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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan jumlah kendaraan bermotor 

di Indonesia turut meningkat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor rata-rata 

dalam lima tahun terakhir tercatat 9,5 persen per tahun. Jumlah kendaraan 

bermotor di wilayah Jakarta sendiri telah mencapai 5,8 juta unit. Lima koma tujuh 

juta unit atau 98,5% dari jumlah tersebut adalah kendaraan pribadi dan sisanya 

adalah kendaraan umum (Polda Metro Jaya, 2008).  

 Tingginya intensitas aktivitas masyarakat di Jakarta, terutama pada 

kawasan pusat kota, memberikan pengaruh yang besar terhadap tarikan lalu lintas 

kendaraan bermotor dari wilayah-wilayah sekitarnya. Akibatnya, banyak 

pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi dengan berbagai kepentingan 

menggunakan tempat penitipan kendaraan atau parkir. 

 Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang 

menginginkan kendaraannya diam di tempat, dimana tempat tersebut mudah 

untuk dicapai. Jika suatu kawasan tidak menyediakan tempat parkir, para 

pengunjung tentu akan mengalami kesulitan saat hendak menitipkan 

kendaraannya, dan pada akhirnya kawasan tersebut akan sepi pengunjung. 

Disamping itu, tidak tersedianya tempat parkir yang memadai dapat 

mengakibatkan memburuknya kondisi lalu lintas, yakni terjadinya antrian panjang 

yang terutama dirasakan pada jam-jam sibuk (peak hours). Karena keberadaannya 

yang sangat dibutuhkan bagi pemilik kendaraan pribadi, maka tempat parkir 
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selalu disediakan di tempat-tempat umum, salah satunya adalah pusat 

perbelanjaan modern atau mall. 

 Pembangunan mall yang terus menjamur di Jakarta membuka peluang 

bisnis baru yang cukup menggiurkan, yaitu bisnis parkir (parking business). 

Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus 

tuntutan masyarakat mengenai citra perparkiran ditambah dengan kebutuhan akan 

kecepatan dan pengendalian operasi pelayanan, mendorong perusahaan jasa 

perparkiran untuk berbenah diri dengan mengadopsi sistem komputerisasi. 

Walaupun demikian, sebaik dan secanggih apapun sistem komputerisasi 

yang digunakan akan sulit mendatangkan hasil yang optimal jika tidak ditunjang 

oleh kemampuan manajemen perparkiran yang baik. Oleh karena itu, manajemen 

yang profesional disertai dengan sumber daya manusia yang berdedikasi dan 

berkualitas tinggi merupakan prasyarat bagi optimalitas pengelolaan perparkiran 

suatu kawasan, yang akhirnya akan memberikan kepuasan dan nilai tambah, baik 

bagi pemilik property maupun pengunjungnya.  

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh sejauh mana pengelolaan di 

bidang sumber daya manusia ini mampu menunjang dan memuaskan keinginan 

karyawan maupun perusahaan. Penurunan kualitas sumber daya manusia memberi 

konsekuensi terhadap penurunan kualitas perusahaan jasa parkir. Oleh karena itu, 

berbagai upaya dibidang sumber daya manusia perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan perusahaan jasa parkir dalam rangka menciptakan 

pelayanan yang berkualitas bagi pengunjung. 

PT Sumber Aneka Sempana merupakan salah satu perusahaan yang telah 

berpengalaman puluhan tahun dalam mengelola bisnis perparkiran. Sebagai 



3 
 

perusahaan yang mengkhususkan diri di bidang jasa perparkiran sejak tahun 1985, 

konsep perparkiran yang tertib, aman, dan nyaman, dengan karyawan pelaksana 

lapangan parkir yang ramah telah menjadi komitmen PT Sumber Aneka Sempana.  

Kualitas dan kreativitas karyawan pelaksana lapangan parkir merupakan 

kunci utama kesuksesan pengelolaan parkir PT Sumber Aneka Sempana. Hal ini 

dikarenakan tugas yang diembannya berinteraksi langsung dengan pengunjung, 

yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengunjung, baik di pintu 

masuk dan pintu keluar maupun di jalur parkir. Karena posisinya yang sangat 

penting bagi perusahaan, maka kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir 

menjadi perhatian utama manajemen PT Sumber Aneka Sempana. 

Kuncoro et al. (2009) menyatakan bahwa kinerja karyawan pelaksana 

lapangan parkir dipengaruhi oleh pelatihan, komitmen organisasi, dan 

kompensasi. Pelatihan akan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk 

mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam bekerja (Nawawi, 2008). 

Namun, kemampuan, kecakapan dan keterampilan karyawan tidak ada artinya 

bagi perusahaan jika karyawan tidak mau bekerja keras menggunakan 

kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya. Dengan demikian, 

komitmen karyawan kepada perusahaan juga merupakan hal yang penting. 

Karyawan yang menunjukkan komitmen organisasi tinggi memiliki 

keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam 

menyokong kesejahteraan dan keberhasilan perusahaan tempatnya bekerja 

(Hasibuan, 2010). Zulkarnaen (2008) menyatakan bahwa komitmen sangat erat 

kaitannya dengan kompensasi. Kompensasi yang tidak kompetitif dapat 

menyebabkan karyawan keluar dari perusahaan. Disisi lain, karyawan 
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mengharapkan kinerjanya berkorelasi positif dengan kompensasi yang adil dari 

perusahaan. Menurut Simamora (1999), pemberian kompensasi yang sesuai 

dengan haknya akan sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Dengan 

mempertimbangkan situasi yang disebutkan diatas, merupakan hal yang menarik 

untuk mengetahui bagaimana pelatihan, komitmen organisasi, dan kompensasi 

memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan    pelaksana lapangan parkir PT 

Sumber Aneka Sempana. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

 Areal parkir merupakan pintu gerbang pertama bagi kendaraan 

pengunjung yang ingin memasuki suatu kawasan atau lokasi. Oleh karena itu, 

kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir yang dilihat dari faktor pelayanan, 

kelancaran, keramah-tamahan, dan kedisiplinan menjadi perhatian utama. 

  Tiga faktor utama yang mempengaruhi kinerja karyawan pelaksana 

lapangan parkir adalah pelatihan, komitmen organisasi, dan kompensasi (Kuncoro 

et al., 2009). Kurangnya pelatihan, pengawasan dan komitmen mengakibatkan 

penurunan kinerja karyawan di perusahaan. Disamping itu, pemberian kompensasi 

yang tidak tepat juga akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Ketidaktepatan pemberian kompensasi dapat disebabkan oleh pemberian jenis 

kompensasi yang kurang menarik dan pemberian penghargaan yang kurang tepat, 

sehingga membuat karyawan tidak memiliki keinginan meningkatkan kinerjanya 

untuk mendapatkan kompensasi tersebut. Jika masalah ini diabaikan, maka kinerja 

karyawan akan terus menurun, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan 

kinerja dan kualitas perusahaan. 
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PT Sumber Aneka Sempana merupakan perusahaan yang telah 

berpengalaman puluhan tahun dalam mengelola bisnis parkir. Walaupun perusahaan 

telah berjalan cukup lama, penurunan kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir 

kerap terjadi. Hal ini tercermin dari tingkat kedisiplinan karyawan pelaksana lapangan 

parkir yang menurun, terutama berkaitan dengan jadwal kerja, kelancaran pelayanan, 

dan kelambanan dalam melaksanakan tugas, yang selanjutnya akan berpengaruh 

terhadap kepuasan pengunjung. Berdasarkan fakta diatas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi karyawan terhadap pelatihan, komitmen organisasi, 

kompensasi, dan kinerja? 

2. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap komitmen organisasi karyawan? 

3. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi karyawan? 

4. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan? 

5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan? 

6. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? 

7. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan terkait dengan pelatihan, komitmen organisasi, dan 

kompensasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis persepsi karyawan terhadap pelatihan, komitmen organisasi, 

kompensasi, dan kinerja. 

2. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap komitmen organisasi karyawan. 

3. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi karyawan. 



6 
 

4. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

5. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. 

6. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

7. Merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan terkait dengan pelatihan, komitmen 

organisasi, dan kompensasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, mendapatkan pengalaman praktis serta mengaplikasikan teori-

teori ilmu manajemen sumber daya manusia yang diperoleh selama masa 

perkuliahan. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait dengan 

pelatihan, komitmen organisasi, dan kompensasi, sehingga tercipta 

peningkatan kinerja karyawan dalam mendukung pencapaian tujuan 

perusahaan. 

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan manajemen 

sumber daya manusia, terkait dengan pelatihan, komitmen organisasi, dan 

kompensasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Dengan keterbatasan data yang diperoleh, maka penelitian hanya 

dilakukan di lokasi perparkiran PT Sumber Aneka Sempana di Kompleks THR 

Lokasari dengan memfokuskan pada pengaruh pelatihan, komitmen organisasi, 
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dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Adapun karyawan yang dimaksud 

adalah karyawan pelaksana lapangan parkir, meliputi karyawan Perjanjian Kerja 

Waktu Tidak Tentu (PKWTT) atau karyawan tetap, karyawan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak, dan karyawan Harian Lepas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Atmodiwirio (2002), sumber daya manusia adalah tenaga kerja 

yang tersedia, termasuk jumlah, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. 

Sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing bagi suatu 

organisasi yang mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan 

memiliki kompetensi manajerial. Akibatnya, sumber daya manusia tidak saja 

dipandang sebagai unsur produksi, tetapi juga sebagai kekuatan untuk 

menggerakkan perusahaan. Namun, kompetensi manajerial tidak dapat datang 

begitu saja, melainkan harus diciptakan melalui manajemen sumber daya manusia 

yang efektif dan efisien. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat didayagunakan 

secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan (Samsudin, 2006). 

Panggabean (2004) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai 

suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan 

pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, 

evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan 

pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sementara menurut Hasibuan (2010), manajemen sumber daya manusia adalah 

ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien dalam membantu mewujudkan perusahaan, karyawan dan masyarakat.  
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Ada dua tujuan yang ingin dicapai melalui manajamen sumber daya 

manusia, yaitu tujuan untuk organisasi dan tujuan untuk karyawan. Dengan kata 

lain, program dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia harus 

dilaksanakan dalam kebutuhan seimbang antara pemenuhan tujuan perusahaan 

dan karyawan. Kegiatan manajemen sumber daya manusia mencakup upaya-

upaya memperoleh, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasikan, 

dan memelihara karyawan suatu organisasi (Mangkuprawira, 2003).   

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan karyawan untuk 

mencapai tujuan dan strategi organisasi, meliputi kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, 

pemberian motivasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Dalam 

mengatur sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia hendaknya 

mengacu pada pencapaian tujuan organisasi dengan memperhatikan kepuasan 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya serta kepuasan masyarakat yang 

menikmati layanan yang diberikan oleh organisasi. 

2.1.2 Pelatihan  

Perusahaan menempuh berbagai macam cara agar tetap survive dalam 

persaingan bisnis yang sangat ketat, salah satunya adalah dengan mengadakan 

pelatihan bagi karyawan. Studi yang dilakukan oleh Tall dan Hall dalam Sutrisno 

(2011) menyimpulkan bahwa dengan mengkombinasikan berbagai macam faktor, 

seperti teknik pelatihan yang benar, persiapan, perencanaan yang matang, serta 

komitmen terhadap esensi pelatihan, perusahaan dapat mencapai a greater 

competitive advantage dalam pasar yang sangat ketat. Menurut Samsudin (2006), 
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ada lima faktor penyebab diperlukannya pelatihan, antara lain kualitas angkatan 

kerja, persaingan global, perubahan yang cepat dan terus menerus, masalah alih 

teknologi, dan perubahan demografi.  

 Menurut Mangkuprawira (2003), pelatihan bagi karyawan merupakan 

sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar 

karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya 

dengan semakin baik, sesuai dengan standar perusahaan untuk mencapai tujuan. 

Sementara Panggabean (2004) mendefinisikan pelatihan sebagai suatu cara yang 

digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pekerjaannya sekarang. Sutrisno (2011) menyatakan 

pelatihan merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir, dimana tenaga kerja non manajerial 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan-tujuan tertentu.  

 Pelatihan bersifat spesifik, praktis dan segera. Spesifik berarti pelatihan 

berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera berarti 

sesuatu yang sudah dilatih dapat langsung dipraktikkan. Pelatihan umumnya 

dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam 

waktu singkat (Samsudin, 2006). 

 Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan 

pelatihan adalah kegiatan belajar dalam memperbaiki kemampuan kerja karyawan 

dalam waktu yang relatif singkat guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

dan kecakapan, serta sikap karyawan yang dapat dipraktikkan dengan segera 

setelah karyawan selesai mengikuti pelatihan. Pelatihan dilakukan secara 
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sistematis dan terorganisir dengan materi yang disesuaikan dengan tuntutan 

pekerjaan yang diemban karyawan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.   

 Ada dua tujuan pelatihan menurut Handoko (2001), yaitu untuk menutup 

gap (kesenjangan) antara kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan, dan 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang telah ditetapkan. 

Kemampuan adalah kumpulan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai hasil 

yang bisa dipertanggungjawabkan (Hasibuan, 2010). Campbell dalam Riduwan 

(2006) mengungkapkan ciri-ciri karyawan yang memiliki kemampuan, yaitu 

kelincahan mental berpikir dari dan ke segala arah, fleksibilitas konsep, 

orisinalitas, menyukai kompleksitas, kreatif, berani berpikir dan berprasangka 

terhadap masalah yang menantang, terbuka dan menerima informasi, matang dan 

konseptual dalam menghadapi masalah, serta mandiri. 

Disisi lain, Davis dalam Riduwan (2006) menyatakan bahwa kemampuan 

merupakan kombinasi antara faktor keterampilan dengan faktor pengetahuan yang 

dimiliki oleh seseorang. Keterampilan karyawan dapat diwujudkan dalam dua 

bentuk, yaitu sebagai berikut : 

1. Keterampilan menjalankan tugas 

Pada proses pekerjaan di lapangan para karyawan sebagai pelaksana kegiatan 

operasional mengalami hal-hal yang luas dan kompleks, sehingga harus 

dibekali pengetahuan dan keterampilan yang mantap dan handal. Pimpinan 

yang baik akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan agar para 

karyawan dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, antara lain 

dengan : 

a. Meningkatkan partisipasi dalam volume pekerjaan; 
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b. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu terhadap sesuatu; 

c. Mengembangkan pola pikir dan cara bekerja yang baik; 

d. Menuntun proses berpikir agar dapat bekerja lebih baik; 

e. Membantu pimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan; dan 

f. Memusatkan perhatian karyawan pada masalah-masalah yang sedang 

dihadapi di lapangan 

2. Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi pemberian rangsangan (motif) karyawan ditujukan untuk mengatasi 

kebosanan dalam melaksanakan rutinitas pekerjaan, sehingga dengan adanya 

variasi tersebut diharapkan karyawan senantiasa menunjukkan disiplin, 

kejujuran, tanggung jawab, antusiasme, serta penuh partisipasi. Secara garis 

besar, tujuan dan manfaat variation skill, adalah :  

a. Menimbulkan dan meningkatkan perhatian karyawan terhadap aspek 

tugas dan tanggung jawab yang diemban yang relevan dengan tugas dan 

fungsi karyawan; 

b. Memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat atau prakarsa 

karyawan yang ingin mengetahui dan menyelidiki pekerjaan atau job 

yang baru; 

c. Memupuk tingkah laku yang positif terhadap pimpinan dan instansi atau 

lembaga dengan berbagai cara pekerjaan yang lebih hidup dan bervariasi 

di lingkungan kerja dengan lebih baik; dan 

d. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperoleh cara 

menyerap pengarahan pimpinan yang menjadi tugas dan fungsinya 

sebagai seorang karyawan yang baik. 



13 
 

 Menurut Handoko (2001), selain meningkatkan kinerja, program pelatihan 

juga dirancang untuk mengurangi absensi dan perputaran karyawan, serta 

memperbaiki kepuasan kerja. Dengan kata lain, pelatihan bertujuan untuk 

memperkuat komitmen karyawan terhadap perusahaan. Ada dua kategori pokok 

program pelatihan, yaitu metode praktis (on the job training), serta metode 

simulasi dan teknik presentasi informasi (off the job training).  

On the job training lebih sering digunakan karena sangat aplikatif untuk 

pekerjaan dan lebih fokus pada peningkatan produktivitas secara cepat, sedangkan 

off the job training cenderung fokus pada perkembangan dan pendidikan jangka 

panjang. On the job training juga dinilai dapat menghemat biaya pengiriman 

karyawan untuk pelatihan dan terkadang dapat terhindar dari biaya untuk pelatih 

dari luar. Meski demikian, peserta pelatihan yang belajar sambil bekerja dapat 

menimbulkan biaya dalam bentuk kehilangan pelanggan, rusaknya peralatan dan 

bisa menjadi frustasi bila keadaan tidak membaik (Mathis dan Jackson, 2002). 

2.1.3 Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku dalam organisasi 

yang banyak dibicarakan dan diteliti. Hal ini antara lain dikarenakan organisasi 

membutuhkan karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi agar 

dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkannya. 

Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi adalah karyawan yang 

lebih stabil dan lebih produktif, sehingga pada akhirnya juga lebih 

menguntungkan bagi organisasi (Chairy, 2002). 

Mathis dan Jackson (2002) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

adalah tingkat kepercayaan dan penerimaan karyawan terhadap tujuan organisasi 
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dan mempunyai keinginan untuk tetap berada di dalam organisasi tersebut. 

Sementara Porters dan Smith dalam Wahyudi (2008) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai sifat hubungan antara pekerjaan dan organisasi yang 

memungkinkan seseorang mempunyai komitmen yang tinggi, baik dilihat dari 

keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi, kesediaan untuk 

berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, maupun kepercayaan dan 

penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.. 

Mangkuprawira (2009) mendefinisikan komitmen sebagai suatu tindakan, 

dedikasi dan kesetiaan seseorang pada janji yang telah dinyatakannya untuk 

memenuhi tujuan organisasi dan individunya. Semakin tinggi derajat komitmen 

karyawan, semakin tinggi pula kinerja yang dicapainya. Derajat komitmen 

dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik karyawan. Faktor intrinsik 

meliputi aspek-aspek kondisi sosial ekonomi keluarga karyawan, usia, 

pendidikan, pengalaman kerja, kestabilan kepribadian, dan gender. Sementara 

faktor ekstrinsik meliputi keteladanan pihak manajemen, khususnya manajemen 

puncak dalam berkomitmen di berbagai aspek organisasi. Selain itu, dipengaruhi 

juga oleh faktor-faktor manajemen rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan 

pengembangan, manajemen kompensasi, manajemen kinerja, manajemen karier, 

dan fungsi kontrol atasan dan antar rekan kerja. Faktor ekstrinsik di luar 

organisasi, antara lain aspek-aspek budaya, kondisi perekonomian makro, 

kesempatan kerja, dan persaingan kompensasi. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa komitmen 

kepada organisasi sebagai orientasi hubungan aktif antara individu dan 

organisasinya. Orientasi hubungan tersebut mengakibatkan individu atas 
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kehendak sendiri bersedia memberikan sesuatu demi merefleksikan dukungannya 

bagi tercapainya tujuan organisasi. Konsekuensi perilaku yang muncul sebagai 

perwujudan tingginya komitmen karyawan pada organisasi, antara lain rendahnya 

tingkat pergantian (keluar masuk) karyawan, rendahnya tingkat kemangkiran 

(absensi), kepuasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan, dan berusaha 

mencapai prestasi kerja yang tinggi. 

Allen dan Meyer (1990) membedakan komitmen organisasi dalam tiga 

komponen, yaitu komitmen afektif, komitmen kontinuan dan komitmen normatif. 

Hal yang umum dari ketiga komponen ini adalah dilihatnya komitmen sebagai 

kondisi psikologis yang menggambarkan hubungan individu dengan organisasi, 

dan mempunyai implikasi dalam keputusan untuk meneruskan atau tidak 

keanggotaannya dalam organisasi (Chairy, 2002). Adapun definisi dan penjelasan 

dari setiap komponen komitmen organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Komitmen afektif mengarah pada the employee’s emotional attachment to, 

identification with, and involvement in the organization. Hal ini berarti 

komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, 

identifikasi karyawan pada, dan keterlibatan karyawan pada organisasi. 

Dengan demikian, karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan 

terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang ingin (want to) 

melakukan hal tersebut. 

2. Komitmen kontinuan berkaitan dengan an awareness of the costs associated 

with leaving the organization. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan 

untung rugi dalam diri karyawan berkaitan dengan keinginan untuk tetap 

bekerja atau justru meninggalkan organisasi. Karyawan yang terutama 
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bekerja berdasarkan komitmen kontinuan ini bertahan dalam organisasi 

karena mereka butuh (need to) melakukan hal tersebut karena tidak adanya 

pilihan lain. 

3. Komitmen normatif merefleksikan a feeling of obligation to continue 

employment. Dengan kata lain, komitmen normatif berkaitan dengan perasaan 

wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Karyawan yang memiliki 

komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib (ought to) 

bertahan dalam organisasi.  

Penyebab komitmen afektif lebih berhubungan kepada kebutuhan 

psikologis karyawan untuk merasa nyaman dalam perannya dan kompeten dalam 

tugasnya. Disisi lain, penyebab dari komitmen kontinuan dan komitmen normatif 

tidak berhubungan dengan pengalaman kerja. Komitmen normatif dapat terbentuk 

akibat investasi organisasi pada karyawannya, misalnya melalui pelatihan, 

pendidikan atau sosialisasi pengalaman yang menekankan pada nilai loyalitas. 

Sementara komitmen kontinuan dapat berkembang sebagai hasil dari berbagai 

tindakan atau peristiwa yang meningkatkan biaya jika meninggalkan organisasi. 

Usia, jabatan, kepuasan karir, dan pengorbanan diri adalah hal-hal yang lebih 

berhubungan dengan komitmen kontinuan (Allen dan Meyer, 1990).  

2.1.4 Kompensasi 

Tujuan utama manusia bekerja umumnya ingin memperoleh uang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah, seorang karyawan mulai 

menghargai kerja keras dan semakin menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan 

dan perusahaan memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan, yaitu 

dengan memberikan kompensasi. Menurut Mathis dan Jackson (2002), salah satu 
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cara manajemen untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan 

adalah melalui kompensasi. 

Kompensasi penting bagi karyawan karena besarnya kompensasi 

mencerminkan ukuran karya karyawan diantara karyawan itu sendiri, keluarga 

dan masyarakat. Kompensasi didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan 

yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan 

kepada organisasi (Simamora, 1999; Panggabean, 2004; Mangkuprawira, 2009). 

Pada umumnya kompensasi diberikan untuk menarik karyawan yang cakap masuk 

ke dalam organisasi, mendorong karyawan untuk berprestasi tinggi, serta 

mempertahankan karyawan yang produktif dan berkualitas agar tetap setia 

(Panggabean, 2004). 

Simamora (1999), mengungkapkan bahwa kompensasi meliputi 

kembalian-kembalian finansial dan jasa-jasa tanwujud dan tunjangan-tunjangan 

yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. 

Komponen-komponen dari keseluruhan program kompensasi disajikan pada 

Gambar 1. Secara umum, komponen-komponen ini dapat dibagi kedalam bentuk-

bentuk kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. 

Kompensasi finansial langsung (direct financial compensastion) terdiri 

dari bayaran (pay) yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, bonus, dan 

komisi. Kompensasi finansial tidak langsung (indirect financial compensation), 

yang disebut juga dengan tunjangan, meliputi semua kompensasi finansial yang 

tidak tercakup dalam kompensasi finansial langsung. Sementara kompensasi non 

finansial (non financial compensation) terdiri dari kepuasan yang diperoleh 

seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau dari lingkungan psikologis dan/atau fisik 
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dimana orang tersebut bekerja. Tipe kompensasi non finansial ini meliputi 

kepuasan yang diperoleh dari pelaksanaan tugas-tugas yang bermakna yang 

berhubungan dengan pekerjaan (Simamora, 1999).  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Simamora, 1999 

Gambar 1. Komponen-Komponen Kompensasi 

Ada dua azas penting dalam program pemberian kompensasi agar dapat 

merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan, yaitu azas adil, serta azas layak 

dan wajar. Rivai dan Sagala (2009) menyatakan bahwa keadilan dalam 
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asas ini akan tercipta suasana kerja yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, 

dan stabilitas dan stabilisasi karyawan akan lebih baik. Sementara layak dan wajar 

berarti kebijakan kompensasi juga perlu mempertimbangkan standar dan biaya 

hidup minimal karyawan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar karyawan dan 

keluarganya, maka karyawan akan merasa aman dan termotivasi dalam bekerja.  

Menurut Simamora (1999), ada enam faktor yang mempengaruhi 

kebijakan kompensasi, yaitu faktor pemerintah, penawaran bersama antara 

perusahaan dan pegawai, standar dan biaya hidup karyawan, ukuran perusahaan, 

permintaan dan persediaan pasar, serta kemampuan perusahaan dalam membayar 

karyawan. Dengan demikian, kebijakan kompensasi tidak hanya menyangkut 

kepentingan karyawan, tetapi juga perusahaan. Rivai dan Sagala (2009) 

menyatakan tujuan manajemen kompensasi adalah sebagai berikut : 

1. Memperoleh karyawan yang berkualitas tinggi 

Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik 

kepada para pelamar yang potensial. 

2. Mempertahankan karyawan yang ada sekarang 

Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan 

akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi. 

3. Menjamin keadilan 

Sistem kompensasi selalu berupaya mewujudkan keadilan internal dan 

eksternal. Keadilan internal mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan 

dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar 

dengan besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap 

pekerja kompetitif dengan perusahaan lain di pasar kerja. 
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4. Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan 

Manajemen kompensasi yang layak dapat mengarahkan karyawan untuk 

berperilaku sesuai dengan keinginan perusahaan dan bertindak sebagai 

insentif untuk perbaikan perilaku di  masa depan. 

5. Mengendalikan biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan 

mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan. Tanpa 

manajemen kompensasi efektif, bisa jadi karyawan dibayar dibawah atau 

diatas standar. 

6. Mengikuti aturan hukum 

Sistem gaji yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor legal yang 

dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan. 

7. Memfasilitasi pengertian 

Sistem kompensasi hendaknya dengan mudah dipahami oleh spesialis sumber 

daya manusia, manajer operasi dan para karyawan. 

8. Meningkatkan efisiensi administrasi 

Sistem kompensasi hendaknya dirancang untuk dapat dikelola dengan efisien 

dan membuat sistem informasi sumber daya manusia optimal. 

2.1.5 Kinerja 

Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah bergantung pada 

kinerja sumber daya manusia yang secara langsung atau tidak langsung memberi 

kontribusi pada perusahaan. Pada umumnya, kinerja diberi batasan sebagai 

kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau dikenal dengan 

istilah job performance (Maier dalam Sutrisno, 2011). 
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Hasibuan (2010) mengartikan kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan, serta waktu. Prestasi 

kerja merupakan gabungan dari tiga faktor, yaitu kemampuan dan minat seorang 

pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran 

dan tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor tersebut, 

semakin tinggi prestasi kerja seseorang (Steers dalam Sutrisno, 2011).  

Mangkuprawira dan Hubeis (2007) menyatakan bahwa kinerja merupakan 

hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat 

tertentu dari karyawan, serta perusahaan bersangkutan. Ukuran kinerja dapat 

dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu, sesuai standar organisasi. Dengan 

demikian, perusahaan perlu mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan agar diperoleh hasil sesuai standar organisasi, yaitu faktor intrinsik 

karyawan mencakup aspek mutu pegawai yang berupa pendidikan, pengalaman, 

motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi, dan spiritual; dan faktor ekstrinsik 

karyawan mencakup lingkungan kerja fisik dan non fisik, kepemimpinan, 

komunikasi vertikal dan horisontal, kompensasi, penyeliaan, fasilitas pelatihan, 

beban kerja, prosedur kerja, sistem imbalan, hukuman, dan sebagainya. 

