistics
N
IO_SUM

Mean

166

73,75

Std.
Deviation
8,176

Std. Error
Mean
,635

One-Sample Test
t

IO_SUM

21,671

Df

Test Value = 60
Mean
95% Confidence Interval of the
Difference
Difference
Lower
Upper
,000
13,753
12,50
15,01

Sig. (2tailed)

165

Berdasarkan tabel, diperoleh skor mean empiris iklim organisasi
sebesar 73,75, sedangkan nilai mean teoritis 60. Nilai mean empiris lebih
tinggi dibandingkan nilai mean teortitis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
penelitian subjek memiliki iklim organisasi yang cenderung tinggi.
Kemudian, peneliti melakukan uji t untuk mengetahui signifikansi pada
perbedaan antara mean empiris dan mean teoritis. Berdasarkan hasil,
diperoleh signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa
karyawan gerai memiliki iklim organisasi yang signifikan.
b. Komitmen Organisasi
Jumlah item

: 27

Nilai minimum

: 27 x 1 = 27

Nilai maksimum : 27 x 4 = 108
Rentang nilai

: 27 – 108

Jarak

: 108 + 27 = 135

Mean teoritik :

𝑁𝑖 𝑎𝑖

𝑖 𝑖 𝑎 +𝑁𝑖 𝑎𝑖

𝑎 𝑠𝑖 𝑎

=

+

= 67,5
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Tabel 4.6 Deskripsi Statistik Data Penelitian Komitmen Organisasi
One-Sample Statistics
N
KO_SUM

Mean
166

Std. Deviation

80,39

8,955

Std. Error
Mean
,695

One-Sample Test
t

KO_SUM

18,539

df

165

Test Value = 67.5
Sig. (2Mean
tailed)
Difference
,000

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
12,886
11,51
14,26

Berdasarkan tabel, diperoleh skor mean empiris komitmen organisasi
sebesar 80,39, sedangkan nilai mean teoritis 67,5. Nilai mean empiris lebih
tinggi dibandingkan nilai mean teortitis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
penelitian subjek memiliki komitmen organisasi yang cenderung tinggi.
Kemudian, peneliti melakukan uji t untuk mengetahui signifikansi pada
perbedaan antara mean empiris dan mean teoritis. Berdasarkan hasil,
diperoleh signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa
karyawan gerai memiliki komitmen organisasi yang signifikan.
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D. HASIL PENELITIAN
1.

Uji Asumsi
a. Uji Normalitas Residual
Berdasarkan 166 data yang diperoleh, peneliti menghapus 14 data
subjek outlier sehingga data penelitian yang akan diuji dapat
memnuhi asumsi normalitas. Uji normalitas digunakan untuk
mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residu dari
regresi memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas dilakukan
denganmetode Kolmogorov-Smirnov. Peneliti memilih statistik
Kolmogorov-Smirnov dikarenakan merupakan metode yang sering
digunakan dalam uji normalitas serta pengambilan keputusan
mengenai data yang dinyatakan terdistribusinormal atau tidak
berdasarkan pengamatan nilai kuantitatif dari Asymp. Sig (2-tailed)
sehingga interpretasi normalitas dapat lebih objektif. Kemudian
asumsi normalitas akan terpenuhi apabila Asymp. Sig (2-tailed)
tersebut ≥ 0,05. Berikut tabel hasil uji normalitas residu :
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Tabel 4.7 Uji Normalitas Residual Iklim Organisasi dan Komitmen
Organisasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N

166

Normal Parameters

a,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

0E-7
6,99803458

Absolute

,091

Positive

,078

Negative

-,091

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

1,173
,127

Berdasarkan hasil uji normalitas residual, terlihat bahwa p-value,
yaitu Asymp. Sig (2-tailed) bernilai 0,127 ≥ 0,05. Sehingga dapat
dikatakan bahwa residual telah memenuhi asumsi distribusi normal.
b. Uji Linearitas
Selain uji normalitas, uji asumsi pada model regresi yaitu
asumsi linearitas. Asumsi ini menyatakan bahwa seharusnya terdapat
hubungan antara variabel tergantung dengan variabel terikat bersifat
linear. Uji asumsi linearitas dilakukan dnegan menggunakan metode
test for linearity. Asumsi linearitas dapat dikatakan terpenuhi apabila
nilai signifikansinya alpha ≤ 0,05.
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Tabel 4.8 Uji Linearitas Iklim Organisasi
ANOVA Table

(Combined)
Linearity
Between
Deviation
Groups
from
KO_SUM
Linearity
* IO_SUM
Within Groups
Total

Sum of
Squares
8391,772
5150,865

Df
34
1

Mean
Square
246,817
5150,865

F

Sig.

