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ABSTRAK 

PENGARUH PEMBERDAYAAN PSIKOLOGIS DAN PERSEPSI 

DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI 

(Studi pada Pegawai PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh 

RIDI KRISNADI 

 

Pemberdayaan psikologis merupakan suatu kondisi psikologis seorang karyawan 

yang berfokus tentang bagaimana cara mereka berpikir terkait pekerjaannya dan 

percaya bahwa peranan mereka memiliki pengaruh bagi organisasi. Persepsi 

dukungan organisasi merupakan persepsi seorang karyawan terhadap bagaimana 

organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan 

mereka. Semakin baik dukungan yang diberikan organisasi kepada karyawan 

maka akan sangat berpengaruh terhadap komitmen karyawan dalam organisasi. 

Namun, pada PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung terjadi penurunan 

jumlah pegawai dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasi adanya 

permasalahan komitmen organaisasi di tempat tersebut. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan psikologis dan 

persepsi dukungan organisasi terhadap komitmen organisasi pada pegawai PT Pos 

Indonesia di Kota Bandar Lampung. Metode pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan kuesioner dengan dengan skala likert. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. Alat analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemberdayaan psikologis berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi, dan persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. Saran dari penelitian ini untuk PT Pos Indonesia di Kota 

Bandar Lampung yaitu pihak manajemen sebaiknya memberikan kesempatan 

pada pegawai untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputuan 

perusahaan, lebih bersikap adil pada pegawai, dan mengadakan kegiatan-kegiatan 

yang dapat menumbuhkan rasa emosional pegawai pada perusahaan.   

 

Kata Kunci : Pemberdayaan Psikologis, Persepsi Dukungan Organisasi, 

Komitmen Organisasi 



ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND PERCEIVED 

ORGANIZATIONAL SUPPORT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

(Research on PT Pos Indonesia Employees in Bandar Lampung City) 

 

By 

RIDI KRISNADI 

 

Psychological empowerment is a psychological condition of an employee who 

focuses on how they think about their work and believe that their role has an 

influence on the organization. Perceived organizational support is an employee's 

perception of how the organization appreciate their contribution and cares about 

their welfare. The better support provided by the organization to employees, it 

will greatly affect employee commitment in the organization. However, at PT Pos 

Indonesia in Bandar Lampung City there has been a decrease in the number of 

employees in the last three years. This indicates that there is a problem with 

organizational commitment in that place. 

 

This research aims to determine the effect of psychological empowerment and 

perceived organizational support on organizational commitment to employees of 

PT Pos Indonesia in Bandar Lampung City. The data collection method in this 

research used a questionnaire with a Likert scale. The sample used in this 

research were 120 respondents. The data analysis tool used is multiple linear 

regression analysis and t test. The results of this research indicate that 

psychological empowerment has a positive effect on organizational commitment, 

and the perceived organizational support has a positive effect on organizational 

commitment. Suggestions from this research for PT Pos Indonesia in Bandar 

Lampung City, namely management should provide opportunities for employees 

to express opinions in making company decisions, be more fair to employees, and 

hold activities that can raise an emotional sense of employees in the company. 

 

Keywords : Psychological Empowerment, Perceived Organizational Support, 

Organizational Commitment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi secara umum merupakan perkumpulan atau wadah bagi 

sekelompok orang untuk bekerja sama, terkendali dan terpimpin untuk tujuan 

tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu 

misalnya lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa 

sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Orang-

orang yang terkumpul untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya 

secara sistematis dan rasional yang terkendali dengan adanya pemimpin 

organisasi yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana. 

 

Sebuah organisasi memiliki peran penting dalam masyarakat yang di mana 

mereka memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan begitu 

masyarakat pun akan memberikan timbal balik yang mereka berikan kepada 

organisasi baik berupa imbalan atas jasa yang diberikan oleh organisasi 

maupun uang atas penjualan produk dari organisasi. Namun, selain andil 

masyarakat sekitar organisasi untuk menciptakan organisasi yang berjalan 

dengan baik perlu adanya kerjasama yang baik antar anggota organisasi, 

sebuah sinergi yang membuahkan output baik berupa kualitas pelayanan atau 

produk yang akan mereka sajikan kepada masyarakat sebagai konsumen 

mereka. 

 

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi. 

Karena dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia lah yang menjadi 

motor penggerak bagi organisasi itu sendiri dan tidak ada organisasi yang 

tidak memiliki sumber daya manusia, maka dari itu sebuah organisasi harus 
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menjaga kualitas dan komitmen sumber daya manusia mereka supaya 

organisasi mampu bergerak sebagaimana mestinya. 

