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Novi Rukhviyanti

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh affective
commitment, continuance commitment, dan normative
commitment terhadap kepuasan kerja karyawan pada perusahaan
garment di Rancaekek. Pengumpulan data dilakukan melalui
studi kasus dengan pendekatan survey, dengan melakukan
penyebaran kuesioner secara tertulis kepada 55 responden, serta
studi kepustakaan. Teknik sampel yang digunakan adalah
Sampling Jenuh, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah populasi,
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah variabel komitmen
afektif, komitmen continuance, dan komitmen normatif, serta
kepuasan kerja pada karyawan. Sedangkan teknik pengujian
kualitas instrumen meliputi uji validitas, reliabilitas dan asumsi
klasik. Sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa affective commitment dan continuance commitment tidak
berpengaruh terhadap kepuasan kerja, sedangkan normative
commitment berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja.

Kata Kunci : affective commitment, continuance commitment,
normative commitment dan kepuasan kerja.

I. PENDAHULUAN

Perusahaan garment adalah salah satu bisnis di bidang manufaktur

sehingga dalam ketelitian dan keuletan dituntut untuk selalu memberikan
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perhatian yang besar terhadap peningkatan kemampuan sumberdaya manusianya.

Suatu perusahaan dengan karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja yang baik

maka akan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja sehingga

perkembangan perusahaan akan semakin meningkat dan laba perusahaan juga

semakin besar pula. Dan sebaliknya jika suatu perusahaan dengan karyawan yang

mendapatkan kepuasan kerjanya buruk akan berdampak pada perkembangan

perusahaan yang semakin buruk dan efek terburuknya adalah perusahaan akan

mengalami kebangkrutan.

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan individual yang menunjukkan

perasaan yang menyenangkan berkaitan dengan pandangan karyawan terhadap

pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu faktor

psikologis, sosial, fisik, dan finansial.

Komitmen karyawan terhadap organisasi adalah tingkat kemauan

karyawan untuk mengidentifikasikan dirinya pada perusahaan dan keinginannya

untuk melanjutkan partisipasi aktif dalam perusahaan tersebut (David dan

Newstrom, 1995 dalam Kusjainah, 2004). Komitmen didefinisikan sebagai suatu

keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu untuk

tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu

(Robbins, 2003). Jadi bahwa komitmen karyawan terhadap organisasi adalah

tingkat kemauan karyawan untuk mengidentifikasikan dirinya dan berpartisipasi

aktif pada organisasi yang ditandai keinginan untuk tetap mempertahankan

keanggotaannya dalam organisasi. Kepercayaan dan penerimaan akan nilai-nilai

dan tujuan organisasi, serta kesediaan untuk bekerja semaksimal mungkin demi

kepentingan organisasi. Meyer & Allen menjelaskan 3 bentuk dari komitmen

organisasi yang keseluruhannya mempunyai implikasi terhadap kelanjutan

partisipasi individu dalam organisasi (Allen dan Meyer, 1990 dalam Luthan,
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1998). Ketiga bentuk tersebut adalah affective commitment, continuance

commitment, dan normative commitment.

Affective commitment menunjukkan suatu kelekatan psikologis terhadap

organisasi. Individu bertahan di organisasi karena memang menginginkannya.

Karyawan yang memiliki affective commitment yang kuat akan

menidentifikasikan diri, terlibat mendalam, dan menikmati kenaggotaannya

dalam organisasi.

Continuance commitment merupakan komitmen organisasi yang rasional.

Komitmen ini berkaitan dengan biaya (cost) jika ia keluar dari organisasi.

Karyawan yang mempunyai continuance commitment tinggi akan bertahan

dalam organisasi karena mereka membutuhkannya (need to).

Normative commitment ditunjukkan dengan perasaan ‘wajib’ untuk tetap

bertahan dalam organisasi (Mayer dan Allen dalam Luthan, 1998). Karyawan

yang memiliki normative commitment yang tinggi akan bertahan dalam organisasi

karena mereka merasa seharusnya melakukan hal tersebut. (ought to)

Guest dalam Donald menunjukkan bahwa pembinaan komitmen karyawan

terhadap organisasi merupakan jantung dari pengelolaan aspek manusia dalam

organisasi. Mengenai konsep komitmen organisasional dan dalam hubungannya

dengan kepuasan kerja, masih terdapat isu yang perlu dikaji lebih jauh. Konsep

awal komitmen organisasional menunjukan bahwa komitmen merupakan konsep

yang berdimensi tunggal (Robbins, 2006). Namun demikian, keberadaan konsep

komitmen organisasional mengalami perubahan, sesuai dengan hasil-hasil

penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Mengutip pandangan Allen dan Meyer,

