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BAB 5 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

5. 1. Gambaran Singkat Perusahaan 

5. 1. 1. Garis Besar Sejarah Perusahaan 

1913   Liem Seeng Tee, seorang imigran asal Cina, memulai usahanya di  

Surabaya yang memproduksi dan memasarkan rokok kretek dengan 

merek Dji Sam Soe. 

1930  Liem Seeng Tee secara resmi mendirikan perusahaan bernama 

Sampoernaserta memindahkan tempat tinggal keluarga dan pabriknya ke 

sebuah kompleks bangunan di Surabaya yang dinamakan Taman 

Sampoerna. 

1959  Kepemimpinan Sampoerna beralih ke generasi kedua di bawah 

pimpinanAga Sampoerna, yang berfokus pada produksi SKT premium. 

1978  Kepemimpinan Sampoerna beralih ke generasi kedua di bawah 

pimpinanAga Sampoerna, yang berfokus pada produksi SKT premium. 

1989  Sampoerna meluncurkan merek A Mild, merek rokok kretek yang    

kemudian dikenal luas di Indonesia. 

1990   Sampoerna menjadi perseroan terbatas terbuka dengan struktur usaha  

modern dan memulai masa investasi dan ekspansi. 

2005    Keberhasilan Sampoerna menarik perhatian PMI. Akhirnya pada bulan  

Mei 2005, PMID, anak perusahaan PMI, mengakuisisi kepemilikan 

mayoritas atas Sampoerna. 
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2008    Sampoerna meresmikan pabrik SKM di Karawang, Jawa Barat, dengan 

investasi senilai USD 250 juta. 

2015      Sampoerna memperingati 102 tahun berdirinya perusahaan. 

5. 1. 2. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi Sampoerna terkandung dalam “Falsafah Tiga Tangan”. Falsafah 

tersebut mencerminkan lingkungan usaha dan peranan Sampoerna di dalamnya. 

Masing-masing dari ketiga ”Tangan” tersebut mewakili: perokok dewasa; 

karyawan dan mitra bisnis; serta masyarakat luas. Ketiganya merupakan 

pemangku kepentingan Sampoerna dalam mencapai visi sebagai perusahaan 

paling terkemuka di Indonesia.  

 
    Gambar 5.1 : Logo Hanjaya Mandala Sampoerna 

Kami menjangkau ketiga pihak ini dengan cara sebagai berikut: 

1. Menyediakan produk-produk berkualitas tinggi bagi perokok dewasa 

dengan kategori harga pilihan mereka. Sampoerna berkomitmen penuh 

untuk memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar 

bagi perokok dewasa. Ini dicapai melalui penawaran produk yang relevan 

dan inovasi untuk memenuhi selera perokok dewasa yang dinamis. 

2. Memberikan kompensasi yang kompetitif dan lingkungan kerja yang 

baik bagi karyawan dan membina hubungan baik dengan mitra 

usaha. Karyawan adalah aset terpenting Sampoerna. Kompensasi, 
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lingkungan kerja dan peluang yang baik untuk pengembangan diri dan 

karir adalah kunci utama dalam membangun motivasi dan produktivitas 

karyawan. Selain itu, mitra usaha Sampoerna juga berperan penting dalam 

keberhasilan Perseroan dan kami mempertahankan kerja sama yang erat 

dengan mereka untuk memastikan vitalitas dan keberlangsungan mereka. 

3. Memberikan sumbangsih kepada masyarakat luas. Kesuksesan 

Sampoerna tidak terlepas dari dukungan masyarakat di seluruh Indonesia. 

Dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dan kontribusi 

Perusahaan, kami memfokuskan pada kegiatan Akses terhadap 

Pendidikan, Peluang Ekonomi, Pemberdayaan Perempuan, serta Tanggap 

Bencana dan Kesiap siagaan. 

Sedangkan misi dari PT HM Sampoerna, Tbk adalah menawarkan 

pengalaman merokok terbaik kepada perokok dewasa di Indonesia. Hal ini 

dilakukan dengan senantiasa mencari tahu keinginan konsumen, dan memberikan 

produk yang dapat memenuhi harapan mereka. Dengan misi tersebut perusahaan 

dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam produk dan mendapatkan tempat 

dalam pasar persaingan yang cukup kompetitif.  

Setelah berbagai macam inovasi dan hasil kreativitas tim perusahaan telah 

banyak menjadi prestasi yang kemudian menjadikan hal tersebut sebuah 

kesepakatan tidak tertulis bahwa masing – masing anggota perusahaan harus 

berkontribusi untuk memberikan hasil karya mereka dan ide mereka dalam rangka 

memajukan perusahaan dan mempertahankan reputasi Sampoerna sebagai 

perusahaan rokok yang inovatif dan mampu memahami keinginan perokok. 

Sampoerna bangga atas reputasi yang kami raih dalam hal kualitas, inovasi dan 
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keunggulan.  

5. 1. 3. Tata Kelola Perusahaan 

Sampoerna juga teguh menjalankan program tata kelola perusahaan yang 

baik dan ditujukan untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan Sampoerna. 

Komitmen tersebut kami wujudkan dengan mengembangkan dan menjaga standar 

kepatuhan, perilaku tanggung jawab dan integritas yang tertinggi di seluruh 

lapisan organisasi Sampoerna. 

Sampoerna menetapkan standar kepatuhan dan integritas yang sangat 

tinggi dalam menjalankan usaha. Aturan berperilaku (code of conduct) yang 

diterapkan pada seluruh afiliasi PMI, termasuk Sampoerna, dikomunikasikan 

kepada seluruh karyawan Sampoerna. Program pelatihan diadakan secara berkala 

dan partisipasi karyawan diawasi dengan seksama. 

5. 1. 4. Mengelola Bakat dan Pemberdayaan Karyawan 

Kesuksesan Sampoerna merupakan hasil kerja keras karyawan kami. 

Mereka akan terus menjadi aset yang paling berharga bagi perusahaan. Di masa 

mendatang, kesuksesan Sampoerna akan ditentukan oleh kemampuan kami dalam 

merekrut, melatih dan mengembangkan karyawan-karyawan terbaik. Pada akhir 

bulan Juni 2015, jumlah karyawan Sampoerna dan anak perusahaannya telah 

mencapai sekitar 29.800 orang. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan 38 

unit Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang berada di berbagai lokasi di pulau Jawa 

dalam memproduksi Sigaret Kretek Tangan, dan secara keseluruhan memiliki 

lebih dari 48.000 orang karyawan. Untuk memastikan keberhasilan karyawan 

kami, Sampoerna berkomitmen untuk merencanakan dan mengembangkan karier 

mereka serta memberikan sarana dan pelatihan yang memadai untuk 
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melaksanakan tugas mereka secara maksimal. Kami juga berkomitmen untuk 

memberikan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi seluruh karyawan kami. 

