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Abstract 

Hasrun Afandi US 

 

Kosasih Clinic is a health organization field oriented which is the oldest health 

clinic that still exists in Bandar Lampung and  it is now 36 years old. Kosasih 

Clinic has put their commitment to offer the health service with the most effective 

cost and satisfying. The interview at Kosasih Clinic has resulted the sallary system 

and the working shift system. It is proven that there is no such thing as high 

commitment in their working shift system, it is because when it comes to a shift 

that is supposed to be attended by for instance Doctor A, they can be replaced by 

Doctor B or any other doctors. The percentage of general doctor attendance for 

34,74% indicates that the performance of their fixed doctors are very poor. The 

absence percentage can be related to score the organization commitment  in this 

case categorized as normative commitment (the employees’ senses to be 

responsible as part of an organization) at Kosasih Clinic and it is to be scored as 

poor as well. This research is aimed to get to know the impact of organization 

commitment toward employees working performance  at Kosasih Clinic when it 

gets moderated by compensasion. 

This research is done by analyzing moderation regression. The samples in the 

research was collected from primary data which is a hundred employees at Kosasih 

Clinic in Bandar Lampung. The result of this research is hypothesis one fulfilled, 

proves that organization commitment brings positive impact and very significant 

toward employees working performance  at Kosasih Clinic in Bandar Lampung. 

Hypothesis two fulfilled, proves that Compensasion brings positive and significant 

toward employees working performance  at Kosasih Clinic in Bandar Lampung 

and hypothesis three not fulfilled, that compensation as moderation variable does 

not impact nor significantly moderate the commitment organization impact toward 

compensation. Therefore compensation is not moderator variable nor moderator 

variable in this research. 

Suggestions from this research for Clinic Kosasih Bandar Lampung to provide 

training and development to employees so that employees have a sense of 

responsibility and tasks given can be completed on time, employees should be 

invited to communicate in the settlement of issues related to work and problems 

faced by the company because of the good communication it will foster a sense of 

responsibility of employees to the organization, and Kosasih Clinic Bandar 

lampung is expected to provide compensation and rewards to employees who 

excel. compensation and rewards can improve the performance of employees. 

Keyword: Organization Commitment, Employees Performance, Compensation, 

Moderation 
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Klinik Kosasih adalah salah satu organisasi yang berorientasi pada bidang 

kesehatan yang merupakan klinik kesehatan tertua dan masih tetap eksis selama 36 

tahun di Bandar Lampung. Klinik Kosasih mempunyai komitmen untuk 

menyediakan pelayanan kesehatan dengan harga murah dan memuaskan. Data 

yang diperoleh dari hasil wawancara pada Klinik Kosasih bahwa sistem penggajian 

dan sistem kerja yang dilakukan pada Klinik Kosasih adalah dengan cara shift 

kerja, terlihat tidak terdapatnya komitmen organisasi karyawan yang tinggi pada 

sistem shift kerja, dikarenakan shift yang harusnya sudah dijadwalkan untuk dokter 

A dapat saja digantikan dengan dokter B atau dengan dokter pengganti lainnya. 

Hal ini mengindikasikan bahwa penilaian kinerja dokter tetap kosasih dinilai buruk 

dengan persentase kehadiran hanya 34,74%. Hal ini juga dapat dikaitkan untuk 

menilai komitmen organisasi dalam hal ini komitmen normatif (perasaan karyawan 

untuk bertanggung jawab menjadi bagian dari organisasi) pada Klinik Kosasih 

dinilai buruk.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja pegawai Klinik Kosasih di Bandar Lampung apabila dimoderasi 

oleh kompensasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

moderasi. Sampel dalam penelitian diambil melalui data primer yang merupakan 

100 orang karyawan Klinik Kosasih di Bandar Lampung. Kesimpulannya 

Hipotesis satu terpenuhi yaitu komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, hipotesis dua terpenuhi yaitu kompensasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan hipotesis tiga 

tidak terpenuhi yaitu komitmen organisasi jika dimoderasi oleh kompensasi tidak 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Saran dari penelitian ini disarankan kepada Klinik Kosasih Bandar Lampung agar 

memberikan  pelatihan dan pengembangan kepada karyawan sehingga karyawan 

memiliki rasa tanggung jawab dan tugas yang diberikan dapat diselesaikan tepat 

waktu, karyawan harus diajak berkomunikasi dalam penyelesaian persoalan yang 

menyangkut pekerjaan maupun persoalan yang dihadapi perusahaan karena dengan 

adanya komunikasi yang baik maka akan menumbuhkan rasa tanggung jawab 

karyawan terhadap organisasinya, dan Klinik Kosasih Bandar Lampung agar 

memberikan kompensasi dan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi.  

Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Kinerja Pegawai, Kompensasi, Moderasi 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi merupakan kumpulan dari individu-individu yang mempunyai tujuan

tertentu, suatu organisasi dapat mencapai tujuan organisasinya bukan hanya dikarenakan

terdapat fasilitas yang mendukung dan sebuah sistem manajemen organisasi yang baik,

tetapi juga dikarenakan peran sumber daya manusia, peran sumber daya manusia sangat

dibutuhkan untuk menjalankannya suatu tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang

berkualitas, adalah pegawai yang melaksanakan pekerjaannya dan mampu memberikan

hasil kerja yang tinggi baik itu pada tingkat top, middle maupun low.

Klinik Kosasih adalah salah satu organisasi yang berorientasi pada bisnis dibidang

kesehatan, Klinik Kosasih adalah salah satu Klinik kesehatan yang tertua di Bandar

Lampung, Klinik Kosasih juga merupakan salah satu Klinik kesehatan yang mempunyai

cabang terbanyak dikota Bandar Lampung, selain itu, Klinik Kosasih juga mempunyai

puluhan ribu pasien setiap bulannya dan merupakan  Klinik yang mempunyai komitmen

dengan harga murah dan pelayanan kesehatan yang memuaskan.

Klinik Kosasih berdiri tahun 1981 yang pada saat ini sudah berdiri selama 36 tahun

yang pada awalnya bernama Balai Pengobatan Kosasih, pada saat itu balai pengobatan

tersebut dipimpin langsung oleh pendiri sekaligus pemilik Kosasih yaitu Almarhum

Bapak H. Kosasih, beliau adalah seorang paramedis. Awalnya bertempat hanya di
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Kecamatan Panjang – Bandar Lampung. Kemudian berkembang menjadi beberapa

cabang Klinik Kosasih di 2 wilayah provinsi Lampung, yaitu di Kota Bandar Lampung

dan di Kabupaten Pringsewu,  saat ini kosasih mempunyai 12 cabang yang 11

diantaranya tersebar dikota Bandar Lampung dan 1 cabang berada di kabupaten

Pringsewu.

Almarhum Bapak H. Kosasih mendirikan Klinik Kosasih ini atas dasar keprihatinan,

melihat pelayanan kesehatan yang murah selalu identik dengan pelayanan buruk,

sehingga masyarakat yang kurang mampu sangat sulit mendapatkan pelayanan

kesehatan yang baik dan memuaskan maka almarhum Bapak H.

KOSASIH berkomitmen mendirikan Balai Pengobatan / Klinik dengan harga murah,

dengan pelayanan kesehatan memuaskan. sehingga masyarakat kurang mampu dapat

menikmati pelayanan kesehatan yang baik dan memuaskan. Ternyata masyarakat

menyambut baik pelayanan kesehatan Klinik Kosasih, ini terbukti dengan puluhan ribu

pasien per bulan yang berobat di Klinik Kosasih dan setiap pembukaan cabang Klinik

Kosasih, jumlah kunjungan pasien selalu meningkat. Untuk menjadi perusahaan yang

selalu tumbuh dan berkembang, Kosasih Group selalu memegang teguh visi dan misi.

Visi Klinik Kosasih adalah menjadi Klinik Kesehatan terbaik dan terbanyak di seluruh

Indonesia sedangkan Misi Klinik Kosasih adalah menyediakan pelayanan kesehatan

dengan mutu terbaik dan harga yang terjangkau, mendirikan Klinik Kesehatan diseluruh

Provinsi Indonesia.

Klinik Kosasih mempunyai sasaran yaitu dengan memberikan harga pelayanan

Kesehatan paling rendah dari competitor, memberikan pelayanan kesehatan prima,
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memberikan pelayanan kesehatan cepat, memberikan pelayanan kesehatan tepat,

memberikan pelayanan kesehatan 24 jam pelayanan kesehatan klinik terlengkap,

mendirikan klinik kesehatan setiap tahun disetiap provinsi. Klinik Kosasih berkomitmen

untuk mewujudkan Visi Misi Kosasih Group, dengan selalu memberikan Pelayanan

yang terbaik kepada seluruh pelanggan menjadi dasar atas terwujudnya mimpi-mimpi

Klinik Kosasih.