Mathis dan Jackson (2002) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil dari kegiatan yang harus ataupun 

tidak harus dilakukan karyawan yang berupa kualitas maupun kuantitas yang 

sesuai dengan tanggung jawabnya dan norma-norma yang berlaku pada 
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perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Adapun elemen-elemen kinerja menurut 

Mathis dan Jackson (2002), terdiri dari :  

1. Kuantitas output. Jumlah ataupun tingkat kuantiti output yang dihasilkan oleh 

karyawan dalam suatu waktu tertentu. 

2. Kualitas output. Walaupun output yang dihasilkan banyak, tetapi kualitas dari 

output yang dihasilkan tidak baik, dan tidak memenuhi standar perusahaan, 

maka kinerja perusahaan dapat dikatakan buruk. Oleh karena itu, kuantitas 

yang dihasilkan harus seiring dengan kualitas dari output tersebut. 

3. Jangka waktu output. Kemampuan untuk menghasilkan output harus cepat 

dan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan oleh organisasi. 

4. Kehadiran di tempat kerja. kehadiran di tempat kerja berkaitan dengan 

disiplin karyawan untuk selalu hadir pada hari kerja dengan tepat waktu dan 

dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. 

5. Sikap kooperatif. Sikap kooperatif disini berupa suatu hubungan yang baik, 

antara rekan sekerja serta hubungan yang baik antara atasan serta bawahan. 

Hasibuan (2010) juga menyampaikan elemen-elemen yang umumnya digunakan 

dalam penilaian kinerja, yaitu sebagai berikut. 

1. Kesetiaan, yang dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela 

organisasi didalam maupun diluar pekerjaan dari rongrongan orang yang 

tidak bertanggung jawab. 

2. Prestasi kerja, yang menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 

dapat dihasilkan oleh karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya. 

3. Kejujuran, dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi perjanjian bagi 

bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. 
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4. Kedisiplinan, dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan 

mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. 

5. Kreativitas, yakni kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreatitivitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih 

berdaya guna dan berhasil guna. 

6. Kerja sama, yakni kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dan bekerja sama 

dengan karyawan lainnya secara vertikal atau horizontal sehingga hasil 

pekerjaan akan semakin baik. 

7. Kepemimpinan, yakni kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, memiliki 

pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain 

untuk bekerja keras secara efektif. 

8. Kepribadian, yakni sikap perilaku, kesopanan, periang, disukai, memberi 

kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik dan penampilan 

simpatik serta wajar dari karyawan tersebut. 

9. Prakarsa, yakni kemampuan berpikir orisinal dan berdasarkan inisiatif sendiri 

untuk menilai, memberikan alasan, membuat keputusan penyelesaian masalah 

yang dihadapinya. 

10. Kecakapan, yakni kemampuan karyawan dalam menyatukan dan 

menyeleraskan bermacam-macam elemen dalam situasi manajemen. 

11. Tanggung jawab, yakni kesediaan karyawan dalam 

mempertanggungjawabkan pekerjaan dan hasil kerjanya. 

Kinerja seringkali dijadikan indikator akhir penelitian dalam berbagai 

penelitian sumber daya manusia, karena kinerja merupakan suatu tolok ukur 

keberhasilan pelaksanaan suatu organisasi. suatu organisasi dikatakan berkinerja 
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tinggi bila berhasil mencapai tujuan-tujuan dan bermanfaat bagi lingkungan dan 

masyarakat. Demikian pula, kinerja karyawan dikatakan tinggi bila karyawan 

tersebut bekerja secara produktif, kreatif dan efisien. 

Kinerja yang baik dalam penelitian ini tampak dari kepuasan pengunjung 

atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Pelayanan adalah kegiatan 

pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah 

pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah, adil, tepat, dan dengan etika yang 

baik, sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerimanya 

(Hasibuan, 2010). 

Ukuran penilaian kinerja umumnya mencakup standar tangible dan 

intangible (Hasibuan, 2010). Dengan demikian, berdasarkan teori tentang kinerja 

diatas maka indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, 

kemampuan bekerja sama, kehadiran, kedisiplinan, kejujuran, inisiatif, 

kehandalan, dan pemahaman terhadap tugas. 

 

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

 Kuncoro et al. (2009) meneliti pengaruh effort, support dan ability 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian dilakukan di PT Karya Indah Nusa 

Gemilang yang bergerak dalam bidang jasa parkir yang bernama KING Parking. 

Sampel yang digunakan adalah karyawan lapangan yang diambil melalui sensus. 

Indikator dari variabel effort meliputi stress dan tekanan kerja, keinginan 

untuk mengerjakan pekerjaan, semangat kerja, kehadiran, rancangan tugas, dan 

kondisi kerja. Indikator dari variabel support meliputi struktur organisasi, 
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pelatihan, kesehatan, sarana, rekan kerja, serta insentif dan bonus. Indikator dari 

variabel ability meliputi kemampuan fisik, kemampuan mental, pengalaman kerja, 

bakat, minat, dan faktor kepribadian. Sementara konsep pengaruh effort, support 

dan ability terhadap kinerja karyawan diperoleh dari Mathis (2006).  

Analisis data dilakukan dengan korelasi Pearson Product Moment dan 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa effort, support dan ability 

mempengaruhi kinerja karyawan secara signifikan dan berbanding searah 

(positif). Hal ini berarti kinerja karyawan meningkat jika diikuti oleh peningkatan 

effort, support dan ability yang dilakukan.  

Martiningsih (2007) meneliti pengaruh pengembangan karyawan dalam 

konteks implementasi online system terhadap kepuasan kerja, komitmen dan 

kinerja karyawan di PT Bank Jatim di Surabaya. Hipotesis penelitian diuji dengan 

teknik analisis model persamaan struktural (SEM) pada sampel 126 karyawan 

operasional yang menjadi pengguna online system. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karyawan melalui 

pelatihan dalam konteks implementasi online system di PT Bank Jatim terbukti 

secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen 

karyawab melalui kemampuan karyawan. Pengembangan karyawan melalui 

pelatihan juga terbukti secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan melalui kemampuan karyawan dan kepuasan kerja. Namun, pelatihan 

secara tidak langsung tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

melalui komitmen karyawan. Artinya, keberhasilan implementasi teknologi 

informasi hanya akan terbentuk jika perusahaan memberikan pelatihan yang 

sesuai dengan tuntutan teknologi dan tuntutan pekerjaan karyawan.  
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Zulkarnaen (2008) menganalisis pengaruh komponen kompensasi terhadap 

motivasi dan komitmen organisasi karyawan. Penelitian dilakukan pada 107 orang 

karyawan pada level operasional di Hotel Pangrango 2 Bogor. Indikator 

kompensasi meliputi bonus, tunjangan, tanggung jawab, kebijakan organisasi, 

peluang promosi, status, dan perasaan pencapaian. Sementara indikator komitmen 

yang digunakan mengacu pada teori Allen dan Meyer (1990) meliputi komitmen 

afektif, komitmen kontinuan dan komitmen normatif. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan Structural Equation 

Modeling (SEM) yang diolah dengan menggunakan software LISREL 8.51. Hasil 

penelitian menunjukkan berdasarkan uji-t atau uji signifikasi, variabel laten 

eksogen finansial dan variabel laten eksogen non finansial sebagai variabel 

pembentuk kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel laten endogen 

motivasi kerja dan komitmen organisasi.  

Lubis (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh pelatihan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) 

Medan, baik secara parsial maupun simultan. Indikator pelatihan yang digunakan 

meliputi keterampilan dan pengetahuan, sementara indikator kinerja yang 

digunakan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, kerja sama, pemahaman 

terhadap tugas, disiplin, dan kehandalan.  

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara 

menggunakan kuesioner. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan motivasi kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan koefisien 

determinasi sebesar 8,81%. 
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 Rumengan (2009) meneliti budaya organisasi, motivasi, komitmen dan 

kinerja karyawan sehubungan dengan budaya organisasi di lingkungan pemerintah 

yang dinilai masyarakat tidak menunjukkan budaya kerja yang mengacu pada 

efektivitas dan efisiensi, sehingga terkesan kurang produktif. Penelitian yang 

dilakukan di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pengambilan sampel secara sensus. 

 Variabel komitmen dalam penelitian tersebut menggunakan teori Robbins 

(1996) dan variabel kinerja karyawan diukur berdasarkan teori yang dikemukakan 

oleh Mathis dan Jackson (2002). Data dianalisis menggunakan analisis rentang 

kriteria, Bivariate Pearson, Kruskal-Wallis, dan Rank-Spearman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden dengan status non PNS memiliki persepsi yang 

kurang baik terhadap variabel-variabel penelitian, karena berstatus karyawan tidak 

tetap dengan gaji yang diterima lebih kecil dibandingkan responden status PNS. 

Analisis korelasi memperlihatkan bahwa hubungan antara budaya organisasi 

dengan motivasi, komitmen dan kinerja karyawan adalah positif. 

 Rokhmah dan Riani (2005) meneliti hubungan antara komitmen afektif 

dengan intensi turnover karyawan bagian produksi di PT Usman Jaya Mekar 

Magelang. Penelitian ini menggunakan analisis Stuctured Equation Modeling 

(SEM) dengan program AMOS ver. 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

komitmen afektif berpengaruh langsung dan mempunyai hubungan yang negatif 

dan signifikan dengan intensi turnover karyawan.   

 Aritonang (2005) menjelaskan kompensasi kerja guru dalam hubungannya 

dengan kinerja guru di SMP Kristen BPK Penabur Jakarta. Penelitian dengan 

metode survei dan teknik korelasional ini dilakukan terhadap guru-guru di delapan 
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SMP Kristen BPK PENABUR Jakarta, dengan sampel 60 responden yang dipilih 

secara acak. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Kompensasi kerja memberikan sumbangan 

sebesar 6,76 persen terhadap kinerja guru. Dengan demikian, untuk meningkatkan 

kinerja guru yang tinggi perlu ditingkatkan kompensasi kerjanya.  

 Supriyono (2006) menganalisis pengaruh variabel perantara komitmen 

organisasi dan partisipasi penganggaran terhadap hubungan antara usia dan 

kinerja manajer di Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan mengirimkan 

daftar pertanyaan kepada 2.930 manajer pusat pertanggungjawaban pada 293 

perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan data yang terkumpul dan 

dapat diolah sebagai 341 jawaban manajer dari 76 perusahaan publik. 

 Variabel komitmen diukur menggunakan konsep Mowday, et al. (1979) 

dan variabel kinerja diukur menggunakan konsep Govindarajan dan Gupta (1985). 

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, korelasi Pearson, analisis regresi 

sederhana, regresi berganda, analisis path dan dekomposisi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa usia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

dan komitmen organisasi, serta komitmen organisasi memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja manajer. Ringkasan dari uraian berbagai penelitian 

tersebut disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Metode  

Analisis 

Hasil  

Penelitian 

1 Kuncoro, et 

al. (2009) 

Pengaruh effort, 

support dan ability 

terhadap kinerja 

karyawan 

Korelasi 

Pearson Product 

Moment dan 

regresi berganda 

Effort, support dan ability 

memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap 

kinerja karyawan lapangan 
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Tabel 1 Lanjutan. Kajian Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Metode  

Analisis 

Hasil  

Penelitian 

2 Martiningsih 

(2007) 

Pengaruh 

pengembangan 

pegawai dalam konteks 

implementasi online 

system terhadap 

kepuasan kerja, 

komitmen, dan kinerja 

pegawai pada PT Bank 

Jatim di Surabaya 

Stuctured 

Equation 

Modeling 

(SEM) 

Pelatihan secara tidak 

langsung berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja, 

komitmen, dan kinerja 

melalui kemampuan 

karyawan. Namun,  pelatihan 

secara tidak langsung tidak 

terbukti berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan melalui 

komitmen karyawan 

3 Zulkarnaen 

(2008) 

Analisis pengaruh 

komponen kompensasi 

terhadap motivasi dan 

komitmen organisasi 

karyawan pada Hotel 

Pangrango 2 Bogor 

Stuctured 

Equation 

Modeling 

(SEM) 

Variabel laten eksogen 

finansial dan variabel laten 

eksogen non finansial sebagai 

variabel pembentuk 

kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

laten endogen motivasi kerja 

dan komitmen organisasi 

4 Lubis 

(2008) 

Pengaruh pelatihan dan 

motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan PT 

Perkebunan Nusantara 

IV (Persero) Medan 

Analisis regresi 

linier berganda 

Pelatihan dan motivasi kerja 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

5 Rumengan 

(2009) 

Hubungan budaya 

organisasi, motivasi 

dan komitmen dengan 

kinerja pegawai Dinas 

Pertanian dan 

Peternakan Provinsi 

Sulawesi Utara 

Bivariate 

Pearson, 

Kruskal-Wallis, 

dan Rank-

Spearman 

Persepsi responden non PNS 

kurang baik daripada PNS 

terhadap variabel penelitian. 

Adanya hubungan positif 

antara budaya organisasi 

dengan motivasi, komitmen 

dan kinerja karyawan 

6 Rokhmah 

dan Riani 

(2005) 

Keterkaitan antara 

komitmen afektif 

dengan intensi turnover 

pada karyawan bagian 

produksi di PT Usman 

Jaya Mekar Magelang 

Stuctured 

Equation 

Modeling 

(SEM) 

Komitmen afektif 

berpengaruh langsung dan 

mempunyai hubungan yang 

negatif signifikan dengan 

intensi turnover karyawan 

7 Aritonang 

(2005) 

Kompensasi kerja, 

disiplin kerja guru dan 

kinerja guru SMP 

Kristen BPK Penabur 

Jakarta 

Korelasi dan 

regresi linier  

Adanya hubungan positif 

antara variabel kompensasi 

kerja dan disiplin kerja guru 

dengan kinerja guru.  

8 Supriyono 

(2006) 

Pengaruh variabel 

perantara komitmen 

organisasi dan 

partisipasi 

penganggaran terhadap 

hubungan antara usia 

dan kinerja manajer di 

Indonesia 

Korelasi 

Pearson, regresi 

sederhana dan 

berganda, 

analisis path, 

dekomposisi 

Usia berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

dan komitmen, serta 

komitmen memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap 

kinerja manajer 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan menetapkan visi, misi, dan tujuan perusahaan pada saat 

awal pendiriannya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kebutuhan pasar. 

Agar dapat berfungsi dengan baik, rumusan visi, misi, dan tujuan perusahaan 

tersebut perlu ditetapkan dalam suatu strategi yang tertuang dalam kebijakan 

perusahaan. 

PT Sumber Aneka Sempana menyadari bahwa kunci keberhasilan 

pengelolaan jasa perparkiran bergantung pada kinerja sumber daya manusia, yang 

secara langsung atau tidak langsung memberi kontribusi pada perusahaan. Untuk 

memperoleh kinerja karyawan yang optimal, maka perusahaan perlu menetapkan 

strategi manajemen sumber daya manusia yang tepat. Strategi ini merupakan 

turunan dari strategi perusahaan, sehingga tujuan dari strategi ini pun terintegrasi 

dengan strategi perusahaan, karena kepentingan tujuan perusahaan dan 

kepentingan tujuan karyawan tidak dapat dipisahkan (Mangkuprawira, 2003). 

Kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir merupakan penentu dari 

kepuasan pengunjung, sehingga menjadi perhatian utama bagi pihak manajemen 

PT Sumber Aneka Sempana. Kuncoro et al. (2009) menyatakan bahwa kinerja 

karyawan pelaksana lapangan parkir dipengaruhi oleh pelatihan, komitmen 

organisasi, kompensasi.  

Menurut Handoko (2001), pelatihan bertujuan untuk mengoreksi 

kekurangan-kekurangan kinerja karyawan berkenaan dengan adanya kesenjangan 

antara kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan, serta meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kerja karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang 

ditetapkan. Blanchard dan Thacker (2003) menambahkan bahwa pelatihan 
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merupakan bentuk proses pembelajaran yang memiliki tiga outcome, yaitu 

peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau KSAs (knowledge, skill, 

and attitudes). Ketiga komponen KSAs tersebut merupakan pembentuk 

kompetensi individu terhadap pelaksanaan tugas tertentu. Lebih lanjut, pelatihan 

dapat membantu karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi 

turnover (Handoko, 2001). Konsekuensi dalam bentuk berkurangnya turnover 

karyawan secara eksplisit menunjukkan bahwa pelatihan merupakan salah satu 

alat membangun komitmen karyawan. 

Manajemen kompensasi yang baik juga dapat meningkatkan semangat 

kerja dan kesetiaan atau loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Jika manajemen 

kompensasi dirasasakan adil secara internal dan kompetitif secara eksternal maka 

karyawan yang baik (yang ingin dipertahankan oleh perusahaan) akan merasa 

puas dan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, jika 

kompensasi dirasakan tidak adil maka karyawan yang baik akan merasa kecewa 

dan meninggalkan perusahaan (Simamora, 1999; Muljani, 2002). Dengan 

demikian, manajemen kompensasi dibuat sedemikian rupa sehingga karyawan 

akan merasa dihargai dan bersedia untuk tetap bertahan di perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa manajemen kompensasi yang baik dapat meningkatkan 

komitmen karyawan. 

Komitmen merupakan faktor yang penting bagi organisasi dalam rangka 

mempertahankan kinerja karyawan. Wahyudi (2008) menyebutkan bahwa kinerja 

karyawan sangat dipengaruhi oleh tingkat komitmen karyawan yang 

bersangkutan. Karyawan dengan komitmen organisasi yang kuat memiliki 

kesediaan untuk melakukan suatu usaha yang mengatasnamakan organisasi. 
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Individu ini bersedia melaksanakan tugas-tugas dengan kesungguhan hati. 

Keberhasilan usahanya tidak diklaim sebagai keberhasilan individu tetapi sebagai 

keberhasilan organisasi, serta lebih mengutamakan kepentingan organisasi 

daripada kepentingan individunya. Akibatnya, kinerja karyawan akan terus 

meningkat (Hasibuan, 2010).  

Hasil analisis pengaruh pelatihan, komitmen organisasi, dan kompensasi 

terhadap kinerja diharapkan dapat berguna untuk merumuskan upaya-upaya 

(implikasi manajerial) bagi peningkatan kinerja karyawan pelaksana lapangan 

parkir. Semakin meningkatnya kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir akan 

berimplikasi pada meningkatnya kinerja perusahaan. Kerangka pemikiran 

konseptual mengenai pengaruh pelatihan, komitmen organisasi, dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka Sempana 

disajikan pada Gambar 2. 

 

Keterangan: 

 :  Alur kerangka pemikiran 

 :  Ruang lingkup penelitian 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Konseptual 

  

Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 

Kinerja Karyawan 

 

 

 

Strategi MSDM 

Strategi Perusahaan 

Pelatihan 

Kinerja Perusahaan 

Komitmen Organisasi 

Kompensasi 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu 

 Penelitian dilakukan di Kantor Pusat PT Sumber Aneka Sempana, Jalan 

Mangga Besar Raya No. 18, Kompleks THR Lokasari, Jakarta Barat. Pemilihan 

lokasi dilakukan secara purposif (sengaja) dengan pertimbangan kawasan tersebut 

beroperasi selama 24 jam setiap harinya. Denah lokasi penelitian disajikan pada 

Lampiran I. Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan November 2011. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei. 

Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi 

dari suatu pengamatan tentang sesuatu yang sedang berlangsung pada saat 

penelitian dilakukan berdasarkan pertanyaan yang diajukan saat berlangsungnya 

penelitian (Umar, 1998). Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui 

pengaruh pelatihan, komitmen organisasi, dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka Sempana.  

 

3.3 Data yang Diperlukan dan Sumbernya 

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang 

dilakukan pada seluruh responden meliputi karakteristik responden dan persepsi 

responden mengenai pelatihan, komitmen organisasi, kompensasi, dan kinerja 

karyawan.  
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Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder 

diperoleh dari data internal perusahaan yang berkaitan dengan pelatihan, 

komitmen organisasi, kompensasi, dan kinerja karyawan, serta penelusuran 

literatur berupa jurnal, buku dan penelitian terdahulu yang relevan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi 

 Data dan informasi dikumpulkan melalui cara sebagai berikut. 

1. Wawancara dengan pihak yang berkompeten atau berwenang untuk 

memberikan informasi dan keterangan yang sesuai dengan kebutuhan 

peneliti, terkait dengan program pelatihan, komitmen karyawan kepada 

organisasi, manajemen kompensasi, dan kinerja karyawan.  

2. Penyebaran kuesioner kepada seluruh responden. Kuesioner berisi 

pertanyaan-pertanyaan tertutup dengan jawaban yang sudah ditentukan, 

sehingga responden hanya memilih alternatif jawaban yang tersedia. 

Kuesioner disajikan pada Lampiran II. 

3. Dokumentasi, dengan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan 

dengan objek penelitian yang diperoleh dari perusahaan. 

  

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pelaksana lapangan 

parkir PT Sumber Aneka Sempana di Kompleks THR Lokasari berjumlah 86 

orang. Jumlah responden ditetapkan berdasarkan teknik sensus dengan mengambil 

seluruh karyawan pelaksana lapangan parkir tersebut, baik karyawan 

PKWTT/tetap, karyawan PKWT/kontrak maupun karyawan Harian Lepas. 
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 3.6 Kerangka Operasional Penelitian 

 Kerangka operasional penelitian dikembangkan dari hasil tinjauan 

kerangka teoritis dan kerangka pemikiran konseptual yang telah dijelaskan pada 

Bab II. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat unobservable 

(laten). Variabel tersebut hanya dapat diamati secara tidak langsung dan tidak 

sempurna melalui efeknya pada indikator.  

 Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner. Definisi 

operasional diperlukan untuk membatasi ruang lingkup variabel-variabel yang 

diteliti, serta mengarahkan kepada pengamatan terhadap variabel-variabel yang 

bersangkutan. Pengukuran dilakukan dengan skor skala satu hingga lima yang 

menggambarkan respon sangat tidak setuju hingga sangat setuju.  

Analisis deskriptif melalui rentang kriteria dilakukan untuk mengetahui 

persepsi responden terhadap variabel penelitian berdasarkan indikator pada 

masing-masing variabel. Selanjutnya, hubungan antar variabel berserta indikator-

indikatornya diketahui dengan uji Structural Equation Modeling (SEM). 

Kerangka operasional penelitian disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kerangka Operasional Penelitian 

No Variabel  Definisi Operasional Indikator Keterangan 

1. Pelatihan  Kemampuan yang 

diperoleh karyawan 

pelaksana lapangan 

parkir setelah 

mengikuti kegiatan 

pelatihan (efek 

pelatihan)  

1. Kemampuan berpikir dan 

bekerja 

2. Fokus pada masalah di 

lapangan 

3. Kemampuan partisipatif 

4. Fokus pada tugas yang 

diemban 

5. Kemampuan menghadapi 

pekerjaan baru 

6. Kemampuan menyerap 

arahan dari atasan 

Sebagai 

variabel bebas 

bagi variabel 

komitmen 

kepada 

organisasi dan 

variabel 

kinerja 

   7. Kemampuan komunikasi 

8. Mandiri 

9. Kemampuan mental 

10. Kreatif 
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Tabel 2 Lanjutan. Kerangka Operasional Penelitian 

No Variabel  Definisi Operasional Item Pernyataan Keterangan 

2. Komitmen 

organisasi 

 

Kondisi psikologis 

yang menunjukkan 

hubungan antara 

karyawan pelaksana 

lapangan parkir 

dengan perusahaan 

dan berimplikasi pada 

keputusan untuk 

mempertahankan atau 

tidak keanggotaannya 

di perusahaan, yang 

ditinjau dari 

komitmen afektif, 

komitmen kontinuan, 

dan komitmen 

normatif 

11. Suka membicarakan 

organisasi 

12. Senang menghabiskan 

waktu di organisasi 

13. Bangga menjadi bagian 

dari organisasi 

14. Peduli dengan nasib 

organisasi  

- Sebagai 

variabel 

terikat dari 

variabel 

pelatihan dan 

variabel 

kompensasi 

- Sebagai 

variabel 

bebas dari 

variabel 

kinerja 

  15. Berada di organisasi 

karena kebutuhan 

16. Memiliki sedikit pilihan 

jika meninggalkan 

organisasi 

17. Sangat kecil kemungkinan 

meninggalkan organisasi 

18. Terlalu besar pengorbanan 

jika keluar dari organisasi 

   19. Loyalitas 

20. Bekerja giat karena 

adanya penghargaan 

21. Mendapat ilmu dan 

keterampilan dari 

organisasi 

22. Bertahan karena jenjang 

karir yang baik 

 

3. Kompensasi 

 

Penghargaan yang 

diterima karyawan 

pelaksana lapangan 

parkir sebagai balas 

jasa atas kontribusi 

yang diberikan 

kepada perusahaan, 

yang ditinjau dari 

kompensasi finansial 

dan kompensasi non 

finansial 

23. Upah 

24. Upah lembur 

25. Tunjangan 

26. Jamsostek 

27. Fasilitas karyawan 

Sebagai 

variabel bebas 

dari variabel 

komitmen 

organisasi dan 

variabel 

kinerja 
  28. Keterlibatan 

29. Hubungan kerja 

30. Supervisi 

31. Lingkungan kerja 

32. Pengembangan karir 

4. Kinerja 

 

Tingkat keberhasilan 

karyawan pelaksana 

lapangan parkir 

dalam melaksanakan 

tugas selama periode 

waktu tertentu sesuai 

dengan standar 

perusahaan, yang 

ditinjau dari kuantitas 

kerja, kualitas kerja, 

ketepatan waktu, 

kemampuan kerja 

sama, kehadiran, 

disiplin, kejujuran, 

inisiatif, kehandalan, 

dan pemahaman 

terhadap tugas 

33. Melaksanakan tugas 

dengan baik dan tepat 

waktu 

Sebagai 

variabel 

terikat dari 

variabel 

pelatihan, 

variabel 

komitmen 

kepada 

organisasi dan 

variabel 

kinerja 

 34. Hasil pekerjaan sesuai 

dengan keinginan 

organisasi 

  35. Waktu mulai dan 

mengakhiri sesuai 

ketentuan organisasi 

  36. Kerja sama dengan rekan 

kerja 

  37. Tingkat kehadiran sesuai 

dengan jumlah hari kerja 

  38. Disiplin datang tepat 

waktu 

 

  39. Tidak pernah melempar 

kesalahan kepada orang 

lain 
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Tabel 2 Lanjutan. Kerangka Operasional Penelitian 

No Variabel  Definisi Operasional Item Pernyataan Keterangan 

   40. Bekerja tanpa harus 

diperintah 

 

  41. Bekerja sesuai ketentuan 

organisasi 

 

  42. Paham tupoksi yang 

menjadi tanggung jawab 

 

 

Hipotesis berisikan hubungan atau keterkaitan antar variabel. Hipotesis 

merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengarahkan penelitian. Hipotesis ditarik dari serangkaian fakta yang muncul 

sehubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagaimana kerangka konseptual dan 

kerangka operasional penelitian yang diuraikan, maka diperoleh lima hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H1 : terdapat pengaruh positif pelatihan terhadap komitmen organisasi 

H2 : terdapat pengaruh positif kompensasi terhadap komitmen organisasi 

H3 : terdapat pengaruh positif pelatihan terhadap kinerja 

H4 : terdapat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kinerja 

H5 : terdapat pengaruh positif kompensasi terhadap kinerja 

 

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis data 

3.7.1 Skala Pengukuran 

 Hasil data primer yang diperoleh merupakan data kualitatif, sehingga 

dibutuhkan proses pengkuatitatifan data yang berasal dari data kualitatif. Hal ini 

dilakukan dengan skala Likert. Menurut Ghozali (2005), skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi perseorangan atau kelompok untuk 

mengukur suatu fenomena sosial, yang selanjutnya disebut variabel penelitian.  
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Tabel 3. Skala Likert Persepsi Responden 

Skor Skala Likert Persepsi Responden 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Cukup Setuju (CS) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 

Sumber : Ghozali, 2005 

 

 Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lima pilihan 

sikap alternatif (persepsi) dengan gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif. 