Mengingat pentingnya peranan seluruh karyawan dalam menentukan keberhasilan 

perusahaan, anggota manajemen kami meluangkan waktu secara berkala untuk 

bertemu dan berbicara dengan para karyawan di seluruh tingkatan, untuk 

memberikan mereka informasi mengenai perkembangan-perkembangan penting, 

serta untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dalam membuat setiap 

keputusan bisnis. 

Kami berupaya untuk menjadi perusahaan yang diminati oleh para pencari 

kerja, sehingga kami dapat tumbuh bersama para profesional terbaik di negeri ini. 

Oleh sebab itu, kami berusaha untuk merekrut orang-orang terbaik dalam 

bidangnya, tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, 

orientasi seksual, kecacatan, status kewarganegaraan, status pernikahan atau status 

lain yang dilindungi secara hukum. Kami yakin akan prestasi kami yang baik 

dalam program pengembangan karier, remunerasi dan tunjangan kami yang 

kompetitif, serta lingkungan kerja kami yang menantang. Sampoerna adalah 

perusahaan yang mendorong dan menghargai keberhasilan karyawan. Kami sadar 

bahwa para karyawan merupakan perwakilan Sampoerna di masyarakat luas, dan 

kami ingin agar mereka merasa bangga dengan perusahaan di mana mereka 

bekerja. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN ...TESIS AGUSTIN YUHARINI



	 60

5.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

5.2.1. Variabel Job Satisfaction (X1) 

  Variabel job satisfaction terdiri dari 6 indikator dan berikut ini merupakan 

hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel job satisfaction dengan masing-

masing indikator: 

Tabel 5.1 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Job Satisfaction (X1) 

Pada Indikator The Work it Self 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

js1 0.772 0,30 Valid 
js2 0.651 0,30 Valid 
js3 0.606 0,30 Valid 
js4 0.560 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.819 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi js1 dengan skor total sebesar 0,772. Lihat juga 

pada korelasi js2, js3 dan js4 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi diatas 

nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa keempat item tersebut adalah 

valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,819. 

Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

pada indikator The Work it Self adalah reliabel. 

Tabel 5.2 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Job Satisfaction (X1) 

Pada Indikator Supervisor 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

js5 0.721 0,30 Valid 
js6 0.815 0,30 Valid 
js7 0.830 0,30 Valid 
js8 0.809 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.908 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 
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  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi js5 dengan skor total sebesar 0,721. Lihat juga 

pada korelasi js6, js7 dan js8 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi diatas 

nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa keempat item tersebut adalah 

valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,908. 

Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

pada indikator Supervisor adalah reliabel. 

Tabel 5.3 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Job Satisfaction (X1) 

Pada Indikator Workers 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

js9 0.501 0,30 Valid 
js10 0.790 0,30 Valid 
js11 0.687 0,30 Valid 
js12 0.447 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.789 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi js9 dengan skor total sebesar 0,501. Lihat juga 

pada korelasi js10, js11 dan js12 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi 

diatas nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa keempat item tersebut 

adalah valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,789. Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen pada indikator Workers adalah reliabel. 
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Tabel 5.4 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Job Satisfaction (X1) 

Pada Indikator Promotion 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

js13 0.792 0,30 Valid 
js14 0.766 0,30 Valid 
js15 0.723 0,30 Valid 
js16 0.864 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.903 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi js13 dengan skor total sebesar 0,792. Lihat juga 

pada korelasi js14, js15 dan js16 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi 

diatas nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa keempat item tersebut 

adalah valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,903. Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen pada indikator Promotion adalah reliabel. 

Tabel 5.5 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Job Satisfaction (X1) 

Pada Indikator Salary 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

js17 0.693 0,30 Valid 
js18 0.912 0,30 Valid 
js19 0.683 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.874 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi js17 dengan skor total sebesar 0,693. Lihat juga 

pada korelasi js18 dan js19 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi diatas 

nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga item tersebut adalah valid. 

Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,874. Karena 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN ...TESIS AGUSTIN YUHARINI



	 63

nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada 

indikator Salary adalah reliabel.Tabel 5.6 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Job Satisfaction (X1) 
Pada Indikator Working Condition 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

js20 0.803 0,30 Valid 
js21 0.681 0,30 Valid 
js22 0.612 0,30 Valid 
js23 0.682 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.851 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi js20 dengan skor total sebesar 0,803. Lihat juga 

pada korelasi js21, js22 dan js23 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi 

diatas nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa keempat item tersebut 

adalah valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,851. Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen pada indikator Working Condition adalah reliabel. 

5. 2. 2. Variabel Organizational Culture (X2) 

  Variabel organizational culture terdiri dari 9 indikator dan berikut ini 

merupakan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel organizational culture 

adalah : 

Tabel 5.7 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Culture (X2) 

Pada Indikator Individualism Initiative 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

ocul1 0.909 0,30 Valid 
ocul2 0.891 0,30 Valid 
ocul3 0.910 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.953 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 
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  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocul1 dengan skor total sebesar 0,909. Lihat juga 

pada korelasi ocul2 dan ocul3 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi diatas 

nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga item tersebut adalah valid. 

Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,954. Karena 

nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada 

indikator Individualism Initiative adalah reliabel. 

Tabel 5.8 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Culture (X2) 

Pada Indikator Directions 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

ocul4 0.833 0,30 Valid 
ocul5 0.849 0,30 Valid 
ocul6 0.607 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.872 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocul4 dengan skor total sebesar 0,833. Lihat juga 

pada korelasi ocul5 dan ocul6 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi diatas 

nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga item tersebut adalah valid. 

Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,872. Karena 

nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada 

indikator Directions adalah reliabel. 
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Tabel 5.9 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Culture (X2) 

Pada Indikator Integration 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

ocul7 0.621 0,30 Valid 
ocul8 0.621 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.751 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocul7 dengan skor total sebesar 0,621. Lihat juga 

pada korelasi ocul8 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi diatas nilai r-

tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa kedua item tersebut adalah valid. Hasil 

uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,751. Karena nilai 

tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada indikator 

Integration adalah reliabel. 