 

Permasalahan internal organisasi sering terjadi anggota yang memutuskan 

untuk meninggalkan organisasi dan berhenti menjadi bagian dari organisasi 

karena permasalahan yang dihadapi. Permasalahan ini sering kali terjadi antar 

anggota organisasi baik antar rekan kerja maupun antara atasan dan bawahan. 

Dari permasalahan ini membuat kegiatan organisasi tidak berjalan dengan 

optimal dan tentunya berdampak buruk bagi kelangsungan organisasi. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini mambahas tentang komitmen organisasi dan 

variabel-variabel yang mempengaruhinya, dalam hal ini yaitu pemberdayaan 

psikologis dan persepsi dukungan organisasi. 

 

Pemberdayaan psikologis diartikan sebagai suatu keadaan yang memberikan 

power dan kendali kepada seseorang, sehingga perasaan mampu untuk 

melakukan pekerjaan dan memperlancar keadaan yang dapat meningkatkan 

motivasi instrinsik terhadap tugas, Spreitzer (2013). Pemberdayaan 

memberikan kesempatan untuk menggunakan kemampuan mereka ketika 

bekerja dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan motivasi mereka 

untuk menghasilkan kinerja yang baik (Simarmata & Nicholas, 2009). Dengan 

adanya pemberdayaan juga menambah motivasi dan produktivitas kerja, sebab 

pemberdayaan sangat membantu meningkatkan partisipasi secara lebih efektif 

dan membuat segala sesuatu bisa terlaksana dengan baik (Simarmata & 

Nicholas, 2009). Pemberdayaan psikologis merupakan pemberdayaan sebagai 

konstruk motivasional, dalam literatur psikologi, kekuasaan dan kendali 

digunakan sebagai kondisi kepercayaan (belief state), yang bersifat 

motivasional atau mengandung pengharapan dan bersifat informal dalam diri 

tiap individu (Debora, 2006). Pemberdayaan psikologis juga merupakan salah 

satu bentuk karyawan dalam memotivasi diri sendiri (Yani, Supartha, & 

Subudi, 2016). 
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Spreitzer (2013), mendefinisikan pemberdayaan psikologis sebagai 

peningkatan motivasi intrinsik yang dimanifestasikan ke dalam empat kognisi, 

yang mencerminkan orientasi seseorang terhadap peran pekerjaannya. Empat 

kognisi ini adalah : meaning, competense, self-determintion dan impact. 

Secara bersama keempat variabel ini mencerminkan perilaku proaktif yang 

berorientasi pada peran kerja seseorang. Dengan kata lain, relawan yang 

diberdayakan tidak melihat situasi kerja mereka dihargai “given” melainkan 

sesuatu yang dapat dibentuk melalui aktivitas mereka sendiri. Keempat 

dimensi yang telah disebutkan di atas tersebut lah yang akan mempengaruhi 

komitmen anggota dari organisasi atau dapat dikatakan karyawan dari seutau 

perusahaan. Karyawan yang menghargai keleluasaan pengambilan keputusan, 

tantangan, dan tanggung jawab serta perasaan akan makna, hubungan, tekad 

diri dan keahlian yang dihasilkan dari pemberdayaan psikologis, akan 

memiliki rasa timbal balik yang lebih dengan menjadi lebih berkomitmen 

kepada organisasi (Dewettinck & Ameijde, 2011). 

 

Melalui pemberdayaan psikologis, karyawan cenderung mampu meningkatkan 

kontrol pribadi dan memotivasi diri untuk terlibat dalam pekerjaan sehingga 

menghasilkan manajerial dan organisasi yang positif (Ariani, Wijono, & 

Setiawan, 2016; Goksoy, 2017). Mereka akan lebih melihat kemampuan 

mereka dan akan mampu memengaruhi pekerjaan serta organisasi dengan cara 

yang lebih berarti. Mereka juga berusaha untuk melakukan pekerjaan lebih 

optimal, bertindak lebih mandiri, dan memiliki komitmen yang lebih tinggi 

sehingga mendorong mereka untuk berperilaku proaktif dalam bekerja 

(Ramdhan, 2015). 

 

Persepsi Dukungan Organisasi (Percieved organizational support) merupakan 

persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menilai kontribusi 

mereka dan peduli pada kesejahteraan mereka. Menurut Eisenberger dan 

Rhoades (2002). Tingginya tingkat perceived organizational support di dalam 

perusahaan yang mengarah kepada tingginya kepuasan kerja dan menurunkan 

tingkat turnover (Robbins dan Coulter, 2009). Menurut Grace (2013), bahwa 
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perceived organizational support diartikan sebagai suatu kepercayaan 

karyawan di mana organisasi akan menghargai kontribusi dan juga 

kesejahteraan mereka. Menurut Benlioglu (2014), persepsi dukungan 

organisasi dibuat dengan alasan kondisi pekerjaan dan beberapa praktek 

sumber daya manusia memberikan penciptaan sikap positif karyawan dan 

perilaku.   