Data yang dihasilkan oleh skala Likert adalah data ordinal. Data ordinal bersifat 

mengklasifikasikan, dan klasifikasi tersebut sudah merupakan tingkatan. Sangat 

setuju pasti lebih tinggi daripada setuju, dan seterusnya. Sementara cara scoring 

menggunakan angka satu sampai dengan lima hanya merupakan kode untuk 

mengetahui mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Skala Likert 

persepsi responden disajikan pada Tabel 3. 

3.7.2 Rentang Kriteria 

 Analisis rentang kriteria merupakan analisis deskriptif terhadap variabel 

pelatihan, komitmen organisasi, kompensasi, dan kinerja, berdasarkan hasil 

persepsi responden pada masing-masing pertanyaan (indikator) pada setiap 

variabel. Analisis dilakukan dengan menggunakan nilai skor rataan (Umar, 1998), 

yaitu dengan menentukan nilai besarnya kelas dengan rumus sebagai berikut : 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 =  
5 − 1

5
= 0,8 

Rentang skala yang diperoleh selanjutnya digunakan dalam penyusunan kategori 

rentang kriteria, seperti yang disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kategori Rentang Kriteria 

Rentang Skala Kriteria 

1,00 – 1,80 Sangat Tidak Baik (STB) 

1,81 – 2,60 Tidak Baik (TB) 

2,61 – 3,40 Cukup Baik (CB) 

3,41 – 4,20 Baik (B) 

4,21 – 5,00 Sangat Baik (SB) 

Sumber : Umar, 1998 

 

3.7.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

 Uji kualitas terhadap kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian perlu dilakukan sebelum melakukan analisis terhadap pokok masalah. 

Validitas kuesioner dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian 

tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur (Umar, 1998). Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan r-hitung dan r-tabel. Nilai r-hitung merupakan hasil 

korelasi jawaban responden pada masing-masing pernyataan di setiap variabel 

yang dianalisis dengan bantuan program SPSS 11.5 for windows dan outputnya 

bernama Corrected Item – Total Correlation. Suatu indikator atau item 

pernyataan dinyatakan valid jika nilai koefisien korelasi (r-hitung) melebihi nilai 

r-tabel (Ghozali, 2005) pada tingkat signifikansi 5 persen dan N sebesar 30, yaitu 

0,361 . Hasil akhir uji validitas kuesioner disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa indikator 6, 11, 18, 20, 26, dan 28 

dihilangkan karena memiliki nilai r-hitung kurang dari r-tabel, sehingga 

dinyatakan tidak valid. Setelah indikator tidak valid dihilangkan, maka diperoleh 

nilai r-hitung baru untuk masing-masing indikator dan meningkatkan nilai 

koefisien korelasi indikator yang lainnya, meskipun reliabilitasnya sudah baik.  

Hasil uji validitas setelah indikator yang tidak valid dihilangkan 

menunjukkan nilai r-hitung setiap indikator variabel pelatihan, komitmen 

organisasi, kompensasi, dan kinerja lebih besar daripada nilai r-tabel. Dengan 
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demikian, indikator yang digunakan oleh masing-masing variabel dinyatakan 

valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. Hasil uji validitas kuesioner 

secara rinci disajikan pada Lampiran III.  

Tabel 5. Hasil Akhir Uji Validitas Kuesioner 

Variabel Indikator r-hitung r-tabel Keterangan 

Pelatihan 

Indikator 1 0,6700 

0,361 Valid 

Indikator 2 0,6289 

Indikator 3 0,4622 

Indikator 4 0,5694 

Indikator 5 0,5846 

Indikator 7 0,4482 

Indikator 8 0,4985 

Indikator 9 0,5580 

Indikator 10 0,5838 

Komitmen 

organisasi 

Indikator 12 0,3673 

0,361 Valid 

Indikator 13 0,3691 

Indikator 14 0,5458 

Indikator 15 0,5383 

Indikator 16 0,6188 

Indikator 17 0,6403 

Indikator 19 0,4408 

Indikator 21 0,4768 

Indikator 22 0,3717 

Kompensasi 

Indikator 23 0,6838 

0,361 Valid 

Indikator 24 0,6611 

Indikator 25 0,4582 

Indikator 27 0,5424 

Indikator 29 0,4252 

Indikator 30 0,4436 

Indikator 31 0,6132 

Indikator 32 0,5140 

Kinerja 

Indikator 33 0,7385 

0,361 Valid 

Indikator 34 0,7438 

Indikator 35 0,7497 

Indikator 36 0,6722 

Indikator 37 0,5877 

Indikator 38 0,6632 

Indikator 39 0,7209 

Indikator 40 0,4575 

Indikator 41 0,4678 

Indikator 42 0,3767 

 

Jika kuesioner telah dinyatakan valid, selanjutnya reliabilitas kuesioner 

tersebut diuji. Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan 

yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran (Umar, 1998). Suatu kuesioner 
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dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas pada 

penelitian ini dilakukan dengan cara one shoot atau pengukuran sekali saja 

dimana kuesioner dibagikan satu kali dan data yang diperoleh langsung dianalisis 

(Ghozali, 2005). 

Reliabilitas kuesioner diuji dengan menggunakan Cronbach Alpha (α). 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbanch 

Alpha lebih besar dari 0,600 (Ghozali, 2005). Perhitungan nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha (α) kuesioner dilakukan dengan bantuan program SPSS 11.5 

for windows. Hasil akhir uji reliabilitas disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Akhir Uji Reliabilitas Kuesioner 

Variabel Cronbach’s Alpha Standar Reliabilitas Keterangan 

Pelatihan 0,8414 

0,600 Reliabel 
Komitmen organisasi 0,7846 

Kompensasi 0,8201 

Kinerja 0,8794 

  

 Nilai koefisien Cronbach’s Alpha semua variabel lebih besar dari 0,600, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian dinyatakan handal atau 

dapat dipercaya sebagai alat ukur. Hasil uji reliabilitas kuesioner secara rinci 

disajikan pada Lampiran III. 

3.7.4 Analisis Structural Equation Modeling 

 Analisis pada penelitian ini melibatkan variabel yang tidak bisa diukur 

secara langsung (variabel laten), yang dibentuk oleh indikator-indikator, sehingga 

teknik analisis yang digunakan adalah pemodelan persamaan struktural 

(Structural Equation Modeling/SEM). SEM merupakan teknik analisis multivariat 

yang dikembangkan guna menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh model-model 
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analisis sebelumnya yang telah digunakan secara luas dalam penelitian statistik, 

seperti analisis regresi, analisis jalur, dan analisis faktor konfirmatori (Hox dan 

bechger, 1998). SEM mampu menggabungkan model pengukuran (analisis faktor 

konfirmatori) dengan model struktural (analisis regresi dan analisis jalur). Adapun 

hal-hal yang membedakan SEM dengan teknik multivariat lainnya (Efferin, 

2008), diantaranya adalah : 

1. SEM membutuhkan lebih dari sekedar perangkat statistik yang didasarkan 

atas regresi biasa dan analisis varian. 

2. SEM selain memberikan informasi tentang hubungan kausal simultan 

diantara variabel-variabelnya, juga memberikan infomrasi tentang muatan 

faktor dan kesalahan-kesalahan pengukuran. 

3. Pada SEM sebuah variabel bebas pada suatu persamaan bisa menjadi variabel 

terikat persamaan lain (multiple interrelated dependence relationships). 

Walaupun demikian, SEM memiliki keterbatasan, yakni tidak dapat 

digunakan untuk menghasilkan model tetapi untuk mengkonfirmasi suatu bentuk 

model. Ghozali dan Fuad (2008) menyatakan bahwa sukses atau tidaknya analisis 

SEM didasari oleh kuatnya teori yang mendukung pembentukan model.  

Analisis SEM pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan software 

LISREL (Linear Structural Relationship) versi 8.51. Analisis pengaruh antar 

variabel penelitian dapat dilihat dari estimasi koefisien struktural dan nilai t dari 

masing-masing parameter. Sebuah variabel memiliki pengaruh yang signifikan 

jika nilai t-hitung lebih besar dari │1,96│, sementara bila nilai t-hitung kurang 

dari │1,96│ maka variabel eksogen tersebut tidak memiliki pengaruh yang nyata 

terhadap variabel endogennya (Ghozali dan Fuad, 2008).  
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Model teoritis yang telah digambarkan pada kerangka pemikiran menjadi 

dasar dalam pengembangan diagram alur (path diagram) yang disajikan pada 

Gambar 3. Selanjutnya, model tersebut dikonversi ke dalam rangkaian persamaan, 

sebagai berikut : 

a. Model Struktural 

η1 = γ11 ξ1 + γ12 ξ2 + ζ1 

η2 = γ21 ξ1 + γ22 ξ2 + β21 η1 + ζ2 

Dimana  

ξ1  : variabel laten eksogen pelatihan, merupakan variabel bebas 

ξ2 : variabel laten eksogen kompensasi, merupakan variabel bebas 

η1 : variabel laten endogen komitmen organisasi, merupakan variabel 

terikat bagi variabel bebas pelatihan (ξ1) dan kompensasi (ξ2) 

η2 : variabel laten endogen kinerja, merupakan variabel terikat bagi 

variabel bebas pelatihan (ξ1), kompensasi (ξ2) dan komitmen 

organisasi (η1) 

γij, βij : muatan faktor dalam membentuk ηi 

ζi : error ηi  

 

b. Model Pengukuran 

Xi = λ(x)ij ξj + δi  

Yi = λ(y)ij ηj + εi 

Dimana 

Xi : variabel indikator X pembentuk variabel laten eksogen (ξi) 

Yi : variabel indikator Y pembentuk variabel laten endogen (ηi) 

λij  : besar (muatan faktor) Xi dalam membentuk ξj atau besar (muatan 

faktor) Yi dalam membentuk ηj 

δi : error (tingkat kesalahan) yang terjadi pada perhitungan peubah Xi 

εi : error (tingkat kesalahan) yang terjadi pada perhitungan peubah Yi 

 

 Variabel teramati atau indikator dari masing-masing variabel laten, yakni 

pelatihan, komitmen organisasi, kompensasi, dan kinerja, diperoleh berdasarkan 

studi pustaka dan pengamatan terhadap pola kerja karyawan pelaksana lapangan 

parkir PT Sumber Aneka Sempana. Menurut Wijanto (2008), pada teknik survei, 

setiap pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mewakili sebuah indikator. 

Indikator dari masing-masing variabel laten diuraikan sebagai berikut : 
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1. Indikator dari variabel laten pelatihan, terdiri dari : 

a. Kemampuan berpikir dan bekerja (X1); 

b. Fokus pada masalah di lapangan (X2); 

c. Kemampuan partisipatif (X3); 

d. Fokus pada tugas yang diemban (X4); 

e. Kemampuan menghadapi pekerjaan baru (X5); 

f. Kemampuan komunikasi (X6); 

g. Mandiri (X7); 

h. Kemampuan mental (X8); dan  

i. Kreatif (X9). 

2. Indikator dari variabel laten kompensasi, terdiri dari : 

a. Upah tetap (X10); 

b. Upah lembur (X11); 

c. Tunjangan (X12); 

d. Fasilitas karyawan (X13) 

e. Hubungan kerja (X14); 

f. Supervisi (X15) 

g. Lingkungan kerja (X16); dan  

h. Pengembangan karir (X17). 

3. Indikator dari variabel laten komitmen organisasi, terdiri dari : 

a. Senang menghabiskan waktu karir di perusahaan (Y1); 

b. Bangga menjadi bagian dari perusahaan (Y2); 

c. Peduli dengan nasib perusahaan (Y3); 

d. Berada di perusahaan karena kebutuhan (Y4); 
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e. Memiliki sedikit pilihan jika meninggalkan perusahaan (Y5) 

f. Sangat kecil kemungkinan meninggalkan perusahaan (Y6) 

g. Loyalitas terhadap perusahaan (Y7); 

h. Mendapat ilmu yang berharga dari perusahaan (Y8); dan 

i. Bertahan di perusahaan karena jenjang karir yang baik (Y9). 

4. Indikator dari variabel laten kinerja, terdiri dari : 

a. Kuantitas kerja (Y10); 

b. Kualitas kerja (Y11); 

c. Waktu penyelesaian pekerjaan (Y12); 

d. Kemampuan bekerja sama (Y13); 

e. Kehadiran di tempat kerja (Y14); 

f. Kedisiplinan (Y15); 

g. Kejujuran (Y16); 

h. Inisiatif (Y17); 

i. Kehandalan (Y18); dan  

j. Pemahaman terhadap tugas (Y19). 

Tahap selanjutnya adalah evaluasi model. Evaluasi pertama, yakni 

penilaian kesesuaian model. Menurut Ghozali dan Fuad (2008), suatu indeks yang 

menunjukkan bahwa model adalah fit tidak memberikan jaminan bahwa model 

memang benar-benar fit. Sebaliknya, suatu indeks fit yang menyimpulkan bahwa 

model adalah sangat buruk, tidak memberikan jaminan bahwa model tersebut 

benar-benar tidak fit. Oleh karena itu, seluruh indeks fit harus dipertimbangkan. 

Ukuran kesesuaian (goodness of fit) model disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Ukuran Kesesuaian Model Struktural 

Indikator Fit Cut-off Value 

χ2 – Chi-Square Diharapkan kecil 

Significance probability ≥ 0,05 

χ2 / df ≤ 5,0 

Goodness of Fit Indices (GFI) 
≥ 0,90                    : good fit 

0,80 ≤ GFI ≤ 0,90 : marginal fit 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
≥ 0,90                    : good fit 

0,80 ≤ GFI ≤ 0,90 : marginal fit 

Normed Fit Index (NFI) ≥ 0,90 

Non-Normed Fit Index (NNFI) ≥ 0,90 

Comparative Fit Index (CFI) ≥ 0,90 

Sumber : Ghozali dan Fuad, 2008 

  

 Evaluasi selanjutnya adalah evaluasi validitas dan reliabilitas indikator-

indikator dari suatu konstruk. Uji validitas merupakan suatu uji yang bertujuan 

untuk menentukan kemampuan suatu indikator dalam mengukur variabel laten, 

sedangkan uji reliabilitas adalah suatu pengujian untuk menentukan konsistensi 

pengukuran indikator-indikator dari suatu variabel laten (Ghozali dan Fuad, 

2008). 

Menurut Ghozali dan Fuad (2008), suatu variabel dikatakan memiliki 

validitas yang baik terhadap konstruk atau variabel latennya jika nilai t muatan 

faktornya (loading factor) lebih besar dari nilai kritis │1,96│. Sementara 

pengukuran reliabilitas dalam SEM dapat dilakukan dengan perhitungan 

composite reliability measure atau sering disebut construct reliability. Reliabilitas 

komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
(∑ 𝑠𝑡𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

(∑ 𝑠𝑡𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 +  ∑ 𝑒𝑗
 

Dimana std. loading (standardized loadings) dapat diperoleh secara langsung dari 

keluaran program LISREL, dan ej adalah measurement error untuk setiap 

indikator atau variabel teramati (Fornel dan Larker dalam Wijanto, 2008). Hair et 
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al. dalam Wijanto (2008) menyatakan bahwa konstruk atau variabel dikatakan 

memiliki reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability lebih besar atau sama 

dengan 0,70. 



48 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penerapan Kerangka Pemikiran pada Model Struktural
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IV.  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah dan Perkembangan PT Sumber Aneka Sempana 

 PT Sumber Aneka Sempana merupakan salah satu perusahaan yang 

mengkhususkan diri di bidang jasa perparkiran. PT Sumber Aneka Sempana yang 

beralamat di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81, Kompleks THR Lokasari, 

Jakarta Barat ini berdiri pada tanggal 27 Juni 1985 di Jakarta berdasarkan Akta 

Notaris Kartini Mulyadi, SH Nomor 122 tertanggal 27 Desember 1984 yang telah 

diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI Nomor 53 tertanggal 2 Juli 1985.  

 Konsep perparkiran yang tertib, aman dan nyaman dengan petugas yang 

ramah sudah menjadi komitmen jajaran manajemen dan karyawan PT Sumber 

Aneka Sempana. Kepekaan terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang 

prima disertai dengan kesiapan sikap kreatif dan inovatif mendorong PT Sumber 

Aneka Sempana untuk terus menyempurnakan layanannya, yang pada akhirnya 

menuntun perusahaan menjadi pionir dalam pengembangan dan penerapan 

komputerisasi operasional perparkiran di Indonesia.  

Standar operasional dan prosedur, perangkat keras dan perangkat lunak 

beserta jaringan interkoneksinya, ditambah dengan kualitas sumber daya manusia, 

komitmen manajemen perusahaan dan berbagai aspek terkait lainnya dirangkum 

dalam suatu sistem perparkiran yang diberi nama “Solution for Automatic System 

Parking” atau dikenal dengan SAS Parking. Berpijak pada kebutuhan dan kondisi 

lapangan operasional, maka aplikasi SAS Parking dapat dibagi menjadi dua versi 

utama, yaitu online system dan offline system. Kedua sistem tersebut dapat dipilih 



50 
 

sesuai dengan keadaan faktual lokasi parkir yang bersangkutan. Masing-masing 

sistem mempunyai karakteristik dan penanganan sendiri. 

 Adapun perparkiran yang telah dan sedang dikelola oleh PT Sumber 

Aneka Sempana hingga saat ini, antara lain Gedung Gajah Mada Plaza, Kompleks 

THR Lokasari, Cikini Pasar Kembang, Rumah Sakit UKI-Cawang, Ciputat Indah 

Permai, Pondok Cabe Mutiara, Gelora Bung Karno Senayan, Mega Mall Ciputat, 

dan Rawamangun Square. Sejak tanggal 1 Januari 1995 areal perparkiran Gajah 

Mada Plaza mendapat kesempatan pertama untuk operasional pengelolaan 

perparkiran dengan sistem komputerisasi online. Disamping pengelolaan parkir di 

kawasan tersebut, PT Sumber Aneka Sempana juga melakukan kerjasama operasi 

(joint operation) dan advisor pengelolaan parkir di kompleks gedung perkantoran 

dan pertokoan, antara lain Kompleks Harmoni Plaza, Pertokoan Mangga Dua,   

PT PELNI Indonesia, dan Malioboro Hotel. 

 

4.2 Visi dan Misi PT Sumber Aneka Sempana 

 Tim inti manajemen PT Sumber Aneka Sempana merupakan perpaduan 

semua unsur yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam mengelola bisnis 

perparkiran, khususnya di bidang operasional dan pengelolaan sumber daya 

manusia. Sebagai perusahaan yang setia menekuni bidang layanan perparkiran, 

PT Sumber Aneka Sempana mempunyai visi dan misi sebagai berikut : 

1. Visi 

“Menjadi pengelola perparkiran yang handal dalam lingkungan pasar global 

melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem 

operasional secara konsisten dan berkesinambungan”. 
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2. Misi 

Sebagai upaya untuk mewujudkan visinya, maka dirumuskan misi          

perusahaan sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa perparkiran dengan 

konsep perparkiran yang aman, tertib dan nyaman yang ditunjang dengan 

pekerja yang ramah; 

b. Menjaga keseimbangan hubungan timbal balik dengan properti termasuk 

didalamnya dengan pihak eksternal dan pekerja; 

c. Memberikan solusi maksimal bagi peningkatan citra dan kualitas 

pelayanan dari pemilik properti; 

d. Memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada manajemen properti, 

meliputi peningkatan perolehan pendapatan parkir dan peningkatan mutu 

parkir; dan 

e. Menciptakan kontribusi positif kepada masyarakat luas melalui 

peningkatan kinerja dan ekspansi usaha, serta perluasan peluang tenaga 

kerja Indonesia. 

 

4.3 Struktur Organisasi PT Sumber Aneka Sempana 

 Struktur organisasi dapat memperjelas pembagian tugas dan pekerjaan, 

sehingga mempermudah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Disamping 

itu, struktur organisasi berfungsi untuk meminimalisasi tindakan penyimpangan-

penyimpangan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. 

Struktur organisasi PT Sumber Aneka Sempana disajikan pada Gambar 4. 

Direktur Utama membawahi Direktur Keuangan, Direktur Operasional dan 
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Direktur Human Resources Development. Pada tingkat selanjutnya diduduki oleh 

branch manager, yang bertugas memimpin di suatu wilayah kerja tertentu. branch 

manager membawahi staf administrasi dan staf operasi. Staf administrasi bertugas 

melaksanakan pekerjaan administrasi harian, sedangkan staf operasional bertugas 

memimpin, mengawasi dan melaksanakan pekerjaan harian. Staf operasi 

membawahi kepala pintu, pengawas parkir, juru pintu, dan juru parkir. Tugas 

kepala pintu, pengawas parkir, juru pintu, dan juru parkir diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Kepala Pintu  

a. Menyiapkan peralatan untuk juru pintu dan juru parkir 

b. Menyetor uang parkir kepada staf administrasi 

c. Membantu staf operasi dalam mengatasi masalah yang terjadi di pintu 

d. Membantu staf operasi mengatur penempatan petugas 

e. Memberikan teguran kepada juru pintu dan juru parkir yang melakukan 

kesalahan 

f. Menggantikan petugas yang istirahat 

2. Pengawas Parkir  

a. Komandan operasional 

b. Memberikan apel sebelum dan setelah bertugas 

c. Mengawasi pelaksanaan tugas juru pintu dan juru parkir 

d. Membantu penyelesaian masalah parkir  

e. Mencatat kejadian di buku jurnal 

f. Bertindak sebagai juru pintu atau juru parkir jika karyawan berhalangan 

hadir 
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3. Juru Pintu  

a. Juru pintu masuk memberikan tiket masuk kepada pengendara yang 

masuk area parkir 

b. Melaporkan setiap kendaraan khusus yang tidak menggunakan tiket 

masuk kepada pos pintu keluar dan staf operasi 

c. Juru pintu keluar menerima tiket dari pengendara dan menerima 

pembayaran biaya parkir sesuai dengan yang tertera di monitor 

d. Mencatat laporan dari pintu masuk kendaraan tanpa tiket 

e. Bila tiket tanda masuk hilang, maka juru pintu wajib mencatat identitas 

pengendara dan memeriksa surat-surat kendaraan lalu melapor ke staf 

operasi 

f. Mencatat di monitoring masalah-masalah yang terjadi pada saat kerja, 

baik di pintu masuk maupun pintu keluar 

4. Juru Parkir 

a. Mengatur lalu lintas yang melewati jalur penempatan agar lancar 

b. Membantu memarkirkan kendaraan agar parkir sesuai dengan marka 

parkir 

c. Mengawasi kendaraan yang parkir dan keluar 

d. Mencatat nomor polisi kendaraan yang parkir pada wilayah kerjanya 

e. Melaporkan bila ada kendaraan yang bermasalah ke staf operasi 

f. Mencatat di monitoring bila kendaraan parkir tidak sesuai standar, 

misalnya kaca spion tidak ada, body mobil tergores, dan sebagainya 

g. Wajib apel untuk melaporkan kejadian-kejadian dan masalah-masalah 

pada waktu kerja 
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Gambar 4. Struktur Organisasi PT Sumber Aneka Sempana 

 

4.4 Sumber Daya Manusia PT Sumber Aneka Sempana 
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karyawan pelaksana lapangan, teknisi, tukang, dan driver. Komposisi karyawan 

berdasarkan jabatan disajikan pada Tabel 8. Penerimaan karyawan dilakukan 

dengan sistem perjanjian (kontrak) kerja, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Komposisi 

karyawan dapat berubah secara dinamis sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Tabel 8. Komposisi Karyawan PT Sumber Aneka Sempana THR Lokasari  

Jabatan Jumlah 

General Manager 1 

Staf Administrasi 6 

Staf Operasi 5 

Teknisi 1 

Tukang 2 

Driver 1 

Kepala Pintu 3 

Pengawas Parkir 4 

Juru Pintu 40 

Juru Parkir 21 

Harian Lepas 18 

Sumber : PT Sumber Aneka Sempana, 2011 

Status karyawan PKWT adalah karyawan tidak tetap (kontrak). PKWT 

dapat diadakan paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 

jangka waktu paling lama satu tahun. Sementara pekerjaan waktu tidak tertentu 

bersifat tetap dan tidak dibatasi waktu, maka status karyawan PKWTT adalah 

karyawan tetap. Selain itu, juga terdapat karyawan Harian Lepas yang berfungsi 

sebagai “bantuan”, dimana dipekerjakan hanya pada waktu tertentu sesuai 

kebutuhan wilayah kerja.  

4.4.2 Sistem Pengupahan 

 Upah karyawan pelaksana lapangan PT Sumber Aneka Sempana 

ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Direksi. Upah tetap (upah pokok dan 
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tunjangan tetap) ditentukan berdasarkan status karyawan, klasifikasi jabatan, 

keahlian, dan masa kerja.  

Jumlah minimum dari komponen penyusun upah tersebut disesuaikan 

dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) pada tahun 2011 untuk wilayah 

Jakarta sebesar Rp 1.290.000 per bulan. Pembayaran upah karyawan dilakukan 

secara bulanan. Khusus untuk karyawan Harian Lepas, besar upah ditentukan oleh 

perusahaan dan pembayarannya dilakukan secara mingguan tiap, disesuaikan 

dengan kondisi wilayah kerja masing-masing. Jika karyawan Harian Lepas tidak 

bekerja maka upah tidak dibayarkan. Upah ini disebut juga upah tidak tetap, yang 

dibayarkan sesuai dengan kehadiran.   

Tunjangan tetap diterima oleh karyawan secara tetap jumlahnya dan 

teratur pembayarannya setiap bulan, sedangkan tunjangan tidak tetap jumlahnya 

dikaitkan oleh kehadiran. Tunjangan tetap yang diterima karyawan adalah 

tunjangan jabatan, sedangkan tunjangan tidak tetap yang diterima karyawan 

adalah tunjangan kehadiran. 

Tunjangan lainnya berupa tunjangan hari raya yang diberikan setiap satu 

tahun sekali sebesar satu kali gaji pokok. Selain tunjangan berupa uang, 

perusahaan juga memberikan kompensasi tidak langsung lainnya, seperti cuti dan 

ijin bekerja. Cuti dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu cuti tahunan, cuti 

haid, cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti keguguran. Sementara karyawan 

diijinkan meninggalkan pekerjaan pada waktu karyawan sendiri kawin, 

menyunatkan anak, membaptis, mengawinkan anak, anggota keluarga meninggal 

dunia, istri melahirkan, dan anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.  
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Upah lembur diberikan oleh perusahaan jika karyawan melakukan 

pekerjaan diluar jam kerja. Perhitungan upah lembur dibayar berdasarkan pada 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

Kep-102/MEN/VI/2004 dengan perhitungan sebagai berikut : 

1. Indeks upah lembur per jam pada hari biasa : 

Jam I =  1/173 x upah tetap sebulan x 11/2 

Jam II =  1/173 x upah tetap sebulan x 2 

2. Indeks upah lembur per jam pada hari Libur resmi pemerintah (bila harus) : 

Per jam  =  1/173 x upah tetap sebulan x 2 

3. Lembur istimewa hanya diberikan bagi karyawan yang bekerja pada tanggal 1 

Januari dan pada hari pertama dan kedua Lebaran Idul Fitri, dengan indeks : 

Per jam  =  1/173 x upah tetap sebulan x 2 (ditambah uang transport) 

PT Sumber Aneka Sempana juga memiliki program proteksi dengan 

mengasuransikan karyawan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek), yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan 

jaminan hari tua. Selanjutnya, dalam hal pelayanan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan (JPK) karyawan, perusahaan bekerjasama dengan asuransi yang setara 

dengan program JPK Jamsostek sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi 

karyawan. 