Fasilitas yang terdapat di Klinik Kosasih diantaranya:

1. Unit Gawat Darurat

Unit Gawat Darurat (UGD / IGD) merupakan pasien yang membutuhkan

pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Untuk memenuhi fungsi tersebut

terdapat sebagian Klinik Kosasih dirancang khusus untuk melayani pasien gawat

darurat yang ditangani oleh dokter dan perawat yang sudah handal di bidang nya

dalam menangani pasien yang membutuhkan pertolongan pertama. Klinik

Kosasih mempunyai fasilitas ambulan 24 jam dan selalu memberikan pelayanan

yang terbaik dan pelayanan prima kepada pasien.

2. Rawat Jalan

Klinik Kosasih Bandar Lampung memberikan pelayanan medis kepada seorang

pasien dengan tujuan untuk pengamatan, diagnosis, pengobatan dan pelayanan

kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien harus di rawat inap dan tanpa

harus mengeluarkan biaya untuk rawat inap dan Klinik Kosasih akan

memberikan pelayanan yang prima kepada pasien.
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3. Rawat Inap

Klinik Kosasih Bandar Lampung juga menyediakan rawat inap untuk pasien

yang mempunyai penyakit tertentu yang diharuskan pasien tersebut harus ada

tindakan rawat inap dan akan di rawat di Klinik Kosasih dengan fasilitas yang

aman dan nyaman bagi pasien.

4. Medical Chek up

Klinik Kosasih Bandar Lampung menyediakan layanan berupa layanan medical

chek up bagi pasien yang akan berobat di klinik yang bertujuan untuk

mengetahui status kesehatan anda, bukan untuk mendiagnosa penyakit atau

mengobati penyakit dengan cara mewawancarai riwayat kesehatan anda dan

pemeriksaan fisik.

5. Farmasi

Klinik Kosasih Bandar Lampung memiliki farmasi yang sangat baik dalam

pengelolaan obat, mulai dari penyedian obat sampai peracikan obat dengan

memenuhi standar yang sudah ditentukan dan memberikan pelayanan yang cepat

dan tepat bagi pasien yang sedang berobat.

6. Laboratorium

Klinik Kosasih mempunyai pelayanan laboratorium kesehatan berupa pelayanan

Hematologi, Pelayanan Kimia Klinik dan Pelayanan Urine.

Setiap perusahaan yang bentuknya bisnis memerlukan sumber daya manusia yang

memiliki kemampuan berfikir, bertindak serta terampil dalam menghadapi persaingan

bisnis, setiap individu yang dimiliki perusahaan harus mempunyai komitmen yang

tinggi untuk membesarkan organisasinya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan
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optimal, efektif dan efisien sehingga tercipta kinerja yang tinggi. Berkaitan dengan

komitmen organisasi, Steers dan Porter (2004) mendefinisikan komitmen terhadap

organisasi sebagai sifat hubungan seorang individu dengan organisasi yang

memungkinkan seseorang yang mempunyai keikatan yang tinggi dengan

memperlihatkan keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi atau

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi, kesediaan untuk berusaha sebaik

mungkin atau bekerja keras demi kepentingan organisasi tersebut, dan kepercayaan

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

Definisi lain menurut Porter dalam (Sopiah, 2008) yang menjelaskan bahwa suatu

bentuk komitmen yang muncul bukan hanya bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga

melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan

memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi yang bersangkutan. Bentuk

komitmen organisasional telah dikembangkan tiga bagian dari definisi komitmen

organisasional, yaitu :

(1) Kepercayaan yang pasti dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi,

(2) Kesediaan untuk berusaha keras sebagai bagian dari organisasi,

(3) Keinginan yang kuat untuk mengingat organisasi.

Komitmen organisasional mendorong karyawan untuk mempertahankan pekerjaannya

dan menunjukkan hasil yang seharusnya (Greenberg, 1996).

Bagraim (diacu dalam Mehmud et al, 2010) menyatakan bahwa komitmen dapat

berkembang apabila pegawai mampu menemukan harapannya dan memenuhi

kebutuhannya dalam sebuah organisasi. Upaya menciptakan dan menumbuhkan

komitmen organisasi bagi karyawan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya



6

melalui pemberian kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu cara untuk

menciptakan dan menumbuhkan komitmen organisasi, dengan diberikannya karyawan

akan menemukan ketenangan dalam bekerja yang mengakibatkan keinginan yang kuat

bagi karyawan untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut serta keinginan untuk

berusaha sekuat tenaga demi organisasi yang kemudian akan berpengaruh terhadap

kinerja pekerjaannya.

Kompensasi menurut Dessler (diacu dalam Subekhi, 2012) adalah setiap bentuk

pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari

diperkerjakannya karyawan itu, sedangkan menurut Hasibuan (2013) kompensasi

adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak

langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas yang diberikan kepada

perusahaan, kompensasi yang dimaksud dapat berupa financial maupun non-financial.

Kompensasi dalam bentuk financial biasanya diberikan secara langsung kepada

karyawan seperti gaji pokok, bonus, tunjangan, insentif, komisi maupun uang lembur.

Kompensasi financial diberikan secara tidak langsung seperti penyediaan fasilitas

ibadah untuk karyawan, fasilitas cuti, fasilitas liburan, penghargaan atas kinerja,

lingkungan kerja dan fasilitas kesehatan serta fasilitas dan untuk hari tua. Dengan

adanya komitmen organisasi yang dimiliki oleh semua sumber daya manusia pada suatu

organisasi dan pemberian kompensasi pada karyawan maka diharapkan tujuan

organisasi dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien sehingga tercipta kinerja

yang tinggi.
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Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya (Mangkunegara, 2009). Menurut Sedarmayanti (2011) kinerja merupakan

terjemahan dari performance yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses

manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus

dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan

standar yang telah ditentukan). Menurut Wibowo (2010) mengemukakan bahwa Kinerja

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

Klinik Kosasih mempunyai 12 cabang yang tersebar di Wilayah Lampung, 11 cabang

diantaranya terdapat di Kotamadya Bandar Lampung yaitu Klinik Kosasih Palapa,

Klinik Kosasih Pangestu, Klinik Kosasih Mitra, Klinik Kosasih Rajabasa, Klinik

Kosasih Urip, Klinik Kosasih Tugu, Klinik Kosasih Kemiling, Klinik Kosasih

Tanjugan, Klinik Kosasih Tirta, Klinik Kosasih Amanah dan Klinik Kosasih Panjang

serta Klinik Kosasih Gading yang terdapat di Kabupaten Pringsewu. Klinik Kosasih

menerapkan layanan kesehatan 24 jam, sistem kerja yang dibuat Klinik Kosasih adalah

sistem shift atau pergantian dalam menjalankan layanan kesehatan 24 jam ini, Klinik

Kosasih menjalankan sistem shift/pergantian perdelapan jam yang terjadwal  (shift pagi

08.00 - 15.00, sore 15.00 - 21.00, malam 21.00 – 08.00), dan untuk perawat dan petugas

farmasi menjalankan sistem pergantian 24 jam yang terjadwal, sedangkan untuk clining

service bekerja setiap hari mulai dari pukul 07.00 – 14.00.

Survey awal di beberapa Klinik Kosasih di Bandar Lampung diantaranya Klinik

Kosasih Palapa, Klinik Kosasih Pangestu, Klinik Kosasih Mitra dan Klinik Kosasih
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Rajabasa khusus dokter umum didapatkan data Absensi. Berikut adalah data absensi

karyawan pada Klinik Kosasih (periode 1 novermber 2016- 28 februari 2017) :

Tabel 1.1 Kehadiran Dokter Kosasih Palapa Bulan November 2016 – Februari 2017

Nama dokter Jumlah  Total Shift Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran

dr. Lailatus Syifa S 119 shift 64 shift 53 %

dr. Miranda 52 shift 29 shift 55 %

dr. Dian Ayu 85 shift 28 shift 32 %

dr. Kundarwati 52 shift 15 shift 28 %

dr. Adriyan 34 shift 3 shift 8.8 %

Sumber : Data Kehadiran Dokter Klinik Kosasih Palapa

Pada tabel 1.1 dapat dilihat persentase kehadiran dokter tetap Klinik Kosasih Palapa

yang persentase kehadirannya rata – rata 35,36% dan tingkat absensi bolos rata-ratanya

64,64%, hal ini mengindikasikan bahwa penilaian kinerja dokter tetap Klinik Kosasih

Palapa dinilai buruk.