6,681
139,427

,000
,000

3240,907

33

98,209

2,658

,000

4839,554

131

36,943

13231,325

165

Berdasarkan tabel, uji linearitas menunjukkan bahwa hubungan
antar variabel yang terdapat dalam penelitian bersifat linear dengan
nilai nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa
nilai signifikansi atau probabilitas yang ≤ 0,05.
c. Uji Homoskedasitas
Uji asumsi selanjutnya yaitu uji homoskedasitas. Uji asumsi
ini digunakan untuk mengetahui kedalaman sebuah model regresi,
apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan
ke pengamatan yang lain. Uji homoskedasitas dilakukan untuk
menggambarkan hubungan nilai residual model regresi, yaitu selisih
nilai prediksi dengan nilai riil. Uji homoskedasitas dilakukan dengan
metode statistik Glejser. Uji Glejser dilakukan untuk melihat nilai
regresi antar variabel bebas dengan nilai absolut residualnya. Dalam
hal ini, uji Glejser memudahkan peneliti dalam mengintrepretasi
indikasi heteroskedasitas dan interpretasi tersebut bersifat lebih
objektif

dikarenakan

pengambilan

keputusan

berdasarkan

pengamantan nilai kuantitatif yaitu signifikansi dari regresi. Asumsi
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homoskedasitas dikatakan terpenuhi apabila nilai signifikansi dari
regresi yaitu ≥ 0,05.
Tabel 4.9 Uji Homoskedasitas Iklim Organisasi dengan Komitmen
Organisasi
Coefficients
Model

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
,956
3,513

(Constant)
1

IO_SUM

Berdasarkan

,054

hasil

uji

a

Standardized
Coefficients
Beta

,047

Glejser

,088

menunjukkan

T

Sig.

,272

,786

1,131

,260

bahwa

nilai

signifikansi berada ≥ 0,05, yaitu 0,260 yang berarti varians dari residu
untuk setiap nilai dari variabel terikat bersifat konstan atau tidak
terindikasi heteroskedasitas.
2.

Uji Hipotesis
Berdasarkan uji asumsi yang telah dilakukan, diketahui bahwa data
terdistribusi dengan normal, antar variabel memiliki hubungan yang linear
dan

varian

residu

yang

sama

atau

tidak

terindikasi

dengan

heteroskedasitas. Dapat diasumsikan bahwa data yang telah diuji
memenuhi syarat untuk diolah dengan menggunakan metode analisis
regresi sederhana. Jenis metode analisis regresi sederhana dilakukan
karena seluruh uji asumsi telah terpenuhi dan jenis dara dalam penelitian
telah memenuhi syarat. Berikut merupakan skema yang digunakan untuk
menguji hipotesis penelitian :
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Iklim Organisasi

Generasi Y

Tinggi

Rendah

- Memiliki
peran
dan
tanggung
jawab
perusahaan yang jelas,
serta adanya kebanggaan
mengerjakan
tugasnya
dengan baik.

• Memiliki
peran
dan
tanggung
jawab
perusahaan yang kurang
jelas, serta kurangnya
kebanggaan mengerjakan
tugasnya dengan baik.

- Sehingga
termotivasi
untuk
mendapatkan
reward
di
imbangi
dengan dukungan team
sehingga
menciptakan
suatu komitmen.

• Sehingga
tidak
termotivasi
untuk
mendapatkan reward di
imbangi
dengan
minimnya dukungan team
sehingga
menciptakan
suatu komitmen rendah.

Cenderung termotivasi untuk
ikut terlibat dalam organisasi
dengan mempertimbangkan
untung
rugi
jika
meninggalkan
organisasi,
dan adanya perasaan wajib
untuk tetap bekerja dalam
organisasi.
Karyawan Komitmen
Tinggi

Cenderung tidak termotivasi
untuk ikut terlibat dalam
organisasi
dengan
mempertimbangkan untung
rugi
jika
meninggalkan
organisasi,
dan
adanya
perasaan tidak wajib untuk
tetap
bekerja
dalam
organisasi.
Karyawan Komitmen
Rendah

Gambar 4.1 : Skema Penelitian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

53

Berdasarkan skema tersebut, penelitian ini memilih satu hipotesis, yaitu
Iklim Organisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Komitmen
Organisasi, sehingga cenderung termotivasi untuk ikut terlibat dalam organisasi
dengan mempertimbangkan untung rugi jika meninggalkan organisasi, dan adanya
perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi yang berarti bahwa karyawan
generasi Y gerai PT. Indomarco Prismatama memiliki komitmen yang tinggi.
Berikut uji hipotesis regresi antara Iklim Organisasi dengan Komitmen Organisasi
:
Tabel 4.10 Uji Hipotesis Regresi antara Iklim Organisasi dengan Komitmen
Organisasi
Coefficients
Model

(Constant)
1

IO_SUM

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
29,987
4,959
,683

a

Standardized
Coefficients
Beta

,067

,624

T

Sig.

