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ABSTRAKSI 

 

Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memperhatikan 

kehidupan dalam kondisi pekerjaan karyawan. Penciptaan kualitas kehidupan 

kerja (quality of work life) sangat diperlukan untuk membentuk komitmen 

organisasional karyawan. Program kualitas kehidupan kerja yang baik bagi 

karyawan dapat ditunjukkan melalui pengembangan karyawan, partisipasi, 

kompensasi, supervisi, dan lingkungan kerja. Komitmen organisasional sangat 

diperlukan karena di era globalisasi perusahaan harus mampu mempertahankan 

karyawan terbaik mereka untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan pada Seksi Keuangan PT. Kereta Api (Persero) 

Daop 8 Surabaya, yang menyadari betapa pentingnya kualitas kehidupan kerja 

untuk komitmen organisasi sehingga karyawan akan merasakan ikut memiliki 

perusahaan dan akan mencurahkan segala daya dan kemampuannya untuk 

perusahaan. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 orang dengan teknik analisis 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian 

regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 13.0 diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 1,217 + 0,240 X1 + 0,002 X2 + 0,265 X3 + 0,013 X4 + 0,268 X5 + e 

Hasil pengujian menggunakan uji F hitung sebesar 19,061 dengan 

tingkat signifikansi 0.000 (p < 0.05) berarti ada pengaruh secara bersama-sama 

kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari kesesuaian dalam pengembangan 

karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan lingkungan kerja terhadap 

komitmen organisasional karyawan seksi keuangan PT. Kereta Api (Persero) 

Daop 8 Surabaya.  

Koefisien determinasi berganda (R
2
) sebesar 0,799 yang berarti secara 

bersama-sama 79,99% perubahan variabel komitmen organisasional 

disebabkan oleh kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari Pengembangan 

Karyawan (X1), Partisipasi (X2), Kompensasi (X3), Supervisi (X4), dan 

Lingkungan Kerja (X5). Sedangkan sisanya yaitu 21,01% disebabkan oleh 

variabel lain yang tidak masuk dalam model. Dan dari hasil nilai beta (β) 

sebesar 0,351 dapat diperoleh temuan bahwa kompensasi merupakan variabel 

yang dominan mempengaruhi komitmen organisasional karyawan seksi 

keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya. 

 

Kata Kunci :  Kualitas Kehidupan Kerja (Quality of Work Life), Komitmen 

Organisasional 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Individu dan organisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan 

dan saling mempengaruhi. Apabila karyawan memiliki kinerja yang tinggi, 

maka laju roda perusahaan pun akan kencang sehingga dapat memberikan 

kepuasan bagi orang-orang yang ada didalamnya. Namun pada sisi lain, 

perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan baik jika karyawan yang dimiliki 

tidak memiliki motivasi dan komitmen dalam bekerja sehingga kualitas 

kehidupan kerja menjadi buruk atau bahkan tidak dimiliki.  

 Melalui pendekatan manajemen sumber daya manusia, perusahaan 

seharusnya dapat menciptakan suasana kehidupan kerja yang kondusif baik 

secara fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesempatan karyawan 

dalam mengembangkan diri, mendapat kesejahteraan yang dapat menutupi 

kebutuhan hidup karyawan, serta lingkungan kerja yang aman dan 

menyenangkan bagi karyawan yang pada akhirnya semua itu akan bermuara 

pada upaya pencapaian perusahaan secara lebih baik. Salah satu hal yang dapat 

ditempuh perusahaan ialah dengan memperhatikan aspek kualitas kehidupan 

kerja. Kualitas kehidupan kerja yang kondusif merupakan situasi yang dapat 

tercipta apabila terdapat keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan karyawan 

dengan upaya perusahaan dalam memanusiakan karyawan. Sehingga karyawan 

akan merasa senang, nyaman, dan dapat menikmati pekerjaannya.  
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 Pada masa ini, para pemimpin perusahaan dan orang-orang yang 

terlibat didalamnya berusaha secara tepat memahami konsep kualitas 

kehidupan kerja dan penggunaan konsep ini untuk memperbaiki kualitas 

kehidupan kerja karyawan. Namun untuk menerapkan kualitas kehidupan kerja 

merupakan upaya yang tidak mudah, yang memerlukan usaha dari kedua belah 

pihak baik karyawan maupun organisasi.  Pada sisi karyawan, motivasi untuk 

bekerja akan muncul apabila terdapat rasa nyaman dan senang terhadap 

lingkungan kerjanya. Sedangkan pada sisi organisasi, kualitas kehidupan kerja 

menjadi salah satu faktor yang mendukung upaya dalam menghasilkan sumber 

daya manusia yang memiliki produktivitas tinggi dan menjaga keinginan 

karyawan untuk keluar dari perusahaan. 

 Kualitas kehidupan kerja mengacu pada menyenangkan atau tidaknya 

keadaan di lingkungan pekerjaan bagi orang-orang yang berada di dalam 

organisasi. Menurut Robbins (1998), kualitas kehidupan kerja merupakan 

proses dimana organisasi merespon kebutuhan karyawan dengan 

mengembangkan mekanisme untuk memperkenankan ambil bagian bersama-

sama dalam pengambilan keputusan. Kualitas kehidupan kerja tidak terbatas 

pada konteks pekerjaan, namun sejauh mana karyawan merasakan perannya 

dalam perusahaan. Peran disini diartikan sebagai bagian dimana karyawan 

berpartisipasi didalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pekerjaan, 

kegiatan, dan organisasi mereka, sehingga peran tersebut mampu memberikan 

rasa tanggung jawab dan merasa memiliki terhadap setiap pekerjaan, serta 

memperbaiki harkat dan harga diri mereka.  
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 Tujuan dari upaya perusahaan untuk menciptakan kualitas kehidupan 

kerja ialah menciptakan kondisi organisasi yang mampu memfasilitasi empat 

hal utama yaitu memacu sumber daya manusia untuk mau belajar dan 

berkembang, menciptakan pekerjaan yang menarik dan bermakna bagi 

karyawan, mampu menciptakan kepuasan kerja pada diri karyawan dan 

menjadi alat untuk memberikan penghargaan yang adil kepada karyawan. 

Selain itu juga agar perusahaan memiliki keunggulan dalam bersaing, serta 

mempertahankan karyawan yang berkompeten. 

  Kualitas kehidupan kerja memiliki peranan dalam membentuk 

komitmen karyawan terhadap perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga 

penting bagi setiap perusahaan untuk mampu memahami dan 

menggunakannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Greenberg dan Baron 

(1993:581) yang menjelaskan bahwa “… OD practitioners have attempted to 

systematically create work situations that enhance employees motivation, 

satisfaction, and commitment factors which may contribute to high levels of 

organizational performance. Such effort are known collectively as quality of 

work life (or QWL) programs”. Para praktisi pengembangan organisasi telah 

berusaha secara sistematis menciptakan situasi kerja yang meningkatkan 

faktor-faktor motivasi karyawan, kepuasan, dan komitmen yang dapat 

berkontribusi untuk kinerja organisasi tingkat tinggi. Upaya tersebut disebut 

dengan program kualitas kehidupan kerja. Selain itu, penelitian Zin (2004) 

yang berjudul Perception of Professional Engineers Toward Quality of Work 

Life and Organizational Commitment menyatakan bahwa kualitas kehidupan 
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kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap komitmen organisasional. 

Pada penelitian tersebut, kualitas kehidupan kerja meliputi pertumbuhan dan 

pengembangan, partisipasi, lingkungan kerja, supervisi, upah dan manfaat, 

integrasi tempat kerja, dan hubungan sosial. Dari beberapa pendapat diatas 

kualitas kehidupan kerja dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap 

munculnya komitmen organisasional pada diri karyawan.  

  Rollinson (2002:154) menyatakan bahwa komitmen organisasional 

merupakan sikap terhadap organisasi secara keseluruhan, mencerminkan 

penerimaan individu terhadap tujuan dan nilai-nilainya, dan keinginan untuk 

mengeluarkan usaha atas nama dan niat untuk tetap bersama dengan organisasi. 

Mowday (1979) dalam Jan, dkk (2009) mendefinisikan komitmen 

organisasional sebagai perilaku individual yang merefleksikan suatu 

identifikasi bersama dan keterlibatan pada organisasi tertentu. Dengan 

beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasional memberi pengaruh terhadap organisasi untuk mempertahankan 

karyawan. Selain itu, para karyawan dengan komitmen organisasional yang 

tinggi dapat memberikan timbal balik yang positif bagi organisasi, diantaranya 

rendahnya tingkat absensi, loyalitas pada organisasi, dan kesediaan 

menempatkan kepentingan organisasi terlebih dahulu sebelum kepentingan 

pribadi, serta adanya komitmen pada organisasi yang berhubungan dengan 

hasil dan kinerja yang dicapai.  

 PT. Kereta Api (Persero) merupakan perusahaan milik pemerintah yang 

bergerak di pelayanan transportasi darat, yakni penyedia jasa angkutan kereta 
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api yang beroperasi di pulau Jawa dan Sumatera. Daerah Operasional (Daop) 8 

Surabaya merupakan salah satu diantara sembilan daerah operasional PT. 

Kereta Api (Persero) di pulau Jawa yang memberikan layanan jasa angkutan 

penumpang dan barang ke berbagai tujuan atau daerah di pulau Jawa. Sebagai 

satu-satunya penyedia layanan kereta api yang sangat dekat dengan 

masyarakat, PT. Kereta Api (Persero) memenuhi kebutuhan konsumen dari 

berbagai kalangan mulai dari masyarakat kalangan bawah, menengah, hingga 

kelas atas, kinerja terbaik para karyawan yang dimiliki patut untuk 

dioptimalkan sehingga dapat memuaskan konsumen, memberikan citra yang 

baik terhadap perusahaan, dan memiliki profitabilitas yang tinggi. Seksi 

Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya itu sendiri merupakan 

satuan organisasi di lingkungan Daerah Operasi 8 Surabaya yang berada 

dibawah Deputy Executive Vice President (Deputy EVP)  Daop 8 Surabaya. 

Seksi keuangan dipimpin oleh seorang manager keuangan yang dibantu oleh 

seorang junior manager dan tiga asisten manager di setiap divisi. Seksi 

keuangan terbagi atas tiga divisi yakni divisi anggaran, divisi akuntansi, dan 

divisi keuangan. Seksi keuangan bertugas menyusun rencana kerja anggaran 

tahunan, menyusun laporan keuangan, melakukan pengelolaan administrasi 

keuangan, pengesahan pembayaran gaji pegawai dan non pegawai, 

melaksanakan penagihan atas piutang usaha dari pengusahaan angkutan 

penumpang, barang dan pengusahaan aset. Oleh karena itu sumber daya 

manusia yang berkualitas merupakan faktor penting bagi PT. Kereta Api 

(Persero) Daop 8 Surabaya karena merupakan ujung tombak dalam 
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melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan. Untuk itu 

kualitas kehidupan kerja memegang peran penting agar karyawan dapat  

bekerja pada kondisi terbaiknya sehingga dapat mencurahkan segala 

kemampuan mereka untuk keberhasilan organisasi dan mempertahankan 

karyawan-karyawan terbaik mereka untuk tetap berada di dalam organisasi.  

PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya juga turut memperhatikan aspek 

kualitas kehidupan kerja dan berusaha menciptakan faktor-faktor kualitas 

kehidupan kerja di dalam organisasi untuk memelihara semangat kerja 

karyawan supaya dapat bekerja lebih maksimal. Menurut Walton (1974) dalam 

Zin (2004) faktor-faktor kualitas kehidupan kerja meliputi kompensasi yang 

adil dan memadai, lingkungan yang aman dan sehat, pengembangan 

kemampuan karyawan, pertumbuhan dan keamanan, integrasi sosial, 

konstitusialisme, lingkungan organisasi secara keseluruhan, dan hubungan 

sosial. Meski telah berusaha menciptakan kualitas kehidupan kerja kepada 

karyawannya melalui program-program tertentu, diantaranya pelatihan bagi 

karyawan, pemberian jenjang karir, sistem kompesasi yang memadai, atau 

penciptaan lingkungan kerja yang baik secara fisik, namun dalam prakteknya 

organisasi juga telah menyadari bahwa program-program yang ada tersebut 

masih belum berjalan secara optimal, sebagai contoh  pada pemberian 

kesempatan yang sama pada semua karyawan dalam mendapat pelatihan atau 

dalam hal pemberian kesempatan  karyawan untuk turut memberikan 

partisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan.  
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Sedangkan dari sisi karyawan khususnya pada seksi keuangan, kondisi 

komitmen organisasional karyawan yang ada terbilang masih belum baik. 

Meskipun terdapat rendahnya tingkat ketidakhadiran karyawan dan kesediaan 

karyawan untuk tetap bertahan di dalam perusahaan, namun karyawan diakui 

masih ada yang belum maksimal dalam memberikan kinerja terbaik mereka 

dan penyelesaian tanggung jawab. Mengingat menurut komponen tingkah laku 

dalam konsep komitmen organisasional menurut Porter, et al dalam Maria 

(2003:42), menyebutkan bahwa adanya ketersediaan untuk memberikan suatu 

usaha, yang tampak melalui kesediaan bekerja melebihi apa yang diharapkan 

agar dapat maju.  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pada 

penelitian ini akan dibuktikan implementasi kualitas kehidupan kerja pada 

karyawan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya. Mengacu pada uraian 

latar belakang masalah, maka penelitian ini akan mengambil judul ”Pengaruh 

Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional 

Karyawan Seksi Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi 

pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 
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lingkungan kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap komitmen organisasional? 

2. Diantara faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi 

pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 

lingkungan kerja, faktor manakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap komitmen organisasional? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara bersama-sama pengaruh 

signifikan variabel kualitas kehidupan kerja seperti pengembangan 

karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan lingkungan kerja 

terhadap komitmen organisasional. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh signifikan 

variabel kualitas kehidupan kerja seperti pengembangan karyawan, 

partisipasi, kompensasi, supervisi, dan lingkungan kerja terhadap 

komitmen organisasional. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk memberi informasi dan masukan bagi perusahaan sebagai dasar 

dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kualitas 

kehidupan kerja agar dapat mendukung komitmen organisasional.  

2. Untuk dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya 

mengenai kualitas kehidupan kerja dan komitmen organisasional pada 

seksi keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya serta 

memperkaya pengetahuan serta wawasan mengenai kualitas kehidupan 

kerja dan komitmen organisasional 

 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang akan 

dibahas dan disusun  kedalam  lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB 1 :   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berkaitan 

dengan kualitas kehidupan kerja serta pengaruhnya terhadap 

komitmen organisasi. Selain itu juga dijelaskan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi dasar 

pembahasan. Teori-teori yang dimaksud antara lain adalah 

tentang kualitas kehidupan kerja dan komitmen organisasi. 
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Selain itu dijelaskan pula mengenai penelitian sebelumnya, 

hipotesis, serta model analisis. 

BAB 3 :   METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang pendekatan yang digunakan 

yaitu pendekatan kuantitatif, juga diuraikan pula identifikasi 

variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, 

prosedur pengambilan data, populasi dan sampel, dan teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

BAB 4 :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang gambaran umum 

perusahaan yang menjadi objek penelitian, deskripsi hasil 

penelitian, analisis model, pembuktian hipotesis dan 

pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB 5 :    SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan serta saran dari penulis mengenai hasil penelitian 

ini yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan bagi 

pihak perusahaan maupun bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Kualitas Kehidupan Kerja 

Pada akhir abad 19 konsep kualitas kehidupan kerja secara tidak 

langsung sudah mulai muncul dalam memperbaiki kondisi kerja karyawan, 

walaupun hal tersebut belum banyak terdengar dan dikenal. Seperti yang 

dijelaskan oleh Martel dan Dupuis (2006), sebagai contoh hal yang pada saat 

itu dilakukan ialah adanya pembagian keuntungan antara perusahaan dengan 

karyawan. Dilihat dari perspektif yang lebih kontemporer, inisiatif tersebut 

dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja. 

Martel dan Dupuis juga menjelaskan, pada 1933, Elton Mayo, seorang 

sosiolog, melakukan penelitian pada pabrik Western Electric‟s Hawthorn, yang 

sekarang disebut sebagai teori klasik. Penelitian tersebut mencari hubungan 

antara faktor lingkungan dengan kinerja pekerja pabrik. Hasil yang didapat dari 

penelitian Mayo bertentangan dengan aturan Taylorian yang banyak diterapkan 

secara umum pada saat itu. Maka dari situ dimulai era dimana kebijakan 

memanusiakan kondisi kerja pada perusahaan diterapkan. Namun pendekatan 

baru tersebut tidak serta merta secara langsung diterapkan oleh banyak industri, 

melainkan masih bersifat marjinal. Hingga pada akhir 1950an, konsep kualitas 

kehidupan kerja perlahan-lahan mulai dijalankan dengan baik dalam kondisi 

kerja untuk konteks tertentu di negara-negara industri.  
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Masih dijelaskan oleh Martel dan Dupuis, pada awal 1960an, 

pendekatan ini mulai memiliki banyak dukungan. Diawali oleh serikat pekerja, 

pengusaha, dan partai politik utama di Swedia. Dan disaat yang bersamaan, 

dikarenakan adanya kebutuhan untuk menata konteks kerja secara simultan, 

negara-negara di Eropa barat juga turut melaksanakan pendekatan tersebut 

namun dengan lebih terorganisir. Hingga pada akhir 1960an, Irving Bluestone, 

yang kemudian dipekerjakan pada General Motor, menggunakan konsep 

kualitas kehidupan kerja untuk pertama kalinya di Amerika Serikat, yang mana 

pada konsep kualitas kehidupan kerja tersebut, para pekerja diijinkan untuk 

memainkan peran aktif mereka dalam pengambilan keputusan mengenai 

kondisi kerja perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk mengevaluasi 

kepuasan karyawan dalam rangka untuk mengembangkan serangkaian program 

untuk meningkatkan produktivitas pekerja.  

Awal 1970an adalah masa dimana banyak bermunculan penelitian dan 

pembahasan mengenai kualitas kehidupan kerja. Terlebih adanya konferensi 

internasional mengenai kualitas kehidupan kerja yang diselenggarakan pada 

24-29 September 1972 di Arden House, Harriman, New York. Salah satu 

kesimpulan yang muncul dari konferensi ini adalah pengakuan mengenai perlu 

adanya koordinasi dari para peneliti kualitas kehidupan kerja dan organisasi 

terkait dalam rangka membangun sebuah teori yang matang mengenai kualitas 

kehidupan kerja. Dan pada Agustus 1973 terbentuklah dewan internasional 

kualitas kehidupan kerja. Luthans (2008:356) menyebutkan bahwa tujuan 

utama kualitas kehidupan kerja ialah untuk merubah dan memperbaiki iklim 
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kerja sehingga antar karyawan, teknologi, dan organisasi menjadi sebuah 

pengalaman kerja yang lebih baik, begitu juga hasil yang diinginkan.  

Konsep kualitas kehidupan kerja mengandung unsur-unsur yang 

kompleks, namun semakin banyak digunakan karena menyangkut kepentingan 

sumber daya manusia di dalam organisasi. Kualitas kehidupan kerja juga telah 

menjadi masalah yang penting, karena kualitas kehidupan kerja membuat 

karyawan tertarik dan bersedia untuk bertahan di dalam organisasi.  

Davis dan Newstorm (1985:53) berpendapat bahwa kualitas kehidupan 

kerja mengacu pada menyenangkan atau tidaknya keadaan lingkungan 

pekerjaan bagi orang-orang. Tujuan pokoknya adalah mengembangkan 

lingkungan kerja yang sangat baik bagi orang-orang dan juga bagi produksi.  

Menurut Robbins (1998), “QWL is a process by which an organization 

responds to employee needs by developing mechanism to allow members to 

share fully in making decisions that design their lives at work”. Kualitas 

kehidupan kerja merupakan proses dimana organisasi merespon kebutuhan 

karyawan dengan mengembangkan mekanisme untuk memperkenankan ambil 

bagian bersama-sama dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan Cascio (2006:24) memiliki definisi tersendiri sebagai berikut. 

 

There are two ways of looking at what quality of work life means. One 

way equates QWL with a set of objective organizational conditions and 

practices (e.g., promotion from within policies, democratic supervision, 

employee involvement, safe working conditions). The other equates 

QWL with employees perceptions that they are safe, relatively well 

satisfied, and able to grow and develop as human beings. This way 

relates QWL to the degree to which the full range of human needs is 

me.  
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Terdapat dua pandangan dalam mendefinisikan kualitas kehidupan kerja. 