Setiawan dan Ghozali (2006) mengemukakan bahwa komitmen organisasional

tersusun atas tiga dimensi yaitu affective commitment, continuance commitment,

dan normative commitment. Tentunya, perbedaan dimensi ini memberikan

dampak berbeda terhadap kepuasan kerja. Sebagai contoh, Sirajudin, (2007)
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menunjukkan bahwa komitmen organisasional memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kepuasan kerja. Namun, dengan terbaginya komitmen

organisasional kedalam tiga dimensi, hasil studi tersebut menjadi tidak jelas,

karena tidak bisa menjelaskan pertanyaan apakah ketiga dimensi komitmen

organisasional memang memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji

lebih jauh mengenai kepuasan kerja pada salah satu perusahaan garment di

Rancaekek Bandung berdasarkan faktor affective commitment, continuance

commitment, dan normative commitment.

II. REVIEW LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasional merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh

karyawan yang dapat menimbulkan perilaku positif yang kuat terhadap organisasi

kerja yang dimilikinya. Komitmen organisasi mencerminkan bagaimana

seseorang individu mengindentifikasi dirinya dengan organisasi dan terikat

dengan tujuan-tujuannnya.

Mayer dan Allen (1991) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai

suatu kepercayaan dan penerimaan seseorang atas nilai dan tujuan organisasi,

sehingga membuat orang itu betah dan ingin tetap bertahan di organisasi.

Sedangkan Setiawan dan Ghozali, (2006;193) menyebutkan bahwa komitmen

organisasional merupakan perspektif yang bersifat keperilakuan dimana

komitmen diartikan sebagai perilaku yang konsisten dengan aktivitas.

2.2. Affective Commitment

Individu dengan affective commitment yang tinggi memiliki kedekatan

emosional yang erat terhadap organisasi, hal ini berarti bahwa individu tersebut
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akan memiliki motivasi dan keinginan untuk berkontribusi secara berarti tehadap

organisasi dibandingkan individu dengan affective commitment yang lebih

rendah. Berdasarkan beberapa penelitian affective commitment memiliki

hubungan yang sangat erat dengan seberapa sering seorang anggota tidak hadir

atau absen dalam organisasi. Individu dengan affective commitment akan bekerja

lebih keras dan menunjukkan hasil pekerjaan yang lebih baik dibandingkan yang

komitmennya lenih rendah. Meyer et.al, (1993) menunjukkan affective

commitment berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dan Jenkins et.al.

(1992) menemukan affective commitment berpengaruh positif terhadap kepuasan

kerja. Terakhir, berdasarkan kajian literatur yang intensif, Ketchand dan Strawser

(1998) menyimpulkan bahwa affective commitment berpengaruh positif terhadap

kepuasan kerja.

2.3. Continuance Commitment

Individu dengan continuance commitment yang tinggi akan bertahan dalam

organisasi, bukan karena alasan emosional, tapi karena adanya kesadaran dalam

individu tersebut akan kerugian besar yang dialami jika meninggalkan organisasi.

Berkaitan dengan hal ini, maka individu tersebut tidak dapat diharapkan untuk

memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi pada organisasi. Jika individu

tersebut tetap bertahan dalam organisasi, maka pada tahap selanjutnya individu

tersebut dapat merasakan putus asa dan frustasi yang dapat menyebabkan kinerja

yang buruk. Meyer dan Allen (1991) menyatakan bahwa continuance

commitment tidak berhubungan atau memiliki hubungan yang negatif pada

organisasi. Jenkins et.al. (1992) menemukan continuance commitment

berpengaruh negatif terhadap penurunan kepuasan kerja. Setiawan dan Setiawan

(2004), continuance commitment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
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kepuasan kerja. Ketchand dan Strawser (1998) menyimpulkan bahwa normative

commitment berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja.