Tabel 5.10 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Culture (X2) 

Pada Indikator Controling 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

ocul9 0.514 0,30 Valid 
ocul10 0.514 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.679 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocul9 dengan skor total sebesar 0,514. Lihat juga 

pada korelasi ocul10 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi diatas nilai r-

tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa kedua item tersebut adalah valid. Hasil 

uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,679. Karena nilai 

tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada indikator 

Controling adalah reliabel. 
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Tabel 5.11 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Culture (X2) 

Pada Indikator Conflict to Tolerance 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

ocul11 0.760 0,30 Valid 
ocul12 0.777 0,30 Valid 
ocul13 0.526 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.824 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocul11 dengan skor total sebesar 0,760. Lihat juga 

pada korelasi ocul12 dan ocul13 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi 

diatas nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga item tersebut 

adalah valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,824. Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen pada indikator Conflict to Tolerance adalah reliabel. 

Tabel 5.12 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Culture (X2) 

Pada Indikator Management Support 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

ocul14 0.875 0,30 Valid 
ocul15 0.885 0,30 Valid 
ocul16 0.780 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.924 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocul14 dengan skor total sebesar 0,875. Lihat juga 

pada korelasi ocul15 dan ocul16 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi 

diatas nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga item tersebut 

adalah valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 
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0,924. Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen pada indikator Management Support adalah reliabel. 

Tabel 5.13 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Culture (X2) 

Pada Indikator Retaine System 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

ocul17 0.572 0,30 Valid 
ocul18 0.572 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.723 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocul17 dengan skor total sebesar 0,572. Lihat juga 

pada ocul18 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi diatas nilai r-tabel 0,30 

maka dapat disimpulkan bahwa kedua item tersebut adalah valid. Hasil uji 

reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,723. Karena nilai tersebut 

lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada indikator Retaine 

System adalah reliabel. 

Tabel 5.14 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Culture (X2) 

Pada Indikator Identity 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

ocul19 0.445 0,30 Valid 
ocul20 0.445 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.615 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocul19 dengan skor total sebesar 0,445. Lihat juga 

pada korelasi ocul20 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi diatas nilai r-

tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa kedua item tersebut adalah valid. Hasil 

uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,615. Karena nilai 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN ...TESIS AGUSTIN YUHARINI



	 68

tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada indikator 

Identity adalah reliabel. 

Tabel 5.15 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Culture (X2) 

Pada Indikator Communication Pattern 

Item pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation r tabel Keterangan 

ocul21 0.725 0,30 Valid 
ocul22 0.626 0,30 Valid 
ocul23 0.637 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.897 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocul21 dengan skor total sebesar 0,725. Lihat juga 

pada korelasi ocul22 dan ocul23 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi 

diatas nilai r tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga item tersebut adalah 

valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,897. 

Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

pada indikator Communication Pattern adalah reliabel. 

5.2.3. Variabel Organizational Commitment (Y1) 

  Variabel organizational commitment terdiri dari 3 indikator dan berikut ini 

merupakan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel organizational 

commitment adalah: 

Tabel 5.16 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Commitment (Y1) 

Pada Indikator Affective Commitment 
Item pertanyaan Corrected Item-Total 

Correlation r tabel Keterangan 

ocom1 0.440 0,30 Valid 
ocom2 0.675 0,30 Valid 
ocom3 0.808 0,30 Valid 
ocom4 0.721 0,30 Valid 
ocom5 0.763 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.853 0,60 Reliabel  
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Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocom1 dengan skor total sebesar 0,440. Lihat juga 

pada korelasi ocom2, ocom3, ocom4 dan ocom5 dengan skor total menunjukkan 

nilai korelasi diatas nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa kelima item 

tersebut adalah valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,853. Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen pada indikator Affective Commitment adalah reliabel. 

Tabel 5.17 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Commitment (Y1) 

Pada Indikator Normative Commitment 
Item pertanyaan Corrected Item-Total 

Correlation r tabel Keterangan 

ocom6 0.641 0,30 Valid 
ocom7 0.834 0,30 Valid 
ocom8 0.883 0,30 Valid 
ocom9 0.789 0,30 Valid 
ocom10 0.832 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.917 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocom6 dengan skor total sebesar 0,641. Lihat juga 

pada korelasi ocom7, ocom8, ocom9 dan ocom10 dengan skor total menunjukkan 

nilai korelasi diatas nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa kelima item 

tersebut adalah valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,917. Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen pada indikator Normative Commitment adalah reliable 
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Tabel 5.18 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Commitment (Y1) 

Pada Indikator Continuance Commitment 
Item pertanyaan Corrected Item-Total 

Correlation r tabel Keterangan 

ocom11 0.438 0,30 Valid 
ocom12 0.668 0,30 Valid 
ocom13 0.716 0,30 Valid 
ocom14 0.523 0,30 Valid 
ocom15 0.782 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.822 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocom1 dengan skor total sebesar 0,438. Lihat juga 

pada korelasi ocom12, ocom13, ocom14 dan ocom15 dengan skor total 

menunjukkan nilai korelasi diatas nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan 

bahwa kelima item tersebut adalah valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,822. Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen pada indikator Continuance Commitment adalah 

reliabel. 

5. 2. 4. Variabel Organizational Citizenship Behavior (Y2) 

Variabel organizational citizenship behavior terdiri dari 5 indikator dan berikut 

ini merupakan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel organizational 

citizenship behavior adalah: 

Tabel 5.19 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Citizenship Behavior 

(Y2) Pada Indikator Alturism 
Item pertanyaan Corrected Item-Total 

Correlation r tabel Keterangan 

ocb1 0.391 0,30 Valid 
ocb2 0.467 0,30 Valid 
ocb3 0.525 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.648 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 
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  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocb1 dengan skor total sebesar 0,391. Lihat juga 

pada korelasi ocb2 dan ocb3 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi diatas 

nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga item tersebut adalah valid. 

Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,648. Karena 

nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada 

indikator Alturism adalah reliabel. 