Tabel 1.2 Kehadiran Dokter Kosasih Pangestu Bulan November 2016 – Februari 2017

Nama dokter Jumlah  Total Shift Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran

dr. Andi Arifin 48 shift 18 shift 37,5 %

dr. M. Fikri A 94 shift 48 shift 50 %

dr. Farah B 128 shift 82 shift 64 %

dr. Mukhlis 48 shift 8 shift 16,6 %

dr. Nike D 16 shift 2 shift 12,5 %

Sumber : Data Kehadiran Dokter Klinik Kosasih Pangestu
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Pada tabel 1.2 dapat dilihat persentase kehadiran dokter tetap Klinik Kosasih Pangestu

yang persentase kehadirannya rata – rata 36,1 % dan tingkat absensi bolos rata-ratanya

63,9%, hal ini mengindikasikan bahwa penilaian kinerja dokter tetap Klinik Kosasih

Pangestu dinilai buruk.

Tabel 1.3 Kehadiran Dokter Kosasih Mitra Bulan November 2016 – Februari 2017

Nama dokter Jumlah  Total Shift Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran

dr. Nurul H 96 shift 28 shift 29,1 %

dr. Ni Made A 112 shift 52 shift 46,4 %

dr. Putri R 64 shift 16 shift 25 %

dr. Sylvia V 64 shift 10 shift 15,6 %

Sumber : Data Kehadiran Dokter Klinik Kosasih Mitra

Pada tabel 1.3 dapat dilihat persentase kehadiran dokter tetap Klinik Kosasih Mitra yang

persentase kehadirannya rata – rata 29 % dan tingkat absensi bolos rata-ratanya 71%,

hal ini mengindikasikan bahwa penilaian kinerja dokter tetap Klinik Kosasih Mitra

dinilai buruk.

Tabel 1.4 Kehadiran Dokter Kosasih Rajabasa Bulan November 2016 – Februari 2017

Nama dokter Jumlah  Total Shift Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran

dr. Ari W 64 shift 33 shift 51,5 %

dr. Ni Putu 96 shift 40 shift 41,6 %

dr. Doni S 80 shift 33 shift 41,25 %

dr. Mira L 48 shift 10 shift 20,8 %

dr. Tari 48 shift 18 shift 37,5 %

Sumber : Data Kehadiran Dokter Klinik Kosasih Rajabasa
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Pada tabel 1.4 dapat dilihat persentase kehadiran dokter tetap Klinik Kosasih Rajabasa

yang persentase kehadirannya rata – rata 38,5 % dan tingkat absensi bolos rata-ratanya

61,5 %, hal ini mengindikasikan bahwa penilaian kinerja dokter tetap Klinik Kosasih

Rajabasa dinilai buruk.

Sistem penggajian dan sistem kerja pada Klinik Kosasih di Bandar Lampung dilakukan

dinamis, maksud dinamis diartikan Klinik Kosasih tidak memberikan gaji bulanan,

tetapi pemberian gajinya adalah pershift kerja.

Sistem kompensasi yang dilakukan pershift kerja pada Klinik Kosasih menimbulkan

kelemahan, terlihat tidak terdapatnya komitmen organisasi karyawan yang tinggi pada

Klinik Kosasih, dikarenakan  shift yang harusnya sudah dijadwalkan untuk dokter A

dapat saja digantikan dengan dokter B atau dengan dokter pengganti lainnya.

Pengukuran kinerja dalam hal ini quanitity work (jumlah kerja yang dilakukan dalam

suatu periode waktu) dan dependability (kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal

kehadiran dan menyelesaikan pekerjaan) dilihat dari persentase kehadiran dokter tetap

pada empat Klinik Kosasih yang persentase kehadirannya rata – rata 34,74 % dan

tingkat absensi bolos rata-ratanya 65,26 %, hal ini mengindikasikan bahwa penilaian

kinerja dokter tetap kosasih dinilai buruk.

Persentase ketidakhadiran dokter umum pada empat Klinik Kosasih rata-ratanya 65,26

% hal ini juga dapat dikaitkan untuk menilai komitmen organisasi dalam hal ini

komitmen normatif (perasaan karyawan untuk bertanggung jawab menjadi bagian dari

organisasi) pada Klinik Kosasih dinilai buruk.
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Tidak terdapatnya komitmen organisasi pada Klinik Kosasih dalam hal ini komitmen

normative yang disebabkan karena kurang tepatnya sistem kompensasi sebagai variabel

penguat maka akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam hal ini quantity work dan

dependability pada Klinik Kosasih. Diharapkan dengan terdapatnya komitmen

organisasi yang tinggi akan mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan dengan

variabel kompensasi sebagai variabel penguat.

Hal inilah yang menjadi alur dasar penelitian yang akan penulis tertarik untuk mengkaji

lebih dalam mengenai “PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP

KINERJA PEGAWAI PADA KLINIK KOSASIH DI BANDAR LAMPUNG

DENGAN KOMPENSASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

1.2. Identifikasi Masalah

Mengingat pentingnya peranan pegawai dalam suatu organisasi, maka diperlukan

komitmen para pegawai Klinik Kosasih dalam menjalankan roda organisasi, dengan

adanya komitmen organisasi seluruh pegawai dan diberikannya kompensasi diharapkan

pada akhirnya akan tercapai kinerja pegawai yang diharapkan oleh perusahaan.

Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis melakukan perumusan penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Apakah pemberian komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja

pegawai Klinik Kosasih se- Bandar Lampung ?

2. Apakah pemberian Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai

Klinik Kosasih se- Bandar Lampung ?
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3. Bagaimana Peran kompensasi dalam memoderasi pengaruh komitmen

organisasi terhadap kinerja pegawai Klinik Kosasih se- Bandar Lampung ?

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam Penelitian ini sebenarnya banyak hal yang dapat diangkat dalam penelitian ini,

namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar

pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh komitmen organisasi

terhadap kinerja karyawan pada Klinik Kosasih di Bandar Lampung dengan kompensasi

sebagai variabel moderasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai Klinik Kosasih se-

Bandar Lampung

2. Pengaruh Kompensasi terhadap kinerja pegawai Klinik Kosasih se- Bandar

Lampung

3. Peran kompensasi dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap

kinerja pegawai Klinik Kosasih se- Bandar Lampung
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1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

pengembangan ilmu pengetahuan bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

2. Bagi Pengembangan Praktek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan memberikan

informasi mengenai pentingnya komitmen organisasi dan kompensasi terhadap

kinerja karyawan.



BAB II

KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

2.1. Komitmen Organisasi

2.1.1. Pengertian Komitmen Organisasi

Dalam sebuah organisasi setiap individu yang dimiliki organisasi harus mempunyai

komitmen yang tinggi untuk membesarkan organisasinya karena dengan adaya

komitmen para pegawai terhadap organisasinya para pegawai mempunyai keinginan

yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut serta keinginan untuk

berusaha sekuat tenaga demi organisasi yang agar tujuan organisasi dapat tercapai

dengan optimal, efektif dan efisien sehingga tercipta kinerja yang tinggi.

Steers dan Porter (2004), mendefinisikan komitmen terhadap organisasi sebagai “sifat”

hubungan seorang individu dengan organisasi yang memungkinkan seseorang yang

mempunyai keikatan yang tinggi dengan memperlihatkan keinginan kuat untuk tetap

menjadi anggota organisasi atau mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi,

kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin atau bekerja keras demi kepentingan

organisasi tersebut, dan kepercayaan yang kuat dan penerimaan yang penuh terhadap

tujuan dan nilai-nilai organisasi, menurut Porter et al.(1973) mendefinisikan komitmen

organisasional sebagai kekuatan relatif individu terhadap suatu organisasi dan

keterlibatannya dalam organisasi tertentu, yang dicirikan oleh tiga faktor psikologis:
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1. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu,

2. Keinginan untuk berusaha sekuat tenaga demi organisasi dan

3. Kepercayaan yang pasti dan penerimaan terhadap nilai- nilai dan tujuan

organisasi.

Pambudi (2001) menyatakan bahwa komitmen bukan hanya kesetiaan fisik dari

karyawan terhadap perusahaan (keberadaan di perusahaan) tetapi juga pikiran, perhatian

dan dedikasi yang tercurah kepada perusahaan. Selain itu komitmen juga bukan hanya

sekedar mengerjakan atau melaksanakan tugas dari atasan (do the define jobs),

melainkan mengerjakan segala sesuatu dengan melampaui tugas yang diberikan (go the

extra miles beyond the call of duties).