4.4.3 Fasilitas Penunjang Kesejahteraan Karyawan 

Fasilitas yang diterima karyawan pelaksana lapangan parkir dapat dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu fasilitas untuk bekerja dan fasilitas yang dapat digunakan 

diluar jam kerja. Perusahaan menyediakan perlengkapan dan sarana kerja sesuai 

dengan kebutuhan. Seluruh karyawan diberikan pakaian kerja, terdiri dari satu stel 
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pakaian seragam, ikat pinggang, dasi, topi, dan tali koor berikut peluit. Pakaian 

kerja ini bertujuan untuk serta menumbuhkan kesan lebih baik dan memudahkan 

pengunjung untuk mengenali karyawan lapangan yang bertugas.  

Pakaian tersebut merupakan inventaris perusahaan yang harus 

dikembalikan apabila karyawan tidak lagi bekerja pada perusahaan. Khusus untuk 

karyawan Juru Parkir dilengkapi dengan papan jalan dan laporan monitoring yang 

berguna untuk mencatat nomor polisi kendaraan yang parkir di pos tersebut. 

Sementara fasilitas yang dapat digunakan diluar jam kerja, antara lain musholla, 

kamar mandi dan ruang istirahat karyawan yang dilengkapi dengan loker untuk 

masing-masing karyawan. 

4.4.4 Ketentuan Hari dan Jam Kerja 

Setiap karyawan diwajibkan untuk masuk kerja setiap hari sesuai dengan 

waktu kerja yang ditentukan baginya, kecuali telah mendapat izin/persetujuan 

tertulis dari atasan langsung. Karyawan PKWTT/tetap dan karyawan 

PKWT/kontrak memiliki enam hari kerja dengan hari libur tidak bersamaan, 

mengingat pekerjaan pelayanan tanpa ada hari libur, sedangkan karyawan Harian 

Lepas maksimal memiliki lima hari kerja dalam seminggu.  

Jam kerja karyawan adalah tujuh jam kerja, tidak termasuk waktu istirahat 

satu jam per shift. Jam kerja terbagi dalam tiga shift, yaitu pukul 07.00 – 15.00, 

15.00 – 23.00 dan 23.00 – 07.00 WIB. Karena sifat pekerjaan yang berlangsung 

secara terus menerus, maka pelaksanaan istirahat kerja dalam shift dilakukan 

secara bergiliran dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada atasannya dan 

rekan sekerjanya dimana karyawan ditugaskan. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya kekosongan pos kerja saat karyawan hendak beristirahat. 
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4.4.5 Peraturan Kerja 

Peraturan kerja yang ditetapkan pada PT Sumber Aneka Sempana 

bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan ketertiban dalam bekerja. Setiap 

karyawan harus sudah hadir di tempat kerja lima belas menit sebelum waktu 

bertugas yang telah ditentukan dengan memakai pakaian seragam sesuai ketentuan 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, karyawan wajib mengikuti apel 

untuk mendapatkan pengarahan dan instruksi-instruksi dari atasan atau supervisor. 

Setiap karyawan wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan time 

card, baik pada waktu datang maupun selesai bekerja yang dilakukan sendiri dan 

tidak boleh diwakilkan. Karyawan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

dapat diterima oleh perusahaan maka dianggap mangkir (absen). Apabila 

karyawan mangkir selama lima hari kerja berturut-turut dan tidak datang setelah 

dipanggil dua kali akan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau dinyatakan 

telah mengundurkan diri. 

Karyawan yang melakukan pelanggaran ringan terhadap tata tertib kerja, 

seperti terlambat atau tidur saat jam kerja, akan diberikan surat peringatan I. Jika 

masih mengulangi pelanggaran ringan atau melakukan pelanggaran sedang, 

seperti bertindak tidak sopan dengan pengunjung, karyawan akan diberikan surat 

peringatan II. Selanjutnya, bagi karyawan yang telah melakukan pelanggaran 

berat atau telah diberikan surat peringatan ketiga/terakhir masih melakukan 

pelanggaran lagi, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja (PHK).  

  



60 
 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Karakteristik Responden 

Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya 

manusia, yakni orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan 

usaha kepada organisasi agar suatu organisasi dapat tetap mempertahankan 

eksistensinya. Setiap manusia memiliki karakteristik individu yang berbeda antara 

yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini akan mempengaruhi persepsi 

seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi 

penentuan tingkah laku anggota organisasi selanjutnya. 

Data yang berhasil dikumpulkan pada rentang waktu penelitian yang telah 

ditentukan adalah 86 responden. Seluruh responden merupakan karyawan 

pelaksana lapangan parkir di lingkungan PT Sumber Aneka Sempana. Berbagai 

keputusan yang dihasilkan oleh 86 responden tersebut atas persepsinya terhadap 

pelatihan, komitmen kepada organisasi, kompensasi, serta pengaruhnya terhadap 

kinerja sangat tergantung pada keadaan dan pengalaman responden yang 

tercermin dari karakteristiknya. Oleh karena itu, perlu penelaahan terhadap 

karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, status 

pernikahan, status karyawan, masa kerja, dan jabatan. 

5.1.1 Jenis Kelamin 

 Hasibuan (2010) menyatakan bahwa jenis kelamin harus diperhatikan 

terkait dengan sifat pekerjaan, waktu mengerjakan dan peraturan perburuhan.  

Hampir seluruh (97,7%) responden berjenis kelamin pria. Hal ini disebabkan oleh 

kebijakan perusahaan dalam proses rekrutmen karyawan yang memprioritaskan 
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pria. Pekerjaan yang berat dan adanya ketentuan shift malam bagi karyawan 

dinilai kurang pantas jika dijabat oleh wanita.  

Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (n) Persentase (%) 

Pria 84 97,7 

Wanita 2 2,3 

Total 86 100,0 

 

Walaupun demikian, bukan berarti wanita tidak bisa bekerja sebagai 

karyawan di perusahaan. Pada penelitian ini ditemukan 2 orang (2,3%) responden 

berjenis kelamin wanita. Karyawan wanita dalam hal ini memiliki beberapa 

keistimewaan, yaitu tidak bekerja pada shift malam dan hanya bertugas sebagai 

juru pintu. Jenis kelamin responden disajikan pada Tabel 9. 

5.1.2 Usia 

Usia adalah lama waktu hidup seseorang sejak dilahirkan. Menurut 

Rhodes dalam Supriyono (2006), usia merupakan salah satu faktor demografi 

yang mempengaruhi diferensiasi tenaga kerja dalam sikap dan perilaku. Usia pada 

penelitian ini dibagi dalam lima kategori, yaitu usia ≤ 20 tahun, 21-30 tahun, 31-

40 tahun, 41-50 tahun, dan > 50 tahun. Usia responden disajikan pada Tabel 10.  

Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah (n) Persentase (%) 

≤ 20 Tahun 7 8,1 

21-30 Tahun 53 61,6 

31-40 Tahun 12 14,0 

41-50 Tahun 10 11,6 

> 50 Tahun 4 4,7 

Total 86 100,0 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas (61,6%) responden berada 

pada rentang usia 21-30 tahun. Bila dikaitkan dengan tahapan siklus hidup, usia 
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21-30 tahun adalah masa awal dalam mulai bekerja. Usia 31-40 tahun adalah 

masa kedewasaan untuk berkarir dengan baik, kemudian usia 41-50 tahun adalah 

masa puncak dalam karir seseorang, dan usia 50 tahun keatas adalah masa 

mempersiapkan diri menghadapi pensiun (Martiningsih, 2007). Hal ini berarti 

perusahaan merekrut karyawan usia produktif yang relatif masih dapat 

dikembangkan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih optimal. Disamping itu, 

perusahaan memprioritaskan karyawan muda karena lebih fleksibel dalam 

menghadapi perubahan-perubahan kondisi pekerjaan di lapangan daripada 

karyawan tua, sedangkan karyawan tua umumnya memiliki komitmen yang lebih 

tinggi daripada karyawan muda, sesuai dengan pendapat Supriyono (2006). 

Perbedaan ini mengakibatkan kinerja keduanya menjadi berbeda. 

5.1.3 Tingkat Pendidikan 

 Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan 

seseorang untuk dapat mengerjakan atau menjabat suatu jabatan, karena dengan 

latar belakang pendidikan tersebut dianggap seseorang akan mampu menjabat 

suatu jabatan tertentu (Hasibuan, 2010). Tingkat pendidikan dibagi menjadi lima 

kategori, yaitu SD, SMP, SMA, D3, dan S1. Namun, hasil penelitian 

menunjukkan tidak terdapat karyawan yang berpendidikan S1, sehingga pada 

penyajian data tingkat pendidikan S1 dihilangkan. Tingkat pendidikan responden 

disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah (n) Persentase (%) 

SD/Sederajat 2 2,3 

SMP/Sederajat 5 5,8 

SMA/Sederajat 77 89,5 

D3/Akademi 2 2,3 

Total 86 100,0 
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Mayoritas (87,3%) responden memiliki latar belakang pendidikan 

SMA/sederajat. Hal ini terkait dengan upaya perusahaan untuk merekrut 

karyawan pada usia produktif. Karyawan yang memiliki pendidikan rendah 

(SMP/sederajat kebawah) adalah karyawan yang sudah mengabdi lebih lama 

daripada karyawan lain dan telah banyak memberikan kontribusi pada perusahaan. 

Karena umur karyawan ini sudah memasuki masa pensiun, maka perusahaan 

berusaha untuk mempertahankan karyawan yang bersangkutan hingga mengakhiri 

masa kerjanya pada perusahaan. Disisi lain, rendahnya tingkat pendidikan 

karyawan berkaitan dengan tingkat keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan 

pelaksana lapangan yang relatif mudah. Namun, rendahnya tingkat pendidikan 

harus diwaspadai karena akan berpengaruh pada kinerja karyawan itu sendiri.  

5.1.4 Status Pernikahan 

 Pernikahan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang 

menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara keduanya maupun 

turunannya. Status pernikahan pada penelitian ini dikelompokkan dalam dua 

kategori, yaitu menikah dan belum menikah. Komposisi status pernikahan 

responden disajikan pada Tabel 12. 

Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

Status Pernikahan Jumlah (n) Persentase (%) 

Menikah 42 48,8 

Belum Menikah 44 51,2 

Total 86 100,0 

 

 Persentase tertinggi (51,2%) responden belum menikah, sementara 48,1% 

responden lainnya sudah menikah. Pernikahan akan memaksa peningkatan 

tanggung jawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang tetap menjadi lebih 
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berharga dan penting. Latar belakang status pernikahan ini diharapkan dapat 

memberikan persepsi yang beragam terhadap pelatihan, komitmen kepada 

organisasi, kompensasi, dan kinerja karyawan. 

5.1.5 Status Kerja 

 Status kerja responden terbagi dalam tiga kategori, yaitu karyawan 

PKWTT/tetap, karyawan PKWT/kontrak, dan karyawan Harian Lepas. Status 

kerja karyawan akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis karyawan, yang 

selanjutnya akan meningkatkan komitmen kepada organisasi dan kinerja 

karyawan. Status kerja responden disajikan pada Tabel 13. 

Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kerja  

Status Kerja Jumlah (n) Persentase (%) 

PKWTT/Tetap 16 18,6 

PKWT/Kontrak 52 60,5 

Harian Lepas 18 20,9 

Total 86 100,0 

 

 Mayoritas (60,5%) responden merupakan karyawan PKWT/kontrak, 

sisanya adalah karyawan PKWTT/tetap (18,6%) dan karyawan Harian Lepas 

(20,9%). Komposisi status kerja karyawan tergantung pada kebutuhan perusahaan 

di wilayah kerja tertentu. Perubahan status kerja karyawan (Harian Lepas menjadi 

PKWT/kontrak atau PKWT/kontrak menjadi PKWTT/tetap) tidak hanya didasari 

pada lamanya karyawan bekerja di perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan 

kinerja, tingkat kedisiplinan, dan jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan.  

5.1.6 Masa Kerja  

 Masa kerja menunjukkan berapa lama seseorang bekerja pada masing-

masing pekerjaan atau jabatan. Masa kerja dibagi dalam empat kategori, yaitu 
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masa kerja < 1 tahun, 1-5 tahun, 6-10 tahun, dan > 10 tahun. Masa kerja 

responden disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah (n) Persentase (%) 

< 1 Tahun 30 34,9 

1-5 Tahun 37 43,0 

6-10 Tahun 2 2,3 

> 10 Tahun 17 19,8 

Total 86 100,0 

  

Mayoritas (77,9%) responden bekerja kurang dari lima tahun atau belum 

lama bekerja di PT Sumber Aneka Sempana. Hal ini terkait dengan sistem 

rekrutmen karyawan yang menggunakan sistem kontrak untuk karyawan baru. 

Oleh karena itu, sebagian besar kelompok ini terdiri dari karyawan 

PKWT/kontrak. Sementara responden yang bekerja lebih dari 10 tahun (19,8%) 

seluruhnya merupakan karyawan PKWTT/tetap. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Rumengan (2009) yang menyatakan bahwa status kerja sangat 

dipengaruhi oleh lamanya masa kerja karyawan dalam suatu organisasi.  

5.1.7 Tingkat Jabatan 

 Tingkat jabatan responden terdiri dari kepala pintu, pengawas parkir, juru 

pintu, dan juru parkir. Seperti halnya status kerja, jumlah karyawan pelaksana 

lapangan menurut jabatan juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 

wilayah kerja. Tingkat jabatan responden disajikan pada Tabel 15. 

Responden yang menjabat sebagai Juru Pintu (46,5%) dan Juru Parkir 

(45,3%) pada penelitian ini memiliki jumlah yang hampir sama. Luasnya lahan 

parkir (Lampiran I) menyebabkan kebutuhan jumlah karyawan juru pintu dan juru 

parkir pada wilayah kerja Kompleks THR Lokasari cukup tinggi. Sementara 
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kepala pintu (3,5%) dan pengawas parkir (4,7%) berjumlah sedikit, karena tugas 

pengawasan yang dilakukannya bekerja sama dan berkoordinasi dengan staf 

operasional.  

Tabel 15. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan 

Tingkat Jabatan Jumlah (n) Persentase (%) 

Kepala Pintu 3 3,5 

Pengawas Parkir 4 4,7 

Juru Pintu 40 46,5 

Juru Parkir 39 45,3 

Total 86 100,0 

  

5.2 Hasil Analisis Rentang Kriteria  

 

 Persepsi adalah suatu proses dimana individu-individu mengorganisasikan 

dan menafsirkan kesan inderanya untuk memberi makna pada lingkungannya. 

Persepsi tiap orang dapat berbeda-beda karena persepsi seseorang sangat oleh 

keinginan dari individu tersebut. Dengan demikian, persepsi merupakan proses 

yang bersifat subjektif. Walaupun perusahaan cenderung mengkondisikan hal 

yang relatif sama pada tiap karyawan, namun persepsi karyawan terhadap 

pelatihan, komitmen organisasi, kompensasi, dan kinerja dapat berbeda-beda. 

Persepsi tiap karyawan tentang apa yang diberikan oleh perusahaan akan 

dijadikan dasar bagi penentuan tingkah laku selanjutnya. 

Persepsi responden tentang variabel pelatihan, komitmen organisasi, 

kompensasi, dan kinerja dapat diketahui melalui analisis rentang kriteria terhadap 

setiap pernyataan yang diajukan melalui kuesioner. Kriteria persepsi yang 

digunakan pada penelitian ini meliputi sangat tidak baik, tidak baik, cukup baik, 

baik, dan sangat baik.   
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5.2.1 Persepsi Responden terhadap Pelatihan  

Setiap karyawan memiliki pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar 

belakang pendidikan yang heterogen, yang dibawanya ke dalam perusahaan. Oleh 

karena itu, kegiatan orientasi dan pelatihan senantiasa diperlukan setelah proses 

seleksi, penerimaan dan penempatan kerja karyawan. Menurut Nawawi (2008), 

kedua kegiatan yang berangkai tersebut untuk pekerja jenjang bawah disebut 

pelatihan.  

Pelatihan berarti proses memberikan bantuan bagi karyawan untuk 

menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu atau membantu untuk 

memperbaiki kekurangannya dalam melaksanakan pekerjaan, agar mampu 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar 

perusahaan. Pengetahuan merupakan unsur pokok bagi setiap karyawan untuk 

merubah perilakunya dalam mengerjakan sesuatu. Semakin tinggi tingkat 

pengetahuan karyawan, maka akan semakin mudah mengikuti perubahan sesuai 

dengan tugasnya. Sementara keterampilan diperlukan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan baru (Mangkuprawira, 2009).  

PT Sumber Aneka Sempana secara khusus tidak memiliki pusat pelatihan 

bagi karyawan pelaksana lapangan parkir. Pelatihan selama ini dilakukan melalui 

pengarahan (coaching) sambil melaksanakan pekerjaan sehari-hari atau berdiskusi 

secara spontan dengan supervisor yang sudah berpengalaman. Pelatihan ini 

umumnya diarahkan bagi para karyawan yang kurang terampil dan juga berlaku 

bagi karyawan baru atau karyawan yang baru dipromosikan yang tidak memiliki 

keahlian dan kemampuan dibidang baru, agar menjadi lebih kompeten dalam 

pekerjaannya.  
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Pelatihan dalam penelitian ini ditinjau dari sisi manfaat, yakni kemampuan 

yang diperoleh karyawan pelaksana lapangan parkir setelah mengikuti pelatihan, 

menggunakan teori Campbell dalam Riduwan (2006) dan Davis dalam Riduwan 

(2006). Manfaat dari pelatihan ini menitikberatkan pada keterampilan dan 

pengetahuan karyawan dalam menjalankan tugasnya, meliputi bidang customer 

relation dan traffic management. 

Customer relation berarti kemampuan karyawan melayani pengunjung 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di perusahaan, 

sedangkan traffic management berarti kemampuan karyawan mengatur kelancaran 

lalu lintas di areal parkir pos kerjanya. Selain itu, karyawan yang menjabat Juru 

Pintu keatas juga diberikan pelatihan menggunakan komputer, mengingat SAS 

Parking di Kompleks THR Lokasari telah offline system. Walaupun setiap 

karyawan diberikan pelatihan dengan materi dan metode yang sama, namun efek 

dari pelatihan tersebut dapat berbeda antara karyawan yang satu dengan karyawan 

yang lain. Hasil analisis persepsi responden terhadap pelatihan disajikan pada 

Tabel 16.  

Tabel 16. Persepsi Responden terhadap Pelatihan 

Indikator 
Frekuensi Jawaban Skor 

Rataan 
Kriteria 

STS TS CS S SS 

Kemampuan berpikir dan 

bekerja 
1 3 19 48 15 3,85 Baik  

Fokus pada masalah di lapangan 0 0 17 49 20 3,47 Baik 

Kemampuan partisipastif 0 1 19 44 22 4,01 Baik 

Fokus pada tugas yang diemban 1 1 11 37 36 4,23 Sangat Baik 

Kemampuan menghadapi 

pekerjaan baru 
0 3 18 48 17 3,92 Baik 

Kemampuan komunikasi 0 8 19 45 14 3,76 Baik 

Mandiri 1 1 13 45 26 4,09 Baik 

Kemampuan mental 0 0 18 33 35 4,20 Baik 

Kreatif 0 0 10 43 33 4,27 Sangat Baik 

Nilai Skor Rata-Rata  4,04 Baik 

 



69 
 

Persepsi responden secara umum terhadap efek pelatihan yang diadakan 

oleh perusahaan adalah baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan merupakan 

kegiatan yang penting untuk dilakukan. Hanya saja, bagi beberapa responden, 

pelatihan bukan merupakan suatu keharusan, tetapi dipandang perlu untuk 

meningkatkan kemampuan agar dapat bekerja lebih baik.  

Sebagai karyawan tingkat operasional yang secara langsung harus 

mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan (Hasibuan, 

2010), keberhasilan karyawan pelaksana lapangan parkir dalam melakukan 

tugasnya sangat menentukan penilaian pengunjung terhadap perusahaan. Pelatihan 

bagi karyawan, dalam hal ini, mampu meningkatkan pemahaman karyawan 

mengenai tugas dan tanggung jawab yang diembannya, serta mengembangkan 

kreativitas karyawan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan persepsi sangat baik 

yang diungkapkan oleh responden terhadap pernyataan “pelatihan dapat 

meningkatkan perhatian saya kepada tugas dan tanggung jawab yang diemban” 

dan “pelatihan dapat mengembangkan kreativitas saya saat bekerja di lapangan”.  

 Pelatihan juga dapat mengasah kemampuan karyawan dalam menghadapi 

berbagai tantangan pekerjaan di lapangan. Hal ini berkaitan dengan pernyataan 

“pelatihan memusatkan perhatian saya terhadap masalah-masalah yang dihadapi 

di lapangan” dan “pelatihan memacu kemampuan mental berpikir saya dalam 

menghadapi masalah di lapangan”, yang dipersepsikan baik oleh responden. 

Sebagaimana ungkapan Simamora (1999) yang menyatakan bahwa dalam 

pelatihan diciptakan suatu lingkungan dimana para karyawan dapat memperoleh 

atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik 

yang berkaitan dengan pekerjaan. Persepsi baik juga disampaikan oleh responden 
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berkaitan dengan pernyataan “pelatihan membuat saya mampu mengembangkan 

cara berpikir dan bekerja yang baik”. Menurut responden, pelatihan mampu 

menuntun proses berpikir agar dapat bekerja lebih baik sesuai dengan SOP yang 

berlaku di perusahaan. 

 Namun, sebagian responden berpendapat bahwa pelatihan belum cukup 

untuk membuat karyawan mampu bekerja mandiri. Hal ini diwujudkan dengan 

persepsi baik dari responden terhadap pernyataan “pelatihan membuat saya 

mampu berpikir dan bekerja mandiri”. Oleh karena itu, pengawasan dari atasan 

tetap dibutuhkan agar mutu kerja yang dihasilkan menjadi lebih baik.  

 Sementara dalam hal kemampuan bekerja pada kondisi baru yang 

digambarkan dengan pernyataan “pelatihan memberikan kesempatan kepada saya 

untuk mengetahui dan terlibat pada pekerjaan baru”, responden mempersepsikan 

baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno (2011) yang menyatakan bahwa 

pelatihan dapat membantu mengurangi rasa takut dalam menghadapi tugas-tugas 

baru. Melalui perpindahan pos kerja, karyawan diajarkan untuk mengasah 

kemampuannya dalam menghadapi kondisi pekerjaan baru, misalnya juru parkir 

pos motor dipindahkan ke pos mobil atau juru pintu pos masuk dipindahkan ke 

pos keluar yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Pernyataan “pelatihan 

dapat meningkatkan kemampuan partisipasi saya dalam volume pekerjaan” yang 

dipersepsikan baik oleh responden turut mendukung kondisi tersebut.  

 Pernyataan “pelatihan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi saya” 

juga dipersepsikan baik oleh responden. Komunikasi perlu dibangun, baik dengan 

rekan kerja, atasan, maupun dengan pengunjung, untuk meminimalisasi terjadinya 

kesalahpahaman diantara pihak-pihak tersebut. Dalam hal mengelola hubungan 
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baik dengan pengunjung, karyawan senantiasa dilatih untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan, sesuai dengan falsafah pelayanan PT Sumber Aneka Sempana, 

yaitu sopan, senyum, salam, sapa, say thanks, dan sabar (6S).  

Tabel 17. Persepsi terhadap Pelatihan berdasarkan Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Nilai Skor Rata-Rata Kriteria 

Jenis Kelamin Pria 4,04 Baik 

 Wanita 3,94 Baik 

Usia ≤ 20 Tahun 4,28 Sangat Baik 

 21-30 Tahun 4,05 Baik 

 31-40 Tahun 4,14 Baik 

 41-50 Tahun 3,79 Baik 

 > 50 Tahun 3,86 Baik 

Tingkat Pendidikan SD/Sederajat 4,22 Sangat Baik 

 SMP/Sederajat 4,15 Baik 

 SMA/Sederajat 4,03 Baik 

 D3/Akademi 3,94 Baik 

Status Pernikahan Menikah 4,03 Baik 

 Belum Menikah 4,04 Baik 

Status Kerja PKWTT/Tetap 3,89 Baik 

 PKWT/Kontrak 4,02 Baik 

 Harian Lepas 4,22 Sangat Baik 

Masa Kerja < 1 Tahun 4,14 Baik 

 1-5 Tahun 4,03 Baik 

 6-10 Tahun 3,78 Baik 

 > 10 Tahun 3,90 Baik 

Tingkat Jabatan Kepala Pintu 4,11 Baik 

 Pengawas Parkir 3,55 Baik 

 Juru Pintu 4,05 Baik 

 Juru Parkir 4,08 Baik 

 

Tabel 17 menunjukkan bahwa responden wanita, berusia 41-50 tahun, 

berpendidikan D3, belum menikah, berstatus karyawan PKWTT/tetap, memiliki 

masa kerja 6-10 tahun, dan menjabat sebagai pengawas parkir memiliki nilai skor 

rata-rata yang paling rendah diantara kelompok responden lainnya. Masa kerja 

berhubungan dengan senioritas karyawan bekerja dalam perusahaan, dimana 

didalamnya terkandung unsur usia, yang menyebabkan turunnya keinginan untuk 

mengikuti pelatihan. Karyawan lama, yang hampir seluruhnya merupakan 
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karyawan PKWTT/tetap, cenderung lebih mengikuti intuisinya dalam bekerja 

menurut pengalaman daripada menjalankan ilmu baru dari pelatihan.  

Sementara karyawan berpendidikan D3 mengaku pelatihan dapat 

membantu dalam memahami pekerjaan yang digelutinya saat ini, namun kurang 

berdampak pada kemampuannya di lapangan. Hal ini diduga disebabkan oleh 

tingkat keahlian karyawan pelaksana lapangan parkir yang relatif mudah, 

sehingga keinginan mengikuti pelatihan cenderung menurun seiring dengan 

meningkatnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, manajemen sebaiknya 

memberikan perhatian lebih kepada kelompok tersebut dalam rangka 

meningkatkan kemampuan karyawan melalui pelatihan.  

5.2.2 Persepsi Responden terhadap Komitmen Organisasi  

 Sebagian besar perilaku kerja karyawan dipengaruhi oleh tingkat 

komitmen yang dimiliki oleh karyawan terhadap perusahaan tempatnya bekerja. 

Perusahaan akan memperoleh dampak positif dari adanya karyawan yang 

memiliki komitmen yang tinggi, karena karyawan tersebut akan menunjukkan 

keinginan yang kuat untuk tetap bekerja pada perusahaan dan akan selalu 

berusaha mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan. 

 Komitmen kepada organisasi dalam penelitian ini ditinjau dari komitmen 

afektif, komitmen kontinuan, dan komitmen normatif menggunakan teori Allen 

dan Meyer (1990). Tiga pernyataan pertama mewakili komitmen afektif, tiga 

pernyataan selanjutnya mewakili komitmen kontinuan, dan tiga pernyataan 

terakhir mewakili komitmen normatif. Hasil analisis persepsi terhadap komitmen 

kepada organisasi disajikan pada Tabel 18. Secara umum responden 

mempersepsikan baik terhadap komitmen organisasi. Hal ini berarti responden 
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menganggap komitmen organisasi merupakan hal yang penting dalam bekerja. 