 

Menurut Rhoades dan Eisenberger (2002), persepsi dukungan organisasi 

mengacu pada persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menilai 

kontribusi mereka dan peduli akan kesejahteraan mereka. Persepsi dukungan 

organisasi mempunyai tiga indikator yang dapat diukur, yaitu Keadilan 

(Fairness),Dukungan Atasan (Supervisor Support), Penghargaan Organisasi 

dan Kondisi Kerja.  

 

Meyer et al, (2009) mendefinisikan bahwa komitmen organisasi adalah 

karakteristik hubungan antara anggota organisasi dengan organisasinya serta 

memiliki pengaruh pada keputusan individu untuk melanjutkan 

keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Griffin (2004) menyatakan 

komitmen organisasional merupakan sikap yang menggambarkan seorang 

karyawan terikat pada organisasi. Menurut Luthans (2008) komitmen 

organisasional adalah keinginan yang kuat yang dimiliki seseorang untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Menurut Malik et al. (2013) 

komitmen organisasi akan meningkat jika karyawan merasa memiliki hak 

untuk terlibat atau ikut serta dalam pengambilan keputusan dan merasa 

tujuannya sesuai dengan tujuan organisasi. Crow et al. (2012) menyatakan 

bahwa komitmen organisasional merupakan keadaan psikologis seorang 

pegawai yang dapat dilihat dari rasa loyalitas pegawai serta mampu fokus 

terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

 

Meyer et al, (2009) mengelompokan komitmen organisasi dengan tiga 

indikator yang terpisah, (1) Komitmen afektif merupakan perasaan emosional 

untuk organisasi dan keyakinan di dalam nilai-nilainya, (2) Komitmen 
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berkelanjutan merupakan nilai ekonomi yang dirasakan dari bertahan dalam 

suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut, (3) 

Komitmen normatif merupakan kewajiban seseorang untuk bertahan di dalam 

suatu organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. 

 

PT Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

sudah ada sejak lama bahkan sebelum bangsa Indonesia mendapatkan 

kemerdekaannya. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1746 yang ditunjuk 

pemerintah pada masa itu sebagai pusat logistik nasional karena memiliki 

jaringan yang luas dan lengkap di seluruh Indonesia. Layanan komunikasi 

menggunakan jasa kantor pos ini merupakan satu-satunya sarana yang tersedia 

sebagai lalu lintas informasi yang digunakan oleh masyarakat dan pemerintah 

pada masa itu. 

 

Pos Indonesia berkomitmen akan melayanani dengan sepenuh hati dengan 

memberikan pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya di seluruh pelosok 

negeri. Pos Indonesia memiliki 24 ribu titik layanan hampir di seluruh 

kecamatan dan kelurahan, hingga ke lokasi terpencil di Indonesia. Layanan 

Pos Indonesia tercatat mengalami berbagai perubahan bentuk dari mulai 

Jawatan PTT, PN PTT, PN Pos dan Giro, Perum Pos, dan Giro hingga 

sekarang berbentuk perusahaan perseoran PT Pos Indonesia (Persero). Kota 

Bandar Lampung memiliki beberapa kantor cabang kantor pos yang tersebar 

di beberapa bagian di wilayah Bandar Lampung. 
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Tabel 1.1 Nama Kantor Pos Bandar Lampung 

No. Nama Perusahaan 

1. 
Kantor Pos Pahoman Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 12, Pahoman, Enggal, 

Bandar Lampung 

2. 
Kantor Pos Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol, Gedong Air, Tanjung Karang 

Barat 

3. 
Kantor Pos Way Halim Jl. Griya Utama, Sukarame, Way Halim, Bandar 

Lampung 

4. 
Kantor Pos Antasari Jl. Pangeran Antasari No.67, Kedamaian, Bandar 

Lampung 

5. 
Kantor Pos Teluk Betung Jl. Hasanudin, Kupang Kota, Teluk Betung 

Utara 

6. Kantor Pos Teluk Betung Selatan Jl. Ikan Tongkol No.15, Teluk Betung 

7. 
Kantor Pos Gedung Pakuon Jl. Banten No.8 Gedung Pakuon, Teluk 

Betung Barat 

8. 
Kantor Pos Sukarame Jl. Letnan Kolonel Endro Suratmin, Harapan Jaya, 

Sukarame 

9. Kantor Pos Kemiling Jl. Raya Ganjaran No.1297, Kemiling Permai 

10. Kantor Pos Sumberejo 

11. 
Kantor Pos Kedaton Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Kota 

Bandar Lampung 

12. 
Kantor Pos Unila Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro, Universitas 

Lampung, Rajabasa 

13. 
Kantor Pos Sukaraja Jl. Ikan Tembakang No.2, Sukaraja, Teluk Betung 

Selatan 

14. Kantor Pos Panjang Jl. Yos Sudarso No.10, Panjang Selatan, Panjang 

Sumber: Data diolah, 2021 

 