Pandangan pertama menyamakan kualitas kehidupan kerja dengan seperangkat 

kondisi obyektif dan praktek organisasi (misalkan promosi, supervisi, 

keterlibatan karyawan, dan kondisi kerja aman). Dan pandangan yang lain 

menyamakan kualitas kehidupan kerja dengan persepsi karyawan dimana 

mereka merasa aman, relatif puas, memiliki keseimbangan antara pekerjaan 

dan kehidupan, dan mereka memiliki kesempatan untuk dapat tumbuh dan 

berkembang. 

Sedangkan  beberapa pengertian QWL lain yang dikutip oleh Rethinam dan 

Ismail (2008) ialah: 

1. Suttle (1977) berpendapat “QWL sebagai peringkat dimana pekerjaan 

bisa memuaskan kebutuhan dasar pribadi yang penting melalui 

pengalaman mereka dalam organisasi”. 

2. Lawler (1982) mendefinisikan “QWL menurut istilah karakteristik 

pekerjaan dan kondisi kerja. Dia menjelaskan bahwa dimensi pusat 

seluruh QWL dalam organisasi ini adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan produktivitas karyawan”. 

3. Beukema (1987) menjelaskan “QWL sebagai peringkat kepada 

karyawan yang bisa membentuk pekerjaannya secara aktif, sesuai 

pilihan, minat, dan kebutuhan”. 

4. Heskett, Sasser, dan Schlesinger (1997) mendefinisikan “QWL sebagai 

perasaan yang karyawan miliki terhadap pekerjaan, kolega dan 

organisasi yang mengadakan mata rantai menuju pertumbuhan dan 

profitabiitas organisasi”. 

5. Lau, Wong, Chan, dan Law (2001) mendefinisikan “QWL sebagai 

lingkungan bekerja yang favorit yang mendukung dan mempromosikan 

kepuasan dengan memberikan karyawan hadiah, keamanan kerja, dan 

kesempatan pengembangan karir”. 

6. Serey (2006) mendefinisikan QWL adalah cukup konklusif dan terbaik 

memenuhi lingkungan kerja kontemporer. Definisi ini terkait dengan 

pekerjaan yang berarti dan memuaskan. Ini termasuk kesempatan untuk 

melatih talenta dan kapasitas seseorang untuk menghadapi tantangan 

dan situasi yang memerlukan inisiatif dan pengarahan diri bebas; 

pemikiran aktivitas menjadi berharga oleh pribadi yang terlibat; 

aktivitas dimana seseorang memahami peran yang individu mainkan 
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dalam perolehan seluruh tujuan; dan rasa bangga dalam apa yang orang 
lakukan dan dalam melakukan itu dengan baik. 

 

Dari berbagai definisi yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

kualitas kehidupan kerja merupakan bagaimana suatu organisasi memandang 

dan merespon kebutuhan karyawan terhadap penghargaan di dalam lingkungan 

kerjanya. Selain itu kualitas kehidupan kerja juga dapat dilihat sebagai 

supervisi yang baik, kondisi kerja yang baik, serta pembayaran dan imbalan 

yang baik, pekerjaan yang menarik dan menantang. Bentuk program-program 

kualitas kehidupan kerja merupakan usaha sistematik organisasi yang ditujukan 

untuk memotivasi pegawai sebagai dukungan organisasi terhadap karyawan 

yang dimiliki agar dapat memaksimalkan kinerja yang mereka berikan untuk 

organisasi.  

2.1.1.1 Manfaat Kualitas Kehidupan Kerja 

Penciptaan kehidupan kerja yang baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan membawa dampak bagi karyawan dan organisasi. Allan dkk 

dalam Lau (2000) menjelaskan “Not only does QWL contribute to a company's 

ability to recruit quality people, but it also enhances a company's 

competitiveness. Common beliefs support the contention that QWL will 

positively nurture a more flexible, loyal, and motivated workforce, which is 

essential in determining the company's competitiveness”. Kualitas kehidupan 

kerja tidak hanya berkontribusi terhadap kemampuan perusahaan untuk 

merekrut orang berkualitas, tetapi juga menambah daya saing perusahaan. 

Banyak yang mendukung pernyataan bahwa kualitas kehidupan kerja akan 
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secara positif memelihara pekerja yang fleksibel, setia, dan memotivasi 

pekerja, yang penting untuk menentukan daya saing perusahaan.  

Greenberg dan Baron (2005:649) menyebutkan terdapat tiga keuntungan 

yang dapat diperoleh dari penerapan kualitas kehidupan kerja yaitu : “First, the 

most direct benefit is usually increased job satisfaction and organizational 

commitment among the work force. A second benefit is increased productivity. 

Related to these first two benefit is a third-namely, increased organizational 

effectiveness (e.g., profitability, goal attainment)”. Pertama, keuntungan yang 

langsung diperoleh adalah meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen 

terhadap organisasi diantara karyawan, kedua meningkatkan produktivitas. 

Ketiga, berkaitan dengan dua keuntungan sebelumnya, adalah meningkatkan 

efektivitas organisasi (misalnya profitabilitas, pencapaian tujuan perusahaan). 

Luthans (2008:356) menyatakan bahwa “There is research evidence that 

such high involvement QWL has a positive impact on employee turnover and 

productivity, even across culture. There is also recent emphasis of extending 

QWL to include employee and customer (patient in health care) safety with a 

demonstrated positive impact”. Menurut Luthans, berdasarkan penelitian, 

kualitas kehidupan kerja keterlibatan yang tinggi memiliki dampak positif 

terhadap perputaran karyawan dan produktivitas, meskipun dalam lintas 

budaya. Selain itu juga perhatian terbaru juga mencakup keamanan karyawan 

dan customer dengan menunjukkan dampak yang positif.  

Kandasamy dan Sreekumar (2009) menjelaskan bahwa “….in fact 

according to Von de Looi and and Bender (1995), low QWL may affect the 

quality of services and organisational commitment. Moreover, QWL 
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programmes can lead to greater self esteem and  improved  job satisfaction 
(Suttle 1977) and satisfied employees are more  likely to work harder and 

provide better services (Yoon & Suh 2003)”. Menurut Von de Looi dan 

Bender, kualitas kehidupan kerja yang rendah dapat berimbas pada kualitas 

pelayanan dan komitmen organisasi. Selain itu pula, program kualitas 

kehidupan kerja dapat membawa penghargaan yang lebih tinggi terhadap 

seseorang dan juga memperbaiki kepuasan kerja dan memuaskan karyawan 

akan membawa mereka menjadi bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan 

yang lebih baik pula. 

 

Peningkatan kualitas kehidupan kerja yang ditetapkan oleh organisasi 

menguntungkankan bagi karyawan dan organisasi. Bagi karyawan, kualitas 

kehidupan kerja dapat memuaskan kebutuhan pribadi mereka di dalam 

organisasi. Hal tersebut membuat karyawan akan mencurahkan perhatiannya 

pada organisasi. Sedangkan bagi organisasi, selain untuk mengikat karyawan 

agar tetap loyal dan berkomitmen, kualitas kehidupan kerja akan dapat 

mengurangi tingkat absensi maupun perputaran karyawan, serta secara 

keseluruhan dapat memacu peningkatan produktivitas perusahaan.  

 

2.1.1.2 Efektifitas Kualitas Kehidupan Kerja 

Program kualitas kehidupan kerja berkaitan dengan berbagai macam 

perubahan metode kerja untuk meningkatkan kualitas kehidupan menjadi lebih 

baik dengan menciptakan pekerjaan menjadi lebih baik. Yang terpenting dari 

berbagai program yang dirancang oleh organisasi adalah bagaimana agar 

program-program kualitas kehidupan kerja dapat berjalan dengan baik dan 

efektif sehingga memberikan manfaat baik bagi karyawan maupun organisasi 

itu sendiri. 
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Di dalam bukunya, Gordon (1993:634) menjelaskan agar program kualitas 

kehidupan kerja yang diterapkan dapat berjalan secara efektif, budaya 

organisasi harus turut mendukung program yang ada. Faktor lain yang 

mungkin mempengaruhi kesuksesan program kualitas kehidupan kerja ialah 

pemilihan apakah program-program tersebut dirancang dengan struktur 

permanent atau temporer.  

Sedangkan Greenberg dan Baron (2005:653) menyatakan “for success to be 

possible, it's crucial to incorporate the following two key provisions into any 

qwl program.”.  

1. Both managerial and labor must corporate in designing the program. 

2. The plans agreed to by all concerned parties must be fully implemented.  

Menurut Greenberg dan Baron, terdapat dua ketentuan yang harus 

digabungkan untuk kesuksesan program kualitas kehidupan kerja. 

1. Antara manajerial dan karyawan bersama-sama merancang program. 

Keduanya harus yakin bahwa program-program yang dirancang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan diatas yang lainnya. 

2. Rencana yang dibuat harus disetujui oleh semua pihak dan harus benar-

benar dilaksanakan. Disini, diperlukan tanggung jawab oleh semua 

karyawan tanpa terkecuali untuk mengikuti apa yang telah 

direncanakan. 

 

Selain itu,  Greenberg dan Baron (2005:652) juga menjelaskan, pendekatan 

yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan kerja ada dua, 

yakni work restructuring (restrukturisasi pekerjaan) dan quality circles 

(lingkaran kualitas). Work restructuring ialah proses merubah pekerjaan untuk 

membuatnya menjadi lebih menarik. Beberapa program yang dilakukan yang 

termasuk dalam restrukturisasi pekerjaan ialah perluasan pekerjaan, pengayaan 

pekerjaan, dan modek karakteristik pekerjaan. Lingkaran kualitas ialah suatu 

pendekatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dimana di dalam grup 

kecil, beberapa karyawan bertemu secara berkala dan menyelesaikan masalah-
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masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan serta kondisi dimana 

mereka bekerja. 

 

2.1.1.3 Faktor-Faktor Kualitas Kehidupan Kerja 

Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja 

karyawan. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka diharapkan akan 

diketahui faktor apa yang dianggap paling penting bagi karyawan sehingga 

akan terbentuk suatu kualitas kehidupan kerja. Werther dan Davis (2002:412) 

mengemukakan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan 

kerja meliputi supervisi, kondisi kerja, tunjangan, dan desain pekerjaan. 

Kualitas kehidupan kerja yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja, 

dan hal ini dapat dicapai bila faktor-faktor tersebut dapat diperbaiki oleh 

organisasi tempat karyawan bekerja. 

Levering dan Moskovitz dalam Lau (2000) menetapkan kriteria dari 

kualitas kehidupan kerja adalah : 

1. Pay and benefits (gaji dan tunjangan) 

2. Opportunities (peluang) 

3. Job security (keamanan dalam bekerja) 

4. Pride in work and company (bangga akan pekerjaan dan perusahaan) 

5. Openness and fairness (keterbukaan dan keadilan) 

6. Camaraderie and friendliness (kesetiakawanan dan keakraban) 

 

Wyatt dan Wah (2001) menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja 

diidentifikasikan oleh dua faktor utama yakni lingkungan kerja dan 

kesejahteraan karyawan. Dimana faktor yang pertama disebutkan meliputi 

aspek demokrasi, konten pekerjaan, kualitas dan kuantitas waktu luang, dan 
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promosi. Sedangkan aspek yang termasuk dalam faktor kesejahteraan 

karyawan ialah kondisi keamanan dan kesehatan kerja, kompensasi yang 

memadai, hubungan sosial yang sehat, dan juga integrasi sosial.  

Zin (2004) ”Walton provided eight aspects in which employee’s 

perceptions toward their work organizations could determine their QWL : 

adequate and fair compensation; safe and healthy environment; development 

human capacities; growth and security; social integration; constitutialism; the 

total life space; and social relevance”. Walton menyebutkan delapan aspek 

tentang persepsi karyawan mengenai organisasi tempat mereka bekerja yang 

dapat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja : kompensasi yang adil dan 

memadai; lingkungan yang aman dan sehat; pengembangan kemampuan 

karyawan; pertumbuhan dan keamanan; integrasi sosial; konstitusialisme; 

lingkungan organisasi secara keseluruhan; dan hubungan sosial. 

 

Sedangkan Zin sendiri pada penelitiannya yang berjudul „Perception of 

Professional Engineers Toward Quality of Work Life and Organizational 

Commitment‟ menyebutkan tujuh dimensi dalam  kualitas kehidupan kerja, 

yakni : 

1. Growth and Development (Pertumbuhan dan Pengembangan) 

2. Participation (Partisipasi) 

3. Physical Environment (Lingkungan Fisik) 

4. Supervision (Supervisi) 

5. Pay and Benefits (Gaji dan Tunjangan) 

6. Social Relevance (Hubungan Sosial) 

7. Workplace Integration (Integrasi di Tempat Kerja) 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas kehidupan kerja pada penelitian ini mengacu pada penelitian Zin 

(2004) namun dengan mempertimbangkan kondisi yang ada secara nyata maka 

tidak semua faktor kualitas kehidupan kerja pada penelitian Zin dijadikan 

variabel penelitian skripsi, melainkan dibatasi menjadi lima faktor, yakni : 

pertumbuhan dan pengembangan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 
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lingkungan kerja. Hal ini disebabkan karena dari pengamatan dan wawancara 

dengan pihak pimpinan, untuk faktor hubungan sosial dan integrasi di tempat 

kerja, desain pekerjaan setiap karyawan seksi keuangan sudah pasti 

membutuhkan interaksi sosial terhadap rekan sekerja yang lain baik dilihat dari 

aspek kehidupan sosial maupun di dalam pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan 

setiap karyawan membutuhkan kerja sama yang baik dalam menyelesaikan 

setiap pekerjaan. Sehingga faktor kualitas kehidupan kerja ke-6 yakni 

hubungan sosial dan faktor kualitas kehidupan kerja ke-7 yakni integrasi di 

tempat kerja, bagi para karyawan seksi keuangan PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop VIII Surabaya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari rendahnya konflik serta adanya hubungan yang bersifat 

kekeluargaan antar rekan kerja.  

 

1. Pengembangan Karyawan 

 Pengembangan karyawan menurut Rayner dan Smith (2009:167) adalah 

“Development is the process of preparing a person to take on more onerous 

responsibilities or equip him or her for future promotion within the 

organization”. Pengembangan ialah proses mempersiapkan seseorang 

untuk mengambil tanggung jawab yang lebih berat atau melengkapi diri 

untuk promosi di masa depan dalam organisasi.  

 Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, manajemen harus 

mempersiapkan strategi untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang 

terjadi di masa depan sehingga tetap dapat bersaing. Selain strategi yang 
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baik, perusahaan juga harus dipastikan memiliki karyawan yang mampu 

menjalankan strategi tersebut. Karyawan terampil, berkualitas, dan yang 

dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada akan berfungsi secara 

lebih efektif serta efisien bagi perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk 

mengungkap potensi karyawan, mengidentifikasi kemampuan dan 

memberikan peluang karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, serta 

membimbing karyawan untuk dapat mencapai tujuan karir yang 

diharapkan. 

 Rethinam dan Ismail (2008) berpendapat “Career development 

opportunity will provide essential training that will help the individual 

employees to equip with the new skills to spearhead in their career”. 

Artinya bahwa peluang pengembangan karir akan memberikan pelatihan 

penting yang akan membantu individu untuk membekali diri dengan 

keterampilan baru untuk membuka jalan bagi karir mereka. Pelatihan 

penting untuk diberikan agar karyawan dapat menambah atau 

memperdalam keterampilan maupun pengetahuan bagi dirinya sendiri, 

dengan harapan hal tersebut akan mempermudah karyawan dalam 

penyelesaian pekerjaannya. Tantangan pada pekerjaan juga akan diperlukan 

untuk mendorong karyawan menunjukkan performa terbaik mereka. 

 Menurut Zin (2004) pengukuran dari pertumbuhan dan pengembangan 

ialah dengan pekerjaan yang menantang, karyawan diperbolehkan untuk 

mengembangkan keahlian, dan perusahaan memberikan kesempatan yang 

cukup untuk tumbuh dan berkembang.  
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 Pengertian pengembangan karyawan menurut Noe (2000:218) yaitu 

“Development refers to formal education, job experiences, relationships, 

and assessment of personality and abilities that help employees perform 

effectively in their current or future job and company”. Pengembangan 

karir mengacu pada pendidikan formal, pengalaman pekerjaan, hubungan, 

dan penilaian kemampuan dan kepribadian yang membantu karyawan 

melaksanakan pekerjaannya secara efektif di masa sekarang atau untuk 

pekerjaan masa depan dan perusahaan. 

 Noe (2000:219) menyatakan bahwa “Employee development is a 

necesarry component of a company’s efforts to improve quality, to retain 

key employees, to meet the challenges and changes in work design”. 

Pengembangan karyawan adalah suatu komponen penting dari suatu 

perusahaan untuk meningkatkan mutu, untuk mempertahankan karyawan 

kunci, untuk menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan kompetisi 

global dan untuk bisa bekerjasama dengan kemajuan teknologi dan 

perubahan di dalam bentuk pekerjaan. “Four approaches are used to 

develop employees are formal education, assesment, job experiences and 

interpersonal relationship”. Empat pendekatan digunakan untuk 

mengembangkan karyawan adalah pendidikan formal, penilaian, 

pengalaman pekerjaan dan hubungan interpersonal.  

 Tujuan dari seluruh program pengembangan karir adalah untuk 

menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan 

karir yang tersedia di perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Adanya 
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kejelasan mengenai pengembangan karir yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan masing-masing karyawan akan dapat 

memotivasi karyawan untuk dapat bekerja dengan lebih efektif.  

 Secara umum, beberapa pendapat para pakar tentang upaya 

pengembangan karyawan sangatlah penting untuk menunjang kebutuhan 

pengembangan keterampilan dan kemampuan karyawan. Hal tersebut juga 

merupakan investasi bagi perusahaan dalam menghadapi cepatnya 

perkembangan teknologi dan persaingan, karena perusahaan akan memiliki 

sumber daya manusia yang potensial, yang dapat dipertahankan dan 

dipelihara dengan baik. 

 Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, pengembangan karyawan 

pada posisi pelaksana seksi keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 

Surabaya berjalan dengan baik. Perusahaan memberikan kesempatan yang 

sama bagi para karyawan untuk mengembangkan kemampuannya melalui 

beberapa pendidikan yang diselenggarakan oleh kantor pusat PT. Kereta 

Api (Persero). Hal tersebut sebagai usaha perusahaan untuk dapat 

meningkatkan kompetensi karyawan dalam menghadapi persaingan bisnis 

dan perubahan teknologi. Selain itu, organisasi juga memberikan karyawan 

kesempatan untuk dapat menempati posisi yang secara struktural lebih 

tinggi di masa depan. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan dan 

memelihara karyawan-karyawan terbaik mereka.  
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2. Partisipasi 

 Partisipasi ditandai adanya keterlibatan karyawan untuk berkontribusi. 

Robbins (2001 : 260) mendefinisikannya sebagai sebuah proses partisipatif 

yang menggunakan masukan karyawan-karyawan yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan komitmen karyawan untuk keberhasilan organisasi. Melalui 

upaya melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, karyawan akan 

merasa turut bertanggung jawab dan merasa turut memiliki atas keputusan 

dimana ia turut berpartisipasi didalamnya.  

 Davis (1985:177) berpendapat bahwa “Participation is mental 

and emotional of persons in group situations that encourage them to 

contribute to group goals and share responsibility for them”. Artinya 

partisipasi merupakan keterlibatan emosi dan mental karyawan dalam 

situasi kelompok yang memacu mereka untuk menyumbang pada tujuan 

kelompok serta tanggung jawab terhadap hal tersebut. Dari definisi diatas, 

maka terdapat tiga aspek yang sangat penting di dalam partisipasi, yakni : 

a. Keterlibatan Emosi dan Mental Karyawan 

Partisipasi berarti melibatkan emosi dan mental daripada kegiatan fisik 

semata. Karyawan yang partisipasi kerjanya tinggi akan tampak dalam 

perilakunya yakni aktivitas kerja dan semangat yang tinggi. 

b. Motivasi Kontribusi 

Dalam berpartisipasi, motivasi menyumbangkan ide-ide merupakan 

aspek yang sangat penting. Karyawan perlu diberikan kesempatan 
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untuk merealisasikan ide, inisiatif, dan kreativitasnya dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

c. Penerimaan Tanggung Jawab 

Partisipasi kerja mendorong karyawan untuk menerima tanggung jawab 

dalam aktivitas kerjanya. 