Tabel 5.20 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Citizenship Behavior 

(Y2) Pada Indikator Conscientiousness 
Item pertanyaan Corrected Item-Total 

Correlation r tabel Keterangan 

ocb4 0.590 0,30 Valid 
ocb5 0.574 0,30 Valid 
ocb6 0.535 0,30 Valid 
ocb7 0.406 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.730 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocb4 dengan skor total sebesar 0,590. Lihat juga 

pada korelasi ocb5, ocb6 dan ocb7 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi 

diatas nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa keempat item tersebut 

adalah valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,730. Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen pada indikator Conscientiousness adalah reliabel. 
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Tabel 5.21 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Citizenship Behavior 

(Y2) Pada Indikator Sportmanship 
Item pertanyaan Corrected Item-Total 

Correlation r tabel Keterangan 

ocb8 0.457 0,30 Valid 
ocb9 0.574 0,30 Valid 
ocb10 0.489 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.687 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocb8 dengan skor total sebesar 0,457. Lihat juga 

pada korelasi ocb9 dan ocb10 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi diatas 

nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga item tersebut adalah valid. 

Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,687. Karena 

nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada 

indikator Sportmanship adalah reliabel. 

Tabel 5.22 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Citizenship Behavior 

(Y2) Pada Indikator Courtessy 
Item pertanyaan Corrected Item-Total 

Correlation r tabel Keterangan 

ocb11 0.519 0,30 Valid 
ocb12 0.652 0,30 Valid 
ocb13 0.547 0,30 Valid 
ocb14 0.600 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.775 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocb11 dengan skor total sebesar 0,519. Lihat juga 

pada korelasi ocb12, ocb13 dan ocb14 dengan skor total menunjukkan nilai 

korelasi diatas nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa keempat item 

tersebut adalah valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha 
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sebesar 0,775. Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen pada indikator Courtessy adalah reliabel. 

Tabel 5.23 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Organizational Citizenship Behavior 

(Y2) Pada Indikator Civic Virtue 
Item pertanyaan Corrected Item-Total 

Correlation r tabel Keterangan 

ocb15 0.579 0,30 Valid 
ocb16 0.496 0,30 Valid 
ocb17 0.627 0,30 Valid 

Cronbach's Alpha 0.738 0,60 Reliabel  
Sumber : Lampiran 3 

  Pada output hasil korelasi dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui korelasi ocb15 dengan skor total sebesar 0,579. Lihat juga 

pada korelasi ocb16 dan ocb17 dengan skor total menunjukkan nilai korelasi 

diatas nilai r-tabel 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga item tersebut 

adalah valid. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,738. Karena nilai tersebut lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen pada indikator Civic Virtue adalah reliable. 

5.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

  Deskripsi tanggapan akan dijelaskan berdasarkan frekuensi dan perhitungan 

mean masing-masing variabel. Kemudian mean yang sudah dihitung 

dikategorikan dengan aturan sebagai berikut: (Simamora, 2004) 

  Interval kelas = Nilai tertinggi – nilai terendah 
          Jumlah kelas  

Keterangan: 

Nilai tertinggi adalah 5, nilai terendah 1, jumlah kelas adalah 5. Dari rumus di 

atas, diperoleh nilai interval kelas sebagai berikut: 

  Interval Kelas = 5-1 = 0.8 
              5 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN ...TESIS AGUSTIN YUHARINI



	 74

Nilai 0,8 merupakan jarak interval kelas pada masing-masing kategori, sehingga 

berlaku ketentuan kategori dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.24 : Kategori penilaian 

Interval Penilaian Variabel 
1,00 < X ≤ 1,80 Sangat rendah 
1,81 < X ≤ 2,60 Rendah 
2,61 < X ≤ 3,40 Cukup 
3,41 < X ≤ 4,20 Tinggi 
4,21 < X ≤ 5,00 Sangat Tinggi 

Sumber: hasil perhitungan rumus kategori penilaian 

5.3.1. Variabel Job Satisfaction (X1) 

	 	 Menurut Luthans (2006 : 244-245) terdapat 6 dimensi yang digunakan 

untuk mengukur job satisfaction,	 dan	 berikut	 adalah	 distribusi	 jawaban	

responden	atas	6	dimensi	tersebut:	

Tabel 5.25 
Distribusi Frekuensi Pada Variabel Job Satisfaction (X1) 

Indikator Nilai rata-rata Keterangan 

x1.1 4.22 Tinggi  
x1.2 3.94 Tinggi  
x1.3 4.22 Tinggi  
x1.4 3.90 Tinggi  
x1.5 4.35 Tinggi  
x1.6 4.09 Tinggi  

Rata-rata  4.12 Tinggi  
Sumber : data diolah (Lampiran 4)  

  Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 

4,12 dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi, dengan demikian 

sebagian besar responden memiliki job satisfaction yang tinggi yang terdiri dari 

the work it self, supervisor, workers, promotion, salary dan working condition.	
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5.3. 2. Variabel Organizational Culture (X2) 

	 	 Menurut Stephen P Robbins terdapat 9 dimensi yang digunakan untuk 

mengukur organizational culture,	 dan	 berikut	 adalah	 distribusi	 jawaban	

responden	atas	9	dimensi	tersebut:	

Tabel 5.26 

Distribusi Frekuensi Pada Variabel Organizational Culture (X2) 
 

Indikator Nilai rata-rata Keterangan 

x2.1 3.89 Tinggi  
x2.2 3.72 Tinggi  
x2.3 3.76 Tinggi  
x2.4 3.84 Tinggi  
x2.5 3.84 Tinggi  
x2.6 3.93 Tinggi  
x2.7 2.51 Cukup  
x2.8 3.67 Tinggi  
x2.9 3.58 Tinggi  

Rata-rata 3.64 Tinggi  
Sumber : data diolah (Lampiran 4)  

  Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 

3,64 dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi, dengan demikian 

sebagian besar responden memiliki organizational culture yang tinggi yang terdiri 

dari individualism initiative, directions, integration, controling, conflict to 

tolerance, management support, retaine system, identity, dan communication 

pattern.	

5.3.3. Variabel Organizational Commitment (Y1) 

	 	 Menurut Meyer and Allen terdapat 6 dimensi yang digunakan untuk 

mengukur organizational commitment,	 dan	 berikut	 adalah	 distribusi	 jawaban	

responden	atas	6	dimensi	tersebut	
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Tabel 5.27 
Distribusi Frekuensi Pada Variabel Organizational Commitment (Y1) 

Indikator Nilai rata-rata Keterangan 

y1.1 3.80 Tinggi  
y1.2 4.02 Tinggi  
y1.3 3.99 Tinggi  

Rata-rata  3.94 Tinggi  
Sumber : data diolah (Lampiran 4)  

  Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 

3,94 dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi, dengan demikian 

sebagian besar responden memiliki organizational commitment yang tinggi yang 

terdiri dari affective commitment, normative commitment dan continuance 

commitment.	