Walaupun demikian, komitmen organisasi ini perlu ditingkatkan lagi, terutama 

untuk komitmen normatif yang berada dibawah komitmen afektif dan komitmen 

kontinuan.  

Rendahnya komitmen normatif (3,79) pada responden tampak dari nilai 

skor rata-rata yang paling rendah dibandingkan dengan komitmen afektif (4,27) 

dan komitmen kontinuan (3,96). Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa responden cenderung bertahan pada pekerjaannya karena keinginannya 

sendiri. Sebagaimana ungkapan Allen dan Meyer (1990) bahwa karyawan yang 

memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi atau 

perusahaan karena ingin (want to) melakukan hal tersebut. 

Tabel 18. Persepsi Responden terhadap Komitmen Organisasi 

Indikator 
Frekuensi Jawaban Skor 

Rataan 
Kriteria 

STS TS CS S SS 

Senang menghabiskan waktu 

karir di perusahaan 
0 0 19 39 28 4,10 Baik 

Bangga menjadi bagian dari 

perusahaan 
0 0 12 40 34 4,26 Sangat Baik 

Peduli dengan nasib perusahaan 0 0 8 32 46 4,44 Sangat Baik 

Berada di perusahaan karena 

kebutuhan 
1 10 21 34 20 3,72 Baik 

Memiliki sedikit pilihan jika 

meninggalkan perusahaan 
0 0 12 42 32 4,23 Sangat Baik 

Sangat kecil kemungkinan 

meninggalkan perusahaan 
2 3 11 52 18 3,94 Baik 

Loyalitas terhadap perusahaan 0 17 25 31 13 3,47 Baik 

Mendapat ilmu yang berharga 

dari perusahaan 
0 3 22 49 12 3,81 Baik 

Bertahan di perusahaan karena 

jenjang karir yang baik 
0 4 13 39 30 4,10 Baik 

NilaiSkor Rata-Rata  4,01 Baik 

  

Komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan 

kepada organisasi (Allen dan Meyer, 1990), dalam hal ini diwujudkan dalam rasa 

bangga dapat bergabung dengan perusahaan. Bukti kebanggaan tersebut 
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diwujudkan responden melalui persepsi sangat baik terhadap pernyataan “saya 

bangga menjadi bagian dari perusahaan”. Kebanggan pada perusahaan muncul 

karena karyawan merasa perusahaan memiliki citra yang baik di masyarakat. 

Selain itu, perusahaan juga dianggap mampu memenuhi kebutuhan psikologis 

karyawan untuk merasa nyaman dan kompeten dalam tugasnya, sehingga 

keinginan karyawan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya di perusahaan menjadi 

lebih besar. Hal ini ditunjukkan pada persepsi baik responden terhadap pernyataan 

“saya senang menghabiskan waktu karir di perusahaan”.  

Perasaan bangga yang dimiliki karyawan selanjutnya dapat merangsang 

kepedulian karyawan terhadap perusahaan. Sementara disisi lain, karyawan 

menganggap bahwa kemajuan perusahaan sangat berpengaruh terhadap kemajuan 

dirinya, terutama dari sisi kompensasi finansial, sehingga mendorong timbulnya 

komitmen yang kuat untuk bekerja dengan sebaik-baiknya demi kesuksesan 

perusahaan. Atas dasar inilah maka responden mempersepsikan sangat baik 

terhadap pernyataan “saya peduli dengan nasib perusahaan”. 

Sementara berdasarkan pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan 

berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau meninggalkan perusahaan, 

yang merupakan wujud dari komitmen kontinuan (Allen dan Meyer, 1990), 

responden mempersepsikan sangat baik terhadap pernyataan “saya memiliki 

sedikit pilihan jika meninggalkan perusahaan”. Alasan utama yang mendasari 

persepsi ini adalah tingkat pendidikan karyawan yang cenderung rendah, sehingga 

kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di tempat lain sangat kecil. 

Pernyataan “saya berada di perusahaan karena kebutuhan” secara umum 

dipersepsikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden berada dalam kondisi 
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membutuhkan pekerjaan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya 

dan keluarganya. Walaupun pekerjaan sebagai karyawan pelaksana lapangan 

parkir cenderung memiliki ketidakpastian (sistem kerja kontrak) dan gaji yang 

tergolong kecil, namun responden menyatakan bahwa memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga lebih penting daripada mengutamakan ego pribadi.  

Demikian pula dengan pernyataan “sangat kecil kemungkinan saya 

meninggalkan perusahaan” yang dipersepsikan baik oleh responden. Menurut 

responden, terlalu banyak pengorbanan yang harus dilakukan jika keluar dari 

perusahaan, karena perusahaan lain belum tentu dapat memberikan benefit  

sebesar yang diperoleh di perusahaan saat ini untuk jenis pekerjaan yang sama.  

Selain dari sisi keinginan dan kebutuhannya, penelitian ini juga melihat 

komitmen karyawan dari sisi kewajibannya kepada perusahaan karena telah diberi 

kesempatan untuk bekerja di perusahaan, yang merupakan wujud komitmen 

normatif (Allen dan Meyer, 1990). Pernyataan “menurut saya, loyalitas pada satu 

perusahaan sangat penting” dipersepsikan baik oleh responden. Loyalitas 

tercermin pada kesetiaan terhadap organisasi, yakni kesanggupan untuk mentaati, 

melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang disertai dengan kesadaran dan 

tanggung jawab. Menurut responden, loyalitas terhadap perusahaan akan 

menimbulkan kerelaan dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya. 

Disamping loyalitas, berbagai keterampilan dan pengetahuan yang 

diberikan perusahaan melalui pelatihan dapat membentuk komitmen normatif 

yang kuat. Allen dan Meyer (1990) mengungkapkan bahwa komitmen kepada 

organisasi dapat terbentuk akibat investasi organisasi pada karyawannya. 

Pernyataan “saya merasa telah memperoleh kesempatan, pengetahuan dan 
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keterampilan yang sangat berharga di perusahaan” yang dipersepsikan baik oleh 

responden mendukung teori tersebut. 

Adanya jenjang karir yang jelas juga dapat meningkatkan komitmen 

karyawan pada perusahaan. Dengan kata lain, keberadaan jenjang karir dapat 

menjadi pemicu bagi karyawan untuk bekerja lebih giat. Pernyataan “saya 

bertahan di perusahaan karena adanya jenjang karir yang baik” dipersepsikan baik 

oleh responden. Responden menganggap bahwa dengan tetap bekerja di 

perusahaan, jenjang karirnya menjadi lebih jelas dibandingkan jika harus keluar 

masuk perusahaan lain. Pendapat ini sangat dominan pada karyawan yang berusia 

lebih tua dan sudah menikah. 

Tabel 19. Persepsi terhadap Komitmen Organisasi berdasarkan Karakteristik 

Responden 

Karakteristik Responden Nilai Skor Rata-Rata Kriteria 

Jenis Kelamin Pria 4,02 Baik 

 Wanita 3,72 Baik 

Usia ≤ 20 Tahun 3,87 Baik 

 21-30 Tahun 3,97 Baik 

 31-40 Tahun 4,30 Sangat Baik 

 41-50 Tahun 3,99 Baik 

 > 50 Tahun 3,89 Baik 

Tingkat Pendidikan SD/Sederajat 4,06 Baik 

 SMP/Sederajat 4,31 Sangat Baik 

 SMA/Sederajat 4,00 Baik 

 D3/Akademi 3,61 Baik 

Status Pernikahan Menikah 4,07 Baik 

 Belum Menikah 3,95 Baik 

Status Kerja PKWTT/Tetap 3,98 Baik 

 PKWT/Kontrak 3,40 Cukup Baik 

 Harian Lepas 4,12 Baik 

Masa Kerja < 1 Tahun 4,07 Baik 

 1-5 Tahun 4,00 Baik 

 6-10 Tahun 3,55 Baik 

 > 10 Tahun 3,97 Baik 

Tingkat Jabatan Kepala Pintu 4,22 Sangat Baik 

 Pengawas Parkir 3,67 Baik 

 Juru Pintu 3,95 Baik 

 Juru Parkir 4,08 Baik 
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Tabel 19 menunjukkan bahwa responden wanita, berusia ≤ 20 tahun, 

berpendidikan D3, belum menikah, berstatus karyawan PKWT/kontrak, memiliki 

masa kerja 6-10 tahun, dan menjabat sebagai pengawas parkir memiliki nilai skor 

rata-rata yang paling rendah diantara kelompok responden lainnya. Pengamatan di 

lapangan tampak bahwa karyawan berusia muda dan belum menikah umumnya 

kurang disiplin dan bertanggung jawab daripada karyawan yang berusia lebih tua, 

serta bekerja hanya untuk mencari pengalaman. Sementara karyawan yang sudah 

menikah mengaku mengalami peningkatan tanggung jawab yang dapat membuat 

suatu pekerjaan tetap menjadi berharga dan penting. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Supriyono (2006) bahwa karyawan berusia tua umumnya memiliki 

komitmen dan loyalitas yang relatif tinggi daripada yang berusia muda. 

Kaitannya dengan status kerja, komitmen karyawan di perusahaan 

seringkali menjadi masalah. Masa enam bulan pertama bagi karyawan 

PKWT/kontrak adalah periode karyawan baru menyesuaikan diri dengan tugas, 

dan umumnya pada saat tersebut baru terlihat efisien dalam menjalankan tugas-

tugasnya. Namun, jika ternyata hanya dikontrak satu tahun maka pada bulan-

bulan berikutnya karyawan tersebut meragukan apakah kontraknya diperpanjang 

atau tidak. Dengan demikian, ketentraman karyawan dalam menjalankan tugas 

akan terganggu, sehingga komitmen afektif menjadi rendah. 

Perbedaan status kerja juga berpengaruh terhadap tingkat komitmen 

kontinuan yang melibatkan unsur kepuasan karir dan pengorbanan diri (Allen dan 

Meyer, 1990), karena karyawan yang menginginkan tetap tinggal di perusahaan 

untuk mendapatkan pensiun, misalnya, hanya diperoleh oleh karyawan 

PKWTT/tetap. Sementara komitmen normatif cenderung dipengaruhi oleh masa 
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kerja, dimana terdapat unsur investasi organisasi kepada karyawan didalamnya. 

Karyawan yang telah bekerja lebih dari lima tahun cenderung memiliki banyak 

pengalaman dan kemampuan yang diperoleh dari pelatihan, sehingga terkadang 

tergoda untuk pindah ke perusahaan yang lain. Oleh karena itu, manajemen 

sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada kelompok tersebut dalam rangka 

meningkatkan komitmen karyawan kepada organisasi.  

5.2.3 Persepsi Responden terhadap Kompensasi  

 Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

pengganti kontribusi jasa karyawan pada perusahaan. Menurut Muljani (2002), 

besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi dan 

kepuasan kerja karyawan. Jika kompensasi diberikan secara tepat dan benar maka 

para karyawan akan memperoleh kepuasan kerja dan terdorong untuk mencapai 

tujuan-tujuan perusahaan, sebaliknya jika kompensasi diberikan kurang tepat 

maka prestasi dan kepuasan kerja karyawan akan menurun.  

Kompensasi dalam penelitian ini ditinjau dari kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial berdasarkan teori Simamora (1999). Empat pernyataan 

pertama menggambarkan kompensasi finansial dan empat pernyataan selanjutnya 

menggambarkan kompensasi non finansial. Hasil analisis persepsi terhadap 

kompensasi disajikan pada Tabel 20. Secara umum kompensasi dipersepsikan 

baik oleh responden. Hal ini berarti bahwa manajemen kompensasi di perusahaan 

sudah memadai.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi non finansial yang 

diterima oleh responden dinilai lebih memuaskan dibandingkan dengan 

kompensasi finansial. Hal ini tampak dari nilai skor rata-rata kompensasi non 
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finansial (4,27) yang lebih tinggi daripada kompensasi finansial (3,87). Dengan 

demikian, kepuasan yang diperoleh responden lebih besar dari lingkungan 

psikologis perusahaan dibandingkan dari penghasilan yang diterima.  

Tabel 20. Persepsi Responden terhadap Kompensasi 

Indikator 
Frekuensi Jawaban Skor 

Rataan 
Kriteria 

STS TS CS S SS 

Upah 1 7 18 40 20 3,83 Baik 

Upah lembur 0 8 18 38 22 3,86 Baik 

Tunjangan 0 8 23 34 21 3,79 Baik 

Fasilitas karyawan 1 5 16 36 28 3,99 Baik 

Hubungan kerja 0 0 12 42 32 4,23 Sangat Baik 

Supervisi 0 1 10 37 38 4,30 Sangat Baik 

Lingkungan kerja 0 0 10 44 32 4,26 Sangat Baik 

Pengembangan karir 0 4 10 28 44 4,30 Sangat Baik 

Nilai Skor Rata-Rata  4,07 Baik 

     

Upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur 

kepada karyawan menurut suatu perjanjian kerja sebagai imbalan atas pekerjaan 

yang dilaksanakan oleh karyawan (Perjanjian Kerja Bersama PT Sumber Aneka 

Sempana, 2009). Persepsi responden terhadap pernyataan “upah yang saya terima 

sesuai dengan usaha yang dikeluarkan” adalah baik, yang berarti besarnya upah 

yang diterima oleh responden dinilai sudah memadai. Hal ini karena upah yang 

diberikan perusahaan sudah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) 

untuk wilayah Jakarta pada tahun 2011, yaitu sebesar Rp 1.290.000 per bulan bagi 

karyawan PKWTT/tetap dan PKWT/kontrak, sedangkan karyawan Harian Lepas 

diberikan gaji sebesar Rp 45.000 per hari, sehingga cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

Upah yang diterima oleh responden akan menjadi lebih besar jika 

ditambah dengan upah kerja lembur yang diberikan perusahaan. Upah lembur 

merupakan upah yang diterima oleh karyawan jika bekerja diluar jam kerja yang 
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telah ditetapkan. Pernyataan “upah lembur yang saya terima sesuai dengan 

harapan saya” dipersepsikan baik oleh responden. Kerja lembur sangat diharapkan 

oleh responden karena dapat menambah penghasilan, khususnya bagi karyawan 

Harian Lepas. Responden menyatakan upah lembur yang diterima cukup adil dan 

layak, karena perhitungannya telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-

102/MEN/VI/2004 (Perjanjian Kerja Bersama PT Sumber Aneka Sempana, 

2009). 

Selain gaji pokok dan upah lembur, karyawan juga diberikan tunjangan. 

Adapun tunjangan yang diberikan antara lain tunjangan jabatan, tunjangan 

kehadiran dan tunjangan hari raya (THR). Semakin tinggi jabatan karyawan, 

semakin besar pula tunjangan jabatan yang diterima setiap bulan. Sementara besar 

tunjangan kehadiran bergantung pada tingkat kehadiran karyawan per bulan, 

sesuai dengan jadwal kerja yang berlaku. Pernyataan “tunjangan yang saya terima 

sesuai dengan harapan saya” dipersepsikan baik oleh responden. Hal ini berarti 

besar tunjangan yang diterima dirasakan cukup memadai oleh responden. 

 Sementara ditinjau dari fasilitas kerja, responden mempersepsikan baik 

untuk pernyataan “menurut saya, perusahaan telah memperhatikan kebutuhan dan 

fasilitas karyawan”. Pengamatan yang dilakukan terhadap kondisi fasilitas kerja 

dan non kerja, seperti pakaian kerja beserta atributnya, musholla, kamar mandi 

dan ruang istirahat karyawan dapat disimpulkan sudah cukup baik. Hanya saja, 

beberapa responden mengeluhkan kelayakan perlengkapan teknologi penunjang 

kerja, seperti komputer yang terkadang error atau sulit menyala kembali setelah 
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listrik padam. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan melakukan pemeliharaan 

(service) komputer secara rutin. 

 Kompensasi finansial, berdasarkan uraian diatas, memang dinilai sudah 

sesuai dan memadai bagi karyawan, namun belum memuaskan. Dengan kata lain, 

kompensasi yang diterima belum sesuai dengan harapan. Sebab menurut Muljani 

(2002), jika harapan karyawan mengenai kompensasi dapat diwujudkan oleh 

perusahaan maka karyawan akan merasa diperlakukan adil, sehingga mampu 

memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, 

perusahaan perlu memberikan perhatian lebih kepada masalah kompensasi 

finansial ini agar karyawan semakin terdorong untuk bekerja dengan lebih baik. 

 Tujuan lain yang diharapkan oleh karyawan dalam melakukan pekerjaan 

setelah terpenuhinya kepuasan akan kebutuhan fisik adalah kebutuhan sosial 

(Simamora, 1999). Kebutuhan sosial ini terwujud dalam bentuk interaksi dengan 

orang-orang yang berada pada lingkungan kerja. Pernyataan “hubungan saya 

dengan rekan kerja baik” dipersepsikan sangat baik oleh responden, yang 

menunjukkan adanya sikap saling menghargai dan memotivasi antar rekan kerja. 

Responden menyadari bahwa rekan kerja adalah orang-orang yang turut 

membantu sukses tidaknya kerja yang dilakukan, sehingga hubungan yang terjalin 

harus dijaga dengan baik. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Robbins dalam 

Sutrisno (2011), yakni jika seseorang memiliki rekan kerja yang ramah dan 

mendukung akan menghantar pada kepuasan kerja yang tinggi. 

 Supervisi merupakan fungsi penilaian terhadap pekerjaan, apakah telah 

memenuhi standar sesuai dengan yang direncanakan atau terdapat didalamnya. 

Simamora (1999) menyatakan bahwa supervisi yang kompeten menjadi salah satu 
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faktor penentu kepuasan karyawan terhadap kompensasi non finansial. Pernyataan 

“menurut saya, atasan/pimpinan perhatian, simpatik dan mau bekerja sama 

dengan karyawan” dipersepsikan sangat baik oleh responden. Responden 

menyatakan bahwa atasan telah bersikap adil, terbuka dan mau bekerjasama 

dengan karyawan.   

 Kondisi kerja dalam perusahaan juga sangat membantu karyawan dalam 

bekerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan memadai akan mempengaruhi 

kualitas karyawan (Hasibuan, 2010). Secara keseluruhan responden berpendapat 

bahwa lingkungan kerjanya sangat nyaman, tidak hanya karena adanya hubungan 

yang baik dengan rekan sekerja dan atasan, tetapi juga karena kondisi kerja di 

lapangan yang menyenangkan. Perusahaan selalu berupaya untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung terciptanya kelancaran tugas para 

karyawannya. Selain itu, wilayah parkir yang berada dalam lingkungan pusat 

perbelanjaan atau mall menyebabkan karyawan tidak cepat jenuh saat bekerja. 

Dengan demikian, responden mempersepsikan sangat baik untuk pernyataan 

“lingkungan kerja di perusahaan membuat saya nyaman bekerja”. 

 Indikator kompensasi non finansial selanjutnya adalah karir. Karir adalah 

suatu pekerjaan (jabatan) yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja 

seseorang (Sutrisno, 2011). Jalur pengembangan karir yang tersedia bagi 

karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka Sempana adalah vertikal, 

yaitu pengembangan ke arah atas pada posisi yang mempunyai tanggung jawab 

dan wewenang yang lebih besar, baik dari sisi status karyawan maupun jabatan, 

misalnya karyawan Harian Lepas diangkat menjadi karyawan PKWT/kontrak atau 

juru parkir diangkat menjadi juru pintu, dan seterusnya.  
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Berkaitan dengan hal tersebut, pernyataan “menurut saya, kesempatan 

pengembangan karir di perusahaan sudah baik” dipersepsikan sangat baik oleh 

responden, yang menunjukkan sudah adilnya kesempatan peningkatan jenjang 

karir bagi seluruh karyawan. Pengembangan karir ini tentunya dilakukan 

berdasarkan prestasi kerja, tingkat kedisiplinan responden dan disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan di wilayah kerja masing-masing. 

Tabel 21. Persepsi terhadap Kompensasi berdasarkan Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Nilai Skor Rata-Rata Kriteria 

Jenis Kelamin Pria 4,07 Baik 

 Wanita 4,00 Baik 

Usia ≤ 20 Tahun 4,20 Baik 

 21-30 Tahun 4,11 Baik 

 31-40 Tahun 4,25 Sangat Baik 

 41-50 Tahun 3,74 Baik 

 > 50 Tahun 3,66 Baik 

Tingkat Pendidikan SD/Sederajat 4,19 Baik 

 SMP/Sederajat 4,03 Baik 

 SMA/Sederajat 4,08 Baik 

 D3/Akademi 3,56 Baik 

Status Pernikahan Menikah 4,06 Baik 

 Belum Menikah 4,08 Baik 

Status Kerja PKWTT/Tetap 3,85 Baik 

 PKWT/Kontrak 4,06 Baik 

 Harian Lepas 4,31 Sangat Baik 

Masa Kerja < 1 Tahun 4,19 Baik 

 1-5 Tahun 4,08 Baik 

 6-10 Tahun 3,94 Baik 

 > 10 Tahun 3,85 Baik 

Tingkat Jabatan Kepala Pintu 3,67 Baik 

 Pengawas Parkir 3,66 Baik 

 Juru Pintu 4,07 Baik 

 Juru Parkir 4,15 Baik 

 

Tabel 21 menunjukkan bahwa responden wanita, berusia > 50 tahun,  

berpendidikan D3, menikah, berstatus karyawan PKWTT/tetap, memiliki masa 

kerja > 10 tahun, dan menjabat sebagai pengawas parkir memiliki nilai skor rata-

rata yang paling rendah diantara kelompok responden lainnya. Karyawan yang 

sudah menikah dan karyawan PKWTT/tetap, menyatakan kurang puas terhadap 
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besar upah dan tunjangan. Demikian pula, karyawan lama mengungkapkan bahwa 

upah yang diberikan oleh perusahaan dirasakan tidak sesuai dengan harapan, 

yakni semakin lama karyawan bekerja di perusahaan seharusnya semakin tinggi 

pula upahnya.  

Hasil konfirmasi kepada manajemen perusahaan diketahui bahwa hal 

tersebut tidak dapat dilakukan karena penetapan komposisi upah harus 

disesuaikan dengan kemampuan dan strategi perusahaan. Ruky (2001) 

menjelaskan bahwa pada satu sisi upah berpengaruh besar pada sikap dan perilaku 

karyawan, sedangkan pada sisi lainnya imbalan adalah biaya nyata dalam 

perusahaan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara ketat. 

Besar upah karyawan pelaksana lapangan parkir telah ditetapkan sesuai 

Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kesepakatan antara perusahaan dengan 

Serikat Pekerja, yaitu setara dengan UMR. Kenaikan upah dimungkinkan bila 

terjadi kenaikan golongan (status kerja) atau jabatan. Kenaikan ini cukup 

signifikan jika dilihat dari besar tunjangan yang diberikan, baik tetap maupun 

tidak tetap. Pengamatan di lapangan memang menunjukkan bahwa sikap 

ketidakpuasan karyawan terhadap upah tersebut cenderung menggambarkan 

keinginan. Namun, masalah kompensasi finansial perlu diwaspadai. Manajemen 

sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada kelompok tersebut dalam rangka 

meningkatkan kinerja karyawan melalui kebijakan kompensasi yang tepat.  

5.2.4 Persepsi Responden terhadap Kinerja  

 Organisasi umumnya meyakini bahwa untuk mencapai keunggulan harus 

mengusahakan kinerja individual yang setinggi-tingginya, karena pada dasarnya 

kinerja individu mempengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja dan pada 
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akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Karena kinerja 

merupakan sebuah tolok ukur keberhasilan pelaksanaan suatu organisasi, maka 

kinerja digunakan sebagai indikator akhir dalam penelitian ini.  

 Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai seseorang 

dalam dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Selain 

disesuaikan dengan kondisi aktual perusahaan, ukuran penilaian kinerja umumnya 

harus mencakup aspek tangible dan intangible (Hasibuan, 2010), sehingga kinerja 

pada penelitian ini ditinjau dari kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu 

penyelesaian pekerjaan, kemampuan bekerja sama, kehadiran, kedisiplinan, 

kejujuran, inisiatif, kehandalan, dan pemahaman terhadap tugas, menurut teori 

Mathis dan Jackson (2002) dan Hasibuan (2010). Persepsi responden terhadap 

kinerja disajikan pada Tabel 22. 

Tabel 22. Persepsi Responden terhadap Kinerja   

Indikator 
Frekuensi Jawaban Skor 

Rataan 
Kriteria 

STS TS CS S SS 

Kuantitas kerja 0 4 13 42 27 4,07 Baik 

Kualitas kerja 0 0 15 42 29 4,16 Baik 

Waktu penyelesaian pekerjaan 0 0 14 40 32 4,21 Baik 

Kemampuan bekerja sama 0 0 6 41 39 4,38 Sangat Baik 

Kehadiran di tempat kerja 2 5 14 33 32 4,02 Baik 

Kedisiplinan 0 3 20 41 22 3,95 Baik 

Kejujuran 0 0 12 39 35 4,27 Sangat Baik 

Inisiatif 0 2 22 47 15 3,87 Baik 

Kehandalan 0 0 16 31 39 4,27 Sangat Baik 

Pemahaman terhadap tugas 0 2 13 36 35 4,21 Baik 

Nilai Skor Rata-Rata  4,16 Baik 

   

Secara umum responden memiliki persepsi baik terhadap kinerja. Artinya, 

responden memiliki kepedulian dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun, persepsi 

baik tersebut dapat pula diartikan bahwa responden tidak sepenuhnya 

memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik di tempat kerja. 
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Pengamatan di lapangan tampak masih ditemukannya karyawan yang datang 

terlambat, duduk di warung saat jam kerja, dan aktivitas lainnya yang 

mencerminkan perilaku kurang bertanggung jawab. Hasil konfirmasi kepada  

branch manager diketahui bahwa selama ini belum pernah dilakukan evaluasi 

kinerja karyawan secara terpadu. Evaluasi kinerja umumnya dilakukan setelah 

karyawan pelaksana lapangan parkir selesai bertugas untuk mengetahui kendala 

yang terjadi di lapangan. Kondisi ini menyebabkan kemungkinan karyawan untuk 

mangkir (absen) lebih besar.   

Persepsi responden terhadap kuantitas kerja melalui pernyataan “saya 

selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu” berada pada 

kriteria baik. Artinya, kemampuan responden dalam melayani pengunjung dan 

mengatur lalu lintas dianggap baik. Persepsi responden terhadap pernyataan ini 

memiliki keeratan hubungan dengan persepsi responden terhadap pernyataan 

tentang fasilitas karyawan. Kuantitas kerja responden akan semakin baik jika 

didukung dengan peralatan teknologi pendukung pekerjaan, terutama komputer, 

yang berkualitas baik. Beberapa responden menyatakan bahwa kualitas peralatan 

yang rendah menurunkan performance di lapangan. 

Sementara dilihat dari sisi kualitas, responden juga mempersepsikan baik 

untuk pernyataan “hasil pekerjaan saya selama ini sesuai dengan keinginan 

perusahaan”. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini hasil pekerjaan yang 

dilakukan oleh sebagian besar responden cukup sesuai dengan standar perusahaan. 

Namun, tidak jarang responden mendapat teguran atau koreksi dari atasan karena 

belum adanya kesungguhan dari responden dalam bekerja. Kondisi ini ditandai 

dengan banyaknya keluhan dari pengunjung atas sikap responden yang tidak 
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sesuai dengan falsafah pelayanan perusahaan, yaitu sopan, senyum, salam, sapa, 

say thanks, dan sabar (6S).  