PT Pos Indonesia (Persero) atau Kantor Pos di Bandar Lampung memiliki 14 

cabang yang tersebar di Bandar Lampung. Cabang pusat kantor pos Bandar 

Lampung terletak di Kantor Pos Pahoman Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 12, 

Pahoman, Enggal, Bandar Lampung yang menjadi kordinator dari pusat 

kantor pos di Indonesia yang terletak di Bandung kepada semua cabang kantor 

pos di Lampung khususnya di Bandar Lampung. 
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Gambar 1.1 Sturktur Organisasi Kantor Cabang Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pos Bandar Lampung, 2021 

 

Gambar di atas merupakan sturktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero) 

Cabang Pusat Bandar Lampung yang ditetapkan oleh Keputusan Direksi Pos 

Indonesia (Persero), NO KD.057/DIRUT/0721 pada tanggal 01 Juli 2021. 

Pada tahun ini jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT Pos Indonesia Kota 

Bandar Lampung berjumlah 178 tenaga kerja. 

 

Pemeberdayaan Psikologis dalam PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung, 

mereka memiliki semacam program pelatihan dari pusat setiap tahunnya bagi 

para pegawai di seluruh cabang kantor pos di Indonesia yang bertujuan agar 

para pegawai memiliki motivasi dari dalam diri mereka supaya dapat 

melakukan tugas mereka dengan maksimal, serta program ini pula bertujuan 

untuk menyeleksi para pegawai yang berprestasi untuk diberikan semacam 

bonus kepada mereka, berdasarkan wawancara dengan salah satu staff 

administrasi (Saumi). Hal ini sejalan dengan pendapat Seibert, Wang dan 

Courtright (2011) yang mengkonfirmasi pemberdayaan psikologis sebagai 

pendekatan penting untuk motivasi individu dan tim di tempat kerja. Program 

pelatihan tersebut merupakan cara PT Pos Indonesia Kota Bandar Lampung 

Kantor Cabang Utama 
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untuk meningkatkan motivasi pegawai mereka dalam melakukan 

pekerjaannya. 

 

Persepsi Dukungan Organisasi dalam PT Pos Indonesia di Kota Bandar 

Lampung, terdapat pada tanggung jawab serta kewajiban PT Pos Indonesia 

Kota Bandar Lampung dalam memenuhi hak para pegawai mereka. 

Kewajiban yang perlu diberikan perusahaan kepada para pegawai meliputi 

pemberian kompensasi, jaminan sosial, program pembelajaran, pengembangan 

karir, serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap kewajiban-

kewajiban tersebut harus terjamin bagi para pegawai agar menimbulkan 

Persepsi Dukugan Organisasi atau Percieved Organizational Support (POS) 

yang baik pada para pegawai PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Eisenberger (1986) yang mengatakan 

bahwa Persepsi Dukungan Organisasi merupakan persepsi karyawan terhadap 

bagaimana organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap 

kesejahteraan mereka. Kewajiban yang diberikan PT Pos Indonesia Kota 

Bandar Lampung kepada para pegawai tersebut lah yang merupakan bentuk 

dari perusahaan dalam menghargai kontribusi yang mereka berikan kepada PT 

Pos Indonesia Kota Bandar Lampung. Selain itu juga, dengan menjaga agar 

tingkat persepsi dukugan organisasi tetap tinggi, akan mempengaruhi tingkat 

komitmen organisasi tetap terjaga, seperti yang dijelaskan bahwa tingginya 

tingkat perceived organizational support di dalam perusahaan yang mengarah 

kepada tingginya kepuasan kerja dan menurunkan tingkat turnover (Robbins 

dan Coulter, 2009). 