5.3.4. Variabel Organizational Citizenship Behavior (Y2) 

	 	 Menurut Organ (2001, p. 2) terdapat 6 dimensi yang digunakan untuk 

mengukur organizational citizenship behavior,	 dan	 berikut	 adalah	 distribusi	

jawaban	responden	atas	6	dimensi	tersebut:	

Tabel 5.28	
Distribusi Frekuensi Pada Variabel Organizational Citizenship Behavior (Y2) 

Indikator Nilai rata-rata Keterangan 

y2.1 3.10 Tinggi  
y2.2 4.22 Tinggi  
y2.3 4.37 Tinggi  
y2.4 4.27 Tinggi  
y2.5 4.34 Tinggi  

Rata-rata  4.06 Tinggi  
Sumber : data diolah (Lampiran 4)  

  Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 

4,06 dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi, dengan demikian 

sebagian besar responden memiliki organizational citizenship behavior yang 
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tinggi yang terdiri dari Alturism, Conscientiousness, Sportmanship, Courtessy dan 

Civic Virtue. 

5.4. Evaluasi Model Pengukuran 

  Bagian evaluasi model pengukuran mencakup pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini.  

5.4.1. Uji Validitas 

  Pengujian validitas dalam PLS terdiri atas dua bagian, yaitu validitas 

konvergen dan validitas diskriminan.  

A. Convergent Validity (Validitas Konvergen) 

   Terdapat dua kriteria untuk menilai apakah outer model memenuhi syarat 

validitas konvergen yaitu : 

 1). Nilai Loading > 0,50.  

 2) Nilai T-statistik > 1,96. 
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 Hasil convergent validity pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.29 
Convergent Validity 

  
Original 

Sample (O) 
Standard Error 

(STERR) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 
x1.1 <- JS 0.8574 0.0518 16.5499 
x1.2 <- JS 0.8898 0.0311 28.5983 
x1.3 <- JS 0.8132 0.0631 12.8781 
x1.4 <- JS 0.7481 0.0887 8.4347 
x1.5 <- JS 0.8392 0.0546 15.3687 
x1.6 <- JS 0.9096 0.0294 30.9523 

x2.1 <- OCul 0.9182 0.0209 43.9810 
x2.2 <- OCul 0.9236 0.0232 39.7252 
x2.3 <- OCul 0.9008 0.0343 26.2888 
x2.4 <- OCul 0.7643 0.0912 8.3831 
x2.5 <- OCul 0.9436 0.0113 83.2253 
x2.6 <- OCul 0.9139 0.0214 42.7399 
x2.7 <- OCul 0.5209 0.1392 3.7436 
x2.8 <- OCul 0.8281 0.0577 14.3428 
x2.9 <- OCul 0.8798 0.0374 23.5523 
y1.1 <- OCom 0.9331 0.0241 38.6876 
y1.2 <- OCom 0.9376 0.0208 44.9827 
y1.3 <- OCom 0.6532 0.1384 4.7194 
y2.1 <- OCB 0.7009 0.1214 5.7715 
y2.2 <- OCB 0.6919 0.1222 5.6601 
y2.3 <- OCB 0.5756 0.1525 3.7750 
y2.4 <- OCB 0.7955 0.0415 19.1506 
y2.5 <- OCB 0.8411 0.0464 18.1230 

Sumber : data diolah (Lampiran 6)  

   Penjelasan dari hasil pengujian validitas konvergen pada tabel di atas 

adalah: 

 1. Variabel job satisfaction (X1) menjelaskan bahwa hasil pengujian validitas 

konvergen dari X1.1 sampai X1.6 menghasilkan nilai loading (λ) lebih dari 

0,50 dan T-statistik lebih dari 1,96 sehingga keenam item tersebut signifikan 

secara statistik dan valid untuk mengukur variabel job satisfaction. 

 2. Variabel organizational culture (X2) menjelaskan bahwa hasil pengujian 

validitas konvergen dari X2.1 sampai X2.9 menghasilkan nilai loading (λ) 
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lebih dari 0,50 dan T-statistik lebih dari 1,96 sehingga kesembilan item 

tersebut signifikan secara statistik dan valid untuk mengukur variabel 

organizational culture. 

 3. Variabel organizational commitment (Y1) menjelaskan bahwa hasil 

pengujian validitas konvergen dari Y1.1 sampai Y1.3 menghasilkan nilai 

loading (λ) lebih dari 0,50 dan T-statistik lebih dari 1,96 sehingga ketiga 

item tersebut signifikan secara statistik dan valid untuk mengukur variabel 

organizational commitment. 

 4. Variabel organizational citizenship behavior (Y2) menjelaskan bahwa hasil 

pengujian validitas konvergen dari Y2.1 sampai Y2.5 menghasilkan nilai 

loading (λ) lebih dari 0,50 dan T-statistik lebih dari 1,96 sehingga kelima 

item tersebut signifikan secara statistik dan valid untuk mengukur variabel 

organizational citizenship behavior. 

B. Discriminat Validity (Validitas Diskriminan) 

   Pengukuran discriminant validity dari model pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan nilai cross loading. Suatu indikator dikatakan memenuhi 

discriminant validity jika nilai cross loading indikator terhadap variabelnya 

adalah yang terbesar dibandingkan terhadap variabel yang lainnya. Berikut 

hasil uji Discriminant Validity pada penelitian: 
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Tabel 5.30 
Uji Discriminant Validity 