6,047

,000

10,225

,000

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil regresi sederhana dengan
signifikansi 0,000 (p < 0,05). Selain itu, ditemukan bahwa persamaan
regresi Y = 29,987 + 0,683 X. Koefisien Y adalah Komitmen Organisasi
dan X adalah Iklim Organisasi. Korelasi antara Iklim Organisasi dengan
Komitmen Organisasi pada karyawan generasi Y dapat dilihat dari nilai
standardized coefficients (ᵝ), yaitu sebesar 0,624. Hal ini menunjukkan
bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara iklim
organisasi dengan komitmen organisasi. Selain itu, iklim organisasi dapat
memprediksi munculnya komitmen organisasi.
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E. PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh iklim organisasi
terhadap komitmen organisasi pada karyawan generasi Y. Berdasarkan uji
hipotesis, terdapat nilai signifikan 0,000 (p < 0,05) dengan standardized
coefficients (ᵝ), yaitu sebesar 0,624 antara iklim organisasi dengan komitmen
organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan
signifikan antara dua variabel tersebut. Selain itu, ditemukan koefisien regresi
sebesar 0,683 yang menyatakan bahwa setiap penambahan nilai satu iklim
organisasi akan meningkatkan komitmen organisasi karyawan generasi Y
sebesar 68,3%. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi
kualitas iklim organisasi maka akan semakin tinggi pula komitmen organisasi
yang karyawan generasi Y miliki. Hasil tersebut membuktikan bahwa
hipotesis mengenai pengaruh positif signifikan iklim organisasi terhadap
komitmen organisasi diterima.
Selain itu, hasil uji t yang menunjukkan bahwa mean empiris pada
variabel iklim organisasi dan komitmen organisasi secara signifikan keduanya
lebih besar daripada mean teoritis dengan signifikansi p = 0,000 (p < 0,05).
Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian memiliki nilai keyakinan
positif terhadap iklim organisasi dan komitmen organisasi di tempat ia
bekerja.
Hasil ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Putu Suarningsih (2013) yang mengatakan bahwa iklim
organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi.
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Kondisi psikologis di sekitar karyawan yang berhubungan dengan tanggung
jawab, dukungan, struktur, standar dapat mempengaruhi karyawan dalam
menjalankan tugasnya. Hal ini menyebabkan karyawan merasa memiliki
kewajiban untuk tetap bertahan. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti pada 26 Mei 2018 pukul 15.00 dengan salah satu
Supervisor PT. Indomarco Prismatama Kota Semarang yang mengatakan
bahwa masing-masing karyawan gerai memiliki tanggung jawab dalam
pekerjaannya, salah satunya yaitu adanya NKL (Nota Kurang Lebih) di mana
masing-masing karyawan gerai wajib melakukan pengecekan pada setiap
barang sehingga tidak ada jumlah barang yang kurang dari nota yang
didapatkan. Jika nota kurang lebih (NKL) melebihi batas 0,2% maka
karyawan akan diberikan surat peringatan sebagai bukti sanksi.
Selain itu, pada iklim gerai Indomaret masing-masing karyawan
memiliki team work yang baik dan hal ini turut dipengaruhi oleh struktur
yaitu atasan. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat turn over yang tinggi pada
karyawan generasi Y juga dipengaruhi oleh sistem rolling kepala toko. Ada
beberapa kasus di mana karyawan kurang menyukai sistem rolling
dikarenakan munculnya kebijakan-kebijakan baru yang di tetapkan oleh
kepala toko tertentu. Hal ini ini menjadi alasan karyawan untuk
mengundurkan diri dari perusahaan.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat teori yang menyatakan bahwa
iklim organisasi merupakan salah satu faktor dari komitmen organisasi yang
turut mempengaruhi komitmen organisasi secara positif. Hal ini dikarenakan
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karyawan menilai sendiri sebagai orang yang penting, efektif, berarti dan
berharga bagi perusahaan, serta menjadikan tujuan dan nilai organisasi
sebagai bagian dari kehidupannya untuk tetap tinggal dalam organisasi
(Belkaoli dalam Yuliana, D. H., 2015). Selain itu terdapat hasil penelitian
yang menyatakan bahwa iklim organisasi merupakan kualitas karyawan di
dalam suatu organisasi yang secara relatif bertahan dan dapat dirasakan oleh
karyawan serta mampu mempengaruhi tingkah laku karyawan yang terkait
dengan struktur, tanggung jawab, penghargaan, resiko, dukungan, standar
kerja, konflik dan identitas (Edowati dalam Yuliana, D. H., 2015).
Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa
penghargaan (reward) diberikan pada karyawan dengan memberikan target
pada seluruh karyawan gerai untuk menjualkan barang-barang di luar toko.
Masing-masing karyawan akan mendapatkan insentif yang berbeda sesuai
dengan jabatan yang dimiliki, hal tersebut kemudian memacu masing-masing
karyawan khususnya generasi Y untuk lebih bertanggung jawab dengan tugas
yang diberikan.
Steers & Porter (dalam Miftahun & Sugiyanto, 2010) mengatakan
bahwa komitmen organisasi yang tinggi terhadap perusahaan akan membawa
dampak yang positif bagi perusahaan. Dengan demikian, karyawan yang
memiliki komitmen yang tinggi akan merasa senang dalam bekerja, setia,
turut berpartisipasi penuh dalam pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu,
menurut Katz & Kahn (1979) menyatakan bahwa komitmen yang tinggi akan
membuat perusahaan lebih kompetitif karena para karyawan yang
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berkomitmen tinggi bisasnya kreatif dan inovatif. Hal ini sejalan dengan sifat
karyawan generasi Y gerai Indomaret yang kreatif dan inovatif, yang
diberikan tantangan oleh perusahaan untuk menjualkan barang di luar
pertokoan dan melayani customers dengan baik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Hasil penelitian ini dilakukan pada 166 karyawan generasi Y pada 20
gerai Indomaret Kota Semarang yang terbukti mendukung hipotesis
penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa iklim organisasi memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi.
B. Keterbatasan Penelitian dan Saran Bagi Penelitian Berikutnya
Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu penyusunan alat ukur
penelitian yang di rancang oleh peneliti. Walaupun memiliki reliabilitas yang
baik, tetapi ada beberapa item yang kurang mengukur variabel tersebut.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk merancang item skala pengukuran
dengan baik sehingga dapat mengukur setiap aspek yang diteliti.
Penelitian ini juga tidak mencantumkan manfaat yang akan diperoleh
subjek jika terlibat dalam penelitian ini. Dengan demikian, subjek menjadi
kurang memahami hasil penelitian ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi
mereka, sehingga subjek kurang antusiasme dalam pengisian kuesioner.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencantumkan manfaat yang
diperoleh subjek jika terlibat dalam penelitian. Pernyataan yang berisi
manfaat bagi subjek dapat dicantumkan pada bagian awal kuesioner. Hal
tersebut dapat membuat subjek merasa antusias ketika terlibat dalam
penelitian dikarenakan sesuai dengan keadaan subjek. Oleh karena itu, subjek
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cenderung bersungguh-sungguh dalam memahami item, sehingga respon
yang muncul akan lebih tepat.
C. Saran
1.