 Pernyataan “saya memulai dan mengakhiri waktu bekerja sesuai dengan 

ketentuan perusahaan” yang dipersepsikan baik oleh responden menggambarkan 

jangka waktu yang digunakan responden dalam menyelesaikan pekerjaan. Karena 

jam kerja responden sudah ditentukan oleh perusahaan melalui sistem shift, maka 

responden memulai dan mengakhiri waktu kerja secara bersamaan. Kecuali pada 

jam-jam sibuk (peak hours) yang bertepatan dengan shift sore, responden harus 

fleksibel dalam memulai dan mengakhiri waktu bekerja. 

 Selanjutnya, berkaitan dengan kemampuan kerjasama yang diilustrasikan 

dengan pernyataan “saya dapat bekerjasama dan membangun kinerja tim yang 

baik dengan rekan kerja” dipersepsikan responden sangat baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara umum responden mampu bekerja sama dengan rekan 

kerja, baik pada tingkat jabatan yang sama maupun dengan jabatan yang berbeda. 

Kesadaran karyawan akan pentingnya kerjasama merupakan modal dasar menuju 

kesuksesan dalam bekerja (Nawawi, 2008). Oleh karena itu, sikap ini perlu 

dipelihara dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.  

 Pernyataan “tingkat kehadiran saya di tempat kerja sesuai dengan jumlah 

hari kerja yang ditentukan setiap bulan” yang menggambarkan kehadiran di 

tempat kerja, dipersepsikan baik oleh responden. Sikap ini mengindikasikan 

adanya kemungkinan responden tidak sepenuhnya hadir ke tempat kerja untuk 

melaksanakan tugas sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah ditentukan 

perusahaan dalam  satu bulan. Tabel 22 menjelaskan kondisi tersebut, dimana 

sebagian responden menganggap kehadiran bukan hal yang penting. Padahal 
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kehadiran adalah salah satu pertimbangan perusahaan dalam meningkatkan karir, 

karena menunjukkan sikap tanggung jawab. 

 Persepsi yang sama (baik) juga disampaikan oleh responden terhadap 

kedisiplinan yang direpresentasikan dengan pernyataan “saya selalu disiplin 

datang tepat waktu ke tempat kerja”. Responden pada umumnya sudah 

mengetahui adanya peraturan yang mengharuskan karyawan hadir lima belas 

menit sebelum waktu bertugas yang ditentukan, namun pengamatan di lapangan 

masih ditemukan responden yang datang terlambat. Selain itu, sering ditemukan 

pula karyawan yang tidak berada pos kerjanya saat jam kerja masih berlangsung. 

Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan sebaiknya memberlakukan punishment 

yang tegas kepada karyawan. 

 Disisi lain, kejujuran juga penting dalam penilaian kinerja karyawan. 

Sebagaimana bisnis parkir lainnya, perputaran uang yang terjadi setiap harinya di 

perusahaan berjalan sangat cepat, sehingga dibutuhkan karyawan yang jujur, 

karena pekerjaannya berhubungan erat dengan uang. Wujud kejujuran responden 

tampak pada persepsi sangat baik terhadap pernyataan “saya tidak pernah 

berusaha melemparkan kesalahan yang diperbuat kepada orang lain”. Sikap jujur 

ini senantiasa ditanamkan perusahaan kepada karyawan ketika apel sebelum 

maupun sesudah bekerja, didukung dengan pengawasan yang baik dari atasan, 

serta punishment yang tegas bagi yang melanggar ketentuan perusahaan. Juru 

pintu misalnya, yang diketahui menyetor uang parkir dalam jumlah yang tidak 

sesuai dengan jumlah yang tertera pada server akan langsung diminta 

pertanggungjawabannya dengan mengganti kekurangan uang tersebut. 



89 
 

 Pernyataan “saya melaksanakan tugas tanpa harus diperintah oleh atasan 

secara langsung” dipersepsikan baik oleh responden. Hal ini berarti bahwa tidak 

sepenuhnya responden melaksanakan tugas atas inisiatifnya sendiri. Bahkan, 

keterlibatan atasan langsung masih cukup dominan, yang tampak dari adanya 

pengarahan dalam setiap apel. Namun, inisiatif tersebut dapat muncul saat 

berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutinitas. Oleh karena itu, 

persepsi responden atas pernyataan ini memiliki keeratan hubungan dengan 

persepsi responden atas pernyataan mengenai supervisi. Sebagai karyawan tingkat 

operasional, responden memerlukan arahan dan pengawasan dalam bekerja. 

 Sementara dari sisi kehandalan, responden mempersepsikan sangat baik 

untuk pernyataan “saya selalu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku”. Artinya, responden memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tata tertib kerja yang berlaku. 

Kesungguhan responden dalam mengembangkan sikap ini tentunya akan 

memperoleh penilaian positif, baik dari perusahaan maupun dari pengunjung, 

karena telah melakukan tugas dengan baik.  

 Kinerja karyawan juga dapat dilihat dari sejauh mana karyawan tersebut 

memiliki pemahaman mengenai pekerjaan yang yang dilakukannya. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka responden mempersepsikan baik untuk pernyataan 

“saya memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung 

jawab saya”. Responden umumnya mengerti dan memahami apa yang menjadi 

tugas pokoknya sebagai karyawan pelaksana lapangan. Persepsi ini sejalan dengan 

kualitas kerja yang dihasilkan, dimana para responden diduga masih sebatas 

memahami tugas pokok dan fungsinya, namun belum menguasai dan 
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mengimplementasikannya dengan baik. Dengan demikian, wajar jika responden 

sangat membutuhkan pelatihan dan supervisi untuk meningkatkan perhatian 

kepada tugas dan tanggung jawab yang diembannya. 

Tabel 23. Persepsi terhadap Kinerja berdasarkan Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Nilai Skor Rata-Rata Kriteria 

Jenis Kelamin Pria 4,15 Baik 

 Wanita 3,95 Baik 

Usia ≤ 20 Tahun 4,00 Baik 

 21-30 Tahun 4,13 Baik 

 31-40 Tahun 4,39 Sangat Baik 

 41-50 Tahun 3,98 Baik 

 > 50 Tahun 4,15 Baik 

Tingkat Pendidikan SD/Sederajat 4,45 Sangat Baik 

 SMP/Sederajat 4,46 Sangat Baik 

 SMA/Sederajat 4,11 Baik 

 D3/Akademi 4,10 Baik 

Status Pernikahan Menikah 4,18 Baik 

 Belum Menikah 4,11 Baik 

Status Kerja PKWTT/Tetap 4,24 Sangat Baik 

 PKWT/Kontrak 4,13 Baik 

 Harian Lepas 4,07 Baik 

Masa Kerja < 1 Tahun 4,05 Baik 

 1-5 Tahun 4,20 Baik 

 6-10 Tahun 3,80 Baik 

 > 10 Tahun 4,22 Sangat Baik 

Tingkat Jabatan Kepala Pintu 4,33 Sangat Baik 

 Pengawas Parkir 4,10 Baik 

 Juru Pintu 4,19 Baik 

 Juru Parkir 4,08 Baik 

 

Tabel 23 menunjukkan bahwa responden wanita, berusia 41-50 tahun, 

berpendidikan D3, belum menikah, berstatus karyawan Harian Lepas, memiliki 

masa kerja 6-10 tahun, dan menjabat sebagai juru parkir memiliki nilai skor rata-

rata yang paling rendah diantara kelompok responden lainnya. Jika dicermati, hal 

ini sejalan dengan penelitian Rumengan (2009) yang menemukan bahwa persepsi 

responden non PNS kurang baik terhadap kinerja daripada responden PNS. 

Dengan demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa usia dan masa kerja 

tidak terkait dengan kinerja. Semakin lama karyawan bukan berarti lebih baik 
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kinerjanya daripada karyawan baru. Namun, jika dilihat dari status kerja dan 

jabatannya, tampak bahwa jabatan berhubungan positif dengan kinerja. 

Para karyawan Harian Lepas, yang seluruhnya menjabat sebagai juru 

parkir, mengaku gelisah dalam bekerja karena tidak memiliki kepastian apakah 

kontrak kerjanya akan diperpanjang atau tidak. Hal ini menyebabkan efisiensi 

kerjanya menjadi rendah, karena perhatiannya lebih tercurah untuk mencari kerja 

di tempat lain daripada fokus pada pekerjaan yang digelutinya saat ini. Oleh 

karena itu, manajemen sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada kelompok 

tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. 

 

5.3 Hasil Analisis Structural Equation Modeling 

 Pengaruh pelatihan, komitmen organisasi, dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan PT Sumber Aneka Sempana dianalisis dengan membangun 

sebuah model persamaan struktural. Model tersebut terdiri dari dua variabel laten 

endogenus (ηi), yaitu komitmen organisasi (η1) dan kinerja (η2), dan dua variabel 

laten eksogenus (ξi), yaitu pelatihan (ξ1) dan kompensasi (ξ2), seperti yang tampak 

pada Gambar 3. Analisis SEM pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

software LISREL (Linear Structural Relationship) versi 8.51. 

  Menurut Wijanto (2008), variabel laten tidak dapat diukur secara langsung 

karena sifatnya yang tidak teramati (unobserved), sehingga digunakan sejumlah 

variabel indikator yang berfungsi untuk membangkitkan variabel-variabel laten 

tersebut menjadi variabel yang terukur. Indikator dari masing-masing variabel 

laten eksogenus dan variabel laten endogenus dapat dilihat pada Bab III.  
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5.3.1 Uji Kesesuaian dan Uji Statistik 

 Menurut Ghozali dan Fuad (2008), tidak ada indikator tunggal yang dapat 

digunakan untuk menilai suatu model. Artinya, suatu indikator yang menunjukkan 

model fit yang baik, belum tentu akan memberikan suatu kesimpulan yang sama 

apabila menggunakan indikator goodness of fit lainnya. Indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Koufaris dan Hampton-Sosa (2002). 

Tabel 24 menyajikan hasil nilai Chi-square dan indikator fit lainnya yang 

dibandingkan dengan cut-off value untuk model fit (Ghozali dan Fuad, 2008).  

Tabel 24. Evaluasi Kesesuaian Model Struktural Penelitian 

Indikator Fit Cut-off Value Hasil Keterangan 

Chi-square (χ2) 
χ2 diharapkan kecil 

P ≥ 0,05 

χ2 = 1635,84 

P = 0,000 
Kurang fit 

χ2/df χ2/df ≤ 3,00 2,855 Fit 

GFI GFI ≥ 0,90 0,92 Fit 

AGFI AGFI ≥ 0,90 0,91 Fit 

CFI CFI ≥ 0,90 1,00 Fit 

NFI NFI ≥ 0,90 0,90 Fit 

NNFI NNFI ≥ 0,90 1,00 Fit 

 

Nilai Chi-square (χ2) menunjukkan adanya penyimpangan antara sample 

covariance matrix dan model (fitted) covariance matrix. Uji chi-square selalu 

dihubungkan dengan derajat bebas atau degree of freedom (df) untuk memperoleh 

nilai chi-square relatif. Nilai df yang diharapkan adalah positif (Ghozali dan Fuad, 

2008). Model penelitian memiliki nilai Chi-square sebesar 1635,84 dengan 573 

degrees of freedom (P = 0,000), yang mengindikasikan bahwa model kurang fit. 

Cochran dalam Ghozali dan Fuad (2008) menyatakan bahwa probabilitas sangat 

sensitif terhadap besar ukuran sampel, sehingga penilaian model fit hanya dengan 

menggunakan probabilitas ini kurang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sejumlah 

indikator fit lainnya juga digunakan dalam uji kesesuaian model.  
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Jika dilihat dari rasio perbandingan antara nilai chi-square dengan degrees 

of freedom (χ2/df), model penelitian memiliki rasio 2,855. Hasil tersebut lebih 

rendah dari cut-off model fit yang disarankan oleh Hair, et al. dalam Ghozali dan 

Fuad (2008), yaitu kurang dari atau sama dengan tiga (χ2/df ≤ 3), sehingga model 

sebenarnya memiliki memiliki fit yang baik. 

 Goodness of fit (GFI) merupakan suatu ukuran mengenai ketepatan model 

dalam menghasilkan observed matriks kovarians. Nilai GFI harus berkisar antara 

0 dan 1. Nilai GFI yang lebih besar dari 0,90 (GFI ≥ 0,90) menunjukkan fit  suatu 

model yang baik (Diamantopaulus dan Siguaw dalam Ghozali dan Fuad, 2008). 

Nilai GFI model penelitian sebesar 0,92, yang berarti bahwa model adalah fit. 

 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) sama seperti GFI, tetapi telah 

menyesuaikan pengaruh degrees of freedom pada suatu model. Model yang fit 

memiliki nilai AGFI 0,90 atau lebih (AGFI ≥ 0,90) (Diamantopaulus dan Siguaw 

dalam Ghozali dan Fuad, 2008). Model penelitian memiliki nilai AGFI sebesar 

0,91, sehingga model adalah fit. 

 Indikator lainnya yang digunakan untuk menentukan model fit adalah 

Normed Fit Index (NFI) dan direvisi  menjadi Comparative Fit Index (CFI). 

Menurut Bentler dalam Ghozali dan Fuad (2008), suatu model dikatakan fit 

apabila memiliki nilai NFI dan CFI lebih besar dari 0,90. Sementara Non-Normed 

Fit Index (NNFI) digunakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat 

kompleksitas model. Karena NNFI adalah “non-normed”, nilainya dapat lebih 

besar dari 1, sehingga sulit untuk diiterpretasikan. Meskipun ketiga indeks 

tersebut dihasilkan pada output LISREL, tetapi dianjurkan penggunaan CFI 
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sebagau ukuran fit. Model penelitian menghasilkan nilai CFI sebesar 1,00, 

sehingga dapat dikatakan model adalah fit. 

 Tabel 24 menunjukkan bahwa selain nilai Chi-square yang signifikan, 

indikator lainnya menunjukkan hasil fit yang baik. Dengan demikian, model 

struktural penelitian adalah fit, sebagaimana yang disebutkan oleh Koufaris dan 

Hampton-Sosa (2002). 

 

Gambar 5. Estimasi Faktor Muatan (Loading Factor) Model Struktural Penelitian 

Disamping uji kesesuaian model berdasarkan indikator goodness of fit, 

dilakukan pula uji signifikansi (uji-t). Uji ini bertujuan untuk mengukur 

kemampuan model dalam menggambarkan proses pembentukan pengaruh antara 

variabel eksogenus dan variabel edogenus berdasarkan data empiris yang 

diperoleh di lapangan. Uji ini juga dapat digunakan untuk menentukan validitas 

dan reliabilitas indikator-indikator dari suatu variabel laten. Hasil uji signifikansi 
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menunjukkan bahwa variabel laten eksogenus memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel endogenus, yang diindikasikan dengan nilai t lebih besar dari 

│1,96│. Uji signifikansi model struktural penelitian disajikan pada Gambar 6. 

Sementara berkaitan dengan pengaruh indikator terhadap variabel 

latennya, hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki 

nilai t lebih besar dari │1,96│, yang berarti bahwa indikator-indikator tersebut 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel latennya. Dengan demikian, 

seluruh indikator adalah valid dan layak untuk digunakan. 

 

Gambar 6. Uji Signifikansi Model Struktural Penelitian 

Selanjutnya, uji reliabilitas indikator dilakukan dengan menilai reliabilitas 

gabungan (composite reliability) untuk tiap-tiap variabel laten, atau sering juga 

disebut construct reliability. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel 

pelatihan, komitmen kepada organisasi, kompensasi, dan kinerja seluruhnya 
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memiliki construct reliability lebih besar dari 0,70 (Tabel 25). Dengan demikian, 

seluruh indikator memberikan ukuran yang reliabel untuk variabel latennya. 

Tabel 25. Uji Reliabilitas Indikator Model Struktural Penelitian 

Variabel Construct Reliability Cut-off Value Keterangan 

Pelatihan 0,84 0,70 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0,83 0,70 Reliabel 

Kompensasi 0,82 0,70 Reliabel 

Kinerja 0,85 0,70 Reliabel 

 

5.3.2 Uji Hipotesis 

 Model struktural penelitian digunakan untuk mengetahui pengaruh 

pelatihan, komitmen kepada organisasi dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka Sempana. Hasil uji 

hipotesis berdasarkan hasil uji signifkansi (uji-t) model struktural penelitian 

(Gambar 6) disajikan pada Tabel 26.  

Tabel 26. Hasil Uji Hipotesis  

Korelasi Variabel Faktor Muatan  T-hitung 

Komitmen Organisasi  Pelatihan 0,28 4,36 

Komitmen Organisasi  Kompensasi 0,54 8,32 

Kinerja  Pelatihan 0,17 2,52 

Kinerja  Komitmen Organisasi 0,36 2,78 

Kinerja  Kompensasi 0,42 4,81 

 

5.3.2.1  Pengaruh Pelatihan terhadap Komitmen Organisasi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi, dengan nilai sebesar 0,28 dan t-hitung 

sebesar 4,36. Dengan demikian, Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa 

pelatihan memiliki pengaruh yang positif terhadap komitmen organisasi dapat 

diterima. Hal ini berarti jika program pelatihan ditingkatkan maka komitmen 

karyawan kepada organisasi akan meningkat, dengan asumsi faktor lainnya tetap. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Martiningsih (2007) yang 

menemukan bahwa pelatihan dalam konteks implementasi online system di        

PT Bank Jatim berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan, 

dengan variabel antara kemampuan karyawan. Handoko (2001) menyatakan 

bahwa program pelatihan dirancang untuk mengurangi absensi, perputaran 

karyawan dan memperbaiki kepuasan kerja. Semakin besar peluang yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan, semakin tinggi komitmen yang diberikan karyawan 

(Mangkuprawira, 2008).  

 PT Sumber Aneka Sempana mengadakan pelatihan secara berkala kepada 

semua karyawan. Pelatihan ini menitikberatkan pada bidang keterampilan dan 

pengetahuan karyawan dalam menjalan tugasnya, baik dalam hal pelayanan 

kepada pengunjung maupun pengaturan lalu lintas. Pelatihan ini dinilai 

bermanfaat tidak saja bagi karyawan, tetapi juga bagi perusahaan dalam mencapai 

kesuksesan, sehingga tindakan yang logis dari karyawan adalah mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Dukungan terhadap pencapaian tujuan 

tersebut merupakan salah satu indikator dari komitmen karyawan kepada 

organisasi, khususnya dalam dimensi komitmen afektif. 

 Pengaruh positif dan signifikan pelatihan terhadap komitmen juga dapat 

dijelaskan dari sisi komponen komitmen kontinuan, yaitu komitmen berbasis 

pertimbangan untung-rugi (Allen dan Meyer, 1990). Semakin tinggi pengetahuan 

dan penguasaan keterampilan karyawan pada bidang tertentu maka semakin 

terikat pula individu tersebut pada pekerjaannya. Dampak dari kondisi ini adalah 

semakin kuatnya komitmen karyawan kepada organisasi, sehingga potensi untuk 
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keluar atau pindah juga semakin kecil. Menurut karyawan, pelatihan yang 

diberikan oleh perusahaan menimbulkan keengganan untuk meninggalkan 

perusahaan karena perusahaan lain belum tentu dapat memberikan benefit sebesar 

yang diperoleh di perusahaan saat ini untuk jenis pekerjaan yang sama. 

 Disamping itu, pengaruh positif dan signifikan pelatihan terhadap 

komitmen dapat dijelaskan dari sisi komitmen normatif, yaitu  komitmen berbasis 

balas budi (Allen dan Meyer, 1990). Dengan investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan melalui pelatihan, akan memberikan kemudahan bagi karyawan dalam 

menjalankan pekerjaannya, sehingga sudah selayaknya karyawan berkomitmen 

kepada organisasi, yaitu dengan menunjukkan tanggung jawab, sikap dan perilaku 

loyal kepada perusahaan. Kondisi ini cenderung dominan pada karyawan tua 

dibandingkan karyawan muda.  

 Hasil penelitian juga menemukan bahwa indikator kemampuan mental 

(X8) merupakan indikator yang paling dominan dari pelatihan dengan nilai faktor 

muatan sebesar 0,77. Hal tersebut berarti bahwa kemampuan mental dalam 

menghadapi berbagai masalah di lapangan merupakan penentu dari pelatihan 

dalam menentukan tinggi atau rendahnya komitmen karyawan kepada organisasi. 

Semakin banyak dan beragam masalah yang dihadapi karyawan di lapangan akan 

membuat karyawan merasa terlibat dalam tanggung jawab memajukan 

perusahaan, sehingga kepedulian karyawan pada perusahaan semakin besar yang 

merupakan wujud dari komitmen. 

5.3.2.2  Pengaruh Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan kepada organisasi, dengan 
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nilai sebesar 0,54 dan t-hitung sebesar 8,32. Dengan demikian, Hipotesis kedua 

(H2) yang menyatakan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang positif 

terhadap komitmen organisasi dapat diterima. Hal ini berarti peningkatan 

kompensasi dapat meningkatkan komitmen karyawan kepada organisasi, dengan 

asumsi faktor lainnya tetap. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Zulkarnaen (2008) yang 

menemukan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen kepada organisasi. Kajian Muljani (2002) juga menemukan bahwa 

kompensasi yang adil dari perusahaan dapat meningkatkan kesediaan karyawan 

dalam mencurahkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk perusahaan. Rivai dan 

Sagala (2009) menambahkan bahwa para karyawan dapat keluar dari perusahaan 

jika besaran kompensasi tidak kompetitif. 

 Kompensasi merupakan faktor utama yang dicari dan diharapkan oleh 

setiap karyawan dalam bekerja. Dengan kata lain, kompensasi merupakan pemicu 

yang paling kuat dalam setiap individu saat bekerja di suatu perusahaan. Oleh 

karena itu, jika keberadaan kompensasi dapat dipenuhi dengan baik oleh 

perusahaan maka karyawan akan memberikan perilaku setia (loyal) dan semangat 

dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Loyalitas dan semangat kerja 

tersebut merupakan bentuk komitmen karyawan kepada organisasi, sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Sutrisno (2011). 

 Berbeda dengan karyawan manajerial yang cenderung tidak lagi 

menempatkan uang sebagai unsur kepuasan kerja (Mangkuprawira, 2009), 

karyawan operasional menempatkan uang pada posisi utama alasannya untuk 

bekerja. Menurut karyawan, upah yang diterima merupakan faktor pemicu 
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komitmen yang paling penting, karena upah tersebut dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup atau kebutuhan fisiologis karyawan. Selain upah, berbagai 

tunjangan dan jaminan sosial juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan 

komitmen karyawan. Hal ini sesuai dengan kajian Wahyudi (2008) yang 

menyatakan bahwa adanya jaminan rasa aman dalam bekerja, seperti jaminan 

keselamatan dan kesehatan, jaminan hari tua, dan prospek karir yang jelas, dapat 

menjadikan individu (karyawan) terus ingin bergabung dalam organisasi.   

 Kompensasi non finansial juga dapat menjadi pemicu tumbuhnya 

komitmen karyawan kepada organisasi. Pertama, kualitas pengawasan dan 

hubungan kerja dapat meningkatkan komitmen karyawan (Rivai dan Sagala, 

2009). Perhatian dan hubungan yang baik, hangat serta harmonis antar karyawan 

dan manajemen perusahaan akan membuat karyawan merasa bahwa dirinya 

merupakan bagian yang penting dari perusahaan serta akan meningkatkan 

komitmen karyawan. Kedua, jabatan karyawan dalam perusahaan dapat 

mempengaruhi tingkat komitmen kerjanya (As’ad, 2002 dalam Sutrisno, 2011). 

Hal ini tidak berarti seluruh karyawan pada jabatan yang lebih tinggi lebih 

berkomitmen, namun perubahan tingkat jabatan tersebut yang dapat 

mempengaruhi komitmen karyawan. PT Sumber Aneka Sempana memberi 

kesempatan kepada karyawannya untuk berkarir dalam perusahaan. Adanya 

jenjang karir dan kesempatan promosi jabatan ini membuat karyawan merasa 

senang bekerja dalam perusahaan tersebut. Ketiga, lingkungan kerja yang nyaman 

didukung oleh fasilitas yang lengkap memberikan kemudahan pada karyawan 

untuk bekerja di perusahaan (Sutrisno, 2011). Sebagian besar karyawan menilai 
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bahwa kondisi lingkungan kerja perusahaan sudah nyaman, sehingga karyawan 

menjadi betah bekerja di PT Sumber Aneka Sempana.  

Hasil penelitian juga menemukan bahwa lingkungan kerja (X16) 

merupakan indikator yang paling dominan dari kompensasi dengan nilai faktor 

muatan sebesar 0,88. Hal ini berarti bahwa kenyamanan di lingkungan kerja 

merupakan penentu dari kompensasi dalam menentukan tinggi atau rendahnya 

komitmen karyawan kepada organisasi. Rasa aman dan kepuasan kerja yang 

diperoleh karyawan dari lingkungan perusahaan memungkinkan karyawan 

bersedia bekerja dengan disiplin dan moral kerja yang tinggi. 

5.3.2.3  Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan nilai sebesar 0,17 dan t-hitung 

sebesar 2,52. Dengan demikian, Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa 

pelatihan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja dapat diterima. Hal ini 

berarti jika program pelatihan mengalami peningkatan maka kinerja karyawan 

juga akan mengalami peningkatan, dengan asumsi faktor lainnya tetap. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Lubis (2008) yang 

menemukan bahwa pelatihan berpengaruh secara positif dan siginfikan terhadap 

kinerja karyawan dengan koefisien determinasi sebesar 8,81%. Rendahnya besar 

pengaruh pelatihan terhadap kinerja ini diduga karena pengaruh pelatihan 

terhadap kinerja tidak terjadi secara langsung, melainkan terjadi melalui 

kemampuan dan kepuasan kerja. Artinya, pelatihan yang dilakukan perusahaan 

tidak serta merta mampu meningkatkan kinerja karyawan, jika pelatihan tidak 

mampu meningkatkan kemampuan karyawan dalam hal pelayanan kepada 
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pengunjung dan pengaturan lalu lintas, serta meningkatkan rasa nyaman bagi 

karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Gibson dalam Lubis (2008) bahwa salah satu faktor individual yang 

mempengaruhi perilaku seorang karyawan adalah kemampuan dan keterampilan. 

Kemampuan dan keterampilan ini memainkan peran penting dalam kinerja 

individu.  

 Pelatihan yang diberikan oleh perusahaan idealnya berupaya untuk 

mengajarkan berbagai keterampilan tertentu, menyampaikan pengetahuan yang 

dibutuhkan atau mengubah sikap dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Pelatihan di PT Sumber Aneka Sempana, dalam hal ini diharapkan mampu 

mengaktifkan kerja para karyawan yang kurang aktif sebelumnya, mengurangi 

dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan 

pengalaman yang terbatas, serta meningkatkan kepercayaan diri karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

 Walaupun demikian, program pelatihan yang dilakukan dinilai masih 

memiliki kelemahan, yakni masih difokuskan pada bekerja dan mencapai prestasi 

secara individual dan belum memahami sifat saling ketergantungan dalam satu 

kesatuan pekerjaan yang terarah pada tujuan yang sama. Disamping itu, dorongan 

untuk pengembangan diri di kalangan karyawan juga perlu ditingkatkan agar 

sebuah pelatihan yang efektif dapat terselenggara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kerja (Y11) merupakan 

indikator yang paling dominan dari kinerja dengan nilai faktor muatan sebesar 

0,75. Artinya, kualitas kerja perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar 

dibandingkan indikator kinerja lainnya untuk ditingkatkan. Sementara itu, 
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kemampuan mental (X8) merupakan indikator yang paling dominan dari pelatihan 

dengan nilai faktor muatan sebesar 0,77. Hal ini berarti bahwa kemampuan mental 

dalam menghadapi berbagai masalah di lapangan merupakan penentu dalam 

menentukan tinggi atau rendahnya kinerja karyawan. Pelatihan yang berfokus 

pada pembentukan mental dan cara berpikir guna meningkatkan kemampuan 

karyawan dalam menyelesaikan masalah di lapangan akan meningkatkan kinerja 

karyawan dari sisi kualitas kerjanya. Sebagaimana pendapat Hasibuan (2010) 

yang menyatakan bahwa program pelatihan dikatakan berhasil jika mencapai 

sasaran sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, yaitu dapat meningkatkan 

kualitas karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya.  