 Zin (2004) mendefinisikan partisipasi sebagai kesempatan bagi 

karyawan untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 

masalah pekerjaan. Pengukurannya ialah dengan perusahaan memberi 

kesempatan pada karyawan untuk menyumbangkan ide, perusahaan 

memberi kesempatan karyawan untuk menyumbangkan usulan yang efektif 

dalam membuat perencanaan, dan perusahaan melaksanakan usulan dari 

karyawan. 

 

3. Kompensasi 

 Salah satu hal yang mendukung pencapaian tenaga kerja yang memiliki 

motivasi dan berkinerja tinggi, yakni dengan cara memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang mendasari seseorang 

untuk bekerja pada suatu perusahaan adalah mencari penghasilan untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Kompensasi juga merupakan salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa seseorang 

memilih untuk bekerja disebuah organisasi daripada organisasi lain. Setiap 

karyawan berharap menerima imbalan atas pekerjaan mereka sesuai dengan 

usaha mereka dalam mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan, dan 
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keterampilan. Perusahaan harus cukup kompetitif dengan beberapa jenis 

kompensasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang kompeten.  

 Ivancevich (1992:411) berpendapat bahwa “Compensation is the 

human resource management function that deals with every type of reward 

that individuals receive in return for performing organizational task. Direct 

financial compensation consist of the pay an employee receive in the form 

of wages, salary, bonuses, and commissions”. Kompensasi adalah fungsi 

manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan setiap imbalan 

yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atau tugas-tugas yang telah 

dilakukannya untuk organisasi.  

 

Mengenai dimensi dari kompensasi, Cascio (2006:419) 

mengungkapkan bahwa terdapat tiga dimensi dalam kompensasi, yakni : 

1. Internal equity. Merupakan kesesuaian gaji yang dibayarkan oleh 

perusahaan dibandingkan dengan gaji yang diberikan oelh perusahaan 

sejenis dalam jabatan yang sama. 

2. External equity. Merupakan kesesuaian penghargaan yang diberikan 

oleh perusahaan dibandingkan dengan kontribusi tugas karyawan 

terhadap perusahaan tersebut. 

3. Individual equity. Merupakan kesesuaian imbalan yang diberikan 

perusahaan kepada seorang karyawan sesuai dengan keahlian dan 

kontribusinya, dibandingkan dengan individu lain dengan tugas yang 

sama. 

 

 

Zin (2004) mendefinisikan kompensasi sebagai keadilan dan manfaat 

yang dinilai mencukupi kebutuhan karyawan, dimana pengukurannya 

adalah gaji yang memadai, gaji yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-

hari, dan manfaat yang dirasa memadai. 

 

4. Supervisi 

 Pengawasan atau supervisi memiliki peran penting secara langsung 

terhadap karyawan dan dapat mempengaruhi karyawan dalam melakukan 
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pekerjaannya. Umumnya karyawan lebih senang dengan pengawasan yang 

adil, terbuka, dan mau bekerjasama dengan bawahan. Menurut Stoner 

(2002:112), aktivitas pengawasan adalah suatu proses dimana manajer 

dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan yang 

direncanakan. Proses supervisi mencatat perkembangan aktivitas pekerjaan 

oleh karyawan dan memungkinkan manajer untuk mendeteksi 

penyimpangan dari apa yang telah direncanakan dan kemudian dapat 

melakukan tindakan korektif untuk mengatasinya.  

 Menurut Greer dan Plunkett (2003 : 3) “A supervisor is an employee 

(and member of the group called managers) who is responsible for the 

welfare, behaviors, and performance of non management employee-called 

workers. The supervisor is a person in middle, positioned between the 

workers and higher level managers”. Seorang pengawas adalah karyawan 

(dan anggota kelompok yang menghubungkan dengan para manajer) yang 

bertanggung jawab untuk kesejahteraan, perilaku, dan kinerja bukan 

manajemen menghubungkan pekerja dengan pekerjaan. Seorang penyelia 

ialah orang ditengah-tengah posisi antara pekerja dan manajer yang lebih 

tinggi. 

Zin (2004) mendefinisikan supervisi sebagai hubungan antara pimpinan 

dengan karyawan, dimana saling ada pengertian diantara kedua belah 

pihak. Pengukuran supervisi adalah kepercayaan pimpinan terhadap 

kemampuan bawahannya, pimpinan mampu meningkatkan tim kerja, dan 

pimpinan perhatian terhadap bawahannya dalam hal keselamatan kerja. 
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 Leonard dan Hilgert (2004:37) menyebutkan terdapat enam jenis 

kemampuan yang perlu dimiliki seorang supervisor, yakni : 

a. Technical skill (kemampuan teknis), yakni kemampuan dalam 

melakukan suatu pekerjaan. 

b. Human relation skill (kemampuan hubungan antar manusia), yakni 

kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, termasuk 

kemampuan untuk memotivasi anggota tim. 

c. Administrative skill (kemampuan administrasi), yakni kemampuan 

untuk membuat perencanaan, mengatur, dan mengkoordinasi suatu 

aktivitas di dalam sebuah tim kerja. 

d. Conceptual skill (kemampuan konseptual), yakni kemampuan untuk 

mendapatkan, menafsirkan, dan menggunakan informasi-informasi 

yang dibutuhkan dalam membuat suatu keputusan.  

e. Political skill (kemampuan politik), yakni kemampuan untuk dapat 

mengetahui bagaimana suatu aktivitas dapat dilakukan dengan baik di 

luar jalur formal. 

f. Emotional intelligence skill (kemampuan kecerdasan emosional), yakni 

kemampuan untuk dapat mengelola emosi dengan baik. 

 Kesimpulan dari beberapa pendapat tentang pengertian pengawasan 

yaitu pengawasan merupakan aktivitas yang dilakukan seorang pemimpin 

atau atasan untuk mengawasi pelaksanaan operasional dari perusahaan 

yang harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan adanya pengawasan 

maka karyawan akan mendapat bimbingan serta arahan oleh atasan yang 
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menyangkut hambatan yang ditemui saat melakukan pekerjaan dan 

pemecahan dari suatu masalah yang dihadapi oleh karyawan.  

 

5. Lingkungan kerja 

 Lingkungan kerja turut memberi pengaruh dan mendukung agar 

karyawan dapat bekerja dengan optimal. Lingkungan kerja yang kondusif 

akan dapat membuat karyawan bekerja dengan lebih nyaman dan mudah. 

Untuk itu, lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk 

diperhatikan. Suatu kondisi lingkungan kerja dapat dikatakan baik apabila 

manusia didalamnya dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, 

aman, nyaman, dan sehat.  

 Luthans (2008:144) menyatakan bahwa kondisi kerja memiliki 

pengaruh yang sederhana terhadap kepuasan kerja. Apabila kondisi kerja 

baik (misalnya bersih, lingkungan yang menarik) maka karyawan akan 

lebih mudah untuk melaksanakan pekerjaannya. Apabila kondisi kerja 

buruk (misalnya panas, lingkungan yang kotor) maka karyawan akan lebih 

sulit untuk menjalankan pekerjaan mereka.  

 Lingkungan kerja yang baik sudah selayaknya didukung oleh keamanan 

di dalam bekerja. Karena jika karyawan memiliki rasa aman didalam 

menjalankan pekerjaannya dapat dipastikan kinerja mereka akan semakin 

bagus. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Davis dan Newstorm 

(1989:31) ”If the insecurities, frustrations, and agression of employee 

could be dispelled, they might feel more like working. In any case, they 
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would have a better quality of work life”. Menurut Davis, jika rasa tidak 

aman, frustasi, dan agresi dari pekerja dapat dihilangkan, mereka akan 

merasa lebih menyukai pekerjaannya, dengan kata lain mereka akan 

mempunya kualitas kehidupan kerja yang lebih baik. Zin (2004) 

mendefinisikan bahwa lingkungan fisik kerja merupakan kondisi kerja yang 

bisa dirasakan karyawan, dimana pengukurannya adalah lingkungan kerja 

yang aman, lingkungan fisik pekerjaan yang baik, dan jam kerja yang 

sesuai bagi karyawan. Drafke (2009:14) menjelaskan  “The physical factor 

that affect people in the work environment include light, noise, temperature 

and humidity, ventilation, color and decor, layout, equipment, supplies, 

comfort, and safety and security”. Faktor fisik yang dapat mempengaruhi 

seseorang di lingkungan kerjanya meliputi penerangan, kebisingan, suhu 

dan kelembaban, pertukaran udara, warna dan dekor, penataan, peralatan, 

persediaan, kenyamanan, serta keselamatan dan keamanan.  

 

2.1.2 Komitmen Organisasional   

2.1.2.1 Pengertian Komitmen Organisasional 

Pada dasarnya komitmen organisasional merupakan peristiwa di mana 

individu sangat tertarik dan mempunyai keterikatan pada tujuan-tujuan, nilai-

nilai, dan sasaran-sasaran organisasi. Jan, dkk (2009) yang mengutip Angle dan 

Perry (1981) menyatakan bahwa komitmen organisasional ditemukan terkait 

dengan kemampuan adaptasi organisasi, turnover, tingkat keterlambatan, 

namun tidak dengan biaya operasi atau tingkat ketidakhadiran. Didalamnya 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja ... Fadilla Firda



22 

 

 

 

juga didefinisikan bahwa komitmen organisasional merupakan keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaan organisasi, yang memiliki hubungan yang jelas 

terhadap motivasi untuk berpartisipasi. Dinyatakan pula menurut Balfour dan 

Wechler (1991) bahwa meningkatkan komitmen karyawan mungkin dapat 

meningkatkan keinginan mereka untuk tetap berada di dalam organisasi namun 

mungkin tidak dapat menghasilkan upaya ekstra dari mereka. Dinyatakan juga 

bahwa tingkat kinerja dan produktivitas yang lebih tinggi akan dihasilkan pada 

karyawan yang berkomitmen terhadap organisasi, memiliki kebanggaan 

sebagai anggota organisasi, dan yakin terhadap tujuan dan nilai-nilai 

organisasi.  

Rollinson (2002:154) menyatakan “an attitude towards the 

organization as a whole, reflecting the individual’s acceptance of its goals and 

values, his or her willingness to expend effort on its behalf and an intention to 

remain with the organization”. Dari pendapat tersebut dijelaskan bahwa 

komitmen organisasi merupakan sikap terhadap organisasi secara keseluruhan, 

mencerminkan penerimaan individu terhadap tujuan dan nilai-nilainya, dan 

keinginan untuk mengeluarkan usaha atas nama dan niat untuk tetap bersama 

dengan organisasi.  

Sedangkan menurut Gibson, Ivancevich, dan Donelly (1997:693), 

komitmen merupakan rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas atau 

kesetiaan yang dinyatakan oleh seorang karyawan terhadap perusahaan. 

Mowday, dkk (1982) dalam Jan (2009)  menjelaskan “commitment can also 

defined as the relative strength of an individual’s identification with and 
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involvement in a particular organization”. Komitmen juga dapat didefinisikan 

sebagai kekuatan relatif identifikasi individu dan keterlibatan dalam organisasi 

tertentu. Gautam (2005) yang juga dikutip oleh Jan (2009) mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai pola pikir yang mengkategorikan komitmen 

karyawan terhadap organisasi secara keseluruhan. 

Luthans (2005:150) berpendapat bahwa “… organizational commitment 

is most often defined as : (1) a strong desire to remain a member of a 

particular organization; (2) a willingness to exert high levels of effort on 

behalf of the organization; and (3) a definite belief in, and acceptance of, the 

values and goals of organization”. Komitmen organisasional seringkali 

didefinisikan sebagai: (1) keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota 

organisasi tertentu; (2) kesediaan untuk berusaha meningkatkan kemampuan 

diri atas nama organisasi; (3) keyakinan yang pasti dan penerimaan nilai-nilai 

dan tujuan dari organisasi.  

 

Terkait dengan beberapa definisi diatas, inti dari komitmen 

organisasional ialah proses pada individu (karyawan) dalam 

mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan 

organisasi yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi. 

Dengan kata lain, komitmen organisasional menyiratkan adanya hubungan 

yang aktif antara karyawan dengan organisasi yang berdampak pada timbulnya 

keinginan yang kuat dari pihak karyawan terhadap organisasi dengan 

pengabdian yang besar dengan cara memberikan sikap, perilaku, dan 

kemampuan terbaik untuk organisasi serta keinginan untuk tinggal di dalam 

organisasi. Karena karyawan yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki 

keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam 

menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi.  
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2.1.2.2 Pendekatan Komitmen Organisasional 

Banyak literatur yang menjelaskan mengenai konsep komitmen 

organisasional, yang merefleksikan bagaimana individu mendekatkan dirinya 

pada pekerjaan, profesi, dan organisasi. Etzioni (1961) dalam Robert dan Hunt 

(1991:144) mengemukakan bahwa “komitmen organisasi bersumber dari 

keterlibatan karyawan dalam organisasi. Keterlibatan ini dibagi menjadi tiga 

bentuk, yakni : keterlibatan moral, keterlibatan kalkulatif, dan keterlibatan 

alenatif”. Keterlibatan moral berdasarkan pada internalisasi nilai, tujuan, dan 

norma organisasi. Keterlibatan kalkulatif terletak pada hubungan pertukaran 

antar individu dengan organisasi. Karyawan akan menjadi berkomitmen bila 

menganggap pertukaran tersebut pantas dan bermanfaat. Dan yang terakhir 

adalah keterlibatan alientif dimana keterlibatan ini menunjukkan kurang 

adanya komitmen organisasi dan terjadi ketika karyawan merasa terdesak oleh 

keadaan untuk ikut memiliki organisasi namun tidak mengenali organisasinya 

tersebut.  

Menurut Gibson, et al (1997:693), komitmen merupakan rasa 

identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas atau kesetiaan yang dinyatakan oleh 

seorang karyawan terhadap perusahaan.  

1. Identifikasi 

Identifikasi terwujud dalam bentuk kepercayaan karyawan terhadap 

organisasi. Hal ini akan menghasilkan suasana saling mendukung antara 

karyawan dengan organisasi. Lebih lanjut lagi, suasana tersebut akan 

membawa karyawan rela menyumbangkan sesuatu bagi tercapainya tujuan 

organisasi, karena karyawan percaya bahwa tujuan organisasi disusun demi 

memenuhi kebutuhan pribadi mereka pula 

2. Keterlibatan 
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Keterlibatan karyawan penting karena menyebabkan mereka mau dan 
senang bekerja sama baik dengan pimpinan maupun rekan kerja, karena 

dengan dimilikinya keterlibatan, akan dapat menumbuhkan keyakinan pada 

karyawan bahwa apa yang telah diputuskan merupakan keputusan bersama. 

Disamping itu, karyawan akan merasa bahwa mereka menjadi bagian yang 

utuh dan diterima oleh organisasi. 

3. Loyalitas 

Loyalitas karyawan memiliki makna kesediaan karyawan untuk 

melanggengkan hubungannya dengan organisasi, dan jika perlu akan 

mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun. 

Loyalitas ini dapat dimiliki karyawan yang mana mereka merasakan 

adanya keamanan dan kepuasan didalam organisasi. 

 

Lebih lanjut lagi, Porter, et al dalam Maria (2003:42) menyatakan konsep 

mengenai komitmen organisasional dibagi menjadi dua jenis yakni komponen 

sikap dan komponen tingkah laku.  

1. Komponen sikap meliputi : 

a. Identifikasi terhadap organisasi, menjelaskan penerimaan pada tujuan 

dan nilai-nilai organisasi dimana penerimaan ini merupakan dasar 

komitmen organisasi. Identifikasi karyawan tampak melalui sikap 

sependapat terhadap kebijakan organisasi, serta kebanggaan menjadi 

bagian organisasi. 

b. Keterlibatan sesuai peran dan tanggung jawab oekerjaan di suatu 

organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi akan 

menerima hampir semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

c. Kehangatan, afeksi dan koyalitas terhadap organisasi, menggambarkan 

adanya ikatan emosional dan keterikatan antara karyawan dengan 
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organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi merasa punya 

loyalitas dan perasaan memiliki terhadap organisasi. 

2. Komponen tingkah laku meliputi : 

a. Ketersediaan untuk memberikan suatu usaha. Hal ini tampak melalui 

kesediaan bekerja melebihi apa yang diharapkan agar dapat maju. 

Karyawan dengan komitmen tinggi akan ikut memperhatikan nasib 

organisasinya. 

b. Keinginan untuk tetap tinggal di organisasi. Para karyawan yang 

memiliki komitmen tinggi, tidak mempunyai keinginan untuk keluar 

dari organisasi dan akan terus menjadi anggota dalam organisasi yang 

telah dipilihnya dalam waktu lama.  

 

Pendekatan mengenai komitmen organisasional berikutnya dikemukakan 

oleh Reichers (1985) dalam Greenberg dan Baron (1993:174), yaitu : 

1. Side Bets Orientation 

Pendekatan ini memfokuskan pada kerugian atau hilangnya segala sesuatu 

yang telah diinvestasikan atau diberikan oleh individu pada organisasi bila 

individu meninggalkan organisasi tersebut. Dasar pemikirannya adalah 

bahwa meninggalkan organisasi biayanya menjadi lebih mahal dan 

merugikan karena individu takut kehilangan apa yang telah diinvestasikan 

pada organisasi seperti hak pensiun atau pembagian keuntungan perusahaan 

dan khawatir tidak akan mendapatkan penggantinya. 
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2. Goal Congruence Orientation 

Pendekatan ini berfokus pada tingkat kesesuaian tujuan personal dan tujuan 

organisasi sebagai hal yang menentukan komitmen organisasi. Pendekatan 

ini merefleksikan sejauh mana individu mengidentifikasi dirinya dengan 

organisasi, apakah memiliki tujuan-tujuan pribadi yang sejalan dengan 

tujuan-tujuan organisasi. Komitmen individu didasarkan pada sikap dari 

individu tersebut terhadap organisasi. Hal ini mencerminkan bahwa adanya 

keinginan individu untuk menerima dan berusaha untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan organisasi. 

 

2.1.2.3 Manfaat Komitmen Organisasional 

Organisasi berusaha melaksanakan berbagai program agar komitmen 

organisasional karyawan dapat terbentuk dikarenakan komitmen organisasional 

membawa dampak tersendiri bagi kinerja karyawan yang kemudian dampak 

tersebut dapat berimbas pada kinerja organisasi.  

Beberapa manfaat komitmen organisasional, sebagai contoh disebutkan 

oleh Rollinson (2002:154), yang  berpendapat bahwa ”the outcomes of 

commitment are generally taken to be the same as for job satisfaction : 

increased employee effort and lowered tendencies to undesirable behavoir 

such as absenteeism and quitting”. Menurut Rollinson, hasil yang didapatkan 

dari komitmen, umumnya sama seperti kepuasan kerja, yakni meningkatkan 

usaha karyawan dan menurunkan kecenderungan untuk perilaku yang tidak 

diinginkan seperti ketidakhadiran dan keluar dari organisasi.  
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Jan (2009) berpendapat “Commited employees, it is argued, have a 

stronger sense of belonging to the organization and a greater desire to remain 

organizational members; they are willing to make extra efforts for the 

organzation; and in most work situations, they put organization's interests 

befor their personal concerns”. Karyawan yang berkomitmen mempunyai rasa 

kepemilikan yang kuat terhadap organisasi dan mempunyai keinginan yang 

besar untuk tetap menjadi anggota organisasi; mereka bersedia untuk 

melakukan upaya yang lebih untuk organisasi tersebut; dan di hampir semua 

situasi kerja, mereka menempatkan kepentingan organisasi dahulu sebelum 

kepentingan pribadi. 

Jan (2009) yang mengutip Dockel (2003) juga menyatakan 

“Organizational Commitment gives direction to behavior and employees 

having strong organizational commitment will contribute positively to the 

organization”. Komitmen organisasional memberikan arah terhadap perilaku, 

serta karyawan yang mempunyai komitmen organisasional yang kuat akan 

memberikan kontribusi positif kepada organisasi. 

Sedangkan Greenberg dan Baron (2005:237) menjelaskan bahwa terdapat 

dua alasan mengapa perlu dilakukan untuk membentuk karyawan yang 

berkomitmen. Kedua alasan tersebut ialah : 
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1. Committed employees are unlikely to withdraw. 