Robbins (diacu dalam Majorsy, 2007) menyatakan komitmen organisasional sebagai

suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu serta

berniat memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Dari beberapa definisi

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasional adalah suatu kondisi

dimana loyalitas karyawan dibuktikan dengan berusaha tetap bertahan bersama

organisasi yang di tempati dan memberikan usaha yang terbaik untuk mencapai tujuan

dan nilai organisasi.

2.1.2. Bentuk Komitmen Organisasional

Terdapat beberapa komponen yang dalam cakupan variable kompensasi diantaranya

yang dikemukakan oleh Allen dan Meyer (1990), bahwa ada tiga komponen komitmen

organisasional yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen

normative.
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1. Komitmen afektif

Dapat dijelaskan sebagai hubungan emosional karyawan untuk mengakui dan

berasosiasi dalam organisasi. Sebagian besar penelitian tentang komitmen

organisasi berfokus pada komitmen afektif (Brunetto dan Wharton diacu dalam

Ali et al, 2011).

2. Komitmen berkelanjutan (continuous)

Komitmen yang muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi

karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, karena karyawan

tersebut tidak menemukan pekerjaan lain.

3. Komitmen normatif

Perasaan karyawan untuk bertanggung jawab menjadi bagian dari organisasi.

2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasional

Komitmen karyawan pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui

proses yang cukup panjang dan bertahap. Komitmen karyawan  pada organisasi

juga ditentukan oleh sejumlah faktor. Misalnya, Steers dalam Sopiah (2008)

mengidentifikasikan ada tiga faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan

pada organisasi, yaitu:

a. Ciri pribadi kinerja, termasuk masa jabatannya dalam organisasi, dan variasi

kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan.

b. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan

rekan sekerja.
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c. Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa lampau dan cara

pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaannya

mengenai organisasi.

2.2. Kinerja

2.2.1 Pengertian Kinerja

Suatu Organisasi didirikan harus mempunyai suatu tujuan, diperlukan sumber daya

manusia yang berkompeten agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal, efektif

dan efisien sehingga tercipta kinerja yang tinggi. Mangkunegara (2009) mengemukakan

bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. Menurut Sedarmayanti (2011), kinerja merupakan terjemahan dari

performance yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau

suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan

buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah

ditentukan). Menurut Wibowo (2010), mengemukakan bahwa kinerja adalah tentang

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kinerja Karyawan

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya menurut

Mangkunegara (2009) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian

kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Sedangkan

menurut Davis (diacu dalam Mangkunegara, 2009) dirumuskan bahwa faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi kinerja adalah :
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 Human Performance = Ability + Motivation

 Motivation = Attitude + Situation

 Ability = Knowledge + Skill

1. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Pegawai yang memiliki IQ

rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan

terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih

mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man on

the right place, the right man on the right job).

2. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja.

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah

untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha

mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap

mental yang siap secara psikofisik (sikap secara mental, fisik, tujuan dan situasi).

Seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan

target kerja yang akan dicapai serta mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi

kerja. Menurut Timple (diacu dalam Mangkunegara, 2006) faktor-faktor kinerja terdiri

dari faktor internal dan faktor eksternal :
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1. Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang.

2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang

yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan

rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dapat

bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar individu. tinggal bagaimana

kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antara faktor-faktor tersebut.

2.2.3 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat perusahaan karena dengan melihat

penialaian kinerja pegawai, perusahaan dapat membuat kebijakan mengenai para

pegawainya. Menurut Bernardin dan Russel (diacu dalam Umam, 2010),

mengemukakan bahwa penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu

(karyawan) pada organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Sedarmayanti (2011),

penilaian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa / mengkaji dan mengevaluasi

secara berkala kinerja seserang. Sementara itu untuk melihat deskripsi perilaku individu

secara spesifik, Gomes (2003) mengungkapkan beberapa dimensi atau kriteria yang

perlu mendapat perhatian dalam mengukur kinerja, antara lain :

I. Quantity of work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu

yang ditentukan.

II. Quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat

kesesuaian dan kesiapannya.
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III. Job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan

keterampilannya.

IV. Creativeness, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.

V. Cooperation, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain sesama

anggota organisasi.

VI. Dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan

menyelesaikan pekerjaan.

VII. Initiative, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam

memperbesar tanggung jawabnya.

VIII. Personal qualities, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan,

keramahtamahan dan integritas pribadi.

2.2.4. Manfaat Penilaian Kinerja

Suatu organisasi dalam menjalankan aktifitasnya harus mempunyai penilaian sendiri

terkait kinerja karyawan, adapun manfaat dari penilaian kinerja menurut Umam (2010),

mengemukakan bahwa kontribusi hasil penilaian merupakan suatu yang sangat

bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi.secara terperinci, penilaian kinerja

bagi organisasi adalah:

a) Penyesuaian-penyesuaian kompensasi

b) Perbaikan kinerja

c) Kebutuhan latihan dan pengembangan

d) Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan,

pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja
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e) Untuk kepentingan penelitian pegawai

f) Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai..

2.3. Kompensasi

2.3.1. Pengertian Kompensasi

Pada dasarnya manusia bekerja karena ingin memperoleh imbalan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, karena hal itu pegawai sutu organisasi bekerja keras dan

menunjukkan loyalitasnya kepada organisasi, dan karena hal itu juga suatu organisasi

memberikan imbalan terhadap prestasi pegawai dengan salah satu caranya adalah

memberikan kompensasi. Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi

kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi

(Mathis dan Jackson, 2002)

Sedangkan menurut Handoko (2007), kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima

para karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Simamora (2005), mengatakan bahwa

kompensasi sebagai semua bentuk kembalian (return) financial, jasa-jasa berwujud, dan

tunjangan yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah hubungan

kekaryawanan. Kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan

yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan (Dessler,

2005). Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, atau

penghargaan, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan

atas jasa yang diberikan kepada organisasi (Hasibuan, 2006). Kompensasi kerja adalah

segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka (Tohardi,

2005).
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Dapat kita simpulkan bahwa kompensasi sangat diperlukan sebagai bentuk imbalan

yang diberikan suatu organisasi terhadap karyawannya atas jasa yang diberikan

karyawan kepada organisasi.

2.3.2. Jenis – Jenis Kompensasi

Ada beberapa jenis kompensasi yang diberikan suatu organisasi terhadap karyawannya

diantaranya menurut Dessler (2009) kompensasi mempunyai tiga komponen sebagai

berikut :

 Pembayaran uang secara langsung ( direct financial payment ) dalam bentuk

gaji, intensif atau bonus/komisi.

 Pembayaran tidak langsung ( indirect payment ) dalam bentuk tunjangan dan

asuransi.

 Ganjaran non finansial ( non financial rewards ) seperti jam kerja yang luwes,

kantor yang bergengsi, wewenang dan tanggung jawab, penghargaan atas kinerja

serta lingkungan kerja yang mendukung (diacu dalam Dito, 2010).

Menurut Hasibuan (2003) indikator kompensasi sebagai berikut:

 Kompensasi langsung yaitu berupa gaji, upah dan insentif

 Kompensasi tidak langsung berupa asuransi, tunjangan, cuti, penghargaan.

Menurut Flippo (diacu dalam Handoko, 2001), kompensasi dibagi menjadi :

 Kompensasi Langsung (Direct Compensation)

Kompensasi langsung merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang

mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan, yang biasanya diterima oleh

karyawan dalam bentuk gaji, upah, intensif, bonus.
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1. Gaji

Yaitu sejumlah uang yang diterima secara langsung setiap bulan/minggu

untuk karyawan tetap sebagai imbalan atas pekerjaannya sedangkan bila

terjadi naik/turunnya prestasi kerja, tidak mempengaruhi besar kecilnya gaji

tetap. Besar kecilnya nilai gaji terjadi apabila terjadi kenaikan atau penurunan

nilai gaji yang ditetapkan oleh perusahaan.

2. Upah

Yaitu sejumlah uang yang diterima secara langsung setiap minggu/harian

untuk pegawai tidak tetap atau biasa disebut dengan part-time sebagai

imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan borongan atau menghadapi event-

event tertentu.

3. Insentif

Yaitu sejumlah uang yang diterima secara langsung setiap bulan/minggu

untuk karyawan tetap atau part-time sebagai imbalan kasus perkasus yang

dikerjakan berdasarkan keterampilan kinerjanya. Atau tambahan balas jasa

yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas prestasi

standar.