 

PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung memiliki upaya dalam 

meningkatkan kesejahteraan para pegawai mereka yang telah memberikan 

berbagai kontribusi terhadap perusahaan agar para pegaawai merasa nyaman 

dan tentram dalam melakukan pekerjaannya serta memiliki motivasi yang 

tinggi dalam bekerja dengan cara memberikan berbagai bentuk dukungan 

organisasi kepada para pegawai sebagai bentuk timbal balik atas pekerjaan 

mereka. Bentuk dukugan yang dapat menunjang motivasi para pegawai dalam 
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bekerja sebagai pegawai perusahaan PT Pos Indonesia di Kota Bandar 

Lampung, diantaranya: 

1. Cuti pegawai, berbagai jenis cuti yang terdapat pada perusahaan, di 

antaranya: 

a. Cuti tahunan 

b. Cuti bersama 

c. Cuti besar 

d. Cuti sakit 

e. Cuti bersalin 

f. Cuti haid 

g. Cuti karena gugur kandungan 

h. Cuti karena alasan yang penting 

i. Cuti di luar tanggunan perusahaan 

j. Cuti khusus bersambung pensiun 

2. Sumbangan pindah 

3. Bantuan perumahan bagi karyawan menetap dan tidak menetap 

4. Lumpsum hotel 

5. Sumbangan pendidikan bagi keluarga karyawan 

6. Penghargaan masa kerja 

7. Beasiswa S2 

8. Pelatihan UPU di Bangkok 

Selain itu pula, mereka mendapatkan berbagai benefit serta fasilitas yang 

disediakan perusahaan untuk para pegawai  selama bekerja di PT Pos 

Indonesia di Kota Bandar Lampung, di antaranya: 

1. Gaji dasar 

2. Uang transport 

3. Uang tunjangan representatif 

4. Uang lembut 

5. Uang cuti 

6. BPJS ketenagakerjaan 

7. BPJS kesehatan 
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8. Taspen 

9. Jiwasraya 

10. Dana karya 

11. Tunjangan jasa produksi 

12. Rumah dinas 

Berbagai bentuk dukungan organisasi serta fasilitas-fasilitas yang diberikan 

PT Pos Indonesia Kota Bandar Lampung kepada para pegawai mereka 

menunjukkan bahwa perusahaan sangat peduli terhadap kesejahteraan para 

pegawai dan menghargai setiap kontribusi yang diberikan para pegawai 

kepada perusahaan. Sebagaimana yang dijelaskan menurut Grace (2013), 

bahwa perceived organizational support diartikan sebagai suatu kepercayaan 

karyawan di mana organisasi akan menghargai kontribusi dan juga 

kesejahteraan mereka. Maka, PT Pos Indonesia Kota Bandar Lampung sudah 

melaksanakan upaya yang dilakukan agar terjadi Persepsi Dukungan 

Organisasi yang baik pada para pegawai mereka. 

Tabel 1.2 Persentase Turnover Karyawan PT Pos Indonesia Kota Bandar Lampung 

Tahun 
                      

                  
                      

 Hasil 

2019 
 

           
       1,5% 

2020 
 

           
       0,53% 

2021 
 

           
       0,56% 

Sumber : Data diolah, 2021 

 

Komitmen Organisasi dalam PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung, 

dapat dilihat dari hasil Tabel Persentase Turnover di atas. Rumus pada Tabel 

diambil berdasarkan jurnal Kambey, F. L. (2016). Jumlah karyawan keluar 

yang tertera pada Tabel merupakan karyawan yang resign saja, sementara 
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sisanya merupakan tambahan dari karyawan yang pensiun, melanjutkan studi 

formal, dan deportasi ke regional lain. Maka dari itu, jumlah karyawan yang 

keluar tidak sesuai dengan selisih jumlah karyawan awal dan akhir tahun pada 

PT Pos Indonesia Kota Bandar Lampung. Tabel tersebut menjelaskan bahwa 

komitmen organisasi pada kantor pos menunjukkan penurunan yang cukup 

baik dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu dari sebesar 1,5% menjadi 0,53%, 

tetapi mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2021 yaitu naik sebesar 0,03%. 

Hal ini tentunya harus dijaga dengan baik oleh pihak manajemen kantor pos 

dengan memberikan hak dan kewajiban yang harus diterima oleh para 

pegawai agar tidak mengalami kenaikan persentase turnover karyawan yang 

lebih tinggi lagi sebagaimana yang dikatakan Gorge dan Jones (1996) bahwa 

karyawan yang punya komitmen tinggi akan berniat melakukan yang terbaik 

bagi perusahaan dan keinginan untuk pindah dari perusahaan menjadi 

menurun. 

 

Program pelatihan untuk pengembangan dan pemberdayaan psikologis para 

pegawai, serta benefit dan fasilitas-fasilitas yang diberikan kantor pos kepada 

para pegawai guna menjaga agar persepsi dukungan organisasi tetap baik, 

namun masih ada sedikit kenaikan persentase turnover karyawan pada Tahun 

2021 yang berarti adanya penurunan komitmen organisasi pada PT Pos 

Indonesia Kota Bandar Lampung, seperti data yang terdapat pada Tabel 1.2. 