Bagi Subjek
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklim organisasi memiliki
pengaruh pada komitmen organisasi karyawan generasi Y PT. Indomarco
Prismatama Kota Semarang. Selain itu, iklim organisasi dan komitmen
organisasi cenderung tinggi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar subjek
tetap mempertahankan perilaku komitmennya saat ini agar dampak negatif
seperti karir karyawan dalam organisasi, tingkat absensi dan turn over dapat
dihindari.

2.

Bagi PT. Indomarco Prismatama Kota Semarang
Berdasarkan hasil, iklim organisasi merupakan faktor yang sangat
penting dalam mempengaruhi karyawan khususnya generasi Y terhadap
komitmen organisasi. Hubungan iklim organisasi yang baik meliputi struktur,
standar-standar, tanggung jawab, penghargaan, dukungan, dan komitmen.
Perusahaan dan organisasi dapat memberikan pelatihan yang berguna untuk
menumbuhkan hubungan iklim organisasi yang lebih erat sehingga iklim
organisasi yang sudah baik dat dipertahankan atau lebih ditingkatkan kembali.
Berdasarkan hal tersebut karyawan generasi Y akan memiliki komitmen yang
tinggi terhadap organisasi. Dengan demikian, peneliti menyarankan kepada
perusahaan untuk memerhatikan aspek struktur, standar-standar, tanggung
jawab, penghargaan, dukungan, dan komitmen.
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Yogyakarta, 11 April 2018
Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i yang ikut berpartisipasi
dalam penelitian ini.
Dengan hormat,
Dengan ini saya :
Nama

: Agsita Lara Safitri Garnis

Kontak

: 085729657632 <safitrigarnis@gmail.com>

Fakultas

: Psikologi

Universitas

: Sanata Dharma

Selanjutnya disebut peneliti.
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswi, maka
Peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan
tanggapan pada pernyataan-pernyataan yang telah Peneliti susun dalam
skala penelitian ini. Tidak ada jawaban yang salah dan benar dalam skala
tersebut. Tanggapan yang Bapak/Ibu/Saudara/i sampaikan akan dijaga
kerahasiaannya, sehingga Bapak/Ibu/Saudara/i diharapkan mengisi skala
ini sesuai dengan keadaan yang sedang dialami.
Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Hormat Peneliti,

Agsita Lara Safitri Garnis
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PERNYATAAN KESEDIAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya mengisi skala ini tidak dalam
keadaan terpaksa dari pihak manapun, akan tetapi sukarela demi membantu
terlaksananya penelitian ilmiah ini.
Semua jawaban yang saya berikan murni saya alami sendiri dan bukan
berdasarkan pandangan masyarakat pada umumnya. Saya juga mengizinkan
jawaban saya dipergunakan sebagai data untuk penelitian ilmiah ini.
Semarang, ............................ 2018
Menyetujui,

(tanpa nama)
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IDENTITAS
Usia (23 tahun – 38 tahun)

:

Pekerjaan

:

Jenis kelamin

: L/P (lingkari salah satu yang sesuai)

Masa kerja

:

Tingkat pendidikan terakhir :
Jabatan

:

Rata-rata gaji per bulan

:

☐ Rp 1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00
☐ Rp 2.000.000,00 – Rp 2.500.000,00
☐ Rp 3.000.000,00 – Rp 3.500.000,00
☐ Lebih dari Rp 3.500.000,00
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SKALA I

PETUNJUK PENGISIAN SKALA
Baca dan pahamilah peryataan-pernyataan berikut kemudian nyatakan apakah
pernyataan tersebut sesuai dengan diri Anda. Berilah tanda silang (X) pada salah
satu kolom jawaban yang telah disediakan.

Adapun pilihan jawaban tersebut adalah :
SS

: Apabila Anda merasa “SANGAT SETUJU” dengan pernyataan yang
ada

S

: Apabila Anda merasa “SETUJU” dengan pernyataan yang ada

TS

: Apabila Anda merasa “TIDAK SETUJU” dengan pernyataan yang ada

STS

: Apabila Anda merasa “SANGAT TIDAK SETUJU” dengan pernyataan
yang ada

Anda bebas untuk memilih jawaban Anda sendiri karena dalam hal ini
tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang diberikan merupakan
cerminan dari diri Anda sendiri.
Contoh cara pengisian skala
No.
1.