5.3.2.4  Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan nilai sebesar 

0,36 dan t-hitung sebesar 2,78. Dengan demikian, Hipotesis keempat (H4) yang 

menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kinerja karyawan dapat diterima. Hal ini berarti semakin kuat komitmen karyawan 

kepada organisasi maka semakin tinggi pula kinerjanya, dengan asumsi faktor 

lainnya tetap.   

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rumengan (2008) dan 

Supriyono (2006) yang menemukan bahwa komitmen organisasi mempunyai 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini diperkuat 

juga oleh kajian Wahyudi (2008) yang menyimpulkan bahwa performansi kerja 

atau kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh tingkat komitmen yang dimiliki 

oleh karyawan yang bersangkutan. Karyawan dengan komitmen yang kuat akan 
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memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong 

kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. 

 Hasil penelitian juga menemukan bahwa bangga menjadi bagian dari 

perusahaan (Y2) dan peduli dengan nasib perusahaan (Y3) merupakan indikator 

yang paling dominan dari komitmen kepada organisasi dengan nilai faktor muatan 

sebesar 0,69. Artinya, keterikatan karyawan secara emosional terhadap 

perusahaan merupakan penentu dari komitmen kepada organisasi dalam 

menentukan tinggi atau rendahnya kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Allen dan Meyer (1990) dan Rendall dalam Supriyono (2006) yang 

menemukan bahwa komitmen afektif memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Karyawan yang menghargai dan mengidentifikasi tujuan organisasi 

cenderung memiliki performa lebih baik daripada karyawan yang hanya 

mengikuti (normatif) atau tertentu (kontinuan).  

Karyawan menyatakan bahwa bekerja di perusahaan jasa parkir yang 

bisnisnya kini sedang maju dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat luas 

membawa kebanggaan tersendiri. Kebanggaan ini menimbulkan keterikatan 

secara psikologis antara karyawan dengan perusahaan yang ditandai dengan 

kepeduliannya terhadap perusahaan, sehingga karyawan menjadi loyal dan akan 

menyerahkan banyak usaha demi kepentingan perusahaan. 

Komitmen afektif yang kuat juga ditunjukkan oleh rendahnya keinginan 

karyawan untuk pindah dari perusahaan. Hal ini diperkuat dengan penelitian 

Rokhmah dan Riani (2005) yang membuktikan pengaruh negatif signifikan 

komitmen afektif terhadap intensi turnover atau keinginan karyawan untuk 

pindah. Ketika karyawan sudah nyaman dengan lingkungan kerjanya maka rasa 
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cinta terhadap perusahaan akan tumbuh dengan sendirinya. Karyawan rela bekerja 

keras demi memajukan perusahaan dan merasa rugi bila meninggalkan 

perusahaan.  

Sayangnya, sebagian karyawan masih menunjukkan tingkat kemangkiran 

(absensi) yang cukup tinggi. Hal ini diduga karena sistem perekrutan karyawan 

yang menggunakan sistem kontrak. Penelitian De Gilder dalam Wahyudi (2008) 

di Netherlands menemukan bahwa pekerja kontrak memiliki komitmen organisasi 

lebih rendah daripada pekerja tetap. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus 

mampu meyakinkan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan yang sama 

untuk mengaktualisasikan kemampuannya, sehingga karyawan merasa dirinya 

merupakan bagian yang penting dari organisasi. 

5.3.2.5  Pengaruh Kompensasi kepada Kinerja 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan nilai sebesar 0,42 dan    

t-hitung sebesar 4,81. Dengan demikian, Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan 

bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan 

dapat diterima. Hal ini berarti dengan peningkatan kompensasi akan 

meningkatkan kinerja karyawan, dengan asumsi faktor lainnya tetap.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aritonang (2005) yang 

menemukan pengaruh yang positif kompensasi terhadap kinerja. Hal serupa 

disampaikan oleh Simamora (1999), yakni karyawan mengharapkan kinerjanya 

akan berkorelasi dengan imbalan-imbalan yang diperoleh dari perusahaan. Jika 

karyawan melihat bahwa kinerja yang unggul diakui dan diberi imbalan oleh 
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perusahaan, karyawan akan mengharapkan hubungan seperti itu berlanjut terus 

dimasa depan. 

 Kompensasi mengandung hubungan yang sifatnya profesional, yakni salah 

satu tujuan utama karyawan bekerja adalah memperoleh imbalan untuk 

mencukupi berbagai kebutuhan. Sementara disisi lain, perusahaan membayar 

karyawan agar bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan harapan 

perusahaan demi mencapai kesuksesan perusahaan. Kompensasi dalam bentuk 

riil, seperti kompensasi dasar berupa upah, adalah penting bagi karyawan 

pelaksana lapangan parkir. Kompensasi dalam bentuk riil dapat memenuhi 

kebutuhan karyawan secara langsung, terutama kebutuhan fisiologisnya, sesuai 

dengan pendapat Simamora (1999).  

Karyawan menyatakan bahwa besarnya upah yang diberikan oleh 

perusahaan sudah memadai karena sesuai dengan UMR. Demikian pula dengan 

upah lembur, tunjangan dan berbagai fasilitas yang dinilai sudah memadai. 

Walaupun memadai, kompensasi finansial yang diberikan ini masih belum sesuai 

dengan harapan. Padahal, dengan adanya program kompensasi yang dirasakan 

adil dan sesuai dengan harapan, karyawan akan merasa puas dan sebagai 

dampaknya tentu akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini 

didukung oleh kajian Muljani (2002) yang mengungkapkan bahwa kepuasan 

terhadap kompensasi umumnya ditentukan oleh rasa keadilan dan harapan.  

Disisi lain, kompensasi non finansial memiliki peran yang tidak kalah 

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Bahkan, kompensasi non finansial 

pada penelitian ini dinilai karyawan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi 

daripada kompensasi finansial. Hasil penelitian menemukan bahwa lingkungan 
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kerja (X16) merupakan indikator yang paling dominan dari kompensasi dengan 

nilai faktor muatan sebesar 0,88. Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja yang 

nyaman merupakan penentu dari kompensasi dalam menentukan tinggi atau 

rendahnya kinerja karyawan. Adanya pengaruh yang kuat antara lingkungan kerja 

dan kinerja menguatkan pendapat Nawawi (2008) yang menyatakan bahwa 

lingkungan organisasi dapat mempengaruhi hasil kerja. Lingkungan kerja yang 

nyaman dapat memberikan energi positif bagi karyawan, sehingga merasa senang 

dan selalu bersemangat dalam menyelesaikan tugas atau kewajibannya masing-

masing.  

Masalah kompensasi bukan hanya penting karena merupakan dorongan 

utama seseorang menjadi karyawan, tapi juga besar pengaruhnya terhadap 

semangat dan kegairahan kerja para karyawan. Dengan demikian, perusahaan 

harus dapat menetapkan kompensasi yang tepat, sehingga dapat menopang 

pencapaian tujuan perusahaan secara lebih efektif dan efisien. 

 

5.4 Implikasi Manajerial 

 Pencapaian tujuan perusahaan akan terlaksana bila sumber daya 

manusianya menunjukkan kinerja yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka Sempana 

dipengaruhi oleh pelatihan, komitmen organisasi dan kompensasi. Artinya, kinerja 

karyawan pelaksana lapangan parkir dapat ditingkatkan jika program pelatihan, 

komitmen organisasi dan kompensasi ditingkatkan. Berdasarkan hasil analisis 

rentang kriteria dan model persamaan struktural (SEM), terdapat implikasi 

manajerial dalam penerapan upaya-upaya yang perlu diprioritaskan oleh 
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manajemen perusahaan terkait dengan peningkatkan kinerja karyawan. Beberapa 

alternatif yang dapat direkomendasikan, diuraikan sebagai berikut : 

1. Persepsi responden terhadap pelatihan adalah baik. Artinya, pelatihan yang 

diadakan oleh PT Sumber Aneka Sempana mampu memberikan manfaat bagi 

peningkatan kemampuan karyawan dengan baik. Dengan demikian, pihak 

manajemen sebaiknya mempertahankan program pelatihan yang ada pada 

saat ini. Penggunaan metode pelatihan dalam kerja (on the job training) dapat 

diprioritaskan karena memiliki dampak langsung dan tidak dibutuhkan waktu 

yang lama bagi karyawan untuk mengaplikasikan hasil pelatihan tersebut 

dalam penyelesaian pekerjaan. Pelatihan pemberian pelayanan, khususnya, 

seharusnya dilakukan secara praktis dan real agar setiap karyawan mampu 

melaksanakan pemberian pelayanan terbaik, yang sesuai dengan keinginan 

atau kebutuhan dan memuaskan konsumen secara berkelanjutan.  

2. Persepsi responden terhadap komitmen kepada organisasi adalah baik, yang 

berarti bahwa karyawan menilai komitmen merupakan faktor yang penting 

dalam bekerja. Berdasarkan tingkat kepentingannya tersebut, komitmen 

normatif berada dibawah komitmen afektif dan komitmen kontinuan. Dengan 

kata lain, karyawan merasa dirinya tidak wajib bertahan dalam perusahaan. 

Upaya peningkatan komitmen dapat dilakukan, antara lain: 

a. Terkait dengan sistem kontrak pada perekrutan karyawan, sebaiknya 

manajemen memberlakukan maksimal masa kerja yang diinformasikan 

secara transparan pada karyawan, sehingga ada kenyamanan 

(confordable) dalam bekerja. Sepanjang karyawan berprestasi dan 
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bereputasi baik, maka perusahaan akan mempertimbangkan untuk 

mengangkatnya sebagai karyawan PKWTT/tetap. 

b. Terkait dengan mekanisme investasi pembentuk komitmen, yakni 

perusahaan dapat meningkatkan komitmen normatif karyawan melalui 

kesempatan melakukan pelatihan, pendidikan atau sosialisasi pengalaman 

yang menekankan pada nilai loyalitas. 

3. Persepsi responden terhadap kompensasi adalah baik, yang berarti bahwa 

sistem kompensasi di perusahaan sudah memadai. Walaupun terdapat 

kecenderungan karyawan cukup puas dengan sistem kompensasi yang 

diterapkan PT Sumber Aneka Sempana, namun perusahaan perlu melakukan 

evaluasi terhadap sistem kompensasi yang ada, khususnya untuk kompensasi 

finansial, antara lain: 

a. Pihak manajemen perlu mempertimbangkan untuk menerapkan 

pemberian reward bagi karyawan berprestasi atau berdasarkan tingkat 

kehadiran karyawan bersangkutan. Melalui cara ini diharapkan 

manajemen dapat mempengaruhi perilaku positif karyawan. 

b. Pihak manajemen perlu melakukan evaluasi pekerjaan untuk menjamin 

keadilan internal dan melakukan survei upah di pasaran sebagai bahan 

evaluasi bagi manajemen untuk melakukan penyesuaian sistem 

kompensasi agar keadilan eksternal dalam tercapai. Melalui cara ini, 

diharapkan dapat dicapai tujuan kompensasi yang efektif. 

c. Keputusan manajemen mengenai upah harus dikelola secara hati-hati dan 

dikomunikasikan kepada seluruh karyawan secara transparan agar rasa 

ketidakadilan karyawan terhadap kompensasi dapat diminimalisasi. 
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4. Persepsi responden terhadap kinerja adalah baik, yang berarti bahwa kinerja 

karyawan pelaksana lapangan parkir di PT Sumber Aneka Sempana sudah 

baik. Walaupun demikian, pihak manajemen sebaiknya tetap melakukan 

upaya peningkatan kinerja, antara lain: 

a. Pihak manajemen perlu melakukan penilaian kinerja secara terpadu, 

karena dengan penilaian kinerja akan diketahui seberapa baik karyawan 

telah bekerja sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Umpan balik dari 

penilaian kinerja akan memotivasi karyawan untuk bekerja, 

mengembangkan kemampuan pribadi dan meningkatkan kemampuan 

dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja karyawan ini dilakukan 

berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang disusun berdasarkan 

deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. 

b. Mengingat kepemimpinan merupakan salah satu faktor ekstrinsik yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, maka manajemen perlu meningkatkan 

unsur kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja karyawan pelaksana 

lapangan parkir. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan menunjukkan 

keteladanan pimpinan terhadap peraturan-peraturan yang ada pada 

perusahaan, disamping memberlakukan sistem punishment yang tegas. 

Keteladanan pimpinan diharapkan mampu memberikan teladan positif bagi 

karyawan, sehingga karyawan semakin disiplin dan bertanggung jawab 

terhadap pekerjaan. 

5. Indikator kemampuan mental (X8) merupakan indikator yang paling dominan 

dari pelatihan dalam membangun kinerja dan komitmen karyawan kepada 

organisasi. Implikasi manajerialnya, antara lain :  
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a. Pihak manajemen sebaiknya memberikan pelatihan bagi pengembangan 

mental dan cara berpikir karyawan dalam bekerja. Sebab selain fisik, 

kondisi mental karyawan memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

kinerja. Stres dan frustasi dapat mengganggu pekerjaan karyawan. 

Karyawan dilatih untuk menghadapi beragam masalah yang mungkin 

terjadi di lapangan, dan diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan 

kemampuannya secara langsung di lapangan.  

b. Pihak manajemen sebaiknya menanamkan pemahaman konsep strategi 

bekerja sebagai mitra (strategic partnership) pada setiap karyawan, agar 

dapat terjalin sifat bersatu dan saling membantu dalam mensukseskan 

pekerjaan. Karyawan akan merasa terlibat langsung dalam tanggung 

jawab memajukan perusahaan, sehingga diharapkan kinerja dan 

komitmen karyawan kepada organisasi dapat meningkat. 

c. Pihak manajemen perlu mengembangkan atmosfer belajar, menyediakan 

sumber daya dan dorongan bagi pengembangan diri karyawan, misalnya 

melalui pengkayaan pekerjaan (job enrichment) dan perluasan pekerjaan 

(job enlargement) untuk menciptakan activity learning dalam diri 

karyawan.  

6. Indikator lingkungan kerja (X16) merupakan indikator yang paling dominan 

dari kompensasi dalam membangun kinerja dan komitmen karyawan kepada 

organisasi. Lingkungan kerja di PT Sumber Aneka Sempana perlu 

dipertahankan karena karyawan merasa nyaman dengan lingkungan kerja saat 

ini. Namun, ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak 

manajemen, antara lain : 
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a. Terkait dengan peralatan kerja, perlu adanya peningkatan pengadaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan, seperti 

komputer, alat pemindai barcode, handy talky, dan sebagainya, guna 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Terkait dengan pelayanan kepada karyawan, perlu diadakan penanaman 

budaya cinta lingkungan agar fasilitas penunjang kesejahteraan 

karyawan, seperti musholla, ruang istirahat, kamar mandi, hingga pos 

kerja di lapangan menjadi bersih dan nyaman. 

c. Terkait dengan hubungan personal, perlu diadakan pembinaan yang 

mengarah pada lingkungan kerja yang kondusif, seperti apel, makan 

siang bersama, rekreasi atau olahraga bersama (gathering), dan kegiatan 

menarik lainnya. Selain itu, perlu diperhatikan aspek reward dan 

punishment, yakni pemilihan karyawan teladan untuk karyawan yang 

berprestasi dan pemberian sanksi kepada karyawan yang melanggar 

peraturan perlu diterapkan secara konsisten. 

7. Indikator bangga menjadi bagian dari perusahaan (Y2) dan peduli dengan 

nasib perusahaan (Y3) merupakan indikator yang paling dominan dari 

komitmen kepada organisasi dalam membangun kinerja karyawan. Implikasi 

manajerialnya, antara lain : 

a. Terkait dengan visi, pihak manajemen perlu menginternalisasi nilai-nilai 

yang terkandung dalam visi melalui apel, yang dapat membuat karyawan 

bangga menjadi bagian dari PT Sumber Aneka Sempana, sehingga 

semakin berkomitmen dalam melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. 
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b. Terkait dengan keterlibatan karyawan, pihak manajemen perlu memberi 

kesempatan kepada karyawan dalam membuat keputusan atau memberi 

masukan yang membuat karyawan semakin diakui keberadaannya, 

sehingga karyawan merasa pekerjaannya dapat memberi dampak yang 

berarti bagi perkembangan perusahaan. Sebab, setiap karyawan sebagai 

individu memiliki harga diri, hak dan kewajiban, kemauan, pikiran, dan 

pendapat yang tidak bisa diabaikan 

c. Terkait dengan komunikasi, pihak manajemen perlu menciptakan 

hubungan sosial yang positif (formal maupun informal), baik antar 

karyawan maupun antara karyawan dan pimpinan. Hubungan sosial yang 

baik akan berkembang menjadi perasaan ikut memiliki (sense of 

belonging), perasaan ikut bertanggung jawab (sense of responsibility), 

dan kemauan untuk berpartisipasi (sense of participation). 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa: 

a. Persepsi karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka 

Sempana terhadap pelatihan adalah baik, yang berarti bahwa pelatihan 

yang diadakan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan 

kemampuan karyawan dengan baik. Persepsi karyawan PKWTT/tetap 

terhadap pelatihan kurang baik dibandingkan karyawan PKWT/kontrak 

dan karyawan Harian Lepas. 

b. Persepsi karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka 

Sempana terhadap komitmen organisasi adalah baik, yang berarti bahwa 

komitmen merupakan faktor penting dalam bekerja. Komitmen yang 

paling dominan adalah komitmen afektif. Persepsi karyawan 

PKWT/kontrak terhadap komitmen organisasi kurang baik dibandingkan 

karyawan PKWTT/tetap dan karyawan Harian Lepas. 

c. Persepsi karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka 

Sempana terhadap kompensasi adalah baik, meskipun terdapat 

kecenderungan para karyawan menilai kurang baik terhadap aspek 

finansial. Persepsi karyawan PKWTT/tetap terhadap kompensasi kurang 

baik dibandingkan karyawan PKWT/kontrak dan karyawan Harian 

Lepas. 
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d. Persepsi karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka 

Sempana terhadap kinerja adalah baik, yang berarti bahwa karyawan 

memiliki kepedulian dalam menyelesaikan pekerjaan, namun terkadang 

masih menunjukkan perilaku kurang bertanggung jawab. Persepsi 

karyawan Harian Lepas terhadap kinerja secara umum kurang baik 

dibandingkan karyawan PKWT/kontrak dan karyawan PKWTT/tetap. 

2. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan terhadap 

komitmen organisasi karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka 

Sempana adalah positif dan signifikan. Jika program pelatihan ditingkatkan 

maka komitmen karyawan organisasi akan meningkat (asumsi faktor lainnya 

tetap). Indikator kemampuan mental (X8) dari pelatihan memberikan 

kontribusi paling besar dalam membangun komitmen karyawan kepada 

organisasi.   

3. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa pengaruh kompensasi terhadap 

komitmen organisasi karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka 

Sempana adalah positif dan signifikan. Jika kompensasi ditingkatkan maka 

komitmen karyawan kepada organisasi akan meningkat (asumsi faktor 

lainnya tetap). Indikator lingkungan kerja (X16) dari kompensasi memberikan 

kontribusi paling besar dalam membangun komitmen karyawan kepada 

organisasi. 

4. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan terhadap kinerja 

karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka Sempana adalah 

positif dan signifikan. Jika program pelatihan mengalami peningkatan maka 

kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan (asumsi faktor lainnya 
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tetap). Indikator kemampuan mental (X8) dari pelatihan memberikan 

kontribusi paling besar dalam membangun kinerja karyawan.   

5. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka 

Sempana adalah positif dan signifikan. Jika komitmen karyawan kepada 

organisasi semakin kuat maka kinerja karyawan akan semakin tinggi (asumsi 

faktor lainnya tetap). Indikator bangga menjadi bagian dari perusahaan (Y2) 

dan peduli dengan nasib perusahaan (Y3) dari komitmen organisasi 

memberikan kontribusi paling besar dalam membangun kinerja karyawan. 

6. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka Sempana 

adalah positif dan signifikan. Jika kompensasi ditingkatkan maka kinerja 

karyawan akan meningkat (asumsi faktor lainnya tetap). Indikator lingkungan 

kerja (X16) dari kompensasi memberikan kontribusi paling besar dalam 

membangun kinerja karyawan. 

 

6.2 Saran 

 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, bagi 

penelitian selanjutnya disarankan sebagai berikut : 

a. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel-variabel lain 

yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan pelaksana 

lapangan parkir, antara lain variabel kepemimpinan dan variabel motivasi 

kerja sebagai variabel bebas. 
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b. Uji pengaruh dengan menggunakan variabel bebas sejenis terhadap kinerja 

karyawan pelaksana lapangan parkir dapat dilakukan dengan regresi 

kategori menurut status kerja karyawan, yaitu karyawan PKWTT/tetap, 

karyawan PKWT/kontrak dan karyawan Harian Lepas. 

c. Penelitian sejenis dapat dilakukan dengan sampel yang berbeda, misalnya 

karyawan tingkat manajerial di berbagai perusahaan parkir, baik di         

PT Sumber Aneka Sempana maupun perusahaan lainnya. 
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LAMPIRAN II 

 

KUESIONER PENELITIAN 

“Pengaruh Pelatihan, Komitmen dan Kompensasi terhadap Kinerja 

Karyawan Pelaksana Lapangan Parkir PT Sumber Aneka Sempana” 

Program Studi Manajemen dan Bisnis 

Sekolah Pascasarjana 

Institut Pertanian Bogor 

 

 

Bapak/Ibu yang terhormat, 

 

Terlampir bersama ini saya sampaikan satu paket daftar pernyataan (kuesioner) 

yang merupakan instrumen pengumpulan data untuk penyusunan tesis dengan 

judul sebagaimana tersebut diatas. 

 

Mohon kesediaan bapak/Ibu untuk menyisihkan waktu mengisi kuesioner tersebut 

secara terbuka, apa adanya dan sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang 

Bapak/Ibu alami dan rasakan selama ini dan bukan berdasarkan keinginan atau 

harapan maupun pengaruh dari pihak lain (atasan, bawahan maupun rekan 

sekerja) Bapak/Ibu. 

 

Perlu disampaikan bahwa kuesioner ini semata-mata bermaksud untuk 

mendapatkan data yang diperlukan untuk penyusunan tesis tersebut diatas dan 

sama sekali tidak dikaitkan dengan hubungan pribadi Bapak/Ibu dengan institusi 

tempat kerja.  

 

Terima kasih atas kerja sama dan kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengisi 

kuesioner ini.  

 

 

Bogor, Juli 2011 

 

 

 

Rizma Ariefiani 
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No. Responden : ............... (Diisi oleh peneliti) 

Tanggal  : .............................. 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

 

1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti sampai Bapak/Ibu benar-benar 

memahami intinya. 

 

2. Jangan ada pernyataan yang terlewatkan atau tidak diisi. 

 

3. Berikan jawaban atas setiap pernyataan dengan memilih salah satu dari lima 

alternatif pilihan yang paling cocok dengan keadaan sebenarnya. Setiap 

pilihan diberikan kode sebagai berikut. 

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS = Tidak Setuju 

CS = Cukup Setuju 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 

 

4. Cantumkan tanda silang (X) pada kolom pilihan yang Bapak/Ibu pilih, yang 

tersedia disamping kanan dari setiap pernyataan. 

 

5.         Tidak perlu diisi. 

 

I. Karakteristik Responden 

Nama  :   ........................................................................................................ 

Jenis Kelamin :  Pria    Wanita 

Usia   : ≤ 20  21-30 31-40  41-50 > 50 

Pendidikan : SD  SMP SMA  D3 S1 

Status   : Menikah  Belum Menikah 

Masa Kerja : ≤ 1  1-5  6-10  > 10 

Status Kerja : Tetap  Kontrak  Harian Lepas 

Jabatan : Katu Waskir Jurtu  Jukir 

Keterangan: 

Usia dinyatakan dalam tahun  

Masa kerja dinyatakan dalam tahun 
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II. Variabel Pelatihan 

No Pernyataan 
Tingkat Kesesuaian 

STS TS CS S SS 

1. 

Pelatihan membuat saya mampu 

mengembangkan pola berpikir dan 

cara bekerja yang baik 

     

2. 

Pelatihan memusatkan perhatian saya 

terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi di lapangan 

     

3. 

Pelatihan dapat meningkatkan 

partisipasi saya dalam volume 

pekerjaan 

     

4. 

Pelatihan  dapat meningkatkan 

perhatian saya kepada tugas dan 

tanggung jawab diemban 

     

5. 

Pelatihan memberi kesempatan kepada 

saya untuk mengetahui dan terlibat 

pada pekerjaan baru 

     

6. 

Pelatihan memberi kesempatan kepada 

saya untuk menyerap arahan dari 

pimpinan 

     

7. 
Pelatihan dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi saya 
     

8. 
Pelatihan membuat saya mampu 

berpikir dan bekerja mandiri 
     

9. 

Pelatihan memacu kemampuan mental 

berpikir saya dari dan ke segala arah 

saat menghadapi masalah di lapangan 

     

10. 

Pelatihan dapat mengembangkan 

kreativitas saya saat bekerja di 

lapangan 

     

 

III. Variabel Komitmen 

No Pernyataan 
Tingkat Kesesuaian 

STS TS CS S SS 

11. 
Saya suka membicarakan tentang 

perusahaan dengan orang lain 
     

12. 
Saya senang menghabiskan waktu 

karir di perusahaan 
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No Pernyataan 
Tingkat Kesesuaian 

STS TS CS S SS 

13. 
Saya bangga menjadi bagian dari 

perusahaan 
     

14. Saya peduli dengan nasib perusahaan      

15. 
Saya tetap berada di perusahaan atas 

dasar kebutuhan (lebih dari keinginan) 
     

16. 

Saya memiliki sedikit pilihan 

pekerjaan jika meninggalkan 

perusahaan 

     

17. 
Sangat kecil kemungkinan saya 

meninggalkan perusahaan 
     

18. 

Terlalu banyak pengorbanan yang 

harus saya lakukan jika keluar dari 

perusahaan 

     

19. 
Menurut saya, loyalitas terhadap 

perusahaan sangat penting 
     

20. 
Saya bekerja giat karena adanya 

penghargaan dan karir yang baik 
     

21. 

Saya merasa telah memperoleh 

kesempatan, ilmu dan keterampilan 

yang berharga di perusahaan 

     

22. 

Saya bertahan di perusahaan karena 

jenjang jarirnya lebih jelas 

dibandingkan jika harus keluar masuk 

perusahaan 

     

  

IV. Variabel Kompensasi 

No Pernyataan 
Tingkat Kesesuaian 

STS TS CS S SS 

23. 
Gaji pokok yang saya terima sesuai 

dengan usaha yang dikeluarkan 
     

24. 
Upah lembur yang saya terima sesuai 

dengan harapan saya 
     

25. 
Tunjangan yang saya terima dengan 

harapan saya 
     

26. 
Saya puas dengan Jamsostek dan JPK 

yang diberikan perusahaan 
     

27. 

Menurut saya, perusahaan telah 

memperhatikan kebutuhan dan 

fasilitas karyawan 
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No Pernyataan 
Tingkat Kesesuaian 

STS TS CS S SS 

28. 