Semakin tinggi komitmen karyawan terhadap organisasi, semakin kecil 

kemungkinan mereka untuk absen dan keluar dari organisasi. Berkomitmen 

membuat mereka akan tetap berada pada pekerjaannya. 

2. Committed employees are willing to make sacrifies for their organizations. 

Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi tempat mereka 

bekerja, akan bersedia untuk berbagi dan memberikan pengorbanan yang 

dibutuhkan bagi organisasi agar dapat berkembang. 

Luthans (2008:149) menyebutkan “There is also evidence that employee 

commitment relates to other desirable outcomes, such as perception of a warm, 

supportive organizational climate”. Menurut Luthans, ada juga bukti bahwa 

komitmen karyawan berkaitan dengan hasil yang diinginkan lainnya, seperti 

persepsi iklim organisasi yang hangat dan mendukung.  

 

2.1.2.4 Efektifitas Komitmen Organisasional 

 Komitmen organisasional tidak akan muncul dengan sendirinya pada 

diri karyawan. Agar karyawan dapat memiliki komitmen organisasional 

setinggi mungkin sehingga bisa dimanfaatkan secara efektif, maka diperlukan 

adanya hal-hal tertentu. Luthans (2008:149) yang mengutip penjelasan Dessler, 

menyebutkan beberapa pedoman yang spesifik dalam mengimplementasikan 

sistem manajemen yang dapat meningkatkan komitmen organisasi karyawan.  

1. Commit to people first values. Dilakukan dengan menuliskan nilai-nilai 

yang dimiliki, mempekerjakan manajer yang tepat, dan menjalankan apa 

yang direncanakan.  
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2. Clarify and communicate your mission. Dilakukan dengan menjelaskan dan 
mengkomunikasikan misi-misi dan ideologi, membuatnya menjadi 

karismatik, membangun tradisi. 

3. Guarantee organizational justice. Dapat diciptakan dengan memiliki 

prosedur keluhan yang komprehensif dengan menyediakan komunikasi dua 

arah yang ekstensif. 

4. Create a sense of community. Membangun sebuah homogenitas yang 

berbasis nilai untuk saling berbagi, kerja sama dan berkumpul.  

5. Support employee development. Berkomitmen untuk menyediakan 

tantangan, pengayaan dan pemberdayaan, promosi, serta aktivitas 

pengembangan.  

 

Sedangkan berdasarkan pendapat Greenberg dan Baron (2005:133), 

memberikan petunjuk sebagai jalan untuk membangun komitmen organisasi 

yaitu : 

1. Memperkaya pekerjaan (Job Enrichment) 

Manusia cenderung mempunyai komitmen pada organisasi lebih tinggi 

dengan cara memperluas apa yang mereka miliki sebagai kesempatan yang 

baik untuk mengendalikan bagaimana mereka menjalankan tugas dan 

menyadari bahwa mereka harus memberikan kontribusi yang penting. 

2. Menggabungkan antara daya perusahaan dengan karyawan (Align the 

Interest of The Company with those of the employees) 

Segala sesuatu yang mampu membuat perusahaan lebih baik juga akan 

mampu membuat karyawannya menjadi lebih baik. Bila hal ini terjadi, 

maka karyawan akan memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi. 

3. Merekrut karyawan baru yang mempunyai nilai lebih dekat kesesuaiannya 

dengan perusahaan (Recruit and Select New Employees whose Values 

Closely Match Those of The Organization) 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja ... Fadilla Firda



31 

 

 

 

Merekrut karyawan baru merupakan hal penting yang tidak hanya 

menyediakan peluang untuk menemukan karyawan yang memiliki nilai 

sama dengan organisasi, tetapi juga disebabkan oleh dinamika proses 

rekruitmen itu sendiri. 

 

2.1.2.5 Dimensi Komitmen Organisasional 

 Dari beberapa pendekatan mengenai teori komitmen organisasional 

yang ada, Allen dan Meyer mencoba menyimpulkan dengan 

mengidentifikasikan komitmen organisasional ke dalam tiga dimensi. Pendapat 

Allen dan Meyer (1991) yang  dikutip dalam Greenberg dan Baron (2005:236), 

menjelaskan tiga dimensi dari komitmen organisasional, yaitu : affective 

commitment, normative commitment, dan continuance commitment. Ketiga 

aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Affective Commitment (Komitmen Afektif) 

Greenberg dan Baron (2005:236) mendefinisikannya sebagai kekuatan 

atas keinginan seseorang untuk bekerja bagi suatu organisasi karena 

mereka setuju dengan itu dan ingin melakukannya. Karyawan yang 

berkomitmen secara efektif, kuat diidentifikasikan dengan tujuan organisasi 

dan keinginan untuk tetap menjadi bagian dalam organisasi. Komitmen 

afektif ini meliputi keterikatan emosional karyawan, identifikasi dengan, 

serta keterlibatan dalam organisasi (Luthans, 2008:148). Dijelaskan oleh 

Karakus dan Aslan (2007) bahwa menurut beberapa literatur yang terkait, 

karyawan dapat mengembangkan komitmen afektif di beberapa keadaan 
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seperti : struktur organisasi yang lebih terdesentralisasi; struktur organisasi 

yang memiliki jaringan komunikasi yang terbuka dan jujur; budaya 

organisasi yang mendorong partisipasi; ketika karyawan memiliki 

kesempatan dalam berpartisipasi untuk pengambilan keputusan, terutama 

keputusan strategis; ketika karyawan memiliki kesempatan berpartisipasi 

dalam proses perencanaan strategis; ketika karyawan diberi otonomi; ketika 

karyawan diberi kesempatan mendapat pengetahuan dan sumber daya 

lainnya dalam organisasi; ketika sasaran strategis, harapan, dan visi 

organisasi dikomunikasikan kepada karyawan; ketika karyawan 

diperlakukan adil; ketika karyawan mendapat gaji yang memadai; ketika 

ada kesamaan nilai etika antara karyawan dan organisasi; ketika memiliki 

pemimpin yang mendukung, fasilitatif, dan menyenangkan; dan ketika 

mereka mendapatkan pemimpin yang dapat dipercaya. Zin (2004) 

mendefinisikan komitmen afektif sebagai pendekatan dimana anggota 

menikmati keanggotaan mereka, mengidentifikasikan, dan melibatkan diri 

mereka ke dalam organisasi. Kesediaan untuk tetap tinggal karena memang 

mereka menginginkannya. Berdasarkan Allen Meyer (1990), Zin 

menjelaskan item-item yang ada di dalam komitmen afektif ialah : 

a. Merasa gembira menghabiskan waktu untuk berkarir di dalam 

organisasi 

b. Bangga membicarakan organisasi ini dengan orang di luar organisasi 

c. Merasa masalah perusahaan adalah masalah karyawan 

d. Merasa bagian dari organisasi 
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e. Adanya keterikatan secara emosional dalam organisasi 

2. Normative Commitment (Komitmen Normatif) 

Zin (2004) yang mengutip pendapat Popper dan Lipshitz (1992) 

menyatakan bahwa komitmen normatif fokus pada rasa loyalitas terhadap 

organisasi tertentu yang dihasilkan internalisasi tekanan normatif yang 

diberikan kepada individu. Menurut Greenberg dan Baron (2005:236), “The 

strenght of a person’s desire to continue working for an organization 

because he or she feels obligations from others to remain there”. 

Komitmen normatif merupakan kekuatan keinginan seseorang untuk terus 

bekerja bagi suatu organisasi karena ia merasa hal tersebut merupakan 

kewajiban.  

Karakus dan Aslan (2007) berpendapat mengenai komitmen normatif 

bahwa “It reflects a feeling of obligation to continue employment. Such 

employees feel that they’re in debt and ought to remain with an 

organization. It develops on the basis of a collection of pressures stem from 

values that individuals learn during their familial, cultural and 

organizational socialization processes”. Komitmen normatif 

menggambarkan perasaan wajib untuk melanjutkan pekerjaan. Karyawan 

merasa bahwa mereka wajib dan harus terus bersama organisasi. Hal 

tersebut mengembangkan kumpulan tekanan-tekanan dasar yang berasal 

dari nilai-nilai yang dipelajari individu saat bersosialisasi di dalam 

keluarga, budaya, dan proses organisasi.  

 

Jafri (2010) menjelaskan bahwa komitmen normatif mengacu pada 

kebutuhan untuk tetap berada pada organisasi karena banyaknya akumulasi 

investasi yang diberikan. Jafri juga menyatakan bahwa komitmen normatif 

dikarakteristikkan oleh kepercayaan karyawan bahwa mereka diwajibkan 

untuk tetap berada di dalam organisasi karena loyalitas personal. Rasa 
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wajib untuk berada di dalam organisasi disebabkan karena mereka memang 

„harus‟ tetap berada di dalam organisasi tersebut. 

Berdasarkan Allen Meyer (1990), Zin menjelaskan item-item yang ada 

di dalam komitmen normatif ialah  

a. Perasaan loyal terhadap organisasi 

b. Merasa tidak etis jika berpindah-pindah organisasi 

c. Organisasi pantas menerima kesetiaan dari karyawan 

d. Merasa hutang jasa dengan organisasi sehingga tidak akan 

meninggalkan organisasi ini meski ada tawaran kerja yang lebih baik 

e. Adanya pengajaran untuk mempercayai nilai penting kesetiaan terhadap 

satu organisasi 

 

3. Continuance Commitment (Komitmen Kontinuan) 

Dikutip oleh Zin (2004) dari Meyer dan Allen (1991) bahwa karyawan 

yang sangat terikat erat dengan organisasi, didasarkan pada komitmen 

berkelanjutan untuk tetap tinggal di dalam organisasi karena mereka 

memang butuh untuk tetap berada disana.  

Sedangkan Greenberg dan Baron (2005:235) mendefinisikannya 

sebagai “The strenght of a person’s desire to continue working for an 

organization because she/he needs to do so and can not afford to do 

otherwise”. Kekuatan atas sebuah keinginan seseorang untuk terus bekerja 

bagi suatu organisasi karena ia memang perlu dan tidak mampu untuk 

melakukan lainnya. 
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Komitmen ini erat kaitannya dengan persepsi mengenai alternatif 

pekerjaan. Persepsi karyawan tentang kelangsungan hidup dan adanya 

pekerjaan pengganti yang berkorelasi negatif dengan komitmen 

berkelanjutan. Dengan kata lain, karyawan yang beranggapan bahwa 

pekerjaan alternatif/pengganti sedikit, maka semakin membesarkan 

komitmen berkelanjutan yang mereka miliki.  

Luthans (2008:148) menyebutkan komitmen berkelanjutan ini meliputi 

komitmen berdasarkan biaya yang dihubungkan apabila karyawan 

meninggalkan organisasi. Hal ini mungkin dikarenakan oleh kehilangan 

senioritas untuk promosi atau tunjangan. Komitmen ini berhubungan 

dengan pendekatan side-bets atau pendekatan orientasi sisi pertaruhan yang 

menunjukkan kuatnya tendensi kebutuhan seseorang untuk terus bekerja 

bagi organisasi. Dengan membuat pertaruhan sisi, karyawan akan 

mempertimbangkan sesuatu yang akan hilang jika mereka keluar dari 

organisasi.  

Berdasarkan Allen Meyer (1990), Zin menjelaskan item-item yang ada 

di dalam komitmen kontinuan ialah : 

a. Perasaan berat meninggalkan organisasi meski menginginkannya 

b. Merasa terganggu jika meninggalkan organisasi ini 

c. Merasa takut berhenti bila tak ada gantinya 

d. Adanya kerugian bila meninggalkan organisasi ini 

e. Adanya suatu kebutuhan untuk tetap tinggal di organisasi ini 
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2.1.2.6 Pengukuran Komitmen Organisasional 

Dalam mengukur komitmen organisasional, Mowday, Steers, dan Porter 

menggunakan Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) yang terdiri 

atas 15 pernyataan yang menggambarkan perasaan yang mungkin dirasakan 

oleh karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja.  

1. Saya akan berusaha sekuat-kuatnya melebihi batas normal untuk 

membantu tercapainya kesuksesan organisasi ini 

2. Saya menceritakan kepada teman-teman bahwa organisasi ini adalah 

organisasi yang baik untuk bekerja 

3. Saya merasa loyalitas terhadap organisasi ini rendah (R) 

4. Saya akan menerima hamoir semua jenis tugas yang diberikan agar saya 

dapat terus bekerja di organisasi ini 

5. Saya merasa adanya kesamaan nilai-nilai atau pandangan dengan 

organisasi 

6. Saya dengan bangga menceritakan kepada orang lain bahwa saya menjadi 

bagian dari organisasi ini 

7. Saya akan dapat bekerja dengan lebih baik di perusahaan lain selama 

pekerjaannya sama dengan organisasi ini (R) 

8. Organisasi ini benar-benar memberikan inspirasi terbaik pada saya dalam 

hal prestasi kerja 

9. Sedikit perubahan yang akan terjadi pada diri saya bila saya 

meninggalkan organisasi ini (R) 

10. Saya sangat senang bahwa saya memilih organisasi ini untuk bekerja 

diantara organisasi-organisasi lainnya 

11. Hanya sedikit hal yang diperoleh dengan terus bekerja di organisasi ini 

(R) 

12. Seringkali saya merasa kesulitan untuk menyetujui kebijakan organisasi 

dalam hal-hal penting yang berhubungan dengan karyawan (R) 

13. Saya benar-benar peduli dengan nasib organisasi ini 

14. Bagi saya, organisasi ini merupakan organisasi yang terbaik dari seluruh 

organisasi yang memungkinkan saya bekerja didalamnya 

15. Keputusan untuk bekerja di dalam organisasi ini merupakan keputusan 

terburuk dalam hidup saya (R) 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja ... Fadilla Firda



37 

 

 

 

2.1.2.7 Faktor Utama Komitmen Organisasional 

Mowday, Porter, dan Steers dalam Robert dan Hunt (1991:147) 

menjelaskan empat faktor utama yang dapat mempengaruhi komitmen 

organisasional, yakni : 

1. Karakteristik personal 

 Banyak penelitian menunjukkan umur dan masa jabatan merupakan 

karakteristik personal yang berhubungan positif dengan komitmen. 

Semakin orang bertambah tua dan pengalaman pekerjaannya, komitmen 

mereka semakin meningkat. Latar belakang pendidikan, sikap individu, 

diantaranya minat hidup yang berorientasi kerja dan motivasi berprestasi 

berhubungan juga dengan komitmen. 

2. Karakteristik peran dan pekerjaan 

 Lingkup kerja yang lebih luasdan menantang mungkin berhubungan secara 

positif terhadap komitmenkerja. Komitmen menjadi lebih tinggi bila orang 

duberikan tanggung jawab besar kepadanya dalam hal pekerjaan yang dia 

lakukan, dan menjadi lebih rendah bila orang merasa tidak bisa 

berkembang karena kesempatan promosi yang terbatas. Konflik peran pada 

pekerjaan yang berlebihan berhubungan secara negatif dengan komitmen. 

Jadi seseorang yang mendapatkan pekerjaan yang ambigu atau tidak 

terdefinisikna dengan jelas dan terlalu luas lingkupnya maka komitmennya 

akan turun. 
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3. Karakteristik struktural 

 Karakteristik struktural menggambarkan bagaimana pengaturan struktural 

organisasi akan mempengaruhi karyawan. Karakteristik struktural ini 

berkaitan dengan formalisasi, ketergantungan sosial dan desentralisasi yang 

kesemuanya berhubungan dengan komitmen. 

4. Pengalaman kerja 

 Pengalaman kerja tidak termasuk keterlibatan sosial, organisasional, 

kepentingan personal terhadap organisasi, pembayaran yang adil dan norma 

kelompok yang sehubungan dengan kerja keras.  

Disamping itu, ada dua faktor lain yang ditambahkan oleh Greenberg dan 

Baron (1993:176), yakni adanya kesempatan mendapat alternatif pekerjaan di 

perusahaan lain dan perlakuan organisasi terhadap karyawan baru, dimana 

organisasi dapat memberikan kebijakan untuk membantu karyawan baru 

mempelajari struktur, lingkungan perusahaan dan menjadi anggota yang 

produktif dalam organisasi.  

Luthans (2008:147) menyebutkan “The organizational commitment attitude 

is determined by a number of personal (age, tenure in the organization, career 

adaptability, and dispositions such as positive or negative affectivity, or 

internal or external control attribution) and organizational (the job design, 

values, support, procedural fairness, and the leadership style of ones’s 

supervisor) variables”. Luthans menyebutkan bahwa sikap komitmen 

organisasional ditentukan oleh sejumlah kepribadian (diantaranya umur, masa 

jabatan dalam organisasi, adaptabilitas karir, dan disposisi seperti afektivitas 
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positif atau negatif, atau juga atribut control internal maupun eksternal) serta 

organisasi (desain kerja, nilai, dukungan, prosedur keadilan, dan gaya 

kepemimpinan). 

Di dalam penelitian ini, konsep komitmen organisasional yang digunakan 

sebagai teori dasar dalam mengukur variabel komitmen pada organisasi adalah 

teori Mowday, Steers, dan Porter dalam Luthans (2008) yang menggunakan 

Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) sebagai alat pengukur 

komitmen organisasional karyawan melalui beberapa pernyataan yang 

menggambarkan perasaan yang mungkin dirasakan oleh karyawan terhadap 

organisasi tempat mereka bekerja.  Penggunaan teori ini dilandaskan oleh 

pertimbangan kesesuaian terhadap kondisi pada objek penelitian serta 

pertimbangan efisiensi.  

 

2.1.3 Hubungan Kualitas Kehidupan kerja dengan Komitmen 

Organisasional 

Greenberg dan Baron (2000:605) menjelaskan  

Benefit of might result from programs, and these fall into three 

major categories. The most direct benefit usually involved 

increased job satisfaction, and organizational commitment and 

reduced amployee turnover. A second benefit is increased 

productivity, the third benefit is increased organizational 

effectiveness 

 

Terdapat beberapa keuntungan dari adanya program kualitas kehidupan 

kerja, hal ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori pertama dapat 

meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan komitmen organisasional, 
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serta dapat mengurangi perputaran karyawan. Kategori kedua ialah dapat 

meningkatkan produktivitas. Dan kategori ketiga ialah dapat meningkatkan 

keefektivan dari organisasi. 

Fokus penelitian ini hanya pada pengaruh kualitas kehidupan kerja 

terhadap komitmen organisasional. Kualitas kehidupan kerja ditunjukkan 

dengan berbagai hal di dalam tempat kerja yang dapat menyebabkan timbulnya 

perasaan karyawan dihargai oleh organisasi sehingga ada rasa keterikatan 

karyawan pada organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan di masa depan.  

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya ditulis oleh Pradhini Permata Sari (2007) 

mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, yang 

berjudul “Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Kehidupan Kerja terhadap 

Komitmen Organisasi Karyawan PT. Rimbaria Rekawira Surabaya”. Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa ada pengaruh secara bersama-sama antara 

faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari kesesuaian dalam 

kompensasi, kondisi kerja yang aman dan sehat, peluang untuk pertumbuhan 

yang berkesinambungan dan adanya jaminan, konstitusi dalam organisasi serta 

keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan terhadap komitmen 

organisasional.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 

1. Variabel terikat (Y) yang diteliti adalah komitmen organisasional. 

2. Variabel bebas (X) yang diteliti adalah faktor kualitas kehidupan kerja. 
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Persamaan pada beberapa faktor kualitas kehidupan kerja adalah kompensasi, 

lingkungan kerja, dan pertumbuhan dan pengembangan. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 

1. Beberapa variabel bebas (X) pada penelitian sebelumnya mengikutsertakan 

konstitusi dalam organisasi kerja serta keseimbangan dalam pekerjaan dan 

kehidupan. Sedangkan dalam penelitian ini adalah partisipasi dan 

pengawasan. 

2. Obyek penelitian sebelumnya ada di PT. Rimbaria Rekawira Surabaya, 

yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan 

tambahan (saos tomat), sedangkan penelitian ini dilakukan pada PT PT. 

Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya, yang merupakan perusahaan 

pelayanan jasa transportasi angkutan kereta api.  