4. Bonus

Yaitu sejumlah uang yang diterima secara langsung sebagai imbalan atas

prestasi kerja yang tinggi untuk jangka waktu tertentu, dan jika prestasinya

sedang menurun, maka bonusnya tidak akan diberikan.
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 Kompensasi tidak langsung (Indirect Compensation)

Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi yang diterima oleh

karyawan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan, tetapi

lebih menekankan kepada pembentukan kondisi kerja yang baik untuk

menyelesaikan pekerjaannya.

1) Pembayaran untuk waktu tidak bekerja (payment for time not worker), dalam

bentuk :

 Istirahat on–the-job

 Hari-hari sakit

 Liburan dan cuti

 Alasan-alasan lain kehamilan, kecelakaan, wamil, dll

2) Pembayaran terhadap bahaya (Hazard Protection), bentuk perlindungan

terhadap bahaya pertama yang umum ini bisa berbentuk :

 Asuransi Jiwa

 Asuransi Kesehatan

 Asuransi Kecelakaan

3) Program Pelayanan Karyawan (Employee service)

 Program rekreasi

 Cafetaria

 Perumahan

 Beasiswa pendidikan

 Fasilitas pembelian

 Konseling finansial dan legal
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 Aneka ragam pelayanan lain, seperti pemberian pakaian seragam,

transportasi.

2.3.3. Komponen Kompensasi

Kompensasi dalam organisasi diberikan atas prinsip dasar yang memenuhi lima

komponen (Simamora, 2005) :

1. Adil (fair/equitable), penetapan tingkat/besarnya upah harus “adil” yang dalam

istilah manajemen disebut “internal equity” atau ‘equitable”.

2. Atraktif dan Komperatif, tingkat upah/gaji/imbalan yang ditawarkan harus

menarik dan kompetitif.

3. Tepat, mudah dan mutakhir, kebijakan dan sistem imbalan yang digunakan harus

tepat/cocok dan harus ditinjau dari berbagai aspek.

4. Mematuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah, semua

kebijakan.

5. Cukup/layak, tingkat imbalan/upah/gaji relatif harus cukup dan layak bagi

penerimanya sesuai dengan kemampuan perusahaan.

2.3.4. Tujuan Kompensasi

Suatu organisasi memberikan karyawannya kompensasi dapat dipastikan mempunyai

maksud dan tujuan tertentu, menurut Hasibuan (2003) memberikan beberapa dari tujuan

kompensasi, yaitu:

a. Ikatan Kerja Sama Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama

formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-
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tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar

kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

b. Kepuasan Kerja Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoisnya sehingga memperoleh kepuasan

kerja dari jabatannya.

c. Pengadaan Efektif Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan

karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

d. Motivasi Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah

memotivasi bawahannya.

e. Stabilitas Karyawan Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak

serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih

terjamin karena turn-over relatif kecil.

f. Disiplin Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang

berlaku.

g. Pengaruh Serikat Buruh Dengan program kompensasi yang baik pengaruh

Serikat Buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan konsentrasi pada

pekerjaannya.

h. Pengaruh Pemerintah Jika program kompensasi sesuai dengan Undang-Undang

perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum), maka intervensi

pemerintah dapat dihindarkan.
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2.3.5. Sistem Kompensasi

Terdapat berbagai cara suatu organisasi dalam memberikan kompensasi terhadap

karyawannya, Menurut Hasibuan (2003) sistem dan kebijaksanaan kompensasi terdiri

atas:

A. Sistem kompensasi

Sistem pembayaran kompensasi yang umumnya diterapkan adalah:

a) Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan

standart waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Administrasi

pengupahan sistem waktu relatif mudah serta dapat diterapakan kepada

karyawan tetap maupun pekerja harian. Kebaikan sistem ini adalah

administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang

dibayarkan tetap. Kelemahan sistem waktu ialah pekerja yang malas pun

kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian.

b) Sistem Hasil

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit

yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, Meter, Liter, dan Kilogram.

Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan kepada karyawan yang

bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh

balas jasa yang lebih besar. Kelemahan sistem ini ialah kualitas barang

yang dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas

jasanya kecil, sehingga kurang manusiawi.
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c) Sistem Borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya

jasanya atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan

besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama

mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk

menyelesaikannnya. Jadi, dalam sistem borongan pekerja bisa mendapat

balas jasa besar atau kecil, tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.

B. Kebijaksanaan Kompensasi

Baik besarnya, susunan, maupun waktu pembayarannya dapat mendorong gairah

kerja dan keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal

sehingga membantu terwujudnya sasaran perusahaan. Besarnya kompensasi

harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi

pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal, serta berpedoman kepada

keadilan dan Undang-Undang perburuhan. Dengan kebijakan ini, diharapkan

akan terbina kerja sama yang serasi dan memberikan kepuasan kepada semua

pihak.

C. Waktu Pembayaran Kompensasi

Kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi

penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap bonafiditas perusahaan

semakin besar, ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih baik. Jika

pembayaran kompensasi tidak tepat pada waktunya akan mengakibatkan

disiplin, moral, gairah kerja karyawan menurun, bahkan turn over karyawan
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semakin besar. Pengusaha harus memahami bahwa balas jasa akann

dipergunakan karyawan beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya, dimana kebutuhan itu tidak dapat ditunda, misalnya makan.

Kebijaksaan waktu pembayaran kompensasi hendaknya berpedoman dari pada

menunda lebih baik mempercepat dan menetapkan waktu yang paling tepat.
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2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian tersebut sangat penting untuk diungkapkan karena dapat digunakan sebagai

sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penelitian ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Jurnal Internasional

No. Peneliti dan
Tahun

Judul Penelitian Variabel dan
Metode Analisis

Hasil Penelitian

1. Low Bee Kee,
Rusli bin Ahmad
& Siti Mariam
Abdullah (2016)

Hubungan antara
kompensasi finansial
dan komitmen
organisasi pada Bank
pekerja Malaysia

Variabel
Independen
Kompensasi
finansial dan
komitmen
organisasi

Metode Analisis
Regresi

Menunjukkan
terhadap hubungan
yang signifikan
antara kedua variable
independen

2. Dr. Adnan
Hakim, SE, MSi
(2015)

Pengaruh budaya
organisasi,
komitmen organisasi
terhadap kinerja
(Studi pada Rumah
sakit daerah Konawe
selatan, Sulawesi
selatan)

Variabel
Independen
Pengaruh budaya
organisasi,
komitmen
organisasi

Variabel
Dependen
kinerja

Metode Analisis
Structural
Equation Model
(SEM)

Hasil analisis model
hipotetis
menunjukkan nilai
memuat faktor 0,730
dengan tingkat
probabilitas 0,000
(p> 0,05 α). Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa,
untuk meningkatkan
kinerja organisasi,
khususnya yang
berkaitan dengan
kualitas, kuantitas,
ketepatan waktu dan
efektivitas biaya,
kebutuhan
untuk pengawasan
dan berdampak
sangat besar
sehingga diperlukan
dukungan dari
komitmen karyawan
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Jurnal Internasional (lanjutan)

No. Peneliti dan
Tahun

Judul Penelitian Variabel dan
Metode Analisis

Hasil Penelitian

3. Sheila Wambui
Njoroge dan
Josephat
Kwasira
(2015)

Pengaruh
kompensasi dan
penghargaan
terhadap kenerja
karyawan pada
pemerintahan
Nakuru County

Variabel
Independen
Kompensasi dan
penghargaan

Variabel
Dependen
kinerja karyawan

Metode Analisis
Statistical
Package for
Social Sciences

Ada hubungan
positif yang lemah
antara kompensasi
dan reward dan
kinerja karyawan (r
= 0,290). Meskipun
korelasi lemah,
terdapa pengaruh
yang tinggi tinggi
terhadap kinerja
karyawan di
Pemerintah Nakuru
County dikaitkan
dengan praktik
kompensasi dan
reward yang efektif.