Saya bekerja keras karena ikut terlibat 

dalam melaksanakan tanggung jawab 

memajukan perusahaan 

     

29. 
Hubungan kerja saya dengan rekan 

kerja baik 
     

30 

Menurut saya, atasan/pimpinan 

perhatian, simpatik dan mau bekerja 

sama dengan karyawan 

     

31. 
Lingkungan kerja di perusahaan 

membuat saya nyaman bekerja 
     

32. 

Menurut saya, kesempatan 

pengembangan karir di perusahaan 

sudah baik 

     

 

V. Variabel Kinerja 

No Pernyataan 
Tingkat Kesesuaian 

STS TS CS S SS 

33. 

Saya selalu melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya dan tepat 

waktu 

     

34. 
Hasil pekerjaan saya selama ini sesuai 

dengan keinginan perusahaan 
     

35. 

Saya memulai dan mengakhiri waktu 

bekerja sesuai dengan ketentuan 

perusahaan 

     

36. 

Saya dapat bekerjasama dan 

membangun kinerja tim yang baik 

dengan rekan kerja 

     

37. 

Tingkat kehadiran saya di tempat kerja 

sesuai dengan jumlah hari kerja yang 

ditentukan setiap bulan 

     

38. 
Saya selalu disiplin datang tepat waktu 

ke tempat kerja 
     

39. 

Saya tidak pernah berusaha 

melemparkan kesalahan yang 

diperbuat kepada orang lain  

     

40. 
Saya melaksanakan tugas tanpa harus 

diperintah oleh atasan secara langsung 
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No Pernyataan 
Tingkat Kesesuaian 

STS TS CS S SS 

41. 
Saya selalu melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 
     

42. 

Saya memahami dengan baik tugas 

pokok dan fungsi yang menjadi 

tanggung jawab saya 

     

 

 

Terima Kasih 
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LAMPIRAN III 

 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER 
 

 

1. Variabel Pelatihan 
 

Iterasi 1 

 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Q1            39,4000        13,4897        ,6897           ,8006 

Q2            39,2333        14,5299        ,6043           ,8118 

Q3            39,5000        14,6724        ,4795           ,8223 

Q4            39,4333        13,8402        ,5726           ,8130 

Q5            39,2667        13,9954        ,5449           ,8160 

Q6            38,8667        16,6713        ,1910           ,8414 

Q7            39,3000        14,7690        ,4388           ,8263 

Q8            39,4667        14,1195        ,5292           ,8176 

Q9            39,2000        14,2345        ,5392           ,8165 

Q10           39,3333        13,8161        ,5957           ,8105 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30,0                    N of Items = 10 

Alpha =    ,8333 

 

Iterasi II 

 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Q1            34,6000        12,8690        ,6700           ,8121 

Q2            34,4333        13,7023        ,6289           ,8193 

Q3            34,7000        14,0103        ,4622           ,8343 

Q4            34,6333        13,1368        ,5694           ,8234 

Q5            34,4667        13,0851        ,5846           ,8216 

Q7            34,5000        13,9828        ,4482           ,8359 

Q8            34,6667        13,5402        ,4985           ,8312 

Q9            34,4000        13,4207        ,5580           ,8245 

Q10           34,5333        13,1540        ,5838           ,8217 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30,0                    N of Items =  9 

Alpha =    ,8414 
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2. Variabel Komitmen Organisasi 
 

Iterasi I 

 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Q11           48,1000        16,3690        ,3688           ,7703 

Q12           48,1333        16,0506        ,4725           ,7588 

Q13           48,0667        15,9264        ,4491           ,7612 

Q14           47,7667        17,2885        ,4811           ,7644 

Q15           48,5333        15,0851        ,5742           ,7460 

Q16           48,1333        16,3954        ,5135           ,7567 

Q17           48,5000        15,8448        ,5011           ,7555 

Q18           48,4333        16,7368        ,2496           ,7866 

Q19           48,2333        16,4609        ,3326           ,7749 

Q20           48,1000        16,6448        ,3547           ,7712 

Q21           48,3000        16,0793        ,5055           ,7558 

Q22           47,9333        17,3747        ,3589           ,7708 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30,0                    N of Items = 12 

Alpha =    ,7799 

 

Iterasi II 

 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Q11           43,9667        14,5851        ,2901           ,7884 

Q12           44,0000        13,9310        ,4627           ,7675 

Q13           43,9333        13,7195        ,4584           ,7682 

Q14           43,6333        14,8609        ,5453           ,7669 

Q15           44,4000        13,2138        ,5283           ,7593 

Q16           44,0000        14,0000        ,5676           ,7583 

Q17           44,3667        13,4816        ,5469           ,7575 

Q19           44,1000        14,0241        ,3765           ,7788 

Q20           43,9667        14,4471        ,3524           ,7800 
Q21           44,1667        14,0747        ,4694           ,7669 

Q22           43,8000        15,0621        ,3771           ,7770 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30,0                    N of Items = 11 

Alpha =    ,7866 
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Iterasi III 

 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Q12           35,0667        10,4782        ,3673           ,7818 

Q13           35,0000        10,2069        ,3691           ,7804 

Q14           34,7000        10,8379        ,5458           ,7626 

Q15           35,4667         9,3609        ,5383           ,7539 

Q16           35,0667         9,9264        ,6188           ,7458 

Q17           35,4333         9,2885        ,6403           ,7377 

Q19           35,1667         9,7989        ,4408           ,7700 

Q21           35,2333        10,1161        ,4768           ,7630 

Q22           34,8667        11,0161        ,3717           ,7765 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30,0                    N of Items =  9 

Alpha =    ,7846 

 

 

 

3. Variabel Kompensasi 
 

Iterasi I 

 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Q23           39,8333        12,1437        ,6834           ,7669 

Q24           39,8000        12,5793        ,6387           ,7736 

Q25           40,1000        12,9207        ,4648           ,7952 

Q26           39,7000        14,0103        ,3218           ,8098 

Q27           40,0000        12,9655        ,4999           ,7901 

Q28           39,8000        14,7172        ,2467           ,8141 

Q29           39,8000        13,7517        ,4248           ,7980 

Q30           39,8000        13,8207        ,4089           ,7996 

Q31           39,6667        12,7126        ,6746           ,7712 

Q32           39,6000        13,6966        ,5127           ,7898 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30,0                    N of Items = 10 

Alpha =    ,8085 
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Iterasi II 

 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Q23           30,8667         9,2230        ,6838           ,7773 

Q24           30,8333         9,5230        ,6611           ,7818 

Q25           31,1333         9,9126        ,4582           ,8136 

Q27           31,0333         9,7575        ,5424           ,7993 

Q29           30,8333        10,6264        ,4252           ,8142 

Q30           30,8333        10,5575        ,4436           ,8119 

Q31           30,7000         9,9414        ,6132           ,7899 

Q32           30,6333        10,5851        ,5140           ,8037 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30,0                    N of Items =  8 

Alpha =    ,8201 

 

 

 

4. Variabel Kinerja 
 

Iterasi I 

 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Q33           34,4000         9,3517        ,7385           ,8567 

Q34           34,6333         8,3782        ,7438           ,8609 

Q35           34,4333         9,9092        ,7497           ,8579 

Q36           34,4333        10,1161        ,6722           ,8633 

Q37           34,4333        10,0471        ,5877           ,8693 

Q38           34,3667        10,3092        ,6632           ,8647 

Q39           34,3000        10,0103        ,7209           ,8601 

Q40           34,2000        10,5103        ,4575           ,8789 

Q41           34,0333        11,2747        ,4678           ,8778 

Q42           33,9667        11,2747        ,3667           ,8829 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30,0                    N of Items = 10 

Alpha =    ,8794 
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LAMPIRAN IV 

 

HASIL OUTPUT STRUCTURAL EQUATION MODELING 

 

 

DATE: 11/23/2011 

TIME: 21:45 

 

 

L I S R E L  8.30 

 

BY 

 

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 

 

 

This program is published exclusively by 

Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

Chicago, IL 60646-1704, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-99 

Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 

Website: www.ssicentral.com 

 

 

 

 The following lines were read from file D:\SEMRIZMA\UJI.SPJ: 

 

 Observed Variables 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 Y1 Y2 

 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 

 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 

 Correlation Matrix From File D:\SEMRIZMA\UJI.COR 

 Sample Size = 86 

 Latent Variables  LATIH KOMPEN KOMIT KINERJA 

 Relationships 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 = LATIH 

 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 = KOMPEN 
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 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 = KOMIT 

 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 = KINERJA 

 KOMIT = LATIH KOMPEN 

 KINERJA = LATIH KOMPEN KOMIT 

 Path Diagram 

 Iterations = 1000 

 Method of Estimation: Unweighted Least Square 

 set the error covariance between Y5 and Y2 to free 

 set the error covariance between Y8 and Y2 to free 

 set the error covariance between Y8 and Y5 to free 

 set the error covariance between Y10 and Y2 to free 

 set the error covariance between Y10 and Y3 to free 

 set the error covariance between Y13 and Y3 to free 

 set the error covariance between Y14 and Y7 to free 

 set the error covariance between Y17 and Y7 to free 

 set the error covariance between Y18 and Y12 to free 

 set the error covariance between Y18 and Y16 to free 

 set the error covariance between Y19 and Y15 to free 

 set the error covariance between X1 and Y17 to free 

 set the error covariance between X3 and Y17 to free 

 set the error covariance between X6 and X5 to free 

 set the error covariance between X13 and Y17 to free 

   

 End of Problem 

 

 Sample Size =    86 

                                                                                 

 

         Correlation Matrix to be Analyzed        

 

                     Y1         Y2         Y3         Y4         Y5         Y6    

                  --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

       Y1       1.00 

       Y2       0.61       1.00 

       Y3       0.32       0.54       1.00 

       Y4       0.25       0.40       0.47       1.00 

       Y5       0.14       0.25       0.41       0.38       1.00 

       Y6       0.32       0.34       0.49       0.32       0.41       1.00 

       Y7       0.12       0.20       0.38       0.40       0.16       0.32 

       Y8       0.07       0.06       0.47       0.17       0.54       0.51 

       Y9       0.10       0.32       0.51       0.17       0.41       0.47 

      Y10       0.20       0.07       0.11       0.13       0.32       0.37 

      Y11       0.44       0.35       0.35       0.25       0.48       0.40 
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      Y12       0.56       0.35       0.29       0.40       0.37       0.26 

      Y13       0.35       0.34       0.64       0.31       0.40       0.40 

      Y14       0.25       0.33       0.14       0.09       0.23       0.17 

      Y15       0.32       0.29       0.42       0.39       0.28       0.44 

      Y16       0.23       0.26       0.23       0.18       0.24       0.13 

      Y17       0.01       0.26       0.28       0.17       0.13       0.38 

      Y18       0.44       0.34       0.26       0.24       0.13       0.31 

      Y19       0.29       0.28       0.34       0.38       0.45       0.18 

       X1       0.15       0.35       0.39       0.20       0.17       0.32 

       X2       0.30       0.30       0.31       0.16       0.24       0.22 

       X3       0.26       0.31       0.16       0.15       0.32       0.46 

       X4       0.19       0.30       0.31       0.09       0.45       0.37 

       X5      -0.01      -0.09       0.10       0.00       0.19      -0.01 

       X6       0.04       0.05       0.41       0.15      -0.02       0.21 

       X7       0.33       0.31       0.31       0.29       0.30       0.21 

       X8       0.49       0.41       0.43       0.26       0.42       0.44 

       X9       0.41       0.43       0.26       0.13       0.33       0.23 

      X10       0.39       0.26       0.24       0.39       0.37       0.40 

      X11       0.39       0.36       0.30       0.26       0.39       0.16 

      X12       0.34       0.27       0.15       0.24       0.23       0.20 

      X13       0.27       0.07       0.21       0.17       0.44       0.23 

      X14       0.43       0.52       0.27       0.37       0.40       0.44 

      X15       0.30       0.16       0.20       0.31       0.22       0.39 

      X16       0.42       0.44       0.38       0.44       0.53       0.42 

      X17       0.25       0.27       0.34       0.23       0.38       0.08 

 

         Correlation Matrix to be Analyzed        

 

                      Y7         Y8         Y9        Y10        Y11        Y12    

                    --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

       Y7       1.00 

       Y8       0.26       1.00 

       Y9       0.31       0.50       1.00 

      Y10       0.20       0.30       0.25       1.00 

      Y11       0.15       0.21       0.37       0.48       1.00 

      Y12       0.14       0.24       0.25       0.30       0.47       1.00 

      Y13       0.22       0.41       0.31       0.46       0.56       0.42 

      Y14       0.48       0.22       0.19       0.33       0.33       0.28 

      Y15       0.19       0.09       0.25       0.42       0.43       0.45 

      Y16       0.05       0.29       0.28       0.45       0.31       0.49 

      Y17       0.44       0.26       0.35       0.42       0.17       0.10 

      Y18       0.12       0.27       0.26       0.45       0.50       0.63 

      Y19       0.14       0.16       0.25       0.34       0.62       0.39 
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       X1       0.27       0.13       0.31       0.32       0.30       0.33 

       X2       0.20       0.10       0.25       0.23       0.30       0.27 

       X3       0.15       0.24       0.19       0.43       0.31       0.22 

       X4      -0.03       0.23       0.31       0.29       0.33       0.25 

       X5       0.03       0.17       0.23       0.32       0.03       0.31 

       X6       0.20       0.16       0.12       0.16       0.10       0.13 

       X7       0.22       0.35       0.30       0.35       0.45       0.36 

       X8      -0.05       0.13       0.32       0.40       0.52       0.48 

       X9      -0.05       0.13       0.05       0.47       0.39       0.29 

      X10       0.21       0.28       0.18       0.38       0.21       0.39 

      X11      -0.03       0.00       0.15       0.17       0.36       0.23 

      X12       0.14       0.12       0.12       0.32       0.34       0.36 

      X13       0.11       0.18       0.24       0.40       0.33       0.13 

      X14       0.35       0.17       0.18       0.44       0.45       0.33 

      X15      -0.06       0.00      -0.01       0.23       0.21       0.28 

      X16       0.39       0.46       0.30       0.56       0.52       0.52 

      X17       0.05      -0.02       0.21       0.46       0.52       0.29 

 

         Correlation Matrix to be Analyzed        

 

                     Y13        Y14        Y15        Y16        Y17        Y18    

                   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      Y13       1.00 

      Y14       0.08       1.00 

      Y15       0.35       0.49       1.00 

      Y16       0.22       0.45       0.21       1.00 

      Y17       0.28       0.33       0.31       0.30       1.00 

      Y18       0.24       0.33       0.43       0.58       0.41       1.00 

      Y19       0.49       0.21       0.14       0.43       0.23       0.40 

       X1       0.31       0.21       0.33       0.14       0.57       0.26 

       X2       0.25       0.28       0.28       0.20       0.25       0.32 

       X3       0.12       0.26       0.39       0.11       0.57       0.31 

       X4       0.35       0.28       0.38       0.12       0.14       0.09 

       X5       0.26      -0.03       0.18       0.10       0.21       0.12 

       X6       0.41       0.02       0.17      -0.06       0.21      -0.05 

       X7       0.32       0.20       0.23       0.22       0.21       0.27 

       X8       0.45       0.09       0.43       0.16       0.14       0.22 

       X9       0.34       0.28       0.38       0.29       0.34       0.26 

      X10       0.34       0.11       0.36       0.31       0.10       0.17 

      X11       0.24       0.14       0.14       0.22      -0.02       0.05 

      X12       0.16       0.30       0.25       0.34       0.01       0.39 

      X13       0.25       0.04       0.03       0.18      -0.20       0.09 

      X14       0.40       0.36       0.16       0.30       0.19       0.23 
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      X15       0.37       0.14       0.25       0.40       0.20       0.19 

      X16       0.54       0.46       0.31       0.52       0.40       0.60 

      X17       0.33       0.11       0.15       0.29       0.24       0.24 

 

         Correlation Matrix to be Analyzed        

 

                     Y19         X1         X2         X3         X4         X5    

                   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      Y19       1.00 

       X1       0.19       1.00 

       X2       0.36       0.17       1.00 

       X3       0.19       0.43       0.41       1.00 

       X4       0.18       0.26       0.39       0.57       1.00 

       X5       0.06       0.42       0.19       0.38       0.34       1.00 

       X6      -0.05       0.26       0.37       0.19       0.11       0.50 

       X7       0.38       0.48       0.37       0.47       0.32       0.52 

       X8       0.42       0.28       0.45       0.46       0.52       0.28 

       X9       0.21       0.59       0.35       0.47       0.53       0.29 

      X10       0.22       0.12       0.39       0.26       0.17       0.24 

      X11       0.29       0.20       0.33       0.18       0.30       0.06 

      X12       0.32       0.07       0.50       0.19       0.16       0.09 

      X13       0.18       0.00       0.30       0.10       0.18       0.08 

      X14       0.43       0.29       0.34       0.28       0.20       0.19 

      X15       0.44       0.04       0.32       0.11       0.20       0.28 

      X16       0.52       0.28       0.32       0.54       0.40       0.34 

      X17       0.55       0.34       0.49       0.27       0.25       0.32 

 

         Correlation Matrix to be Analyzed        

 

                    X6         X7         X8         X9        X10        X11    

                 --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

       X6       1.00 

       X7       0.35       1.00 

       X8       0.29       0.33       1.00 

       X9       0.14       0.39       0.54       1.00 

      X10       0.22       0.30       0.24       0.36       1.00 

      X11       0.12       0.30       0.40       0.29       0.50       1.00 

      X12       0.06       0.14       0.36       0.42       0.63       0.48 

      X13       0.08       0.14       0.30       0.32       0.46       0.26 

      X14       0.22       0.37       0.40       0.32       0.27       0.43 

      X15       0.40       0.21       0.35       0.31       0.40       0.18 

      X16       0.20       0.52       0.35       0.28       0.46       0.28 

      X17       0.23       0.32       0.47       0.37       0.25       0.55 
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         Correlation Matrix to be Analyzed        

 

                     X12        X13        X14        X15        X16        X17    

                   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      X12       1.00 

      X13       0.53       1.00 

      X14       0.16       0.20       1.00 

      X15       0.22       0.21       0.53       1.00 

      X16       0.44       0.39       0.59       0.39       1.00 

      X17       0.56       0.41       0.42       0.22       0.49       1.00 

                                                                            

 

 Number of Iterations = 16 

 

 LISREL Estimates (Unweighted Least Squares)          

  

       Y1 = 0.61*KOMIT, Errorvar.= 0.63 , R² = 0.37 

           (0.031)                (0.16)            

            19.83                  3.93             

  

       Y2 = 0.69*KOMIT, Errorvar.= 0.53 , R² = 0.47 

           (0.099)                (0.17)            

            6.99                   3.15             

  

       Y3 = 0.69*KOMIT, Errorvar.= 0.53 , R² = 0.47 

           (0.100)                (0.17)            

            6.92                   3.18             

  

       Y4 = 0.54*KOMIT, Errorvar.= 0.71 , R² = 0.29 

           (0.084)                (0.16)            

            6.50                   4.39             

  

       Y5 = 0.68*KOMIT, Errorvar.= 0.54 , R² = 0.46 

           (0.10)                 (0.17)            

            6.74                   3.27             

  

       Y6 = 0.66*KOMIT, Errorvar.= 0.56 , R² = 0.44 

           (0.094)                (0.16)            

            7.04                   3.43             

  

       Y7 = 0.35*KOMIT, Errorvar.= 0.88 , R² = 0.12 

           (0.071)                (0.16)            
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            4.91                   5.63             

  

       Y8 = 0.48*KOMIT, Errorvar.= 0.77 , R² = 0.23 

           (0.084)                (0.16)            

            5.74                   4.85             

  

       Y9 = 0.54*KOMIT, Errorvar.= 0.71 , R² = 0.29 

           (0.085)                (0.16)            

            6.35                   4.46             

  

      Y10 = 0.70*KINERJA, Errorvar.= 0.51 , R² = 0.49 

           (0.033)                  (0.16)            

            20.88                    3.11             

  

      Y11 = 0.75*KINERJA, Errorvar.= 0.44 , R² = 0.56 

           (0.085)                  (0.17)            

            8.77                     2.65             

  

      Y12 = 0.65*KINERJA, Errorvar.= 0.57 , R² = 0.43 

           (0.081)                  (0.16)            

            8.11                     3.50             

  

      Y13 = 0.67*KINERJA, Errorvar.= 0.55 , R² = 0.45 

           (0.081)                  (0.16)            

            8.31                     3.38             

  

      Y14 = 0.46*KINERJA, Errorvar.= 0.79 , R² = 0.21 

           (0.068)                  (0.16)            

            6.71                     5.00             

  

      Y15 = 0.61*KINERJA, Errorvar.= 0.63 , R² = 0.37 

           (0.075)                  (0.16)            

            8.14                     3.90             

  

      Y16 = 0.52*KINERJA, Errorvar.= 0.73 , R² = 0.27 

           (0.072)                  (0.16)            

            7.21                     4.56             

  

      Y17 = 0.43*KINERJA, Errorvar.= 0.81 , R² = 0.19 

           (0.069)                  (0.16)            

            6.25                     5.15             

  

      Y18 = 0.57*KINERJA, Errorvar.= 0.68 , R² = 0.32 
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           (0.077)                  (0.16)            

            7.38                     4.19             

  

      Y19 = 0.65*KINERJA, Errorvar.= 0.58 , R² = 0.42 

           (0.079)                  (0.16)            

            8.24                     3.55             

  

  

       X1 = 0.56*LATIH, Errorvar.= 0.68 , R² = 0.32 

           (0.044)                (0.16)            

            12.66                  4.18             

  

       X2 = 0.64*LATIH, Errorvar.= 0.59 , R² = 0.41 

           (0.044)                (0.16)            

            14.37                  3.64             

  

       X3 = 0.64*LATIH, Errorvar.= 0.59 , R² = 0.41 

           (0.045)                (0.17)            

            14.23                  3.55             

  

       X4 = 0.61*LATIH, Errorvar.= 0.63 , R² = 0.37 

           (0.044)                (0.16)            

            13.68                  3.88             

  

       X5 = 0.41*LATIH, Errorvar.= 0.83 , R² = 0.17 

           (0.043)                (0.16)            

            9.57                   5.28             

  

       X6 = 0.35*LATIH, Errorvar.= 0.88 , R² = 0.12 

           (0.043)                (0.16)            

            8.16                   5.58             

  

       X7 = 0.68*LATIH, Errorvar.= 0.53 , R² = 0.47 

           (0.045)                (0.17)            

            15.11                  3.22             

  

       X8 = 0.77*LATIH, Errorvar.= 0.41 , R² = 0.59 

           (0.045)                (0.17)            

            16.97                  2.45             

  

       X9 = 0.70*LATIH, Errorvar.= 0.51 , R² = 0.49 

           (0.045)                (0.16)            

            15.57                  3.08             
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      X10 = 0.61*KOMPEN, Errorvar.= 0.62 , R² = 0.38 

           (0.044)                 (0.16)            

            14.04                   3.80             

  

      X11 = 0.53*KOMPEN, Errorvar.= 0.72 , R² = 0.28 

           (0.042)                 (0.16)            

            12.45                   4.51             

  

      X12 = 0.58*KOMPEN, Errorvar.= 0.67 , R² = 0.33 

           (0.044)                 (0.16)            

            13.17                   4.11             

  

      X13 = 0.46*KOMPEN, Errorvar.= 0.79 , R² = 0.21 

           (0.042)                 (0.16)            

            10.85                   4.97             

  

      X14 = 0.69*KOMPEN, Errorvar.= 0.53 , R² = 0.47 

           (0.043)                 (0.16)            

            15.80                   3.23             

  

      X15 = 0.51*KOMPEN, Errorvar.= 0.74 , R² = 0.26 

           (0.042)                 (0.16)            

            12.07                   4.68             

  

      X16 = 0.88*KOMPEN, Errorvar.= 0.22 , R² = 0.78 

           (0.046)                 (0.17)            

            19.35                   1.26             

  

      X17 = 0.65*KOMPEN, Errorvar.= 0.57 , R² = 0.43 

           (0.044)                 (0.16)            

            15.00                   3.51             

  

 Error Covariance for Y5 and Y2 = -0.22 

                                  (0.12) 

                                  -1.82 

 Error Covariance for Y8 and Y2 = -0.27 

                                  (0.12) 

                                  -2.33 

 Error Covariance for Y8 and Y5 = 0.22 

                                 (0.11) 

                                  1.88 
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 Error Covariance for Y10 and Y2 = -0.31 

                                   (0.11) 

                                   -2.70 

 Error Covariance for Y10 and Y3 = -0.27 

                                   (0.11) 

                                   -2.35 

 Error Covariance for Y13 and Y3 = 0.28 

                                  (0.11) 

                                   2.50 

 Error Covariance for Y14 and Y7 = 0.35 

                                  (0.11) 

                                   3.20 

 Error Covariance for Y17 and Y7 = 0.32 

                                  (0.11) 

                                   2.92 

 Error Covariance for Y18 and Y12 = 0.26 

                                   (0.12) 

                                    2.23 

 Error Covariance for Y18 and Y16 = 0.28 

                                   (0.11) 

                                    2.48 

 Error Covariance for Y19 and Y15 = -0.26 

                                    (0.11) 

                                    -2.25 

 Error Covariance for X1 and Y17 = 0.40 

                                  (0.11) 

                                   3.59 

 Error Covariance for X3 and Y17 = 0.38 

                                  (0.11) 

                                   3.42 

 Error Covariance for X6 and X5 = 0.35 

                                 (0.11) 

                                  3.19 

 Error Covariance for X13 and Y17 = -0.36 

                                    (0.11) 

                                    -3.27 

  

    KOMIT = 0.28*LATIH + 0.54*KOMPEN, Errorvar.= 0.42, R² = 0.58 

           (0.063)      (0.065)                                  

            4.36         8.32                                    
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KINERJA = 0.36*KOMIT + 0.17*LATIH + 0.42*KOMPEN, Errorvar.= 0.26, R² = 0.74 

           (0.13)       (0.068)      (0.087)                                  

            2.78         2.52         4.81                                    

  

     

  Correlation Matrix of Independent Variables  

 

                      LATIH     KOMPEN    

                      --------   ------ 

    LATIH         1.00 

  

   KOMPEN    0.72       1.00 

                      (0.04) 

                       17.08 

  

 

 Covariance Matrix of Latent Variables    

 

                         KOMIT    KINERJA      LATIH     KOMPEN    

                         --------      --------        --------       -------- 

    KOMIT          1.00 

  KINERJA         0.78          1.00 

    LATIH           0.66          0.71            1.00 

   KOMPEN       0.74         0.80            0.72           1.00 

 

 

                         

Goodness of Fit Statistics 

 

Degrees of Freedom = 573 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1635.84 (P = 0.0) 

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1062.84 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (945.76 ; 1187.52) 

 

Minimum Fit Function Value = 6.54 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 12.50 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (11.13 ; 13.97) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.15 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.14 ; 0.16) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 

 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 21.43 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (20.06 ; 22.90) 
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ECVI for Saturated Model = 15.67 

ECVI for Independence Model = 64.82 

 

Chi-Square for Independence Model with 630 Degrees of Freedom = 5437.40 

Independence AIC = 5509.40 

Model AIC = 1821.84 

Saturated AIC = 1332.00 

Independence CAIC = 5633.76 

Model CAIC = 2143.09 

Saturated CAIC = 3632.60 

 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.099 

Standardized RMR = 0.099 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.92 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.79 

Normed Fit Index (NFI) = 0.90 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.82 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

Relative Fit Index (RFI) = 0.89 

 

Critical N (CN) = 101.18 

The Problem used   185968 Bytes (=  0.3% of Available Workspace) 

Time used:   40.313 Seconds 

 

 

 

 

 

 