 
  JS OCB OCom OCul 

x1.1 0.8574 0.6677 0.4428 0.4097 
x1.2 0.8898 0.6916 0.4417 0.5519 
x1.3 0.8132 0.6108 0.3971 0.4277 
x1.4 0.7481 0.6172 0.5373 0.4152 
x1.5 0.8392 0.6099 0.4957 0.2820 
x1.6 0.9096 0.6501 0.4440 0.4218 
x2.1 0.5074 0.7065 0.5305 0.9182 
x2.2 0.4621 0.6330 0.4866 0.9236 
x2.3 0.4260 0.6567 0.4952 0.9008 
x2.4 0.2212 0.5026 0.2631 0.7643 
x2.5 0.5509 0.7390 0.5230 0.9436 
x2.6 0.4727 0.6200 0.5191 0.9139 
x2.7 0.2751 0.5459 0.4751 0.5209 
x2.8 0.3995 0.5786 0.4389 0.8281 
x2.9 0.3939 0.5823 0.5281 0.8798 
y1.1 0.5447 0.6551 0.9331 0.5444 
y1.2 0.4359 0.6344 0.9376 0.5777 
y1.3 0.4186 0.4060 0.6532 0.2701 
y2.1 0.3311 0.7009 0.5530 0.7031 
y2.2 0.5909 0.6919 0.3998 0.3797 
y2.3 0.4357 0.5756 0.5484 0.2651 
y2.4 0.6465 0.7955 0.4694 0.6527 
y2.5 0.7186 0.8411 0.5263 0.5943 

 Sumber : data diolah (Lampiran 6)  

   Nilai cross loading pada tabel 5.30 menunjukkan adanya validitas 

diskriminan yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya 

lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator terhadap konstruk lainnya.  

   Sebagai contoh loading factor X1.1 dengan JS adalah sebesar 0,8574, 

jumlah ini lebih tinggi dibandingkan loading factor X1.1 dengan konstruk lain 

yaitu OCB sebesar 0,6677; OCom sebesar 0,4428 dan OCul sebesar 0,4097. 

Begitu juga yang terjadi dengan konstruk OCB, OCom dan OCul. Korelasi 
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indikatornya lebih tinggi ke konstruknya sendiri dibandingkan korelasi 

indikatornya terhadap konstruk lain. Maka dapat disimpulkan bahwa konstruk 

laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan 

indikator di blok lain. 

C. Nilai Average Variance Extracted (AVE) 

   Dalam mengukur nilai diskriminant validity akan dibandingkan dengan 

nilai AVE setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar 

daripada nilai korelasi antara konstruk dengan kontruk lainnya maka dikatakan 

memiliki nilai discriminant validity yang baik. Adapun hasil dari nilai AVE 

adalah: 

Tabel 5.31 
Nilai AVE 

Variabel AVE Akar AVE 
JS 0.713 0.844 

OCB 0.528 0.726 
OCom 0.725 0.851 
OCul 0.728 0.853 
Sumber : data diolah (Lampiran 6) 

   Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel 5.31 menunjukkan bahwa hasi 

pengujian AVE untuk JS, OCB, OCom, OCul masing-masing adalah 0,844; 

0,726; 0,851 dan 0,853. Semua indikator memiliki nilai lebih dari 0,50 dimana 

nilai-nilai tersebut telah memenuhi uji validitas konvergen. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dinyatakan valid dan 

dapat diterima sebagai pengukur variabel laten penelitian. 
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Tabel 5.32 
Nilai Korelasi 

 JS OCB OCom OCul 

JS 1.000000    
OCB 0.761383 1.000000   

OCom 0.546566 0.677241 1.000000  
OCul 0.496844 0.734774 0.565588 1.000000 

Sumber : data diolah (Lampiran 6) 

  Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:  

 1. Nilai Akar AVE pada variabel job satisfaction sebesar 0,844 dimana nilai 

akar AVE lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara variabel job 

satisfaction dengan organizational culture, job satisfaction dengan 

organizational commitment serta job satisfaction dengan organizational 

citizenship behavior. Dengan kata lain variabel job satisfaction memiliki 

nilai discriminant validity yang baik.  

 2. Nilai Akar AVE pada variabel organizational citizenship behavior sebesar 

0,726 dimana nilai akar AVE lebih besar dibandingkan dengan korelasi 

antara variabel organizational citizenship behavior dengan organizational 

commitment. Namun nilai akar AVE tersebut lebih kecil dibandingkan 

dengan korelasi antara variabel organizational citizenship behavior dengan 

organizational culture dan job satisfaction. Dengan kata lain variabel 

organizational citizenship behavior memiliki nilai discriminant validity 

yang baik.  

 3. Nilai Akar AVE pada variabel organizational commitment sebesar 0,851 

dimana nilai akar AVE lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara 

variabel organizational commitment dengan job satisfaction, organizational 

commitment dengan organizational culture, dan organizational commitment 
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dengan organizational citizenship behavior. Dengan kata lain variabel 

organizational commitment memiliki nilai discriminant validity yang baik.  

 4. Nilai Akar AVE pada variabel organizational culture sebesar 0,853 dimana 

nilai akar AVE lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara variabel 

organizational culture dengan organizational commitment, organizational 

culture dengan job satisfaction dan organizational culture dengan 

organizational citizenship behavior. Dengan kata lain variabel 

organizational commitment memiliki nilai discriminant validity yang baik.  

D. Reliabilitas Konstrak 

   Uji kekonsistenan indikator-indikator dalam satu variabel laten 

dulakukan dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat diukur dari nilai 

composite reliability dan cronbach’s alpha. Untuk dapat dikatakan konstruk 

reliabel maka nilai cronbach’s alpha harus lebih dari 0,70 dan nilai composite 

reliability harus lebih dari 0,70. Meskipun nilai 0,60 masih dapat diterima. 

Tabel 5.33 
Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha 

Variabel Composite Reliability Cronbach’s Alpha 

JS 0.937 0.919 
OCB 0.846 0.773 

OCom 0.886 0.802 
OCul 0.959 0.950 

Sumber : Data diolah (Lampiran 6) 

   Dari tabel 5.32 di atas, menunjukkan bahwa konstruk JS, OCB, OCom 

dan OCul memiliki nilai composite reliability dan cronbach’s alpha lebih dari 

0,70 sehingga dapat dinyatakan bahwa pengukur yang dipakai dalam penelitian 

ini memiliki reliabilitas yang baik.  
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5. 5. Uji Hipotesis 

  Untuk menguji hipotesis, nilai T-statistik yang dihasilkan dari output PLS 

dibandingkan dengan nilai t tabel, output PLS merupakan estimasi variabel laten 

yang merupakan linier agrerat dari indikator. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan 5% ditentukan sebagai berikut: 

a. Apabila t hitung > t tabel, yaitu lebih dari 1,96 maka hipotesis diterima 

b. Apabila t hitung < t tabel, yaitu kurang dari 1,96 maka hipotesis ditolak 

 
Gambar 5.2 

Kurva Uji Hipotesis 

 
Tabel 5.34 

Uji Hipotesis  

  
Original Sample 

(O) 
Standard Error 

(STERR) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 
JS -> OCB 0.453 0.102 4.431 