Dari dua variabel pemberdayaan psikologis dan persepsi dukungan organisasi 

yang telah dijalankan dengan baik. Namun, mengapa masih ada penurunan 

komitmen organisasi dan mengapa setiap tahunnya jumlah karyawan pada PT 

Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung terus berkurang?. Bagaimana 

pengaruh antar veriabel-veriabel tersebut?.  Maka dari itu, peneliti tertarik 

untuk melakukan kajian penelitian dengan judul : “Pengaruh Pemberdayaan 

Psikologis Dan Persepsi Dukungan Organisasi Terhadap Komitmen 

Organisasi (Studi pada Pegawai PT Pos Indonesia di Kota Bandar 

Lampung)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat pengaruh Pemberdayaan Psikologis terhadap Komitmen 

Organisasi? 

2) Apakah terdapat pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi terhadap 

Komitmen Organisasi? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui pengaruh Pemberdayaan Psikologis terhadap Komitmen 

Organisasi. 

2) Mengetahui pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi terhadap Komitmen 

Organisasi. 

 

1.4 Manfaat 

1) Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi para akademisi yang ingin 

meelakukan penelitian terkait komitmen organisasi, pemberdayaan 

psikologis, dan persepsi dukungan organisasi. 

2) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang bisa dijadikan bahan 

evaluasi perusahaan terkait komitmen organisasi, pemberdayaan 

psikologis, dan persepsi dukungan organisasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Komitmen Organisasi 

Komitmen Organisasi adalah karakteristik hubungan antara anggota 

organisasi dengan organisasinya serta memiliki pengaruh pada keputusan 

individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam organisasi tersebut, 

Meyer et al, (2009). Komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana 

seorang individu mengidentifikasi organisasi dan tujuannya, Kreitner & 

Kinicki (2008). Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai 

suatu keadaan di mana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-

tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keangotaannya dalam 

organisasi. Mathis dan Jackson (dalam Sopiah, 2008) mendefinisikan 

komitmen organisasional sebagai derajad di mana karyawan percaya dan mau 

menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan 

meninggalkan organisasinya. Komitmen organisasi merupakan sikap yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di 

mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi 

dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan, Luthans (2008). 

Ciri-ciri Komitmen Organisasi 

Menurut Porter (Koentjoro, 2002) juga menyatakan bahwa anggota yang 

memiliki komitmen organisasi ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : 
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a. Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

b. Kesiapan dan kesedian untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas 

nama organisasi 

c. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi 

(menjadi bagian dari organisasi). 

Streers (dalam Munandar, 2004) organisasi adalah sifat hubungan seorang 

individu dengan organisasi dengan memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi; 

b. Mempunyai keinginan berbuat untuk organisasinya; 

c. Mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap bersama dengan 

organisasinya. 

Meyer et al. (2009) membedakan komitmen organisasi menjadi 3 dimensi, 

yaitu:  

1. Komitmen Afektif (Affective Commitment)  

Komitmen afektif merupakan perasaan emosional untuk organisasi dan 

keyakinan di dalam nilai-nilainya. Seseorang yang memiliki komitmen 

afektif yang kuat akan terus bekerja dalam suatu organisasi karena mereka 

memang ingin melakukan hal tersebut. 

2. Komitmen Berkelanjutan (Continuance Commitment)  

Komitmen berkelanjutan merupakan nilai ekonomi yang dirasakan dari 

bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan 

organisasi tersebut. Seorang karyawan mungkin bertahan dan 

berkomitmen dengan organisasi dan pemberi kerja karena diberi imbalan 

yang cukup tinggi. Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan 

bertahan pada suatu organisasi karena mereka membutuhkannya. 

3. Komitmen Normatif (Normative Commitment)  

Komitmen normatif merupakan kewajiban seseorang untuk bertahan di 

dalam suatu organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Komitmen ini 
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menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena 

mereka merasa wajib untuk melakukannya. Dengan kata lain, komitmen 

normatif ini berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam 

sebuah organisasi.  

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi menurut Allen dan 

Meyer (2009) yaitu :  

1) Karakteristik pribadi individu  

Karakteristik pribadi individu terdiri dari dua variabel, yaitu:  

a. Variabel Demografis  

Variabel demografis mencakup gender, usia, status pernikahan, 

tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu 

organisasi, dalam beberapa penelitian ditemukan adanya hubungan 

antara variabel demografis tersebut dan komitmen berorganisasi.  

b. Variabel Disposisional  

Variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki 

anggota organisasi. Hal-hal lain yang tercakup ke dalam variabel 

disposisional ini adalah kebutuhan untuk berprestasi dan etos kerja 

yang baik serta kebutuhan untuk berafiliasi dan persepsi individu 

mengenai kompetensinya sendiri.  