 

2.3 Hipotesis Penelitian dan Model Analisis 

2.3.1 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atas suatu masalah yang 

ada, dimana nantinya harus dibuktikan lebih lanjut melalui penelitian. 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan 

teori, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari pengembangan karyawan, 

partisipasi, kompensasi, supevisi, dan lingkungan kerja secara bersama-

sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional 

karyawan Seksi Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya. 
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2. Variabel kompensasi memiliki pengaruh yang dominan terhadap komitmen 

organisasional karyawan Seksi Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 

Surabaya 

2.3.2 Model Analisis 

Hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat dalam 

penelitian ini merupakan hubungan kausalitas. Berdasarkan tujuan penelitian 

dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka disusunlah 

model analisis serta hubungan dan pengaruh antara variabel bebas (X) yang 

terdiri dari pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 

lingkungan kerja dengan variabel terikat (Y) yakni komitmen organisasional. 

Berikut merupakan bagan model hubungan antar variabel. 
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Kualitas Kehidupan Kerja 

       (X) 

 

 

 

 

Partisipasi 

(X2) 

Kompensasi 

(X3) 

Supervisi 

(X4) 

Lingkungan Kerja 

(X5) 

Komitmen 

Organisasional 

(Y) 

Pengembangan 

Karyawan 

(X1) 
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METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Studi ini menggunakan penelitian penjelasan (explanatory research) yakni 

penelitian menjelaskan suatu hubungan kausal yang terjadi antara variabel-

variabel penelitian dan menguji hipótesis yang telah dirumuskan. Winardi 

(2001:83) menjelaskan bahwa pada penelitian eksplanatories, perubahan pada 

variabel tertentu menyebabkan timbulnya suatu akibat tertentu atas variabel 

kedua. Variabel pertama disebut variabel bebas (independent variable) dan 

variabel kedua disebut variabel terikat (dependent variable).  

 

3.2 Identifikasi Variabel 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian ini, 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor 

kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari : 

1. Pengembangan Karyawan (X1) 

2. Partisipasi (X2) 

3. Kompensasi (X3) 

4. Supervisi (X4) 
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5. Lingkungan Kerja (X5) 

2.   Variabel Terikat (Y) 

Variabel tergantung yang digunakan dalam penelitian ini adalah komitmen 

organisasional. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

 Untuk memudahkan pemahaman dan lebih memperjelas mengenai apa 

yang dimaksud dengan variabel-variabel penelitian yang telah 

diidentifikasikan, maka perlu diberikan definisi operasional. Dalam penelitian 

ini keseluruhan variabel yang ada dikelompokkan menjadi dua kategori, 

pertama variabel bebas (independent variable) dengan simbol (X), yakni 

variabel yang secara langsung akan berpengaruh pada variabel lainnya, dan 

variabel terikat (dependent variable) dengan simbol (Y), yang merupakan 

variabel yang keadaannya merupakan hasil dari pengaruh variabel-variabel 

independen yang ada. Definisi operasional dari setiap variabel penelitian 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Variabel bebas (X) yaitu : Kualitas Kehidupan Kerja 

 Kualitas kehidupan kerja (X) mengacu pada menyenangkan atau tidaknya 

keadaan di lingkungan pekerjaan bagi orang-orang. Variabel bebas tersebut 

terdiri dari : 
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1. Pengembangan Karyawan (X1) 

 Pengembangan karyawan didefinisikan sebagai persepsi karyawan seksi 

keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya mengenai usaha yang 

dilakukan atau diberikan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya kepada 

karyawan untuk meningkatkan dan menambah kemampuan, yang diharapkan 

berpengaruh terhadap pengembangan pengetahuan dan keterampilan karyawan, 

sehingga membuka kesempatan pada karyawan untuk bisa mendapatkan posisi 

atau jabatan yang lebih tinggi.  

 Indikator di dalam pengukuran pengembangan karyawan adalah :  

a. Pemberian kesempatan untuk mendapatkan pendidikan guna meningkatkan 

pengetahuan maupun kemampuan karyawan. 

b. Adanya kegiatan penilaian karyawan guna mengetahui peningkatan 

kemampuan karyawan. 

c. Kesempatan karyawan untuk dapat menduduki posisi yang lebih tinggi di 

masa depan.  

 

2. Partisipasi (X2) 

 Partisipasi mengacu pada kesempatan atau keterlibatan karyawan PT. 

Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya dalam melakukan dan menyelesaikan 

pekerjaannya serta dalam penerimaan tanggung jawab yang menyangkut 

pekerjaan mereka.  

Indikator di dalam pengukuran partisipasi adalah : 
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a. Keikutsertaan karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan pekerjaan. 

b. Peran serta karyawan dalam menyumbangkan ide maupun saran dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

c. Perusahaan melaksanakan usulan dari karyawan. 

 

3. Kompensasi (X3)  

Kompensasi mengacu pada keadilan dan kecukupan yang dinilai mampu 

mencukupi kebutuhan karyawan. 

 Indikator didalam pengukuran kompensasi ialah : 

a. Perusahaan memberikan gaji yang sesuai dengan dengan posisi dan 

jabatan. 

b. Perusahaan memberikan tunjangan yang sesuai dengan masa kerja.  

c. Perusahaan memberikan pengakuan atau eksistensi karyawan pada 

pekerjaan. 

 

4. Supervisi (X4) 

 Supervisi mengacu pada persepsi karyawan terhadap kualitas para 

pengawas yang bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi terhadap 

pelaksanaan operasional. 

 Indikator di dalam pengukuran supervisi ialah : 

a. Pengawas mempunyai kemampuan berkomunikasi secara jelas dengan 

karyawan. 
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b. Pengawas mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan dengan 

obyektif. 

c. Pengawas memiliki kemampuan yang baik untuk mengevaluasi pekerjaan 

yang telah dilakukan. 

 

5. Lingkungan kerja (X5)  

 Lingkungan kerja merupakan persepsi karyawan terhadap kondisi fisik 

yang ada disekitar karyawan yang  dapat mempengaruhi karyawan dalam 

bekerja. 

Indikator di dalam pengukuran lingkungan kerja ialah : 

a. Lingkungan kerja yang aman 

b. Lingkungan sekitar tempat kerja baik dan memadai 

c. Jam kerja pada perusahaan sesuai  

 

2. Variabel terikat (Y)  yaitu : Komitmen Organisasional 

 Komitmen organisasional diidentifikasikan dengan penerimaan 

terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, kesiapan dan kesediaan untuk 

berusaha dan bersungguh-sungguh atas nama organisasi, dan keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi. Dengan kata lain, 

komitmen organisasional adalah loyalitas karyawan pada organisasinya dan 

proses yang berlanjut dimana anggota organisasi menunjukkan perhatian 

karyawan terhadap keberhasilan organisasi. Dengan mempertimbangkan aspek 

efisiensi dan kondisi yang ada di lapangan, maka pada penelitian ini, komitmen  
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organisasional diukur melalui delapan indikator yang dinilai paling sesuai 

dengan kondisi karyawan Seksi Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 

Surabaya. Untuk itu, item di dalam pengukuran komitmen organisasional ialah 

: 

1. Usaha sekuat-kuatnya untuk membantu kesuksesan perusahaan 

2. Loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan 

3. Kesediaan menerima hampir semua jenis tugas yang diberikan agar dapat 

terus tetap berada di perusahaan 

4. Adanya kesamaan nilai-nilai atau pandangan dengan perusahaan 

5. Kebanggaan menjadi bagian dari organisasi ini 

6. Adanya perubahan di dalam diri yang dibawa selama bekerja di 

perusahaan 

7. Peduli dengan nasib perusahaan 

 Pengukuran variabel-variabel kualitas kehidupan kerja (X1, X2, X3, X4, 

X5) dan variabel komitmen organisasional (Y) untuk selanjutnya diukur 

berdasarkan skala Likert yang menggunakan jawaban responden terhadap 

pernyataan-pernyataan yang diberikan dalam kuesioner, dimana nilainya telah 

ditetapkan. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Menurut Sekaran 

(2006:322), skala Likert merupakan skala interval yang secara spesifik 

menggunakan lima pilihan dengan nilai sebagai berikut : 

1= Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak setuju 
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3 = Ragu-ragu 

4= Setuju 

5 = Sangat Setuju.  

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian dibutuhkan data-data, baik untuk menguji suatu 

hipotesis maupun untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Jenis dan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, 

antara lain: 

1. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dalam hal ini, 

akan didapat melalui penyebaran kuesioner kepada para karyawan seksi 

keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 

Dalam hal ini didapat melalui data perusahaan yakni PT. Kereta Api 

(Persero) Daop 8 Surabaya 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

3.5.1 Populasi dan Sampel  

 Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, di mana kita tertarik 

untuk mempelajarinya atau menjadikan objek penelitian (Kuncoro, 2003:103). 
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Sedangkan sampel adalah himpunan bagian (subset) dari inti populasi. Dengan 

kata lain, sejumlah, tapi tidak semua, elemen populasi akan membentuk 

sampel. Untuk menentukan besarnya sampel yang diambil, Arikunto 

(2002:112) berpendapat bahwa ”Apabila jumlah subyeknya besar dapat 

diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih...”. Penelitian ini dilakukan 

di Seksi Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya dimana 

didalamnya terdapat 30 orang karyawan. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik sensus. Menurut Supranto (2000:22) 

sensus adalah cara pengumpulan data dimana seluruh elemen populasi 

diselidiki satu per satu. Oleh karena itu, populasi dan sampel pada penelitian 

ini adalah 30 orang yang merupakan karyawan seksi keuangan PT. Kereta Api 

(Persero) Daop 8 Surabaya.   

 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang terkumpul melalui prosedur sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan 

Dilakukan untuk memperoleh berbagai literatur mengenai kualitas 

kehidupan kerja dan komitmen organisasi yang dipergunakan sebagai 

referensi dan dasar teoritis pemecahan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Lapangan 

Dilakukan untuk mendapatkan data dari perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian. Data ini diperoleh melalui : 
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a. Observasi, yakni pengamatan secara langsung terhadap obyek 

penelitian  yang  berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

b. Wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan yang berwenang 

 mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. 

c. Kuesioner, dilakukan dengan memberikan daftar pernyataan-pernyataan 

dan pilihan jawaban dengan skor tertentu, kemudian meminta mereka 

untuk mengisinya. 

d. Dokumentasi, pengumpulan data dari dokumen-dokumen perusahaan 

yang berhubungan dengan penelitian.  

3. Analisis dan Perolehan data 

Analisis dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari perusahaan 

untuk menemukan permasalahan yang ada, selanjutnya dibandingkan 

dengan teori yang diperoleh dari berbagai literatur agar diperoleh 

kesimpulan. 

 

3.6 Teknik Analisis 

 Sebelum melakukan uji statistik lebih lanjut, maka diperlukan 

pengujian alat ukur penelitian. Pengujian hipotesis tidak akan menghasilkan 

kesimpulan yang benar jika alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan 

data tidak valid dan reliabel. 

 

3.6.1 Uji Validitas 
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Sebuah instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut benar-

benar dapat dijadikan alat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

menurut situasi dan tujuan tertentu. Menurut Kerlinger (1973) dalam Nazir 

(2005:146), membagi validitas atas tiga jenis,  yaitu validitas isi (content 

validity), validitas yang berkaitan dengan kriteria (criterion-based validity) dan 

validitas konstruk (construct validity).  

 Validitas internal instrumen yang berupa test harus memenuhi construct 

validity (validitas konstruk) dan content validity (validitas isi). Sedangkan 

untuk instrumen non test yang digunakan untuk mengukur sikap cukup 

memenuhi validitas konstruksi saja. 

 Dalam mengukur validitas, penelitian ini mengginakan pendekatan 

construct validity. Teknik uji yang digunakan dalam pendekatan construct 

validity pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi produk moment dari 

Karl Pearson atau Pearson Product Moment. Validitas instrumen ditentukan 

dengan jalan mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total. Syarat 

minimum untuk dianggap valid adalah 0,3. Dengan kata lain, bilamana 

koefisien korelasi antara skor suatu indikator dengan skor total seluruh 

indikator lebih besar dari 0,3 (r ≥0,3) maka instrumen tersebut dianggap valid.  

 

Rumus r : 

 

  

  





))()()(( 2222 yynxxn

yxxyn
r  

dimana : 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja ... Fadilla Firda



54 

 

 

 

n = jumlah responden 

x = skor pertanyaan 

y = skor total 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan konsistensi dan stabilitas 

instrumen pengukuran. Keandalan (reliability) suatu pengukuran menunjukkan 

sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias dan karena itu menjamin 

pengukuran yang konsisten. 

 Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas tinggi apabila alat ukur 

tersebut stabil sehingga dapat diandalkan (dependability) dan dapat digunakan 

untuk meramalkan (predictability). Alat ukur tersebut akan memberikan hasil 

pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan memberikan hasil yang serupa 

apabila digunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau yang berbeda. 

Adapun teknik analisis yang sering digunakan adalah Cronbach‟s alpha. Suatu 

instrumen dapat dikatakan reliabel jika harga koefisien alpha hitung lebih besar 

dari koefisien reliabilitas minimum (α ≥0,6) 

 

 

Rumus alpha : 
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dimana : 
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r11  =    realibilitas instrument 


2
b  =    jumlah varians butir 

k  =    jumlah pertanyaan 

2

t  =    varians total 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

 Penelitian dengan menggunakan regresi linear berganda harus 

mempunyai beberapa asumsi dasar yang harus digunakan untuk menghasilkan 

estimator linear yang tidak bias (BLUE = Best Linear Unbiased Estimator). 

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah memiliki distribusi 

normal sehingga bisa digunakan dalam statistik parametrik. Ada dua cara 

yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu 

dengan analisis grafik (normal P-P plot) dan analisis statistik (analisis Z 

skor skewness dan kurtosis) one sample Kolmogorov-Smirnov Test. Model 

regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. 

Model dikatakan normal bila memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja ... Fadilla Firda



56 

 

 

 

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untu mengetahui apakah variasi 

residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Jika 

varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas. Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya heteroskedastisitas adalah korelasi rank spearman. Apabila 

koefisien signifikansi (nilai probabilitas) lebih besar daripada alpha yang 

ditetapkan (5%), maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas 

diantara data pengamatan. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dugunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

yang signifikan antar masing-masing variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah : 

a. Mempunyai nilai VIF dibawah angka 10 

b. Mempunyai angka TOLERANCE yang lebih besar dari angka 0,1 

c. Koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (< 0,5). 

Jika korelasi kuat, maka terjadi problem multikolinearitas. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif 
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Analisis ini digunakan untuk menggambarkan obyek (variabel) 

penelitian yang diteliti dan hasil penelitian di lapangan. Pada analisis deskriptif 

ini akan dijelaskan mengenai masing-masing variabel.  

3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Mengacu pada variabel penelitian yang mempunyai lebih dari satu 

variabel bebas, maka model analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis statistik regresi berganda. Analisis ini ditujukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik ini 

secara simultan membangun suatu hubungan matematis antara dua atau lebih 

variabel independen yang berskala interval. Adapun rumus dari persamaan 

regresi linear berganda adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Dimana : 

Y = Variabel Komitmen Organisasional 

a = Konstanta 

b1 = koefisien regresi dari pengembangan karyawan 

b2 = koefisien regresi dari partisipasi 

b3 = koefisien regresi dari kompensasi 

b4 = koefisien regresi dari supervisi 

b5 = koefisien regresi dari lingkungan kerja 

X1 = Variabel Pengembangan Karyawan 

X2 = Variabel Partisipasi 

X3 = Variabel Kompensasi 
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X4 = Variabel Supervisi 

X5 = Variabel Lingkungan Kerja 

e = Kesalahan Prediksi (error term) 

 

 

 

3.7.3 Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tergantung. 

Langkah yang ditempuh adalah : 

 

a. Merumuskan hipotesis 

H0 : ß1 = ß2 = ß3 = ß4 = ß5 = 0 dimana artinya variabel bebas yang terdiri 

dari pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap komitmen organisasional. 

Ha : ß1 ≠ ß2 ≠ ß3 ≠ ß4 ≠ ß5 ≠ 0 dimana artinya variabel bebas yang terdiri 

dari pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap komitmen organisasional. 

b. Menentukan nilai Ftabel pada tingkat signifikansi (level of significant) = 5% 

atau (α) = 0,05 dan derajat kebebasan (degree of freedom), pada pengujian 

ini terdapat dua angka derajat kebebasan (df), yaitu 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja ... Fadilla Firda



59 

 

 

 

 df Pembilang (numerator) = k 

 df Penyebut (dominator) = n-k-1 

c. Menentukan besarnya F hitung 

)1(

)1( 2

2






kn

R

k

R

F  

dimana : 

R
2
 = koefisien determinasi berganda 

n = jumlah sample 

k = jumlah variabel bebas 

d. Kriteria penolakan atau penerimaan H0 (pengambilan kesimpulan) 

1. bila signifikansi F > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya 

pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh 

terhadap komitmen organisasional. 

2. bila signifikansi F ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya 

pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

komitmen organisasional. 

 

3.7.4 Uji t 

 Uji t (uji parsial) dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung secara parsial. 
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Sedangkan untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan 

berpengaruh terhadap variabel tergantung, dilihat dari nilai beta. Langkah-

langkah uji t sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis 

 H0 : ß1 = ß2 = ß3 = ß4 = ß5 = 0 dimana artinya variabel bebas yang terdiri 

dari pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 

lingkungan kerja secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap komitmen organisasional. 

Ha : ß1 ≠ ß2 ≠ ß3 ≠ ß4 ≠ ß5 ≠ 0 dimana artinya variabel bebas yang terdiri 

dari pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 

lingkungan kerja secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap komitmen organisasional. 

b. Menentukan nilai ttabel pada tingkat signifikansi (level of significant) = 5% 

atau (α) = 0,05  

c. Menentukan besarnya t-hitung dengan rumus sebagai berikut : 

 
 i

i

Se
t




  

dimana : 

i = koefisien regresi variabel Xi 

 iSe   = standar eror koefisien regresi 

d. Mencari nilai tabel t pada derajat kebebasan (degree of freedom) df = n-k-l 

n = jumlah sampel yang digunakan 

k = jumlah variabel bebas 
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e.   Kriteria penolakan atau penerimaan H0 (pengambilan kesimpulan) 

1. Bila signifikansi t > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya 

pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 

lingkungan kerja secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap 

komitmen organisasional.. 

2. Bila signifikansi t ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya 

pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan 

lingkungan kerja secara parsial memiliki pengaruh terhadap komitmen 

organisasasional.
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Kereta Api 

4.1.1.1 Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia 

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan 

pertama pembangunan jalan KA didesa Kemijen Jum'at tanggal 17 Juni 1864 

oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. 

Pembangunan diprakarsai oleh "Naamlooze Venootschap Nederlandsch 

Indische Spoorweg Maatschappij" (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de 

Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 

mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada Hari Sabtu, 10 Agustus 

1867. Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen - 

Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat 

menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong 

minat investor untuk membangun jalan KA didaerah lainnya. Tidak 

mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 

tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 km, tahun 1870 menjadi 110 

km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada 

tahun 1900 menjadi 3.338 km. 

Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), 

Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), 

bahkan tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km 
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antara Makasar - Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 

1923, sisanya Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di 

Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak - 

Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan 

Lombok, juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA. Sampai dengan 

tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 km.  

 

4.1.1.2 Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia 

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 

Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam "Angkatan Moeda Kereta 

Api" (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. 

Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 September 1945, pembacaan 

pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, 

menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan 

perkeretaapian berada ditangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak 

diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. 

Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta 

Api di Indonesia, serta dibentuknya "Djawatan Kereta Api Republik Indonesia" 

(DKARI). Dalam perkembangannya, melalui pengumuman Menteri 

Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum No. 2 Tanggal 6 Januari 1950, 

DKARI berubah menjadi DKA (Djawatan Kereta Api) dengan kantor pusat 

yang berkedudukan di Bandung dengan pimpinan diangkat Ir. Moch Effendi 

Saleh sebagai Direktur Jenderal Kepala Djawatan Kereta Api. Kemudian 

pemerintah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 1960 dalam rangka penertiban 
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perusahaan-perusahaan milik negara dengan PP No. 22 Tahun 1963 Tanggal 

25 Mei 1963 yakni DKA diganti atau dilebur menjadi Perusahaan Kereta Api – 

PNKA. Pada saat terjadi peristiwa G 30 S 1965, ribuan pegawai diberhentikan 

sehingga berkurang tenaga pelaksana tingkat menengah dan rendah yang 

merupakan tulang punggung perusahaan. Dengan keluarnya UU No. 9 Tahun 

1969 pada tanggal 1 Agustus 1969 dan PP No. 61 Tahun 1971 tanggal 15 

September 1971, maka PNKA dijadikan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta 

Api atau PJKA. Kemudian dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang 

pemerintah maka dikeluarkan PP No. 57 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri 

Perhubungan No. KM 9 Tahun 1991 pada tanggal 19 Februari 1991 yang 

menjadikan PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). 