Pernyataan
Sangat
sulit
meninggalkan
pekerjaan ini, walaupun saya
menginginkan

SS

S

TS

STS

X

Apabila Anda merasa jawaban Anda Kurang mencerminkan diri Anda dan
ingin mengganti jawabannya, maka Anda dapat mengganti pilihan jawaban Anda
dengan cara memberikan tanda garis dua pada jawaban sebelumnya (=)
kemudian memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai.
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Contoh koreksi :
No.
1.

Pernyataan
Sangat
sulit
meninggalkan
pekerjaan ini, walaupun saya
menginginkan

SS

S

TS

X

STS
X

Pastikan tidak ada jawaban yang terlewatkan! Selamat Mengerjakan!
No.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pernyataan
Saya paham dengan aturan dan prosedur
kerja yang terdeskripsi dengan jelas dan
terencana.
Saya merasa acuh dengan peraturan yang
ada di tempat kerja ini.
Saya melakukan tugas semau saya.
Saya terbebani dengan pekerjaan yang saya
dapatkan.
Saya mampu memecahkan masalah
pekerjaan tanpa adanya campur tangan dari
atasan.
Saya merasa malas ketika mengerjakan
tugas.
Saya cepat lelah ketika mengerjakan tugas.
Semangat saya mulai menurun ketika
mengerjakan tugas.
Saya bertanggung jawab atas apa yang saya
kerjakan.
Saya merasa puas dengan pekerjaan yang
saya selesaikan.
Saya menikmati segala jobdesc yang saya
kerjakan dan menjadi tanggung jawab saya.
Saya ragu dengan tanggung jawab yang
diberikan pada saya.
Saya merima gaji yang sesuai dengan usaha
yang saya lakukan di tempat kerja ini.
Saya mendapatkan komisi tambahan jika
berkerja lembur.
Saya mendapatkan kenaikan jabatan karena
usaha saya di tempat kerja ini.

SS

S

TS

STS
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16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Saya akan meninggalkan tempat kerja ini
jika terdapat peluang pekerjaan dengan gaji
yang lebih besar
Saya yakin bahwa saya dan rekan-rekan
kerja mampu menjalankan pekerjaan dengan
baik.
Saya dan rekan kerja saling mendukung
untuk mencapai tujuan pekerjaan.
Saya selalu membantu kesulitan yang
dialami teman saya.
Saya sukar berelasi dengan rekan kerja.
Saya merasa nyaman bekerja di tempat ini
karena saya memiliki kesetiaan.
Saya bangga menjadi bagian dari tempat
kerja ini.
Suasana yang ada di tempat kerja saya terasa
membosankan.
Saya ingin meninggalkan tempat kerja ini.
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SKALA II

PETUNJUK PENGISIAN SKALA
Baca dan pahamilah peryataan-pernyataan berikut kemudian nyatakan apakah
pernyataan tersebut sesuai dengan diri Anda. Berilah tanda silang (X) pada salah
satu kolom jawaban yang telah disediakan.

Adapun pilihan jawaban tersebut adalah :
SS

: Apabila Anda merasa “SANGAT SETUJU” dengan pernyataan yang
ada

S

: Apabila Anda merasa “SETUJU” dengan pernyataan yang ada

TS

: Apabila Anda merasa “TIDAK SETUJU” dengan pernyataan yang ada

STS

: Apabila Anda merasa “SANGAT TIDAK SETUJU” dengan pernyataan
yang ada

Anda bebas untuk memilih jawaban Anda sendiri karena dalam hal ini
tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang diberikan merupakan
cerminan dari diri Anda sendiri.

Contoh cara pengisian skala
No.
1.

Pernyataan
Saya memperoleh upah sesuai
dengan usaha yang telah saya
lakukan

SS

S

TS

STS

X

Apabila Anda merasa jawaban Anda Kurang mencerminkan diri Anda dan
ingin mengganti jawabannya, maka Anda dapat mengganti pilihan jawaban Anda
dengan cara memberikan tanda garis dua pada jawaban sebelumnya (=)
kemudian memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai.
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Contoh koreksi :
No.
1.

Pernyataan
Saya memperoleh upah sesuai
dengan usaha yang telah saya
lakukan

SS

S

TS

X

STS
X

Pastikan tidak ada jawaban yang terlewatkan! Selamat Mengerjakan!
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Pernyataan
Masalah yang ada di tempat kerja saya
adalah bagian dari masalah saya.
Saya sedih jika tempat kerja ini
mengalami penurunan laba.
Saya ingin selamanya bekerja di tempat
kerja ini.
Saya jenuh bekerja di tempat kerja ini.
Saya bosan dengan pekerjaan saya.
Saya senang dapat menarik hati
pelanggan untuk berbelanja di tempat
kerja ini.
Saya mampu bekerja dalam (team)
kelompok.
Saya acuh dengan pelanggan.
Saya menghindari beberapa kegiatan di
tempat kerja.
Saya sulit meninggalkan tempat kerja ini.
Saya senang meninggalkan tempat kerja
ini.
Saya sangat nyaman dengan berbagai hal
yang saya kerjakan ditempat kerja ini.
Saya menyempatkan untuk mencari
lowongan pekerjaan lain di sela-sela
waktu bekerja saya.
Saya diacuhkan ketika terlibat dalam
suatu pekerjaan.
Saya senang bekerja di tempat ini karena
saya mendapatkan keuntungankeuntungan yang tidak didapatkan
ditempat lain.