JS -> OCom 0.353 0.102 2.045 
OCom -> OCB 0.208 0.172 2.301 
OCul -> OCB 0.392 0.095 4.118 

OCul -> OCom 0.390 0.177 2.206 
Sumber : data diolah (Lampiran 6) 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN ...TESIS AGUSTIN YUHARINI



	 85

  Berdasarkan tabel di atas diperoleh penjelasan bahwa: 

1. Pengujian hipotesis pertama (terdapat pengaruh yang signifikan antara Job 

Satisfaction dan Organizational Citizenship Behavior)  

 Variabel Job Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior dengan nilai Original Sample sebesar 0,453. Hipotesis 

pertama terdukung karena nilai T-statistik sebesar 4,431 lebih besar dari nilai t 

tabel (tingkat signifikan 5% = 1,96) sehingga menunjukkan bahwa Job 

Satisfaction mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini 

diterima. 

2. Pengujian hipotesis kedua (terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Organizational Culture dan Organizational Citizenship Behavior)  

 Variabel Organizational Culture berpengaruh signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior dengan nilai Original Sample sebesar 

0,392. Hipotesis kedua terdukung karena nilai T-statistik sebesar 4,118 lebih 

besar dari nilai t tabel (tingkat signifikan 5% = 1,96) sehingga menunjukkan 

bahwa Organizational Culture mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior. Dengan demikian hipotesis kedua dalam 

penelitian ini diterima. 

3. Pengujian hipotesis ketiga (terdapat pengaruh yang signifikan antara Job 

Satisfaction dan Organizational Commitment)  

 Variabel Job Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Commitment dengan nilai Original Sample sebesar 0,353. Hipotesis ketiga  

terdukung karena nilai T-statistik sebesar 2,045 lebih besar dari nilai t tabel 
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(tingkat signifikan 5% = 1,96) sehingga menunjukkan bahwa Job Satisfaction 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Organizational Commitment. 

Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. 

4. Pengujian hipotesis keempat (terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Organizational Culture dan Organizational Commitment)  

 Variabel Organizational Culture berpengaruh signifikan terhadap 

Organizational Commitment dengan nilai Original Sample sebesar 0,390. 

Hipotesis keempat terdukung karena nilai T-statistik sebesar 2,206 lebih besar 

dari nilai t tabel (tingkat signifikan 5% = 1,96) sehingga menunjukkan bahwa 

Organizational Culture mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Organizational Commitment. Dengan demikian hipotesis keempat dalam 

penelitian ini diterima. 

5. Pengujian hipotesis kelima (terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Organizational Commitment dan Organizational Citizenship Behavior)  

 Variabel Organizational Commitment berpengaruh signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior dengan nilai Original Sample sebesar 

0,208. Hipotesis kelima terdukung karena nilai T-statistik sebesar 2,301 lebih 

besar dari nilai t tabel (tingkat signifikan 5% = 1,96) sehingga menunjukkan 

bahwa Organizational Commitment mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior. Dengan demikian hipotesis 

kelima dalam penelitian ini diterima. Untuk mengetahui apakah variabel 

Organizatinonal Commitment terbukti sebagai variabel mediator dapat dilihat 

pada uraian dibawah ini : 
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Gambar 5.3 
Kurva Pengaruh Job Satisfaction dan Organizational Culture terhadap 

Organizatinonal Citizenship Behavior 
 

 

 

 

 

 

  Gambar di atas menunjukkan bahwa job satisfaction dan organizational 

culture berpengaruh signifikan terhadap Organizatinonal Citizenship Behavior. 

Setelah variabel Organizatinonal Commitment dimasukkan dalam model maka 

hasilnya adalah : 

Gambar 5.4 
Kurva Pengaruh Job Satisfaction dan Organizational Culture terhadap 

Organizatinonal Citizenship Behavior Melalui  
Organizational Commitment 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar di atas menunjukkan bahwa job satisfaction dan organizational 

culture berpengaruh signifikan terhadap Organizatinonal Citizenship Behavior 

Organizatinonal 
Culture 

X2 

Job Satisfaction 
X1 

Organizatinonal 
Citizenship 

Behavior Y2 

0,528 
(4,827)	

0,474 
(5,069)	

Organizatinonal 
Culture 

X2 
	

Job Satisfaction 
X1 

	

Organizatinonal 
Citizenship 

Behavior Y2 

Organizatinonal 
Commitment  

Y1	

4,431	

4,118	

2,045	

2,206	

2,301	
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dan Organizatinonal Commitment serta Organizatinonal Commitment 

berpengaruh signifikan terhadap Organizatinonal Citizenship Behavior. 

  Organizatinonal Commitment terbukti sebagai variabel mediasi sebagian 

(partial mediation), hal ini dikarenakan nilai loading dari antara job satisfaction 

dengan Organizatinonal Citizenship Behavior pada gambar 4.3 lebih kecil 

daripada gambar 4.2 yaitu 0,453 (tabel 4.33) < 0,528. Begitu juga dengan nilai 

loading dari antara organizational culture dengan Organizatinonal Citizenship 

Behavior pada gambar 4.3 lebih kecil daripada gambar 4.2 yaitu 0,392 (tabel 4.33) 

< 0,474. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara Job Satisfaction terhadap Organizational Citizenship Behavior 

melalui Organizational Commitment sebagai variabel mediator (Hipotesis kelima 

teruji kebenarannya), dan terdapat hubungan yang signifikan antara 

Organizational Culture terhadap Organizational Citizenship Behavior melalui 

Organizational Commitment sebagai variabel mediator (Hipotesis keenam teruji 

kebenarannya).  

5. 6. Pembahasan 

 Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Organizational Citizenship 

Behavior terbentuk dari 3 faktor yang saling mempengaruhi baik secara internal 

maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi munculnya perilaku ini 

tentunya di dominasi oleh perilaku individual pekerja yaitu melalui Job 

Satisfaction pegawai di PT HM Sampoerna, Tbk yang semakin kuat dipengaruhi 

oleh komitmen organisasi pegawai, yang juga merupakan perilaku individual. 