Tujuh tahun berselang, keluarlah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 

pada tanggal 3 Februari 1998 yang menjadikan Perumka berubah menjadi PT. 

Kereta Api (Persero). Berdasarkan Keppres No. 39 Tahun 1998 di Jakarta 

tanggal 1 Juni 1999, Akte Pendirian PT. Kereta Api (Persero) dikukuhkan oleh 

Akte Notaris Imas Fatimah No. 2 tentang “Pendirian PT. Kereta Api 

(Persero)”. Sebelumnya juga dibentuk dewan direksi dengan Keputusan 

Menteri Keuangan No. 174/KMK. 01/1999 tanggal 20 Mei 1999.  

 Dalam melayani masyarakat dalam jasa transportsasi baik angkutan 

penumpang maupun barang, PT. Kereta Api (Persero) terbagi atas 9  Daerah 

Operasi (Daop) yang tersebar di Pulau Jawa dan 3 Divisi Regional (Divre) 

yang tersebar di Pulai Sumatera.  

a. Daerah Operasi 1 berkedudukan di Jakarta 
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b. Daerah Operasi 2 berkedudukan di Bandung 

c. Daerah Operasi 3 berkedudukan di Cirebon 

d. Daerah Operasi 4 berkedudukan di Semarang 

e. Daerah Operasi 5 berkedudukan di Purwokerto 

f. Daerah Operasi 6 berkedudukan di Yogyakarta 

g. Daerah Operasi 7 berkedudukan di Madiun 

h. Daerah Operasi 8 berkedudukan di Surabaya 

i. Daerah Operasi 9 berkedudukan di Jember 

j. Divisi Regional 1 berkedudukan di Sumatera Utara 

k. Divisi Regional 2 berkedudukan di Sumatera Barat 

l. Divisi Regional 3 berkedudukan di Sumatera Selatan 

 

 4.1.2 Daerah Operasi 8 Surabaya 

 Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya adalah satuan organisasi di 

lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada di bawah Direksi PT. Kereta 

Api (Persero). Daop 8 Surabaya dipimpin oleh seorang Executive Vice 

President (EVP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direksi 

PT. Kereta Api (Persero). Untuk efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan 

operasi di wilayahnya, EVP Daop 8 Surabaya dibantu oleh seorang Deputy 

Executive Vice President (Deputy EVP) dengan pembagian fokus tugas pokok, 

fungsi dan tanggung jawab diselaraskan dan disesuaikan dengan kebutuhan di 

Daerah Operasi 8 Surabaya yang pengaturannya ditetapkan oleh Vice President 
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Director berdasarkan usulan EVP Daerah Operasi 8 Surabaya.  EVP/Deputy 

EVP Daerah Operasi 8 Surabaya mempunyai tugas pokok dan bertanggung 

jawab atas tercapaiya visi dan misi perusahaan yang diselenggarakan melalui 

daerah operasi di wilayah geografisnya, yaitu mencakup : 

a. Target pendapatan dan efisiensi biaya; 

b. Keselamatan, pelayanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu; 

c. Kesiapan dan kehandalan sarana/prasarana perkeretaapian; 

d. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan; 

e. Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR), pelestarian 

cagar budaya dan kelestarian lingkungan; 

f. Optimalisasi sumber daya perusahaan; 

g. Terkendalinya operasi perjalanan KA serta keamanan dan ketertiban; 

h. Terkendalinya aktivitas operasi layanan konsumen, penjualan dan customer 

care; 

i. Efektivitas penyelenggaraan kerjasama / kemitraan dengan pihak eksternal; 

j. Terjaganya perimbangan alokasi sumber daya terkait dengan angkutan KA 

jarak jauh dan KA jarak pendek; 

k. Terkoordinasinya seluruh aktivitas operasi bisnis perkeretaapian, yang 

diselenggarakan di wilayah geografisnya, baik aktivitas unit-unit organisasi 

di Daerah Operasi maupun aktivitas yang diselenggarakan oleh unit kantor 

pusat 
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l. Memastikan bahwa semua resiko pada proses bisnis di dalam lingkup 

daerah operasi diidentifikasi, diukur, dievaluasi, direspon, dikontrol, dan 

dipantau dengan semestinya secara berkelajutan. 

m. Mewakili perusahaan di wilayah geografisnya dalam hubungan dengan 

pihak eksternal sesuai lingkup tanggung jawab dan bisnis daerah operasi.  

  

Daerah Operasi 8 terbagi atas 10 seksi yang memiliki tugas pokok dan 

tanggung jawab masing-masing, yaitu : 

a. Seksi Sumber Daya Manusia dan Umum 

b. Seksi Keuangan 

c. Seksi Sarana 

d. Seksi Jalan, Rel, dan Jembatan 

e. Seksi Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik  

f. Seksi Operasi 

g. Seksi Komersial 

h. Seksi Hubungan Masyarakat Daerah  

i. Seksi Pelelangan 

j. Seksi Hukum 

 

 Seksi keuangan adalah satuan organisasi di lingkungan Daerah Operasi 

8  Surabaya yang berada di bawah EVP/Deputy EVP Daerah Operasi 8 

Surabaya. Seksi keuangan dipimpin oleh seorang manager yang berada di 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja ... Fadilla Firda



68 

 

 

 

bawah dan bertanggung jawab kepada EVP/Deputy EVP Daerah Operasi 8 

Surabaya. Manager Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

a. Merumuskan pejabaran strategi dan kebijaka yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 8 Surabaya; 

b. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Daerah 

Operasi dan melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta 

pelaksanaan anggaran; 

c. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) 

secara berkelanjutan serta pengelolaan risiko di seksinya; 

d. Membina pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 

daerah operasi; 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan 

pembayaran gaji pegawai dan non pegawai, pengesahan pembayaran 

kepada pihak ketiga serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha 

keuangan; 

f. Melaksanakan penagihan atas piutang usaha dari pengusahaan angkutan 

penumpang, barang dan pengusahaa aset. 

 Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, manager keuangan 

dibantu oleh seorang junior manager dan beberapa asisten manager, yaitu : 

a. Junior Manager Penagihan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

melaksanakan penagihan piutang usaha dari pengusahaan angkutan 

penumpang, barang, dan pengusahaan aset (rekening G215); 
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b. Assistant Manager Anggaran, yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 

Daerah Operasi, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana 

serta pelaksanaan anggaran; 

c. Assistant Manager Akuntansi, yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah 

Operasi; 

d. Assistant Manager Keuangan, yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pajak, 

pengesahan pembayaran gaji pegawai dan non pegawai, pengesahan 

pembayaran kepada pihak ketiga, penyelesaian dokumen analisa dan tata 

usaha keuangan, serta penerbitan rekening G.215.  

 

 

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Seksi Keuangan  

PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya 
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Sumber : PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya 

 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Responden 

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dalam kuesioner, terdapat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Karakteristik Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 14 46.7% 

Wanita 16 53.3% 

   Sumber: Lampiran 3 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui responden dalam penelitian 

ini terdiri dari 14 orang pria atau sebanyak 46,7% dan 16 orang wanita atau 

sebanyak 53,3% 
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4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Dalam kuesioner, terdapat karakteristik responden berdasarkan usia yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Karakteristik Usia Responden 

Usia Frekuensi Persentase 

20 – 30 tahun 8 26.7% 

31 – 40 tahun 6 20.0% 

41 – 50 tahun 11 36.7% 

> 50 tahun 5 16.7% 

   Sumber: Lampiran 3 

 Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian ini berusia antara 41-50 tahun yakni sebanyak 11 orang 

(36,7%). Sedangkan sisanya berusia 20-30 tahun sebanyak 8 orang (26,7%), 

usia 31-40 tahun sebanyak 6 orang (20%), dan 5 orang responden lainnya 

berusia di atas 50 tahun.  

4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Dalam kuesioner, terdapat karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

terakhir, yakni sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 

SLTA 18 60% 

D3 6 20% 

S1 6 20% 

   Sumber: Lampiran 3 
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 Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa 60% responden dalam 

penelitian ini adalah lulusan SLTA (18 orang), sedangkan sisanya adalah 

lulusan diploma dan sarjana masing-masing 6 orang (20%).  

 

4.2.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Penerimaan 

Dalam kuesioner, terdapat karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

penerimaan, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Karakteristik Pendidikan Penerimaan Responden 

Pendidikan 

Penerimaan 

Frekuensi Persentase 

SLTP 5 16.7% 

SLTA 23 76.7% 

S1 2 6.7% 

  Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 30 responden yang 

diteliti, 5 diantaranya ternyata memiliki pendidikan penerimaan SLTP. 

Responden yang memiliki pendidikan penerimaan SLTA sebanyak 23 orang, 2 

orang lainnya memiliki pendidikan penerimaan S1.  

 

4.2.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Dalam kuesioner, terdapat karakteristik responden berdasarkan masa kerja, 

yakni sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 

Karakteristik Lama Kerja Responden 

Lama Kerja Frekuensi Persentase 

< 5 tahun 7 23.3% 

5 – 10 tahun 3 10.0% 

11 – 15 tahun 5 16.7% 

16 – 20 tahun 3 10.0% 

21 – 25 tahun 4 13.3% 

> 25 tahun 8 26.7% 

   Sumber: Lampiran 3 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 30 responden 

yang diteliti, 8 diantaranya ternyata telah bekerja lebih dari 8 tahun. Responden 

yang baru bekerja kurang dari 5 tahun sebanyak 7 orang, 3 orang bekerja 

selama 5 sampai 10 tahun, 5 orang telah bekerja selama 11 sampai 15 tahun, 3 

orang telah bekerja 16 sampai 20 tahun, dan 4 orang sisanya telah bekerja 

selama 21 sampai 25 tahun. 

 

4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

 Tabulasi frekuensi jawaban dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

responden berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner penelitian. Tabulasi frekuensi akan dilakukan per pertanyaan dengan 

cara merata-ratakan jawaban seluruh responden pada setiap pertanyaan dan 

setiap variabel. Nilai rata-rata yang dihasilkan kemudian akan dikategorikan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 
Kategori Tabulasi Frekuensi 

Interval Kategori 

1.01 – 1.80 Sangat tidak setuju 

1.80 – 2.60 Tidak setuju 

2.61 – 3.40 Ragu-ragu 

3.41 – 4.20 Setuju 

4.21 – 5.00 Sangat setuju 

   

 Tabulasi frekuensi akan dilakukan untuk semua pertanyaan pada semua 

variabel yaitu pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, 

lingkungan kerja, dan komitmen organisasional. 

4.2.2.1 Deskripsi Variabel Pengembangan Karyawan 

 Berikut ini adalah hasil tabulasi frekuensi jawaban responden untuk 

variabel pengembangan karyawan: 

 

 

Tabel 4.7 

Tabulasi Frekuensi Pengembangan Karyawan 

Pengembangan 

Karyawan 

Jawaban 
Mean Kategori 

STS TS RR S SS 

X11 0 3 9 13 5 3.667 Setuju 

X1.2 0 5 10 11 4 3.467 Setuju 

X1.3 1 2 11 10 6 3.600 Setuju 

Rata-rata 3.578 Setuju 

 Sumber: Lampiran 3 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X1.1 adalah 3,667 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa perusahaan telah memberikan kesempatan dengan baik pada setiap 
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karyawan untuk mendapatkan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan 

maupun kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X1.2 adalah 3,467 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa perusahaan melakukan penilaian karyawan guna mengetahui 

peningkatan kemampuan karyawan. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X1.3 adalah 3,6 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk 

dapat menduduki posisi yang lebih tinggi di masa depan. 

 Secara keseluruhan, rata-rata jawaban responden untuk variabel 

pengembangan karyawan adalah 3,578 yang termasuk dalam kategori setuju. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan karyawan pada Seksi 

Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya sudah baik. 

4.2.2.2 Deskripsi Variabel Partisipasi 

 Berikut ini adalah hasil tabulasi frekuensi jawaban responden untuk 

variabel partisipasi 

Tabel 4.8 

Tabulasi Frekuensi Partisipasi 

Partisipasi 
Jawaban 

Mean Kategori 
STS TS RR S SS 

X2.1 0 0 8 13 9 4.033 Setuju 

X2.2 0 2 7 15 6 3.833 Setuju 

X2.3 0 3 8 11 8 3.800 Setuju 

Rata-rata 3.889 Setuju 

 Sumber: Lampiran 3 
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 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X2.1 adalah 4,033 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa perusahaan telah melibatkan keikutsertaan karyawan dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X2.2 adalah 3,833 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa peran serta karyawan dalam menyumbangkan ide maupun saran dalam 

melaksanakan pekerjaan sudah berajalan dengan baik. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X2.3 adalah 3,800 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa perusahaan melaksanakan usulan maupun saran dari karyawan dengan 

baik. 

 Secara keseluruhan, rata-rata jawaban responden untuk variabel 

partisipasi adalah 3,889 yang termasuk dalam kategori setuju. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi karyawan pada Seksi Keuangan PT. 

Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya sudah baik. 

4.2.2.3 Deskripsi Variabel Kompensasi 

 Berikut ini adalah hasil tabulasi frekuensi jawaban responden untuk 

variabel kompensasi: 
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Tabel 4.9 
Tabulasi Frekuensi Kompensasi 

Kompensasi 
Jawaban 

Mean Kategori 
STS TS RR S SS 

X3.1 0 1 9 11 9 3.933 Setuju 

X3.2 0 2 4 16 8 4.000 Setuju 

X3.3 0 1 5 13 11 4.133 Setuju 

Rata-rata 4.022 Setuju 

 Sumber: Lampiran 3 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X3.1 adalah 3,933 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa gaji yang diberikan perusahaan sesuai dengan posisi dan jabatan 

karyawan. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X3.2 adalah 4,000 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa insentif yang diberikan perusahaan sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X3.3 adalah 4,133 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa tunjangan yang diberikan perusahaan, diterima oleh karyawan dengan 

tepat waktu. 

 Secara keseluruhan, rata-rata jawaban responden untuk variabel 

kompensasi adalah 4,022 yang termasuk dalam kategori setuju. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat kompensasi yang diterima karyawan pada 

Seksi Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya sudah baik. 

4.2.2.4 Deskripsi Variabel Supervisi 
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 Berikut ini adalah hasil tabulasi frekuensi jawaban responden untuk 

variabel supervisi: 

Tabel 4.10 

Tabulasi Frekuensi Supervisi 

Supervisi 
Jawaban 

Mean Kategori 
STS TS RR S SS 

X4.1 0 1 11 10 8 3.833 Setuju 

X4.2 0 1 8 11 10 4.000 Setuju 

X4.3 0 2 7 12 9 3.933 Setuju 

Rata-rata 3.922 Setuju 

 Sumber: Lampiran 3 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X4.1 adalah 3,833 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa pengawas mereka memiliki kemampuan berkomunikasi secara jelas 

dengan karyawan. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X4.2 adalah 4,000 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa pengawas mereka memiliki kemampuan membuat keputusan dengan 

obyektif. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X4.3 adalah 3,933 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa pengawas mereka memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pekerjaan 

yang telah dilakukan. 

 Secara keseluruhan, rata-rata jawaban responden untuk variabel 

supervisi adalah 3,922 yang termasuk dalam kategori setuju. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa supervisi yang dilakukan pada Seksi Keuangan PT. 

Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya sudah baik. 

4.2.2.5 Deskripsi Variabel Lingkungan Kerja 

 Berikut ini adalah hasil tabulasi frekuensi jawaban responden untuk 

variabel lingkungan kerja: 

Tabel 4.11 

Tabulasi Frekuensi Lingkungan Kerja 

Lingkungan Kerja 
Jawaban 

Mean Kategori 
STS TS RR S SS 

X5.1 0 1 8 12 9 3.967 Setuju 

X5.2 0 3 9 12 6 3.700 Setuju 

X5.3 0 1 8 10 11 4.033 Setuju 

Rata-rata 3.900 Setuju 

 Sumber: Lampiran 3 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X5.1 adalah 3,967 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa perusahaan memberikan perhatian yang baik terhadap penerangan di 

tempat kerja, sehingga kondisi penerangan di ruang kerja cukup baik. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X5.2 adalah 3,700 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa perusahaan memperhatikan dengan baik peralatan-peralatan kerja 

maupun sarana yang dibutuhkan oleh setiap karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan X5.3 adalah 4,033 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa perusahaan memberikan perhatian yang baik terhadap kondisi 
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pertukaran udara di tempat kerja, sehingga kondisi pertukaran udara di tempat 

kerja cukup baik. 

 Secara keseluruhan, rata-rata jawaban responden untuk variabel 

lingkungan kerja adalah 3,900 yang termasuk dalam kategori setuju. Hal ini 

mengindikasikan bahwa lingkungan kerja pada Seksi Keuangan PT. Kereta Api 

(Persero) Daop 8 Surabaya sudah baik. 

 

4.2.2.6 Deskripsi Variabel Komitmen Organisasional 

 Berikut ini adalah hasil tabulasi frekuensi jawaban responden untuk 

variabel komitmen organisasional: 

Tabel 4.12 

Tabulasi Frekuensi Komitmen Organisasional 

 

Komitmen 

Organisasional 

Jawaban 
Mean Kategori 

STS TS RR S SS 

Y1 0 0 5 14 11 4.200 Setuju 

Y2 0 0 6 11 13 4.233 Sangat setuju 

Y3 0 0 5 7 18 4.433 Sangat setuju 

Y4 0 0 9 7 14 4.167 Setuju 

Y5 0 0 9 8 13 4.133 Setuju 

Y6 0 0 6 9 15 4.300 Sangat setuju 

Y7 0 0 6 10 14 4.267 Sangat setuju 

Rata-rata 4.247 Sangat setuju 

 Sumber: Lampiran 3 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan Y1 adalah 4,2 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa mereka bersedia melakukan usaha sekuat-kuatnya di luar yang di 

harapkan untuk membantu kesuksesan perusahaan.  
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 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan Y2 adalah 4,233 yang 

termasuk dalam kategori sangat setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden sangat setuju bahwa mereka merasa memiliki loyalitas yang tinggi 

terhadap perusahaan. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan Y3 adalah 4,433 yang 

termasuk dalam kategori sangat setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden sangat setuju bahwa mereka bersedia menerima hampir semua jenis 

tugas yang diberikan agar dapat terus tetap berada di perusahaan. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan Y4 adalah 4,167 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa mereka merasa memiliki adanya kesamaan nilai-nilai atau pandangan 

dengan perusahaan. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan Y5 adalah 4,133 yang 

termasuk dalam kategori setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa mereka merasa bangga untuk mengatakan kepada orang lain bahwa saya 

menjadi bagian dari perusahaan ini. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan Y6 adalah 4,300 yang 

termasuk dalam kategori sangat setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden sangat setuju bahwa mereka merasa mendapatkan banyak perubahan 

pada diri mereka selama bekerja di perusahaan. 

 Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan Y7 adalah 4,267 yang 

termasuk dalam kategori sangat setuju. Hal ini berarti sebagian besar 
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responden sangat setuju bahwa mereka sangat peduli dengan nasib perusahaan 

tempat mereka bekerja. 

 Secara keseluruhan, rata-rata jawaban kuesioner yang diisi responden 

untuk variabel komitmen organisasional (Y) adalah 4,247 yang mana hal 

tersebut termasuk dalam kategori sangat setuju. Hal ini mengindikasikan 

bahwa komitmen organisasional yang dimiliki oleh para karyawan Seksi 

Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya sudah sangat baik. 

 

4.3  Pengujian Instrumen Penelitian 

 Pengujian instrumen penelitian berfungsi untuk memastikan kelayakan 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian sekalgus menghasilkan data-data 

yang layak untuk dianalisis. Pengujian kelayakan instrumen penelitian ini 

terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. 

4.3.1 Uji Validitas 

 Menurut Arikunto (1998:160) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Uji validitas 

dilakukan untuk memeriksa apakah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner 

benar-benar mengukur apa yang diinginkan peneliti. Uji validitas dengan 

menggunakan korelasi pearson antara satu pertanyaan terhadap nilai total per 

variabel. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika memiliki nilai korelasi pearson 

lebih dari 0,3. Berikut adalah hasil uji validitas untuk pertanyaan-pertanyaan 

pada variabel pengembangan karyawan: 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengembangan Karyawan 

Pertanyaan Pearson correlation Keterangan 

X1.1 0.761 Valid 

X1.2 0.821 Valid 

X1.3 0.828 Valid 

  Sumber: Lampiran 4 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai-nilai korelasi pearson 

ketiga pertanyaan pada variabel pengembangan karyawan bernilai lebih dari 

0,3. Dengan demikian dapat disimpulkan pertanyaan-pertanyaan dalam 

variabel pengembangan karyawan telah valid.  