4. Mr. Abdul
Hameed,
Muhammad
Ramzan MBA,
Hafiz M. Kashif
Zubair MBA ,
Ghazanfar Ali
MBA,
Muhammad
Arslan MBA.
(2014)

Pengaruh
kompensasi terhadap
kinerja karyawan
(Bukti Empiris dari
Sektor Perbankan
Pakistan)

Variabel
Independen
Kompensasi

Variabel
Dependen
kinerja karyawan

Metode Analisis
Regresi

Menurut analisis
deskriptif jawaban
dari gaji, imbalan,
kompensasi tidak
langsung dan kinerja
karyawan
menunjukkan positif.
Oleh karena itu
berarti bahwa semua
variabel independen
akan meningkatkan
kinerja karyawan

5. Dr. Rebecca C.
Tolentino (2013)

Komitmen
organisasi dan
kinerja karyawan
akademik dan
administrasi

Variabel
Independen
Komitmen
organisasi

Variabel
Dependen
Kinerja
Metode Analisis
Menggunakan
metode deskriptif
korelasi dari
temuan

Komitmen afektif
berkolerasi
signifikan terhadap
kinerja
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Jurnal Internasional (lanjutan)

No. Peneliti dan
Tahun

Judul Penelitian Variabel dan
Metode Analisis

Hasil Penelitian

6. Muhamad Rizal,
M Syafiie Idrus,
Djumahir,
Rahayu Mintarti
(2012)

Pengaruh
kompensasi terhadap
motivasi, komitmen
organisasi dan
kinerja (Studies pada
dinas pendapatan
kota Kendari)

Variabel
Independen
Kompensasi

Variabel
Dependen
Motivasi,
Komitmen
organisasi,
kinerja

Metode Analisis
Structural
Equation
Modeling (SEM)

[1] Pengaruh
kompensasi (X1)
terhadap komitmen
organisasi (Y2)
melalui motivasi
(Y1) hasilnya 0. 338
yang berarti
signifikan.

[2] Pengaruh
kompensasi (X1)
terhadap kinerja
karyawan (Y3)
melalui Motivasi
(Y1) hasilnya 0. 380
yang berarti
signifikan.

[3] Pengaruh
kompensasi (X1)
terhadap kinerja
karyawan (Y3)
melalui komitmen
organisasi (Y2)
hasilnya 0. 175 yang
berarti signifikan.

[4] Pengaruh
kompensasi (X1)
terhadap kinerja
karyawan (Y3)
melalui Motivasi
(Y1) and komitmen
organisasi (Y2)
hasilnya 0. 124 yang
berarti signifikan.

7. Muhammad Riaz
Khan, Ziauddin,
Farooq Ahmed
Jam, M. I.
Ramay.
(2010)

Pengaruh komitmen
organisasi terhadap
kinerja karyawan

Variabel
Independen
Komitmen
organisasi

Variabel
Dependen
kinerja karyawan
Metode Analisis
Regresi

Menunjukkan
hubungan yang
positif antara kinerja
karyawan dan
komitmen organisasi
(r = 0.374 p < .001)
hipotesis dalam
penelitian ini
diterima
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Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu Jurnal Nasional

No. Peneliti dan
Tahun

Judul Penelitian Variabel dan
Metode Analisis

Hasil Penelitian

1. Akhmadi
Prabowo, Arief
Alamsyah dan
Noermijati
(2015)

Pengaruh
Kompensasi dan
Kepuasan Kerja
terhadap Komitmen
Organisasional
Perawat dan Bidan
Kontrak di RS
Bhayangkara Hasta
Brata Batu Malang

Variabel
Independen
Kompensasi dan
Kepuasan Kerja

Variabel
Dependen
Komitmen
Organisasional

Metode Analisis
Analisis Path

Hasil pengujian
hipotesi pengaruh
langsung antara
kompensasi (X)
terhadap kepuasan
kerja (Y) diperoleh
hasil 0,776 hal ini
berarti bahwa
variabel kompensasi
berpengaruh
siqnifikan terhadap
variabel kepuasan
kerja. Pada variabel
Kepuasan kerja (Y)
terhadap variabel
komitmen
organisasional (Z)
didapatkan nilai
sebesar 0,445, hal
ini berarti bahwa
hubungan antara
kepuasan kerja dan
komitmen
organisasional
perawat dan bidan
kontrak adalah
siqnifikan.
Sedangkan variabel
kompensasi (X)
terhadap variabel
komitmen
organisasional (Z)
didapatkan hasil
sebesar 0, 515, hal
ini menunjukkan
bahwa variabel
kompensasi
berpengaruh
siqnifikan terhadap
variabel komitmen
organisasional
perawat dan bidan
kontrak di RS BHB
Batu.
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Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu Jurnal Nasional (lanjutan)

No. Peneliti dan
Tahun

Judul Penelitian Variabel dan
Metode Analisis

Hasil Penelitian

2. Dwi Yuli
Indriyanto (2013)

Pengaruh komitmen
organisasional dan
kompensasi terhadap
kinerja karyawan di
Balai penelitian dan
pengembangan
Agama Semarang

Variabel
Independen
komitmen
organisasi dan
kompensasi

Variabel
Dependen
Kinerja
Karyawan.

Metode
Analisis
Regresi

1. Ada pengaruh
positif komitmen
organisasional
terhadap kinerja
karyawan pada Balai
Penelitian dan
Pengembangan
Agama Semarang.
Hal ini  berarti jika
komitmen
organisasional
semakin tinggi maka
kinerja  karyawan
juga akan
meningkat.

2.  Ada pengaruh
positif kompensasi
terhadap kinerja
karyawan pada Balai
Penelitian dan
Pengembangan
Agama Semarang.
Hal ini berarti jika
kompensasi semakin
tinggi maka kinerja
karyawan juga akan
meningkat

3. Melizawati
(2015).

Pengaruh komitmen
organisasi terhadap
kinerja karyawan
(study kasus pada
PT Indotirta Abadi
di Gempol
Pasuruan)

Variabel
Independen
komitmen
organisasi.

Variabel
Dependen
Kinerja
karyawan.

Metode Analisis
Regresi

Komitmen
organisasi
mempunyai
pengaruh penting
terhadap kinerja
karyawan pada
PT.Indotirta Abadi.
semakin tinggi
komitmen
karyawan, maka
kinerja karyawan
akan semakin
meningkat
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Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu Jurnal Nasional (lanjutan)

No. Peneliti dan
Tahun

Judul Penelitian Variabel dan
Metode Analisis

Hasil Penelitian

4. Mojtaba Rafieia,
Mohammad
Taghi Aminib
and Navid
Foroozandehc
(2014)

Mempelajari
dampak dari
komitmen organisasi
pada kinerja
pekerjaan

Variabel
Independen
komitmen
organisasi

Variabel
Dependen
kinerja

Metode Analisis
Regresi

Tingkat signifikansi
untuk semua
variabel, lebih tinggi
dari 0,05, dan karena
itu asumsi
normalitas adalah
pada diterima 95%

.

5. Hasrun Afandi
US
(2012)

Pengaruh
kompensasi terhadap
produktivitas kerja
karyawan pada CV.
Berkah (las dan
bubut)

Variabel
Independen
kompensasi

Variabel
Dependen
Produktivitas kerja
Karyawan
Metode Analisis
Regresi

Kompensasi
berpengaruh secara
positif terhadap
Produktivitas kerja

2.5. Pengembangan hipotesis dan hubungan antar variabel

2.5.1. Komitmen organisasi dan Kinerja

Pada klinik kosasih dalam hal ini dokter, perawat, dan petugas farmasi harus

mempunyai komitmen organisasi karena komitmen organisasi yang tinggi dapat

menghasilkan performa kerja, rendahnya tingkat absen, dan rendahnya tingkat keluar

masuk (turnover) karyawan. Karyawan yang berkomitmen tinggi akan memiliki kinerja

yang tinggi juga hal ini senada (Luthans, 2002) yang mengemukakan Karyawan dengan

komitmen organisasi yang tinggi memiliki perbedaan sikap dibandingkan yang

berkomitmen rendah. Komitmen organisasi yang tinggi menghasilkan performa kerja,

rendahnya tingkat absen, dan rendahnya tingkat keluar masuk (turnover) karyawan.
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Karyawan yang berkomitmen tinggi akan memiliki produktivitas tinggi. Dengan

demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Komitmen organisasi memiliki

pengaruh terhadap kinerja.

H1= Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja

karyawan

2.5.2. Kompensasi dan kinerja

Bagi organisasi / perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi

mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan

kesejahteraan karyawannya. Selain itu juga kompensasi sangat bermanfaat untuk

mendorong karyawan agar lebih berprstasi. Dengan kata lain dengan pemberian

kompensasi turut melancarkan strategi organisasi karena kompensasi berpengaruh

terhadap kinerja. Menurut Hill, Bergma, dan Scarpello yang dikutip Panggabean (2004:

77) mengemukakan bahwa kompensasi diberikan untuk :

a. Menarik karyawan dalam jumlah dan kualitas yang diinginkan

b. Mendorong agar lebih berprestasi

c. Agar dapat mempertahankan mereka

Dengan demikian kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja.