SS

S

TS

STS
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16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.

Saya merasa tempat kerja ini memberikan
saya pengetahuan dan gaji yang sesuai.
Saya mendapatkan gaji yang tidak sesuai
dengan kinerja saya.
Saya hanya mendapatkan gaji kecil dan
merasa dirugikan.
Saya berkewajiban untuk bekerja dan
menjaga kesetiaan saya di tempat kerja
ini.
Saya senang membangun kekompokan
dengan team ketika bekerja.
Saya senang dan nyaman akan aturan
yang diberlakukan di tempat kerja ini.
Saya bekerja lebih terstruktur dengan
adanya peraturan yang tegas di tempat
kerja ini.
Saya acuh dengan peraturan yang
ditegaskan di tempat kerja ini.
Saya sering terlambat kerja.
Saya bekerja dalam team, sehingga saya
memiliki tanggung jawab pada diri
sendiri dan orang lain.
Saya selalu menunda pekerjaan saya.
Saya mengerjakan pekerjaan saya
melewati deadline yang sudah ditentukan.
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LAMPIRAN B
KORELASI ITEM TOTAL IKLIM ORGANISASI
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

ITEM1

65,44

30,927

,313

,870

ITEM2

65,52

29,761

,789

,862

ITEM3

65,58

29,786

,508

,865

ITEM4

65,61

29,689

,538

,864

ITEM5

65,50

29,608

,578

,863

ITEM6

65,58

30,340

,496

,866

ITEM7

65,53

30,561

,467

,867

ITEM8

65,56

30,866

,474

,868

ITEM9

65,47

30,838

,392

,868

ITEM10

65,52

29,761

,658

,863

ITEM11

65,56

29,850

,690

,863

ITEM12

65,85

30,192

,323

,870

ITEM13

65,61

30,519

,345

,869

ITEM14

65,50

30,500

,325

,870

ITEM15

65,73

28,694

,332

,876

ITEM16

66,38

27,347

,422

,874

ITEM17

65,65

29,277

,522

,864

ITEM18

65,61

29,381

,611

,862

ITEM19

65,98

28,938

,466

,866

ITEM20

65,58

29,725

,586

,863

ITEM21

65,67

29,487

,553

,864

ITEM22

65,70

29,599

,455

,866

ITEM23

66,12

28,754

,502

,865

ITEM24

65,98

29,800

,306

,872
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KORELASI ITEM TOTAL KOMITMEN ORGANISASI
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

ITEM1

71,26

53,486

,609

,902

ITEM2

71,35

53,277

,470

,903

ITEM3

72,32

49,390

,454

,907

ITEM4

71,89

50,435

,511

,903

ITEM5

71,83

51,126

,581

,900

ITEM6

71,42

52,648

,432

,903

ITEM7

71,27

52,817

,553

,902

ITEM8

71,26

51,825

,691

,899

ITEM9

71,50

53,146

,412

,904

ITEM10

71,79

51,677

,421

,904

ITEM11

71,89

51,296

,425

,905

ITEM12

71,47

50,161

,698

,898

ITEM13

72,11

51,019

,362

,909

ITEM14

71,52

51,915

,402

,905

ITEM15

71,33

52,226

,565

,901

ITEM16

71,30

51,814

,738

,899

ITEM17

71,29

53,008

,732

,900

ITEM18

71,29

53,347

,556

,902

ITEM19

71,61

51,935

,483

,902

ITEM20

71,38

52,516

,516

,902

ITEM21

71,30

54,122

,530

,903

ITEM22

71,30

54,399

,458

,904

ITEM23

71,30

52,768

,733

,900

ITEM24

71,24

52,925

,679

,901

ITEM25

71,26

52,963

,731

,900

ITEM26

71,23

54,148

,565

,903

ITEM27

71,20

53,576

,503

,903
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LAMPIRAN C
RELIABILITAS IKLIM ORGANISASI
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,871

24

RELIABILITAS KOMITMEN ORGANISASI
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,906