Berikut adalah hasil uji validitas untuk pertanyaan-pertanyaan pada 

variabel partisipasi: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi 

Pertanyaan Pearson correlation Keterangan 

X2.1 0.766 Valid 

X2.2 0.838 Valid 

X2.3 0.889 Valid 

  Sumber: Lampiran 4 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai-nilai korelasi pearson 

ketiga pertanyaan pada variabel partisipasi bernilai lebih dari 0,3. Dengan 

demikian dapat disimpulkan pertanyaan-pertanyaan dalam variabel partisipasi 

telah valid.  

Berikut adalah hasil uji validitas untuk pertanyaan-pertanyaan pada 

variabel kompensasi: 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompensasi 

Pertanyaan Pearson correlation Keterangan 

X3.1 0.901 Valid 

X3.2 0.844 Valid 

X3.3 0.831 Valid 

  Sumber: Lampiran 4 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai-nilai korelasi pearson 

ketiga pertanyaan pada variabel kompensasi bernilai lebih dari 0,3. Dengan 

demikian dapat disimpulkan pertanyaan-pertanyaan dalam variabel kompensasi 

telah valid.  

Berikut adalah hasil uji validitas untuk pertanyaan-pertanyaan pada 

variabel supervisi: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Validitas Variabel Supervisi 

Pertanyaan Pearson correlation Keterangan 

X4.1 0.854 Valid 

X4.2 0.879 Valid 

X4.3 0.767 Valid 

  Sumber: Lampiran 4 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai-nilai korelasi pearson 

ketiga pertanyaan pada variabel supervisi bernilai lebih dari 0,3. Dengan 

demikian dapat disimpulkan pertanyaan-pertanyaan dalam variabel supervisi 

telah valid.  

Berikut adalah hasil uji validitas untuk pertanyaan-pertanyaan pada 

variabel lingkungan kerja: 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja 

Pertanyaan Pearson correlation Keterangan 

X5.1 0.843 Valid 

X5.2 0.721 Valid 

X5.3 0.760 Valid 

  Sumber: Lampiran 4 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai-nilai korelasi pearson 

ketiga pertanyaan pada variabel lingkungan kerja bernilai lebih dari 0,3. 

Dengan demikian dapat disimpulkan pertanyaan-pertanyaan dalam variabel 

lingkungan kerja telah valid.  

Berikut adalah hasil uji validitas untuk pertanyaan-pertanyaan pada 

variabel komitmen organisasional: 

Tabel 4.18 

 

Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasional 

 

Pertanyaan Pearson correlation Keterangan 

Y1 0.388 Valid 

Y2 0.572 Valid 

Y3 0.778 Valid 

Y4 0.771 Valid 

Y5 0.738 Valid 

Y6 0.712 Valid 

Y7 0.775 Valid 

  Sumber: Lampiran 4 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai-nilai korelasi pearson 

semua pertanyaan pada variabel komitmen organisasional setelah penghapusan 

Y7 bernilai lebih dari 0,3. Dengan demikian dapat disimpulkan pertanyaan-

pertanyaan dalam variabel komitmen organisasional telah valid. 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Arikunto (1998:170) reliabilitas adalah instrumen yang cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen sudah baik. Uji reliabilitas digunakan untuk memeriksa keandalan 

atau stabilitas kuesioner. Pengujian reliabilitas menggunakan statistik uji 

Cronbach Alpha dan akan dilakukan terhadap semua variabel baik dependen 

maupun independen. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach 

Alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,6. Berikut adalah hasil pengujian 

reliabilitas: 

Tabel 4.19 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pengembangan Karyawan 0.726 Reliabel 

Partisipasi 0.777 Reliabel 

Kompensasi 0.823 Reliabel 

Supervisi 0.778 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0.663 Reliabel 

Komitmen Organisasional 0.807 Reliabel 

   Sumber: Lampiran 4 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui nilai Cronbach Alpha semua 

variabel lebih besar dari 0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan semua 

variabel telah reliabel dan dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya. 

4.3.3 Pengujian Asumsi Klasik 

 Setiap analisis regresi mengharuskan model yang dihasilkan memenuhi 

asumsi klasik, yaitu syarat dasar agar menghasilkan estimasi yang terbaik, 
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linier, dan tidak bias. Asumsi klasik terdiri dari normalitas, non-

multikolinieritas, dan non-heterokedastisitas. 

4.3.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk memastikan model yang dihasilkan 

mengikuti pola distribusi normal. Uji normalitas menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov, dimana model dikatakan normal jika nilai signifikansi 

yang dihasilkan dari pengujian ini lebih besar dari 0,05. Berikut hasil uji 

normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov: 

Tabel 4.20 

 

Hasil Pengujian Normalitas 

 

N 30 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.471 

Signifikansi 0.980 

  Sumber: Lampiran 5 

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas di atas, diketahui nilai 

signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,980. Nilai ini lebih besar dari 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

4.3.3.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikoliniearitas dilakukan untuk memastikan variabel-variabel 

independen dalam model tidak saling berkorelasi. Uji ini menggunakan nilai 

VIF dan tolerance dimana dikatakan tidak terjadi kasus multikolinieritas jika 

nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,1. 

Berikut adalah hasil pengujian multikolinieritas: 
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Tabel 4.21 
 

Hasil Pengujian Asumsi Non-Multikolinieritas 

 

Variabel Tolerance VIF 

Pengembangan Karyawan 0.420 2.380 

Partisipasi 0.420 2.384 

Kompensasi 0.298 3.359 

Supervisi 0.353 2.833 

Lingkungan Kerja 0.388 2.576 

    Sumber: Lampiran 5 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance semua 

variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. 

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi kasus 

multikolinieritas. 

4.3.3.3 Uji Heterokedastisitas 

 Pengujian asumsi non-heterokedastisitas dilakukan untuk memastikan 

tidak terjadi perbedaan yang besar pada varians residual antar pengamatan. 

Pengujian dengan menggunakan korelasi non-parametrik antara residual 

terhadap variabel-variabel independennya. Model dikatakan tidak terjadi 

heterokedastisitas jika korelasi antara variabel independen terhadap residualnya 

tidak signifikan. Berikut adalah hasil pengujian heterokedastisitas: 

 

 

 

Tabel 4.22 

 

Hasil Pengujian Heterokedastisitas 

 

Variabel Korelasi Rank 

Spearman 

Signifikansi 

Pengembangan Karyawan 0.074 0.696 

Partisipasi -0.010 0.957 
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Kompensasi -0.084 0.659 

Supervisi -0.011 0.955 

Lingkungan Kerja -0.111 0.561 

Sumber: Lampiran 5 

 Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa korelasi antara variabel-

variabel independen terhadap residual cenderung kecil (mendekati 0) dengan 

signifikansi lebih dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi kasus heterokedastisitas. 

 

4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis pada model regresi dapat dilakukan setelah model regresi 

dipastikan memenuhi asumsi klasik. Regresi berganda dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, 

supervisi, dan lingkungan kerja terhadap komitmen organisasional. 

 

 

4.3.4.1 Model Regresi 

 Berikut ini adalah model regresi antara pengembangan karyawan, 

partisipasi, kompensasi, supervisi, dan lingkungan kerja terhadap komitmen 

organisasional karyawan seksi keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 

Surabaya dengan menggunakan SPSS: 

Tabel 4.23 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien Std Error T value 

Konstanta 1.217 0.335 3.632 

Pengembangan Karyawan 0.240 0.101 2.372 

Partisipasi 0.002 0.108 0.021 
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Kompensasi 0.265 0.126 2.094 

Supervisi 0.013 0.114 0.118 

Lingkungan Kerja 0.268 0.117 2.295 

Sumber: Lampiran 6 

 Nilai-nilai koefisien pada Tabel di atas dapat ditulis ke dalam 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Komitmen Organisasional = 1,217 + 0,240 Pengembangan Karyawan + 0,002 

Partisipasi + 0,265 Kompensasi + 0,013 

Supervisi + 0,268 Lingkungan Kerja + e 

 Nilai konstanta persamaan regresi adalah 1,217. Artinya, jika seluruh 

variabel independen yaitu pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, 

supervisi, dan lingkungan kerja bernilai 0, maka komitmen organisasional 

karyawan adalah 1,217. 

 Koefisien regresi variabel pengembangan karyawan adalah 0,240. 

Artinya, jika pengembangan karyawan meningkat satu satuan, maka komitmen 

organisasional karyawan akan meningkat 0,240 satuan, dengan asumsi variabel 

independen lainnya konstan. 

 Koefisien regresi variabel partisipasi adalah 0,002. Artinya, jika 

partisipasi meningkat satu satuan, maka komitmen organisasional karyawan 

akan meningkat 0,002 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya 

konstan. 

 Koefisien regresi variabel kompensasi adalah 0,265. Artinya, jika 

kompensasi meningkat satu satuan, maka komitmen organisasional karyawan 
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akan meningkat 0,265 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya 

konstan. 

 Koefisien regresi variabel supervisi adalah 0,013. Artinya, jika 

supervisi meningkat satu satuan, maka komitmen organisasional karyawan 

akan meningkat 0,013 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya 

konstan. 

 Koefisien regresi variabel lingkungan kerja adalah 0,268. Artinya, jika 

lingkungan kerja meningkat satu satuan, maka komitmen organisasional 

karyawan akan meningkat 0,268 satuan, dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan. 

 

4.3.4.2 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi secara umum dapat digunakan untuk mengetahui 

kebaikan model regresi. Koefisien determinasi adalah prosentase seberapa 

besar variabel-variabel independen mampu menjelaskan keragaman variabel 

dependen. Besarnya prosentase ini ditentukan oleh nilai R
2
. 

 Berdasarkan output, diketahui nilai R
2
 adalah 0,799. Artinya besarnya 

keragaman komitmen organisasional yang mampu dijelaskan oleh 

pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan lingkungan 

kerja adalah sebesar 79,9%. Sedangkan sisanya sebesar 20,1% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar penelitian. 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja ... Fadilla Firda



92 

 

 

 

4.3.5 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan signifikansi 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik secara 

simultan maupun parsial. Secara simultan dengan menggunakan uji F 

sedangkan secara parsial menggunakan uji t. 

4.3.5.1 Uji F 

 Uji F digunakan untuk membuktikan pengaruh pengembangan 

karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan lingkungan kerja terhadap 

komitmen organisasional secara simultan. Dikatakan signifikan jika nilai 

signifikansi hasil uji F kurang dari 0,05. Berikut adalah hasil uji F: 

 

Tabel 4.24 

Hasil Pengujian Simultan 

Sumber varian Sum of square Mean square F 

Regresi 6.842 1.368 19.061 

Residual 1.723 0.072 Signifikansi 

Total 8.565  0.000 

Sumber: Lampiran 6 

 Berdasarkan Tabel di atas, nilai signifikansi uji F adalah 0,000. Nilai ini 

lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan. Dengan demikian disimpulkan bahwa 

pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan lingkungan 

kerja mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap komitmen 

organisasional karyawan seksi keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 

Surabaya. 
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4.3.5.2 Uji t 

 Uji t digunakan untuk menguji pengaruh pengembangan karyawan, 

partisipasi, kompensasi, supervisi, dan lingkungan kerja terhadap komitmen 

organisasional secara persial. Pengaruh variabel-variabel independen dikatakan 

signifikan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi hasil uji t kurang 

dari 0,05. Berikut adalah hasil uji t: 

 

Tabel 4.25 

Hasil Pengujian Parsial 

Variabel T value Signifikansi Keterangan 

Pengembangan Karyawan 2.372 0.026 Signifikan 

Partisipasi 0.021 0.983 Tidak Signifikan 

Kompensasi 2.094 0.047 Signifikan 

Supervisi 0.118 0.907 Tidak Signifikan 

Lingkungan Kerja 2.295 0.031 Signifikan 

Sumber: Lampiran 6 

 Pengaruh pengembangan karyawan secara parsial terhadap komitmen 

organisasional adalah signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan 

sebesar 0.026 yang kurang dari 0.05.  

 Pengaruh partisipasi secara parsial terhadap komitmen organisasional 

adalah tidak signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 

0.983 yang lebih besar dari 0.05. 

 Pengaruh kompensasi secara parsial terhadap komitmen organisasional 

adalah signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0.047 

yang kurang dari 0.05. 
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 Pengaruh supervisi secara parsial terhadap komitmen organisasional 

adalah tidak signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 

0.907 yang lebih besar dari 0.05. 

 Pengaruh lingkungan kerja secara parsial terhadap komitmen 

organisasional adalah signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan 

sebesar 0.031 yang kurang dari 0.05. 

 Setelah diketahui pengaruh secara parsial, maka selanjutnya dilakukan 

analisa variabel yang berpengaruh dominan. Untuk mengetahui variabel yang 

berpengaruh dominan atau tidak adalah dengan menggunakan nilai beta. 

Berikut adalah Tabel hasil dari perhitungan nilai beta : 

Tabel 4.26 

Hasil Perhitungan Nilai Beta. 

Variabel Nilai Beta 

Pengembangan Karyawan 0.335 

Partisipasi 0.003 

Kompensasi 0.351 

Supervisi 0.018 

Lingkungan Kerja 0.337 

   Sumber: Lampiran 6 

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa untuk variabel kompensasi (X3) 

merupakan variabel yang berpengaruh dominan dengan nilai beta sebesar 

0,351. Dengan ini maka disimpulkan bahwa variabel kompensasi mempunyai 

pengaruh dominan terhadap komitmen organisasional karyawan seksi 

keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya.  

4.4. Pembahasan 

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh kualitas kehidupan kerja 

terhadap komitmen organisasional pada karyawan seksi keuangan PT. Kereta 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja ... Fadilla Firda



95 

 

 

 

Api (Persero) Daop 8 Surabaya. Responden yang menjadi sampel penelitian 

sebagian besar berjenis kelamin wanita sebesar 53,3% yang memiliki usia 

sebagian besar 41-50 tahun, dengan pendidikan terakhir yang dimiliki SLTA, 

serta pendidikan penerimaan adalah SLTA, dan memiliki masa kerja lebih dari 

25 tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi (R
2
) yang 

dihasilkan sebesar  0,799. Artinya besarnya keragaman komitmen 

organisasional yang mampu dijelaskan oleh pengembangan karyawan, 

partisipasi, kompensasi, supervisi, dan lingkungan kerja adalah sebesar 79,9%. 

Sedangkan sisanya sebesar 20,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian. Model regresi yang dihasilkan adalah : 

Y  = 1,217 + 0,240 X1 + 0,002 X2 + 0,265 X3 + 0,013 X4 + 0,268 X5 + e 

Hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa 

pengembangan karyawan, partisipasi, kompensasi, supervisi, dan lingkungan 

kerja memiliki pengaruh bersama-sama terhadap komitmen organisasional 

karyawan seksi keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VIII 

Surabaya dengan hasil uji F sebesar 19,061 dan nilai signifikansi 0,000. 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa 

karyawan seksi keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VIII 

Surabaya telah merasakan adanya upaya-upaya perusahaan untuk menciptakan 

kualitas kehidupan kerja sehingga dapat membuat para karyawan bersedia 

untuk tetap bertahan dan memberikan loyalitas mereka kepada perusahaan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Mejia, Balkin, dan Cardy (2001:19) yang 
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menyatakan bahwa karyawan akan lebih suka untuk memilih dan tetap berada 

pada perusahaan yang mempunyai atau memberikan kualitas kehidupan kerja 

yang tinggi. Hal ini sejalan juga dengan penelitian Gorden dan Infante (1991) 

dalam  Zin (2004) yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan komitmen 

organisasional perusahaan harus mengembangkan kualitas kehidupan kerja 

dengan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri 

melalui program pelatihan dan berpartisipasi dalam setiap pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka.  

Hasil penelitian menunjukkan pengembangan karyawan (X1) secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. 

Hasil ini didasarkan pada pengujian uji t pada regresi adalah sebesar 2,372 

dengan nilai signifikansi 0,026 (lebih kecil dari 0,05). Hasil tersebut sesuai 

dengan penjelasan Rivai (2005:251) yang menyatakan bahwa dengan 

pengembangan sumber daya manusia perusahaan dapat memperoleh 

keuntungan atas meningkatnya kontinuitas operasi dan juga makin besarnya 

komitmen para karyawan terhadap perusahaan. Disini dapat dilihat bahwa 

karyawan seksi keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya merasa 

bahwa faktor pengembangan karyawan telah berjalan dengan baik sesuai 

dengan pengharapan mereka sehingga dapat meningkatkan komitmen mereka 

terhadap perusahaan. Maka hal tersebut sesuai dengan Noe (2005:267) dimana 

ia menjelaskan bahwa pengembangan karyawan adalah suatu komponen yang 

penting dari perusahaan untuk meningkatkan mutu, mempertahankan karyawan 

kunci, menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan kompetisi global dan 
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untuk bisa bekerja sama dengan kemajuan teknologi dan perubahan di dalam 

bentuk pekerjaan. 

Hasil penelitian menunjukkan partisipasi (X2) secara parsial 

berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap komitmen 

organisasional. Hasil ini didasarkan pada pengujian uji t pada regresi adalah 

sebesar 0,021 dengan nilai signifikansi sebesar 0,983. Hal ini tidak sesuai 

dengan pernyataan Robbins (2001:260) yang berpendapat bahwa partisipasi 

adalah proses partisipatif yang menggunakan seluruh kapasitas karyawan dan 

dirancang untuk mendorong peningkatan komitmen bagi sukses organisasi. 

Partisipasi di perusahaan sebenarnya telah berjalan dengan baik, terbukti 

dengan jawaban para responden di dalam kuesioner yang bernilai tinggi. 

Namun hal tersebut bukanlah menjadi hal yang dirasakan penting untuk dapat 

meningkatkan komitmen organisasional. Meskipun dalam beberapa hal 

karyawan turut dilibatkan dalam membuat kualitas kehidupan kerja menjadi 

lebih baik namun hal tersebut tidak menjadikan hal yang membuat karyawan 

tetap bersedia bertahan  di dalam perusahaan. Untuk itu perusahaan 

berkewajiban mengembangkan partisipasi sesuai dengan teori yang dijelaskan 

Walton (1974) dalam Zin (2004) yang menjelaskan bahwa karyawan perlu 

diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

pekerjaan, sesuai dengan posisi, kewenangan, dan jabatan masing-masing. 

Untuk itu perusahaan harus mengikutsertakan karyawan dalam memikirkan 

langkah-langkah yang akan ditempuh.  
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Hasil penelitian menunjukkan kompensasi (X3) secara parsial 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. 

Hasil ini didasarkan pada pengujian uji t pada regresi adalah sebesar 2,094 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,047. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dijelaskan oleh Normala (2010) yang berpendapat bahwa kompensasi memiliki 

hubungan positif yang signifikan dengan komitmen organisasional. Keadilan 

dan kecukupan gaji dan tunjangan yang didapat karyawan akan memacu 

karyawan untuk berkomitmen terhadap organisasi. Sesuai pula dengan 

pendapat Zin (2004) yang menyatakan kompensasi sebagai keadilan dan 

manfaat yang dinilai mencukupi kebutuhan karyawan, dimana pengukurannya 

adalah gaji yang memadai, gaji yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

dan manfaat yang dirasa memadai. Sehingga apabila kompensasi dirasa telah 

sesuai dapat memenuhi kebutuhan karyawan maka karyawan akan bersedia 

untuk bertahan di dalam organisasi. Dalam hal ini karyawan seksi keuangan 

PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya menerima kompensasi yang tidak 

hanya secara finansial, namun juga kompensasi non finansial. Kompensasi 

finansial yang diterima karyawan  seksi keuangan PT. Kereta Api (Persero) 

Daop 8 Surabaya antara lain berupa gaji pokok, bonus tahunan, maupun 

komisi. Kebijakan yang dimiliki PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya 

mengenai gaji pokok ialah gaji pokok yang 10% diatas gaji pokok PNS yang 

ditetapkan pemerintah, sesuai dengan golongan masing-masing karyawan. 