H2 = kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

2.5.3. Peran kompensasi dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi pada

kinerja

Berdasarkan hasil penelitian Muhamad Rizal, M Syafiie Idrus, Djumahir, Rahayu

Mintarti  dengan judul “Effect of Compensation on Motivation, Organizational
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Commitment and Employee Performance (Studies at Local Revenue Management in

Kendari City)”, hasil analisis menunjukkan Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja

melalui Analisis Komitmen Organisasi menghasilkan nilai koefisien jalur signifikan 0.

175, ini berarti meningkatkan kompensasi secara signifikan dapat meningkatkan kinerja

karyawan.

Dengan demikian hipotesis ketiga penelitian ini adalah kompensasi berpengaruh pada

kinerja.

H3 = kompensasi menguatkan pengaruh komitmen organisasi terhadap

kinerja pegawai

2.5.4 Hubungan antara variabel komitmen organisasi dan kompensasi

Karyawan berperan penting terhadap kemajuan perusahaan, ketidaksesuaian pemberian

kompensasi akan menimbulkan perilaku yang negatif oleh karyawan terhadap

perusahaan, perilaku ini mengakibatkan turunnya komitmen yang dimiliki karyawan

yang pada akhirnya menurunkan kinerja karyawan dengan begitu akan merugikan

perusahaan.

Djati dan Khusaini (2003), ditemukan bahwa kepuasan karyawan pada kompensasi

mempunyai pengaruh yang positif yang signifikan terhadap komitmen karyawan pada

organisasi berpengaruh terhadap kecakapan karyawan dalam bekerja. komitmen yang

kuat terhadap organisasi adalah menyediakan kompensasi yang layak bagi anggotanya,

disamping kondisi ekstrinsik lainnya. Individu-individu yang tidak terpuaskan akan

kompensasi, memiliki kecendrungan untuk meninggalkan organisasi dan mencari

pekerjaan pada organisasi yang lebih mampu memenuhi harapan pribadi individu.
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Rendahnya komitmen memberikan kerugian tidak hanya kepada organisasi, tetapi juga

merugikan kepada diri individu yang keluar dari organisasi karena harus memulai karir

awal di organisasi yang baru. Dengan demikian komitmen organisasi memiliki

pengaruh positif terhadap kompensasi.

2.6. Model Penelitian

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas diasumsikan kinerja pegawai dipengaruhi oleh

kompensasi dan komitmen organisasi apabila seorang pegawai mempunyai kompensasi

dan komitmen organisasi yang tinggi, maka kinerja pegawai tersebut juga tinggi.

Dengan demikian terdapat 3 (tiga) variabel dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua)

variabel independen (bebas) dan 1 (satu) variabel dependen (tergantung), yaitu:

1. Komitmen organisasi  sebagai variabel independen (X)

2. Kompensasi sebagai variabel moderasi (M),

3. Kinerja pegawai  sebagai variabel dependen (Y)

Maka kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Penelitian

H3 Kinerja
Karyawan

Kompensasi

Komitmen
Organisasi H1

H2



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2003: 11), penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya

(tingkat kejelasan) dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel

yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini

mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan

komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang

dapat berfungsi unguk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu

gejala.

Menurut Sugiyono (2003:14), terdapat beberapa jenis penelitian antara lain:

1. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
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2. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema,

dan gambar.

Berdasarkan pada teori di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel penelitian dianalisis sesuai

dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam melakukan penelitian ini diperoleh baik dalam

bentuk data primer maupun data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli

(tidak melalui sumber perantara) dan data dikumpulkan secara khusus untuk

menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti (Mas’ud,

2004: 178). Data primer ini khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang

sedang berjalan.

Jenis data yang digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis adalah data primer

yang diperoleh dari pegawai di lingkup di Klinik Kosasih se- Bandar Lampung

sebagai responden dengan instrumen utama berupa angket (kuesioner). Sebagai

data pendukung, diperoleh melalui wawancara dengan pegawai.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan sumber data penelitian secara tidak

langsung, melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Mas’ud,

2004: 179). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis
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yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan

yang tidak di publikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi biodata

pegawai di lingkup Klinik Kosasih se- Bandar Lampung yang ada dalam arsip

basis data.

3.3. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan

bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Singarimbun dan Efendi, 1989:46).

Definisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam

bentuk indikator-indikator. Adapun definisi operasional penelitian ini adalah:

Untuk mempermudah pemahaman tentang pengukuran atas variabel-variabel

dalam penelitian ini, maka dapat dibentuk dalam matrik operasionalisasi variabel

penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Definisi Indikator Skala
Komitmen
organisasi (X)

Steers dan Porter,
2004. (Motivation and Work
Behavior, Accademic Press,
New York). Mendefinisikan
komitmen terhadap
organisasi sebagai “sifat”
hubungan seorang individu
dengan organisasi yang
memungkinkan seseorang
yang mempunyai keikatan
yang tinggi dengan
memperlihatkan keinginan
kuat untuk tetap menjadi
anggota organisasi atau
mempertahankan
keanggotaannya dalam
organisasi, kesediaan untuk
berusaha sebaik mungkin
atau bekerja keras demi
kepentingan organisasi
tersebut, dan kepercayaan
yang kuat dan penerimaan
yang penuh terhadap tujuan
dan nilai-nilai organisasi

a. afektif

b. continouos

c. normatif

Likert

Kompensasi
(M)

Kompensasi adalah semua
pendapatan yang berbentuk
uang atau barang, atau
penghargaan langsung atau
tidak langsung yang
diterima karyawn sebagai
imbalan atas jasa yang
diberikan kepada organisasi
(Hasibuan, 2006 :133)

a. Kompensasi langsung
yaitu berupa :

 gaji,
 upah dan
 insentif

b. Kompensasi tidak
langsung berupa

 asuransi,
 tunjangan,
 cuti,
 penghargaan.

Kinerja
Karyawan (Y)

Kinerja karyawan adalah
aspek yang penting dalam
menunjukkan prestasi
seseorang, selain itu mutu
(kualitas) pekerjaan
seseorang juga merupakan
aspek penting dalam kinerja
seseorang. (Sedarmayanti,
2004).

I. Quantity of work, yaitu
jumlah kerja yang
dilakukan dalam suatu
periode waktu yang
ditentukan.

II. Quality of work, yaitu
kualitas kerja yang
dicapai berdasarkan
syarat-syarat

Likert
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kesesuaian dan
kesiapannya.

III. Job knowledge, yaitu
luasnya pengetahuan
mengenai pekerjaan
dan keterampilannya.

IV. Creativeness, yaitu
keaslian gagasan-
gagasan yang
dimunculkan dan
tindakan-tindakan
untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan
yang timbul.

V. Cooperation, yaitu
kesediaan untuk
bekerja sama dengan
orang lain sesama
anggota organisasi.

VI. Dependability, yaitu
kesadaran dan dapat
dipercaya dalam hal
kehadiran dan
menyelesaikan
pekerjaan.

VII. Initiative, yaitu
semangat untuk
melaksanakan tugas-
tugas baru dan dalam
memperbesar tanggung
jawabnya.

VIII. Personal
qualities, yaitu
menyangkut
kepribadian,
kepemimpinan,
keramahtamahan dan
integritas pribadi.

Dalam penelitian ini teknik skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Variabel yang diukur menjadi subvariabel, kemudian dijabarkan menjadi komponen-

komponen yang terukur. ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk penyusunan
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item instrumen yang dapat berupa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari

sangat positif sampai dengan sangat negatif. Berikut contoh tabel skala likert:

Tabel 3.2.

Tabel Skala Likert

Pilihan Jawaban Skor

Sangat Setuju (SS) 5

Setuju (S) 4

Netral (N) 3

Kurang Setuju (KS) 2

Tidak Setuju (TS) 1

Sumber: Sugiyono (2013)

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua

elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian

populasi. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut

Arikunto (2006), apabila subyeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan jika subyeknya lebih dari

100 orang maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Adapun

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Klinik Kosasih se-Bandar

Lampung. Sedangkan jumlah sampel yang digunakan ialah 100 orang karyawan Klinik

Kosasih Bandar Lampung.
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3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik, yaitu:

1. Metode Angket

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data primer dilakukan dengan

menggunakan metode angket tertutup. Untuk mendapatkan data tentang

dimensi-dimensi dari konstruk-konstruk yang sedang dikembangkan dalam

penelitian ini.

Pertanyaan dalam angket tertutup dibuat dengan menggunakan skala Likert

dalam interval 1-5. Kategori pertanyaan dengan jawaban sangat tidak setuju

dengan nilai 1 (satu) sampai dengan sangat setuju dengan nilai 5 (lima).