2) Karakteristik organisasi  

Termasuk dalam karakteristik organisasi yaitu struktur organisasi, desain 

kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi 

tersebut disosialisasikan.  
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3) Pengalaman selama berorganisasi  

Pengalaman berorganisasi tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi 

anggota organisasi selama berada dalam organisasi, perannya dalam 

organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan 

supervisor atau pemimpinnya. 

Aspek-aspek dalam Komitmen Organisasi 

Menurut Koentjoro (2002) komitmen organisasi memiliki tiga aspek penting 

yaitu: 

a. Identifikasi 

Identifikasi terbentuk dalam kepercayaan anggota terhadap organisasi, 

dapat dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi, sehingga 

mencakup beberapa tujuan pribadi para anggota atau dengan kata lain 

organisasi memasukkan pula kebutuhan dan keinginan anggota dengan 

organisasi. Hal ini akan menghasilkan suasana yang saling mendukung di 

antara para anggota dengan organisasi, suasana tersebut juga akan 

membawa anggota dengan rela menyumbangkan sesuatu bagi tercapainya 

tujuan organisasi, karena anggota juga menerima tujuan orgnisasi yang 

dipercayai telah disusun demi terpenuhinya kebutuhan pribadi. 

b. Keterlibatan 

Keterlibatan atau partisipasi anggota dalam aktivitas-aktivitas kerja 

penting untuk diperhatikan karena adanya keterlibatan anggota 

menyebabkan mereka akan mau dan senang bekerja sama dengan anggota 

yang lain. Salah satu cara yang dapat memancing keterlibatan anggota 

adalah dengan mamancing partisipasi mereka dalam berbagai kesempatan 

pengambilan keputusan, yang dapat menumbuhkan keyakinan pada 

anggota bahwa apa yang telah diputuskan adalah merupakan keputusan 

bersama. Selain itu, dengan melakukan hal tersebut maka anggota  

merasakan bahwa mereka diterima sebagai bagian yang utuh dari 

organisasi, dan konsekuensi lebih lanjut, mereka merasa wajib untuk 
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melaksanakan bersama apa yang telah diputuskan karena adanya rasa 

keterikatan dengan apa yang mereka ciptakan. 

Menurut Beynon (Koentjoro, 2002) mengatakan bahwa partisipasi akan 

meningkat apabila mereka menghadapi suatu situasi yang penting untuk 

mereka diskusikan bersama, dan salah satu situasi yang perlu didiskusikan 

bersama tersebut adalah kebutuhan serta kepentingan pribadi yang ingin 

dicapai oleh anggota dalam organisasi. Apabila kebutuhan tersebut dapat 

terpenuhi hingga anggota memperoleh kepuasan, maka anggotapun akan 

menyadari pentingnya memiliki kesediaan untuk menyumbangkan usaha 

dan kontribusi bagi kepentingan organisasi. Sebab hanya dengan 

pencapaian kepentingan organisasilah, kepentingan anggota akan lebih 

terpuaskan. 

c. Loyalitas 

Loyalitas anggota terhadap organisasi memiliki makna kesediaan 

seseorang untuk melanggengkan hubungan dengan organisasi, bila perlu 

dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan 

apapun. Kesediaan anggota untuk mempertahankan diri dalam organisasi 

adalah hal yang penting dalam menunjang komitemen anggota terhadap 

organisasi di mana mereka berorganisasi. Hal ini dapat diupayakan apabila 

anggota merasakan adanya keamanan dan kepuasan di dalam organisasi 

tempat ia bergabung. 

 

2.1.2 Pemberdayaan Psikologis 

Pemberdayaan psikologis diartikan sebagai suatu keadaan yang memberikan 

power dan kendali kepada seseorang, sehingga perasaan mampu untuk 

melakukan pekerjaan dan memperlancar keadaan yang dapat meningkatkan 

motivasi instrinsik terhadap tugas, Spreitzer (2013). Pemberdayaan psikologis 

(psychological empowerment) merupakan sebuah konstruk yang perlu 

memperoleh perhatian kritis, di mana meluasnya minat terhadap masalah 
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pemberdayaan psikologis muncul pada saat persaingan global dan berbagai 

perubahan yang terjadi sehingga mengharuskan anggota organisasi untuk 

lebih memiliki inisiatif dan inovatif (Drucker dalam Spreitzer, 1995). 