Sedangkan kompensasi non finansial yang dterima karyawan antara lain 

fasilitas, kepuasan yang didapat dari pelaksanaan tugas-tugas yang bermakna 
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yang berhubungan dengan pekerjaan, pelatihan, serta kondisi kerja yang 

mendukung. 

Hasil penelitian menunjukkan supervisi (X4) secara parsial berpengaruh 

secara positif namun tidak signifikan terhadap komitmen organisasional. Hasil 

ini didasarkan pada pengujian uji t pada regresi adalah sebesar 0,118 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,907. Meski rata-rata jawaban responden termasuk 

dalam kategori setuju, yang mengindikasikan bahwa supervisi yang dilakukan 

pada Seksi Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya sudah baik, 

namun dalam pengaruhnya terhadap komitmen organisasional, faktor supervisi 

tidak berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan pengamatan, faktor supervisi 

sudah berjalan dengan baik. Komunikasi karyawan dengan atasan, pengarahan 

yang diberikan atasan dalam penyelesaian pekerjaan, dan penilaian karyawan 

terhadap kinerja atasan juga baik. Namun hal tersebut tidak dirasakan kurang 

efektif untuk dapat meningkatkan komitmen. Hal ini tidak sesuai dengan teori 

Walton (1974) dalam Zin (1994) yang menyatakan karyawan merupakan aset 

paling penting sehingga hendaknya perusahaan senantiasa bertanggung jawab 

terhadap intangible asset tersebut. Salah satunya adalah melalui pengawasan 

yang efektif terhadap para karyawannya.  

Hasil penelitian menunjukkan lingkungan kerja (X5) secara parsial 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. 

Hasil ini didasarkan pada pengujian uji t pada regresi adalah sebesar  2,295 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,031. Hal ini berarti karyawan merasa 

penciptaan lingkungan kerja di perusahaan sudah baik dengan pemberian 
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jaminan keselamatan dan keamanan, perhatian terhadap sarana-sarana yang 

dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan, serta perhatian terhadap 

kenyamanan dalam bekerja. Sesuai dengan pendapat Walton (1974) dalam Zin 

(1994) yang menyebutkan bahwa lingkungan kerja yang mendukung akan 

memudahkan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memberi rasa 

nyaman dalam bekerja. Penciptaan lingkungan kerja yang kondusif juga akan 

dinilai sebagai bentuk perhatian dan penghargaan perusahaan terhadap 

karyawan sehingga dapat meningkatkankan komitmen organisasional 

karyawan.  Dalam hal ini, sesuai dengan Buku Kode Pedoman Kode Etik 

Perusahaan PT. Kereta Api (Persero), perusahaan menempatkan kepedulian 

akan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan sebagai suatu usaha 

untuk menjamin terciptanya suasana kerja yang menempatkan kesehatan dan 

keselamatan kerja pagi pegawainya dan pihak lain yang melaksanakan 

aktivitasnya di lokasi perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja ... Fadilla Firda



BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan dan analisis yang telah 

dilakukan atas penelitian pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap 

komitmen organisasional pada karyawan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 

Surabaya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa semua variabel bebas yaitu Pengembangan Karyawan (X1), 

Partisipasi (X2), Kompensasi (X3), Supervisi (X4), dan Lingkungan Kerja 

(X5) mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap komitmen 

organisasional (Y) telah terbukti benar. Hasil tersebut dapat dibuktikan 

dari hasil uji F yang mendapatkan hasil sebesar 19,061 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Sehingga Pengembangan Karyawan (X1), Partisipasi 

(X2), Kompensasi (X3), Supervisi (X4), dan Lingkungan Kerja (X5) secara 

simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Komitmen Organisasional (Y).  

2. Diantara variabel-variabel bebas kualitas kehidupan kerja, yakni 

Pengembangan Karyawan (X1), Partisipasi (X2), Kompensasi (X3), 

Supervisi (X4), dan Lingkungan Kerja (X5), yang memiliki pengaruh yang 

paling besar terhadap komitmen organisasional (Y) adalah variabel 

kompensasi (X3) dengan nilai beta sebesar 0,351. Variabel lain yakni 

Pengembangan Karyawan (X1) memiliki nilai beta sebesar 0,335. 
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Partisipasi (X2) memiliki nilai beta sebesar 0,003. Supervisi (X4) memiliki 

nilai beta sebesar 0,018. Sedangkan Lingkungan Kerja (X5) memiliki nilai 

beta sebesar 0,337. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran akan bermanfaat untuk meningkatkan komitmen 

organisasional pada Seksi Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 

Surabaya. 

Adapun saran-saran yang diusulkan adalah sebagai berikut : 

1. PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya seharusnya dapat meningkatkan 

partisipasi karyawan dalam penyelesaian pekerjaan sehari-hari sehingga 

karyawan akan lebih memiliki rasa memiliki dan keterlibatan, serta 

tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan perusahaan. 

2.  PT. Kereta Api (Persero) Daop 8 Surabaya seharusnya dapat lebih 

memperbaiki faktor supervisi menjadi lebih efektif sehingga hubungan yang 

tercipta antara karyawan dan pengawas dapat lebih baik dan dapat 

menjadikan karyawan bekerja lebih optimal.  
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Kepada : 

Yth. Bapak/Ibu Karyawan  

Seksi Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VIII Surabaya 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

 Saya adalah mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian dengan 

judul ”Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Komitmen Organisasional 

Pada Karyawan Seksi Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VIII 

Surabaya”. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat penyelesaian skripsi. 

 Bersama ini saya mengharapkan dengan hormat kesediaan dan kerja 

sama Bapak/Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini. Data 

maupun jawaban yang akan diberikan Bapak/Ibu akan saya jaga 

kerahasiaannya dan saya perlakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga sangat 

diharapkan Bapak/Ibu mengisi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini 

dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima 

kasih atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu.  

 

       Surabaya, Maret 2011 

             Hormat Saya, 

 

              Fadilla Firda 

          (NIM : 040610165) 
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Identitas Responden 

 

Pada bagian ini, mohon beri tanda cek (√) pada tempat yang disediakan sesuai 

dengan kondisi Bapak/Ibu. 

 

1. Jenis Kelamin :    [   ] Pria 

      [   ] Wanita 

 

 

2.  Usia :    [   ] 20-30 tahun 

        [   ] 31-40 tahun 

      [   ] 41 – 50 tahun 

      [   ] > 50 tahun 

 

 

3. Pendidikan Terakhir :  [   ] SLTP 

     [   ] SLTA 

     [   ] D3 

     [   ] S1 

     [   ] Lainnya .......... (sebutkan) 

 

 

3. Pendidikan penerimaan :   [   ] SLTP 

      [   ] SLTA 

      [   ] D3 

      [   ] S1 

      [   ] Lainnya .......... (sebutkan) 

 
 

4. Lama Bekerja :    [   ] < 5 tahun    

      [   ] 5-10 tahun 

      [   ] 11-15 tahun 

      [   ] 16-20 tahun 

      [   ] 21-25 tahun 

      [   ] > 25 tahun 
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Mohon untuk memberikan tanda silang (X) pada setiap pilihan pernyataan yang Anda 

anggap sesuai. 

 

 

Pengembangan Karyawan 

 

1. Adanya pemberian kesempatan yang baik kepada saya untuk mendapatkan 

pendidikan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya dalam melakukan 

pekerjaan. 

1. Sangat Tidak Setuju 

 2. Tidak Setuju 

 3. Cukup Setuju 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju 

   

2. Adanya kegiatan penilaian kepada saya guna mengetahui peningkatan kemampuan 

saya. 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

3. Adanya pemberian kesempatan yang baik kepada saya untuk dapat menduduki posisi 

yang lebih tinggi di masa depan. 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

 

Partisipasi 

 

1. Saya dapat ikut serta untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan pekerjaan. 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

2. Saya dapat ikut serta dalam menyumbangkan ide  maupun saran dalam melaksanakan 

pekerjaan          

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

3. Perusahaan melaksanakan usulan maupun saran dari karyawan dengan baik. 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 
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Kompensasi 

 

1. Gaji yang saya terima sesuai dengan posisi dan jabatan saya.  

  1. Sangat Tidak Setuju 

 2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

  

2. Tunjangan yang saya terima sesuai dengan masa kerja yang saya miliki  

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

3. Adanya pengakuan atau eksistensi atas pekerjaan saya oleh perusahaan 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

 

Pengawas 

 

1. Pengawas saya memiliki kemampuan berkomunikasi secara jelas. 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

2. Pengawas saya memiliki kemampuan yang baik untuk membuat keputusan secara 

obyektif. 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

3. Pengawas saya memiliki kemampuan yang baik untuk mengevaluasi pekerjaan yang 

telah dilakukan. 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 
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Lingkungan Kerja 

 

1. Saya merasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan jaminan  keamanan 

dalam bekerja. 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

2. Saya merasa kondisi fisik lingkungan tempat saya bekerja telah baik dan memadai. 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

3.Saya merasa jam kerja yang saya miliki telah sesuai dengan aturan. 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

 

Komitmen Organisasional 

 

1. Saya bersedia melakukan usaha sekuat-kuatnya di luar yang diharapkan untuk 

membantu kesuksesan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

2. Saya merasa memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero). 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

3. Saya bersedia menerima hampir semua jenis tugas yang diberikan agar dapat terus 

tetap berada di PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

4. Saya merasa memiliki adanya kesamaan nilai-nilai atau pandangan dengan PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero). 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 
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5. Saya merasa bangga untuk mengatakan kepada orang lain bahwa saya menjadi 

bagian dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

 

6. Saya merasa selama bergabung pada PT. Kereta Api (Persero), membawa sangat 

banyak perubahan pada diri saya. 

  1. Sangat Tidak Setuju 

  2. Tidak Setuju 

  3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

7. Saya sangat peduli dengan nasib PT. Kereta Api Indonesia (Persero).  

 

 1. Sangat Tidak Setuju 

 2. Tidak Setuju 

 3. Cukup Setuju 

 4. Setuju 

 5. Sangat Setuju 

 

 

 

 

 

 

Terima Kasih
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     Lampiran 1 

Surat Keterangan 
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Lampiran 2  

Tabulasi Data 
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No. X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 

1 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 

2 5 3 3 5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 

3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 5 3 5 

4 3 5 5 3 4 5 3 4 4 3 3 3 3 5 3 

5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

6 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 3 5 

7 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 

8 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

9 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 

10 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 

11 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

12 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 5 

13 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 

14 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 

15 4 2 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 

16 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

17 2 2 1 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 3 

18 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 

19 3 4 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 

20 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

21 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 3 

22 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

23 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 5 

24 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 

25 4 4 5 4 4 2 4 5 4 5 5 4 5 5 3 

26 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

27 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 

28 2 2 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 

29 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

30 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
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No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y8 

1 3 4 4 3 5 3 4 

2 4 4 5 4 4 4 5 

3 4 3 4 5 4 4 4 

4 5 5 4 4 5 5 5 

5 4 5 5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 4 4 4 

7 4 5 5 5 5 5 5 

8 5 4 3 3 3 4 3 

9 4 5 4 3 3 3 4 

10 5 5 5 4 4 4 5 

11 4 5 5 5 5 5 5 

12 4 5 3 3 5 5 5 

13 3 5 5 5 5 5 5 

14 3 3 4 3 3 4 3 

15 4 4 3 3 3 3 3 

16 3 3 5 5 5 5 4 

17 4 3 3 3 3 3 3 

18 4 5 5 4 3 4 5 

19 5 5 5 5 3 3 5 

20 4 4 5 5 5 5 5 

21 5 4 5 3 4 5 3 

22 5 4 5 5 4 5 4 

23 5 4 5 4 5 5 4 

24 5 5 5 4 4 5 5 

25 4 4 5 5 5 5 5 

26 3 3 3 3 3 4 4 

27 4 4 4 4 3 3 3 

28 5 3 4 5 5 5 5 

29 4 4 5 5 4 5 4 

30 5 5 5 5 5 4 4 
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Lampiran 3 

Deskriptif Data 
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Data Deskriptif Responden 

 

jkelamin

14 46.7 46.7 46.7
16 53.3 53.3 100.0
30 100.0 100.0

pria
wanita
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e
Percent

 
 

usia

8 26.7 26.7 26.7
6 20.0 20.0 46.7

11 36.7 36.7 83.3
5 16.7 16.7 100.0

30 100.0 100.0

20-30 tahun
31-40 tahun
41-50 tahun
>50 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e
Percent

 
 

pend.terakhir

18 60.0 60.0 60.0
6 20.0 20.0 80.0
6 20.0 20.0 100.0

30 100.0 100.0

SLTA
D3
S1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
 

pend.penerim

5 16.7 16.7 16.7
23 76.7 76.7 93.3
2 6.7 6.7 100.0

30 100.0 100.0

SLTP
SLTA
S1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent
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lamakerja

7 23.3 23.3 23.3
3 10.0 10.0 33.3
5 16.7 16.7 50.0
3 10.0 10.0 60.0
4 13.3 13.3 73.3
8 26.7 26.7 100.0

30 100.0 100.0

<5 tahun
5-10 tahun
11-15 tahun
16-20 tahun
21-25 tahun
>25 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e
Percent

 
 

 

Tabulasi Jawaban Kuesioner 

 

X1.1

3 10.0 10.0 10.0
9 30.0 30.0 40.0

13 43.3 43.3 83.3
5 16.7 16.7 100.0

30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

X1.2

5 16.7 16.7 16.7
10 33.3 33.3 50.0
11 36.7 36.7 86.7
4 13.3 13.3 100.0

30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

X1.3

1 3.3 3.3 3.3
2 6.7 6.7 10.0

11 36.7 36.7 46.7
10 33.3 33.3 80.0
6 20.0 20.0 100.0

30 100.0 100.0

STS
TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja ... Fadilla Firda



9 

 

  

 

X2.1

8 26.7 26.7 26.7
13 43.3 43.3 70.0
9 30.0 30.0 100.0

30 100.0 100.0

RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

X2.2

2 6.7 6.7 6.7
7 23.3 23.3 30.0

15 50.0 50.0 80.0
6 20.0 20.0 100.0

30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

X2.3

3 10.0 10.0 10.0
8 26.7 26.7 36.7

11 36.7 36.7 73.3
8 26.7 26.7 100.0

30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

X3.1

1 3.3 3.3 3.3
9 30.0 30.0 33.3

11 36.7 36.7 70.0
9 30.0 30.0 100.0

30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

X3.2

2 6.7 6.7 6.7
4 13.3 13.3 20.0

16 53.3 53.3 73.3
8 26.7 26.7 100.0

30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent
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X3.3

1 3.3 3.3 3.3
5 16.7 16.7 20.0

13 43.3 43.3 63.3
11 36.7 36.7 100.0
30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

X4.1

1 3.3 3.3 3.3
11 36.7 36.7 40.0
10 33.3 33.3 73.3
8 26.7 26.7 100.0

30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

X4.2

1 3.3 3.3 3.3
8 26.7 26.7 30.0

11 36.7 36.7 66.7
10 33.3 33.3 100.0
30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

X4.3

2 6.7 6.7 6.7
7 23.3 23.3 30.0

12 40.0 40.0 70.0
9 30.0 30.0 100.0

30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent
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X5.1

1 3.3 3.3 3.3
8 26.7 26.7 30.0

12 40.0 40.0 70.0
9 30.0 30.0 100.0

30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

X5.2

3 10.0 10.0 10.0
9 30.0 30.0 40.0

12 40.0 40.0 80.0
6 20.0 20.0 100.0

30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

X5.3

1 3.3 3.3 3.3
8 26.7 26.7 30.0

10 33.3 33.3 63.3
11 36.7 36.7 100.0
30 100.0 100.0

TS
RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

Y1

5 16.7 16.7 16.7
14 46.7 46.7 63.3
11 36.7 36.7 100.0
30 100.0 100.0

RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

Y2

6 20.0 20.0 20.0
11 36.7 36.7 56.7
13 43.3 43.3 100.0
30 100.0 100.0

RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent
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Y3

5 16.7 16.7 16.7
7 23.3 23.3 40.0

18 60.0 60.0 100.0
30 100.0 100.0

RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

Y4

9 30.0 30.0 30.0
7 23.3 23.3 53.3

14 46.7 46.7 100.0
30 100.0 100.0

RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

Y5

9 30.0 30.0 30.0
8 26.7 26.7 56.7

13 43.3 43.3 100.0
30 100.0 100.0

RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

Y6

6 20.0 20.0 20.0
9 30.0 30.0 50.0

15 50.0 50.0 100.0
30 100.0 100.0

RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
 
 

Y7

6 20,0 20,0 20,0
10 33,3 33,3 53,3
14 46,7 46,7 100,0
30 100,0 100,0

RR
S
SS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent
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Descriptive Statistics

30 3,6667
30 3,4667
30 3,6000
30 3,5778
30 4,0333
30 3,8333
30 3,8000
30 3,8889
30 3,9333
30 4,0000
30 4,1333
30 4,0222
30 3,8333
30 4,0000
30 3,9333
30 3,9222
30 3,9667
30 3,7000
30 4,0333
30 3,9000
30 4,2000
30 4,2333
30 4,4333
30 4,1667
30 4,1333
30 4,3000
30 4,2667
30 4,2475
30

X1.1
X1.2
X1.3
X1
X2.1
X2.2
X2.3
X2
X3.1
X3.2
X3.3
X3
X4.1
X4.2
X4.3
X4
X5.1
X5.2
X5.3
X5
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y
Valid N (listwise)

N Mean
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Lampiran 4 

Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Hasil Uji Validitas 

Correlations 
 

Correlations

.761**

.000
30

.821**

.000
30

.828**

.000
30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1.1

X1.2

X1.3

totalX1

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 

Correlations 
 

Correlations

.766**

.000
30

.838**

.000
30

.889**

.000
30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2.1

X2.2

X2.3

totalX2

Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
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Correlations 
 

Correlations

.901**

.000
30

.844**

.000
30

.831**

.000
30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X3.1

X3.2

X3.3

totalX3

Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Correlations 
 

Correlations

.854**

.000
30

.879**

.000
30

.767**

.000
30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X4.1

X4.2

X4.3

totalX4

Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Correlations 
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Correlations

.843**

.000
30

.721**

.000
30

.760**

.000
30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X5.1

X5.2

X5.3

totalX5

Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

 
Correlations 
 

Correlations

.414*

.023
30

.557**

.001
30

.739**

.000
30

.764**

.000
30

.724**

.000
30

.712**

.000
30

.100

.600
30

.733**

.000
30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

totalY

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
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Correlations 
 

Correlations

.388*

.034
30

.572**

.001
30

.778**

.000
30

.771**

.000
30

.738**

.000
30

.712**

.000
30

.775**

.000
30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y8

totalYbaru

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
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Hasil Uji Reliabilitas 
 
 

Reliability Statistics X1

.726 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Reliability Statistics X2

.777 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Reliability Statistics X3

.823 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Reliability Statistics X4

.778 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Reliability Statistics X5

.663 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Reliability Statistics Y

.807 7

Cronbach's
Alpha N of Items
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Lampiran 5 

Uji Asumsi Klasik 
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Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30
.0000000

.24375365
.086
.074

-.086
.471
.980

N
Mean
Std.  Dev iat ion

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negativ e

Most Extreme
Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
 

 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

 

Multikolinieritas 

Coefficientsa

.420 2.380

.420 2.384

.298 3.359

.353 2.833

.388 2.576

X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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Heterokedastisitas 

Correlations

.074

.696
30

-.010
.957

30
-.084
.659

30
-.011
.955

30
-.111
.561

30

Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N

X1

X2

X3

X4

X5

Spearman's rho

Unstandardiz
ed Residual

 

 

10-1-2

Regression Standardized Predicted Value

2

1

0

-1

-2

-3

R
e

g
re

s
s

io
n

 S
ta

n
d

a
rd

iz
e
d

 R
e

s
id

u
a

l

Dependent Variable: Y

Scatterplot
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Lampiran 6 

Uji Regresi Linear Berganda 
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Model Summaryb

.894a .799 .757 .26794 1.263
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Est imate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1,  X3a. 

Dependent Variable:  Yb. 
 

 

ANOVAb

6.842 5 1.368 19.061 .000a

1.723 24 .072
8.565 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 

Coefficientsa

1.217 .335 3.632 .001
.240 .101 .335 2.372 .026
.002 .108 .003 .021 .983
.265 .126 .351 2.094 .047
.013 .114 .018 .118 .907
.268 .117 .337 2.295 .031

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  Ya. 
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