2. Wawancara

Selain metode angket juga digunakan metode wawancara untuk mendukung

akurasi dan kelengkapan kuesioner yang tersebar. Wawancara juga digunakan

untuk memperluas cakrawala peneliti tentang data-data lain yang tidak

terformulasi dalam kuesioner, namun akan memiliki implikasi strategis bagi

Klinik Kosasih se-Bandar Lampung, sehingga layak untuk dilakukan

penelitian lebih lanjut. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk

melengkapi data yang terkumpul melalui kuesioner.

3. Observasi

Metode lain yang dilakukan guna mendukung hasil penelitian adalah dengan

melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian secara acak untuk

mendapatkan kondisi yang mendukung permasalahan dalam penelitian ini.
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3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, melalui program

SPSS 22. Teknik analisis regresi linier berganda memungkinkan peneliti menguji

hubungan kausalitas variabel dependent (variabel terikat) dengan variabel independent

(variabel bebas). Adapun alat uji dalam pengolahan data pada penelitian ini yaitu

dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data, dan MRA (

Moderated Regression Analysis ).

3.6.1. Uji Validitas

Validitas adalah tingkat kesahihan alat ukur dalam mengukur suatu data, dengan kata

lain untuk melakukan pengujian bahwa alat ukur yang dipakai memang mengukur

sesuatu yang ingin diukur. Pengukuran validitas dilakukan menggunakan analisis faktor.

Analisis faktor menunjukkan bahwa dengan signifikansi 0,05 dan Kaiser-Meyer-Olkin

(KMO) serta Measure of Sampling Adequacy (MSA) minimal 0,5 dinyatakan valid dan

sampel bisa diteliti lebih lanjut (Santoso, 2002). Validitas adalah ukuran keampuhan

suatu instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Dengan kata lain,

suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila terbukti dapat mengukur variabel

penelitian. Uji validitas yang akan dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan

analisis faktor, yaitu alat analisis statistik yang dipergunakan untuk mereduksi faktor-

faktor yang mempengaruhi suatu variabel menjadi beberapa set indikator saja, tanpa

kehilangan informasi yang berarti. Analisis faktor dapat digunakan untuk menguji

validitas suatu rangkaian kuesioner. Sebagai gambaran, jika suatu indikator tidak

mengelompok kepada variabelnya, tetapi malah mengelompok ke variabel yang lain,

berarti indikator tersebut tidak valid.
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3.6.2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner yang merupakan indikator dari

variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban

seseorang terhadap terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu (Ghozali, 2011). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

(Ghozali, 2011).

a. Repeated Measure atau pengukuran ulang. Disini seseorang akan disodori

pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat

apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.

b. One Shot atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali

saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 22,

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha

(α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach

Alpha > 0.70 (Nunnally diacu dalam Ghozali, 2013:48). Uji Reliabilitas dilakukan

dengan uji Alpha Cronbach. Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut:α = ∑
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dimana :

α = koefisien reliabilitas Alpha Cronbach

K = jumlah item pertanyaan yang diuji

∑si
2 = jumlah varian skor item

sx
2 = varian skor-skor tes (seluruh item K)

3.6.3. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menentukan penggunaan statisik uji parametrik dan

non-parametrik. Uji parametrik apabila menunjukkan data berdistribusi normal,

sedangkan apabila data menunjukkan berdistribusi tidak normal, maka menggunakan uji

non-parametrik. Uji Normalitas data Kolmogorov-Smirnov cocok digunakan pada

pengambilan data dengan jumlah responden lebih dari 50 ( > 50 ), sedangkan untuk

jumlah responden kurang dari 50 ( < 50 ) menggunakan Shapiro-Wilk. Cara mengetahui

signifikan atau tidak signifikan hasil uji normalitas adalah dengan memperhatikan

bilangan pada kolom signifikansi (Sig.). Dasar pengambilan keputusan dalam uji

normalitas yakni : jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka data tersebut

terdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka data

tersebut tidak terdistribusi secara normal.

3.7. Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA)

merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya

mengandung unsur interaksi. Analisis MRA ini selain untuk melihat apakah ada

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas juga untuk melihat apakah dengan
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diperhatikannya variabel moderasi dalam model, dapat meningkatkan pengaruh dari

variabel bebas terhadap variabel tak bebas atau malah sebaliknya.

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap

variabel moderator dengan melakukan regresi terhadap persamaan berikut:

Y = β0 + β1X .............................................................. (1)

Y = β0 + β1X+ β2M..................................................... (2)

Y = β0 + β1X+ β2M + β3XM ...................................... (3)

Keterangan :

β : koefisien regresi (beta)

X : variabel independen (variabel bebas)

Y : variabel dependen (variabel terikat)

M : variabel moderasi (variabel moderator)

XM : variabel interseksi  (perkalian antara variabel bebas dan variabel moderator)

Dari hasil regresi persamaan-persamaan diatas dapat terjadi beberapa kemungkinan

sebagai berikut:

1. Jika variabel moderator (M) tidak berinteraksi dengan variabel

prediktor/independen (X) namun berhubungan dengan variabel

kriterion/dependen (Y) maka variabel M tersebut merupakan variabel

intervening atau variabel independen.

2. Jika variabel moderator (M) tidak berinteraksi dengan variabel independen

(X) dan juga tidak berhubungan dengan variabel dependen (Y) maka variabel

M merupakan variabel moderator homologizer.
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3. Jika variabel moderator (M) berinteraksi dengan variabel independen (X) dan

juga berhubungan signifikan dengan variabel dependen (Y) maka variabel M

tersebut merupakan variabel quasi moderator (moderator semu). Hal ini

karena variabel M tersebut dapat berlaku sebagai moderator juga sekaligus

sebagai variabel independen.

4. Jika variabel moderator (M) berinteraksi dengan variabel independen (X)

namun tidak berhubungan signifikan dengan variabel dependen (Y) maka

variabel M tersebut merupakan variabel pure moderator (moderator murni).



BAB 5

Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan olah data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil olah data maka hipotesis satu terpenuhi yaitu yang menyatakan

bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik komitmen organisasi maka

akan semakin baik pula kinerja karyawan Klinik Kosasih Bandar Lampung.

2. Berdasarkan hasil olah data maka hipotesis dua terpenuhi yaitu yang menyatakan

bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kompensasi yang diberikan  maka

akan semakin meningkatkan kinerja karyawan Klinik Kosasih Bandar Lampung.

3. Berdasarkan hasil olah data maka hipotesis tiga tidak terpenuhi yaitu komitmen

organisasi jika dimoderasi oleh kompensasi tidak mempunyai pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap kinerja karyawan sehingga H3 yang menyatakan

kompensasi menguatkan pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai

ditolak.
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5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif, disarankan kepada Klinik Kosasih Bandar

Lampung untuk memberikan pelatihan dan pengembangan sehingga karyawan

dalam hal ini dokter, perawat, dan petugas farmasi memiliki rasa tanggung jawab,

karena rasa tanggung jawab akan muncul dengan adanya loyalitas dan kesolidan

serta komunikasi antara owner/pimpinan harus dilakukan secara continuous,

karyawan harus di rangkul dan diajak komunikasi agar karyawan dapat

mengungkapkan segala persoalan yang menyangkut pekerjaan maupun persoalan

yang dihadapi perusahaan, dengan adanya komunikasi yang baik maka secara tidak

langsung akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap organisasinya.

2. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif, disarankan kepada manajemen Klinik

Kosasih Bandar Lampung agar memberikan kompensasi dan penghargaan kepada

karyawan yang berprestasi sehingga karyawan menjadi lebih termotivasi untuk

memberikan kinerja yang berprestasi tinggi. Kompensasi yang sesuai dapat

menghasilkan performa kerja yang baik, rendahnya tingkat absen, dan rendahnya

tingkat keluar masuk (turnover) karyawan.

3. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif, disarankan kepada manajemen Klinik

Kosasih Bandar Lampung agar harus memberikan pelatihan dan pengembangan

agar para karyawan dapat memiliki kesadaran bahwa setiap tugas yang dikerjakan

harus dapat diselesaikan tepat waktu di Klinik Kosasih Bandar Lampung sehingga

nantinya dapat menghasilkan performa kerja yang baik.
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4. Bagi peneliti selanjutnya mungkin dapat mengaitkan kajian variabel komitmen

organisasi yang dimoderasi oleh kompensasi dalam mempengaruhi kinerja

karyawan dengan variabel – variabel lain yang kompatibel sehingga diharapkan

dapat menjadi penelitian yang lebih baik.
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