2.4. Normative Commitment

Individu dengan normative commitment yang tinggi akan tetap bertahan

dalam organisasi karena merasa adanya suatu kewajiban atau tugas. Meyer dan

Allen (1991) menyatakan bahwa perasaan semacam itu akan memotivasi individu

untuk bertingkah laku secara baik dan melakukan tindakan yang tepat bagi

organisasi. Namun adanya normative commitment diharapkan memiliki hubungan

positif dengan tingkah laku dalam pekerjaan, seperti job performance, work

attendance, dan organizational citizenship. Normative commitment akan

berdampak kuat pada suasana pekerjaan (Allen dan Meyer,1997). Kuruuzum

et.al. (2009) menemukan bahwa normative commitment memiliki pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan Ketchand dan Strawser

(1998) menyimpulkan bahwa normative commitment berpengaruh negatif

terhadap kepuasan kerja.

2.5. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan sikap umum individu terhadap pekerjaannya.

Robbins (2006; 32). Seseorang yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi

menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaan, orang yang memiliki kepuasan

kerja rendah memiliki sikap negatif terhadap pekerjaan.

Locke dan Crawford, (2003) menyatakan bahwa ketika karyawan tidak

puas di tempat kerja, mereka kurang berkomitmen dan akan mencari peluang lain

untuk berhenti. Jika kesempatan tidak tersedia, mereka mungkin akan emosional

atau "menarik diri" dari organisasi. Oleh karena itu, kepuasan kerja adalah sikap

penting dalam menilai karyawan untuk organisasi.
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Dengan keterkaitan antar variabel yang telah diuraikan di atas, dapat

disajikan model kerangka pemikiran mengenai pengaruh affective commitment,

continuance commitment, dan normative commitment terhadap kepuasan kerja,

sebagai berikut :

Gambar 1. Model Analisis

(+)

(+)

(+)

H1 : Affective commitment memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja

H2 : Continuance commitment memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja

H3 : Normative commitment memliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan yang berada di

perusahaan garmen. Jumlah karyawan 55 orang, yang dijadikan sampel adalah

semua anggota populasi tersebut. Model pemecahan masalah yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment

diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Meyer dan

Allen (1990). Kepuasan kerja diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri

dari enam pernyataan yang dikembangkan oleh Robbins (2006). Seluruh
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pengukuran berdasarkan pada tanggapan subjek terhadap serangkaian item yang

menggunakan skala lima poin Likert type, yang dimulai dengan angka 1 (Sangat

Tidak Setuju) sampai angka 5 (Sangat Setuju).

IV. TEMUAN-TEMUAN

4.1. Pengujian Kualitas Instrumen Pengukuran

Berikut ini tersaji resume pengujian validitas dan reliabilitas instrumen

penelitian untuk masing-masing variabel :

Tabel. 1 Validitas dan Reliabilitas

Variabel Korelasi Cronbach Alpha

Affective Commitment 0.352 – 0.741 0,707

Continuance Commitment 0.432 – 0.782 0,768

Normative Commitment 0.558 – 0.819 0,821

Kepuasan Kerja 0.533 – 0.892 0.796

Berdasarkan tabel 1 diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua item dari

instrumen pernyataan mengenai variabel yang menjadi kepentingan dinyatakan

valid. Dikarenakan semua hasil korelasi tiap item dengan total item melampau

kriteri yang ditetapkan yaitu 0.30. Dan masing-masing instrumen pengukuran

adalah reliabel karena koefisien Cronbach alpha dari masing-masing variabel

adalah lebih besar dari 0.60.
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4.2. Tanggapan Responden

Tabel 2. Tanggapan Responden

No Uraian
Kisaran

Rata-Rata
Nilai Tengah

1. Affective Commitment 3.66 – 3.88 3

2. Continuance Commitment 3.25 – 4.20 3

3. Normative Commitment 3.63 – 4.38 3

4. Kepuasan Kerja 3.00 – 4.08 4

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel diatas bahwa nilai tengah dari

affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment

terhadap kepuasan kerja mempunyai rata-rata mendekati skala 3 yang mempunyai

makna sedang yaitu memiliki tingkat yang wajar di tempat mereka bekerja

sekarang. Sedangkan nilai tengah Kepuasan kerja adalah 4 dimana mempunyai

makna tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kinerjanya tinggi di tempat

mereka bekerja sekarang.