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah budaya organisasi 

perusahaan itu sendiri. Terbukti dari hasil penelitian yakni, terdapat hasil 
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perolehan hasil rata – rata distribusi frekuensi  X1, yang artinya responden dalam 

penelitian ini mempunyai tingkat Job Satisfaction yang tinggi. Sedangkan 

signifikansi hubungan antara Job Satisfaction dan Organizational Citizenship 

Behavior adalah signifikan dengan nilai Original Sample sebesar 0,453. Sehingga 

hasil dari hipotesis pertama terdukung, yaitu terdapat signifikansi antara Job 

Satisfaction dan Organizational Citizenship Behavior karena nilai T-statistik 

sebesar 4,431 lebih besar dari nilai t tabel (tingkat signifikan 5% = 1,96) sehingga 

menunjukkan bahwa Job Satisfaction mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior. 

Berikutnya adalah hasil uji variabel X2 yaitu, Organizational Culture. 

Dimana perolehan nilai rata – rata distribusi frekuensi karyawan berada dalam 

angka yang tinggi yakni 3.64.  Dalam uji hipotesis, hasil yang didapatkan adalah 

Organizational Culture berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior dengan nilai Original Sample sebesar 0,392. Hipotesis 

terdukung karena nilai T-statistik sebesar 4,118 lebih besar dari nilai t tabel 

(tingkat signifikan 5% = 1,96) sehingga menunjukkan bahwa Organizational 

Culture mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior. 

Selanjutnya adalah variabel Y1 yaitu Organizational Commitment. 

Berdasarkan angka yang diperoleh dari hasil kategori penilaian adalah rata – rata 

sebesar 3.94 yang menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki 

komitmen yang kuat terhadap perusahaan.  

Mengacu pada hipotesis selanjutnya dan berdasarkan nilai angka variabel 

Y1 yang merupakan variabel madiator, dapat dibuktikan bahwa  variabel tersebut 
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dapat menjadi perantara yang cukup bagus antara Job Satisfaction dengan 

Organizational Citizenship Behavior. hal tersebut dapat di lihat dari hasil uji 

hipotesis yaitu, nilai loading dari antara job satisfaction dengan Organizatinonal 

Citizenship Behavior pada gambar 4.3 lebih kecil daripada gambar 4.2 yaitu 0,453 

(tabel 4.33) < 0,528. Sehingga disimpulkan bahwa Job Satisfaction terhadap 

Organizational Citizenship Behavior melalui Organizational Commitment sebagai 

variabel mediator. 

Hipotesis keempat, bahwa Organizational Culture signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior melalui Organizational Commitment sebagai 

mediator, dibuktikan dengan perolehan nilai loading dari antara organizational 

culture dengan Organizatinonal Citizenship Behavior pada gambar 4.3 lebih kecil 

daripada gambar 4.2 yaitu 0,392 (tabel 4.33) < 0,474. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Organizational 

Culture terhadap Organizational Citizenship Behavior melalui Organizational 

Commitment sebagai variabel mediator.  

Hasil dari penelitian ini membuktikan pendapat yang dinyatakan oleh 

Podsakoff et all mengenai faktor yang dapat mempengaruhi Organizational 

Citizenship Behavior. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa 

Organizational Citizenship Behavior secara signifikan diantaranya dipengaruhi 

oleh kepuasan kerja karyawan melalui fasilitas, kompensasi dan bentuk 

penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Ditunjang dengan 

sistem yang dibangun oleh perusahaan dalam budaya organisasi sebagai pilar 

perusahaan, dari hasil uji juga menunjukkan hasil yang signifikan terhadap 

munculnya komitmen organisasi pegawai sehingga semakin menunjang 
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munculnya perilaku Organizational Citizenship Behavior dari para pekerja PT 

HM Sampoerna, Tbk. 

Temuan penting pada penelitian ini adalah mendukung beberapa teori dari 

masing – masing variabel yang ada. Variabel pertama yaitu dimensi kepuasan 

kerja menurut Luthans (2006: 244-245) yang menyatakan enam dimensi dalam 

mengukur kepuasan kerja seorang pegawai. Masing – masing dimensi tersebut 

terbukti signifikan dalam mempengaruhi munculnya perilaku Organizational 

Citizenship Behavior para karyawan di PT HM Sampoerna Tbk, khususnya 

mereka yang telah memberikan kontribusi pada perusahaan dalam kurun waktu 

minimal tujuh tahun. 

Berikutnya teori  karakteristik budaya menurut Robbins  (2002) dan Fred 

Luthans (1998) (dalam Robbins, 2002) mengemukakan sepuluh karakteristik yang 

digunakan secara untuk memahami hakikat dari budaya suatu organisasi, pada 

masa sekarang untuk menuju keberhasilan organisasi dalam hal ini pemasaran 

jasa. Dari sepuluh variabel (karakteristik) budaya yang berlaku pada organisasi 

tersebut, pada penelitian ini hanya diteliti sembilan variabel saja dan secara 

keseluruhan tersebut berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship 

Behavior.  

Variabel terakhir yang juga menunjang munculnya Organizational 

Citizenship Behavior adalah melalui perilaku individual lainnya yang dalam 

penelitian ini menggunakan komitmen organisasi, dengan tiga dimensi yang 

dikembangkan oleh meyer dan Allen sebagai berikut : Komitmen afektif, 

komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Dimana ketiga jenis komitmen 

tersebut memberikan pengaruh yang signifikan kepada karyawan PT HM 
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Sampoerna, Tbk dalam memunculkan Organizational Citizenship Behavior. 

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya diantaranya jurnal yang ditulis pada tahun 2014 oleh Dimitris Belias 

dan Athanasios Koustelios, yang menyatakan bahwa Organizational Culture and 

Job Satisfaction mampu melahirkan perilaku positif dalam sebuah organisasi dari 

kewarganegaraan organisasinya. Jurnal berjudul A survey relation between 

organizational culture and organizational citizenship behavior (Habib 

Ebrahimpour, Adel Zahed, Ali Khaleghkhah, Mohammad Bager Sepehri, 2011)  

menyatakan bahwa kondisi dalam sebuah organisasi secara signifikan mampu 

mempengaruhi perilaku individual seorang pekerja dalam memberikan partisipasi 

kerja terhadap perusahaan. Selain dari kedua penelitian diatas, masih banyak 

beberapa penelitian yang hasilnya dapat mendukung hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN ...TESIS AGUSTIN YUHARINI