N of Items

27
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LAMPIRAN D HASIL UJI VALIDASI DENGAN METODE IVI
Iklim Organisasi persepsi dan perilaku pekerja yang melukiskan kualitas lingkungan internal organisasi yang mempengaruhi sikap dan
perilaku organisasi dalam bekerja yang memunculkan motivasi.
Robert Stringer (Wirawan, 2007:131)
Skor Item
Skor Total
Dimensi
Proses berpikir
No.
Item Skala Relevansi Iklim Organisasi
Jenis Item
IVI
Item
Struktur
Refleksi dari
1.
Saya paham dengan aturan dan prosedur kerja
1
0,321
Favorable
perasaan yang
yang terdeskripsi dengan jelas dan terencana.
terorganisasi
+
dengan baik dan
2.
Saya selalu mengintrospeksi diri setelah
1
(0,171)*
Favorable
mempunyai peran
menjalankan pekerjaan saya. +
dan tanggung
3.
Saya bekerja sesuai dengan jobdesc yang saya
1
(0,112)*
Favorable
jawab yang jelas
dapatkan. +
dalam lingkungan
4.
Saya merasa acuh dengan peraturan yang ada
1
0,737
Unfavorable
organisasi.
di tempat kerja ini. 5.
Saya melakukan tugas semau saya. 1
0,519
Unfavorable
6.
Saya terbebani dengan pekerjaan yang saya
1
0,532
Unfavorable
dapatkan. StandarMengukur
7.
Saya mampu memecahkan masalah pekerjaan
1
0,568
Favorable
standar
tekanan perasaan
tanpa adanya campur tangan dari atasan. +
untuk
8.
Saya mampu menarik hati pelanggan untuk
1
(0,391)**
Favorable
meningkatkan
berbelanja di tempat ini. +
kinerja dan derajat
9.
Saya mampu membuat rekan kerja semangat
1
(0,304)**
Favorable
kebanggaan yang
sehingga meningkatkan laba perusahaan. +
dimiliki oleh
10. Saya merasa malas ketika mengerjakan tugas.
1
0,445
Unfavorable
anggota
organisasi dalam
11. Saya cepat lelah ketika mengerjakan tugas. 1
0,466
Unfavorable
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Tanggung
Jawab

Reward
(penghargaan)

melakukan
pekerjaan dengan
baik.
Perasaan
karyawan bahwa
mereka menjadi
pemimpin bagi
dirinya sendiri
dan tidak
memerlukan
keputusannya,
dan mengetahui
tugas-tugasnya
dengan baik.

12.

Semangat saya mulai menurun ketika
mengerjakan tugas. -

1

0,460

Unfavorable

13.

1

0,371

Favorable

1

0,643

Favorable

1

0,647

Favorable

1

(0,019)*

Unfavorable

1

(0,309)**

Unfavorable

1

0,360

Unfavorable

Perasaan bahwa
karyawan dihargai
atas pekerjaan
yang baik,
menekankan pada
penghargaan yang
positif dibanding
pemberian
hukuman, dan
keadilan yang
diterima
karyawan atas
kebijakan promosi

19.

Saya bertanggung jawab atas apa yang saya
kerjakan. +
Saya merasa puas dengan pekerjaan yang
saya selesaikan. +
Saya menikmati segala jobdesc yang saya
kerjakan dan menjadi tanggung jawab saya. +
Saya melakukan pekerjaan yang saya sukai
saja. –
Saya merasa sedih diberi tanggung jawab
yang sangat besar pada pekerjaan saya. –
Saya ragu dengan tanggung jawab yang
diberikan pada saya. Saya merima gaji yang sesuai dengan usaha
yang saya lakukan di tempat kerja ini. +
Saya mendapatkan komisi tambahan jika
berkerja lembur. +
Saya mendapatkan kenaikan jabatan karena
usaha saya di tempat kerja ini. +
Saya akan meninggalkan tempat kerja ini jika
terdapat peluang pekerjaan dengan gaji yang
lebih besar Saya merasa diacuhkan ketika mengerjakan
suatu pekerjaan. –

1

0,399

Favorable

1

0,304

Favorable

1

0,310

Favorable

1

0,481

Unfavorable

1

(0,113)*

Unfavorable

Saya mendapatkan komisi yang rendah. –

1

(0,159)*

Unfavorable

14.
15.
16.
17.
18.

20.
21.
22.

23.

24.
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Dukungan

dan gaji yang
membuat
karyawan
merasakan iklim
organisasi yang
positif.
Perasaan percaya
dan saling
mendukung yang
terus berlangsung
di antara anggota
kelompok kerja.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

Komitmen

Perasaan bangga
terhadap
organisasinya dan
derajat keloyalan
terhadap
pencapaian tujuan
organisasi.

31.
32.
33.
34.
35.

Saya yakin bahwa saya dan rekan-rekan
kerja mampu menjalankan pekerjaan dengan
baik. +
Saya dan rekan kerja saling mendukung untuk
mencapai tujuan pekerjaan. +
Saya selalu membantu kesulitan yang dialami
teman saya. +
Saya kurang mendapatkan dukungan dari
rekan kerja. –
Saya sukar berelasi dengan rekan kerja. Saya kurang mendapatkan kesempatan
mengerjakan suatu pekerjaan. –
Saya merasa nyaman bekerja di tempat ini
karena saya memiliki kesetiaan. +
Saya bangga menjadi bagian dari tempat kerja
ini. +
Saya ingin menghabiskan masa kerja saya di
tempat ini. +
Suasana yang ada di tempat kerja saya terasa
membosankan. Saya ingin meninggalkan tempat kerja ini. –

1

0,489

Favorable

1

0,589

Favorable

1

0,481

Favorable

1

(0,416)**

Unfavorable

1
1

0,568
(0,359)**

Unfavorable
Unfavorable

1

0,533

Favorable

1

0,445

Favorable

1

(0,264)*

Favorable

1

0,502

Unfavorable

1

0,371

Unfavorable
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36.
Skor IVI – S (Iklim Organisasi)