4.3. Korelasi Antar Variabel

Tabel 3 Korelasi Antar Variabel

No 1 2 3 4

1. Affective Commitment 1 0.083 0.192 0.426*

2. Continuance Commitment 0.083 1 0.492* 0.376*

3. Normative Commitment -0.009 0.490* 1 0.511*

4. Kepuasan Kerja 0.426* 0.370* 0.494* 1

* Signifikan pada level 0.01
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Berdasarkan hasil komputerisasi tersebut, diperoleh antara lain terdapat

tiga korelasi yang sangat signifikan yaitu variabel affective commitment,

continuance commitment, dan normative commitment terhadap kepuasan kerja

terhadap kepuasan kerja tingkat signifikansi masing-masing lebih 0,01. Besarnya

nilai koefisien korelasi antara variabel affective commitment terhadap kepuasan

kerja yaitu 0,426, continuance commitment, terhadap kepuasan kerja yaitu 0,370,

normative commitment terhadap kepuasan kerja yaitu 0,494, dengan signifikansi

0.430 > 0,001.

4.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan

negatif antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4
ANOVA(b)

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 9.823 3 3.274 7.040 .000(a)

Residual 26.046 56 .465

Total 35.869 59

a Predictors: (Constant), AC,NC, CC

b Dependent Variable: KK

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi

14.0 for window, diperoleh nilai signifikansi sebesar (0.000) dan signifikan pada

(0.05). Hal ini berarti affective commitment, continuance commitment, dan
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normative commitment secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap

variable burnout.

4.5. Koefisien

Coefficients(a)

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.

B
Std.

Error
Beta

(Constant) 6.650 5.284 1.259 .214

Affective commitment -.168 .136 -.141 -1.237 .222

Continuance commitment .169 .107 .206 1.577 .121

Normative commitment
.355 .108 .431 3.298 .002

Pada tabel tersebut menunjukkan estimasi koefisien dari masing-masing

hubungan yang dihipotesiskan. Dengan α = 0.05, selanjutnya dapat dikemukakan 

bahwa tidak semua hubungan antar variable dapat mengkonfirmasikan hipotsis

yang diajukan. Hanya variabel normative commitment yang memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap kepuasan kerja.

V. DISKUSI, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Pada studi ini, terdapat tiga hipotesis yang diajukan. Dari ketiga hipotesis

yang diajukan tersebut, tidak semua hipotesis dapat dikonfirmasikan oleh data.

Hipotesis mengenai adanya hubungan positif antara normative commitment

terhadap kepuasan kerja yang dapat dikonfirmasikan oleh data. Sedangkan

affective commitment dan continuance commitment gagal dikonfirmasikan.

Pada uji F atau uji simultan menunjukkan bahwa ada pengaruh antara salah

satu variabel (komitmen afektif, komitmen continuance ataupun komitmen

normatif) terhadap kepuasan kerja. Sehingga hipotesis dapat dilanjutkan, karena

menunjukkan hasil yang sangat signifikan.
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Secara teoritis, hasil temuan mengenai pengaruh affective commitment,

continuance commitment, dan normative commitment terhadap kepuasan kerja,

mengkonfirmasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Ketchand dan Stawser,

(2001) yang menemukan bahwa hanya normative commitment yang berpengaruh

positif terhadap kepuasan kerja dan Kuruuzum et.al., (2009) serta Hacket et al.

(1994) menjelaskan bahwa normative commitment berpengaruh positif terhadap

kepuasan kerja.

Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan beberapa hal. Diantara

ketiga komitmen yang diteliti ternyata hanya normative commitment yang

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja, sehingga perlu untuk

diperhatikan oleh organisasi.. Komitmen organisasi sebagai prediktor kepuasan

kerja. Oleh karena itu, komitmen organisasi yang dibangun dapat memberikan

ruang gerak perilaku karyawan yang lebih mendorong terhadap peningkatan

kepuasan kerja karyawan. Kemudian hendaknya sebagai atasan secara pribadi

memperhatikan bawahan yang bekerja keras, selalu membimbing bawahan yang

sudah siap dipromosikan dan suka mengarahkan bawahan sesuai dengan tingkat

kematangannya.

Studi ini buat dalam lingkup perusahaan garmen. Sebagai konsekuensinya,

keterbatasan studi dapat ditemukan. Keterbatasan pertama yang dihadapi adalah

mengenai jumlah sampel. Subjek yang digunakan dalam studi ini berjumlah 55

responden, dimana jumlah ini dirasakan kurang memadai untuk mendapatkan

hasil penelitian yang dapat digeneralisir ke dalam lingkup yang lebih luas.

Keterbatasan kedua adalah terdapat kemungkinan bias dari sifat self report

kuesioner. Meskipun kuesioner telah divalidasi, pengisian kuesioner dari

responden belum tentu mencerminkan pandangan responden yang sesungguhnya.
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