Saya kecewa menjadi bagian dari tempat
kerja ini. –

1

(0,238)*

Unfavorable

1

Komitmen Organisasi merupakan ikatan psikologis karyawan terhadap organisasi serta adanya pertimbangan keuntungan yang
menumbuhkan keterlibatan dan kesungguhan membangun organisasi yang memunculkan perasaan ingin tetap menjadi bagian organisasi.
Meyer dan Allen (1990)
Item Skala Relevansi Komitmen
Skor Item
Skor Total
Komponen
Proses berpikir
No.
Jenis Item
Organisasi
IVI
Item
Komitmen
Keterikatan
1.
Masalah yang ada di tempat kerja saya adalah
1
0,609
Favorable
Afektif
bagian dari masalah saya. +
(Affective
emosional,
2.
Saya sedih jika tempat kerja ini mengalami
1
0,478
Favorable
Commitment)
penurunan laba. +
identifikasi, dan
3.
Saya menyesal bekerja di tempat ini. –
1
(0,328)**
Unfavorable
4.
Saya tidak dapat mengontrol emosi ketika
1
(0,239)*
Unfavorable
keterlibatan
tugas saya menumpuk. –
5.
Saya senang menghabiskan masa kerja di
1
(0,301)**
Favorable
karyawan
pada
tempat ini. +
6.
Saya ingin selamanya bekerja di tempat kerja
1
0,504
Favorable
organisasi.
ini. +
7.
Saya jenuh bekerja di tempat kerja ini. 1
0,508
Unfavorable
8.
Saya bosan dengan pekerjaan saya. 1
0,605
Unfavorable
9.
Saya senang dapat menarik hati pelanggan
1
0,404
Favorable
untuk berbelanja di tempat kerja ini. +
10. Saya mampu bekerja dalam (team) kelompok.
1
0,447
Favorable
+
11. Saya acuh dengan pelanggan. –
1
0,681
Unfavorable
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12.
Komitmen
Bersinambung
(Continuance
Commitment)

Pertimbangan

13.
14.

untung rugi jika
karyawan

15.
16.

meninggalkan

17.

organisasi.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

Saya menghindari beberapa kegiatan di
tempat kerja. –
Saya sulit meninggalkan tempat kerja ini. +
Saya berpikir untuk bekerja di tempat kerja
ini hingga pensiun. +
Saya senang meninggalkan tempat kerja ini. Saya merasa puas ketika mendapat pekerjaan
yang saya inginkan selama ini.Saya kurang memiliki refrensi tempat kerja
lain jika meninggalkan tempat kerja ini. +
Saya sangat nyaman dengan berbagai hal
yang saya kerjakan ditempat kerja ini. +
Saya menyempatkan untuk mencari lowongan
pekerjaan lain di sela-sela waktu bekerja saya.
Saya diacuhkan ketika terlibat dalam suatu
pekerjaan. Saya senang bekerja di tempat ini karena saya
mendapatkan keuntungan-keuntungan yang
tidak didapatkan ditempat lain. +
Saya merasa tempat kerja ini memberikan
saya pengetahuan dan gaji yang sesuai. +
Saya mendapatkan gaji yang tidak sesuai
dengan kinerja saya. Saya hanya mendapatkan gaji kecil dan
merasa dirugikan. –

1

0,426

Unfavorable

1
1

0,420
(0,288)*

Favorable
Favorable

1
1

0,396
(-0,103)*

Unfavorable
Unfavorable

1

(0,291)*

Favorable

1

0,691

Favorable

1

0,415

Unfavorable

1

0,342

Unfavorable

1

0,591

Favorable

1

0,728

Favorable

1

0,702

Unfavorable

1

0,551

Unfavorable
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Komitmen
Normatif
(Normative
Commitment)

Perasaan
dalam
karyawan
tetap

wajib

25.

diri

26.

untuk

27.
28.

bekerja
29.

dalam organisasi.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
Skor IVI – S (Komitmen Organisasi)

Saya berkewajiban untuk bekerja dan
menjaga kesetiaan saya di tempat kerja ini. +
Saya senang membangun kekompokan
dengan team ketika bekerja. +
Saya acuh terhadap kelompok saya. –
Saya memiliki relasi yang buruk dengan
rekan kerja saya. –
Saya senang dan nyaman akan aturan yang
diberlakukan di tempat kerja ini. +
Saya bekerja lebih terstruktur dengan adanya
peraturan yang tegas di tempat kerja ini. +
Saya acuh dengan peraturan yang ditegaskan
di tempat kerja ini. Saya sering terlambat kerja. Ketika bekerja dalam tim saya berusaha
menyalurkan ide yang saya miliki. +
Saya bekerja dalam team, sehingga saya
memiliki tanggung jawab pada diri sendiri
dan orang lain. +
Saya selalu menunda pekerjaan saya. Saya mengerjakan pekerjaan saya melewati
deadline yang sudah ditentukan. -

1

0,507

Favorable

1

0,491

Favorable

1
1

(0,389)**
(0,304)**

Unfavorable
Unfavorable

1

0,541

Favorable

1

0,453

Favorable

1

0,705

Unfavorable

1
1

0,675
(0,441)**

Unfavorable
Favorable

1

0,724

Favorable

1
1

0,547
0,502

Unfavorable
Unfavorable

1