Pemberdayaan psikologis didefinisikan sebagai seperangkat keadaan 

psikologis yang berfokus pada bagaimana karyawan berpikir dan merasakan 

pekerjaannya (Spreitzer dalam Najafi et. al, 2011). Pernyataan lain 

menjelaskan bahwa pemberdayaan psikologis sebagai cara untuk memperkuat 

rasa tanggung jawab dan akuntabilitas bagi staf untuk meningkatkan kinerja 

organisasi. Pernyataan ini dijelaskan oleh Littrell (dalam Deghanan et. al, 

2014). Selain itu, Allahyari (dalam Taktaz, 2012) menyatakan bahwa 

pemberdayaan psikologis adalah suatu keadaan psikologis yang berfokus 

pada bagaimana karyawan berpikir tentang pekerjaan mereka dan untuk 

mendapatkan pengalaman, dan beberapa banyak mereka percaya pada peran 

dan pengaruh organisasi mereka, dan dapat membuat karyawan merasa lebih 

percaya diri dan memiliki kemauan untuk sukses. 

Pemberdayaan psikologis merupakan suatu konsep motivasional tentang 

pemenuhan diri, yang secara lebih spesifik dapat dinyatakan sebagai 

meningkatnya motivasi tugas intrinsik (intrinsic task motivation)  yang 

terwujud dalam serangkaian kognisi yang mencerminkan orientasi individu 

pada peran kerjanya yang terwujud dalam empat dimensi: arti (meaning), 

kompetensi (comptence), pemenuhan diri (self-determination), dan 

pengaruh/impact  (Conger dan Kanungo dalam Spreitzer, 1995). 

Pemberdayaan psikologis merupakan konstruk penting dalam mencapai 

berbagai keefektifan dan hasil organisasional (e.g. perilaku inovatif, motivasi, 

dan komitmen organisasional). Pieterse et al. (2010) mengidentifikasi 

pemberdayaan psikologis sebagai prasyarat untuk keefektifan kepemimpinan 

transformasional. Menurut peneliti tersebut, kepemimpinan transformasional 

hanya terkait dengan peningkatan perilaku pengikut ketika perilaku 

pemberdayaan psikologis pengikut tinggi. Hasil meta-analisis Seibert, Wang 

dan Courtright (2011) mengkonfirmasi pemberdayaan psikologis sebagai 

pendekatan penting untuk motivasi individu dan tim di tempat kerja. 
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Pemberdayaan psikologis berhubungan positif dengan berbagai hasil 

individu, termasuk kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan tugas dan 

kinerja kontekstual, dan ini secara negatif dikaitkan dengan ketegangan 

individu dan niat berpindah. Pemberdayaan tim berhubungan positif dengan 

kinerja tim. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Avolio et al. (2004), 

pemberdayaan psikologis memediasi hubungan antara kepemimpinan 

transformasional dan komitmen organisasional. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa perbedaan dalam tingkat komitmen organisasional individu dapat 

dijelaskan sebagian oleh perbedaan dalam bagaimana perasaan individu 

diberdayakan sehubungan dengan pemimpin mereka yang lebih senior dan 

tidak langsung. 

Menurut Spreitzer (2013) aspek Pemberdayaan Psikologis di antaranya: 

1) Meaningfulness 

Makna dari peran pekerjaan, kepercayaan, nilai dan perilaku. Makna 

yang dimaksud di sini yaitu perasaan yang dialami seseorang ketika 

sudah berhasil memahami pekerjaan dan aktivitas yang diperlukan 

untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pada dimensi ini seseorang akan 

menghargai dan memahami arti nilai tujuan pekerjaannya sesuai 

dengan idealisme dan standar yang telah ditetapkan secara pribadi 

oleh dirinya sendiri. 

2) Self determination 

Perasaan memiliki hak untuk memiliki dan menentukan. Keadaan 

ketika seseorang merasa memiliki kontrol terhadap pilihan dalam 

memulai dan mengatur pekerjaannya sendiri. Dimensi ini juga 

mengarah pada refleksi dari autonomi individu dalam perilakunya 

untuk memulai, melanjutkan pekerjaan dan menjalani proses kerja. 

3) Competence 

Kepercayaan diri seorang dalam kemampuannya menyelesaikan tugas. 

Kompetensi dapat dianalogikan sebagai keyakinan karyawan, 

penguasaan pribadi atau usaha untuk melakukan pekerjaan sesuai 

dengan apa yang mmenjadi ekspektasinya. 
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4) Impact 

Perasaan akan kemampuan yang dimiliki dalam mempertimbangkan 

pengaruh dari strategi, administrasi dan resiko operasional yang ada 

dalam organisasi. 

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pemberdayaan Psikologis seseorang 

berdasarkan pendapat dari Lee & Koh (dalam Koesindratmono & Septarini, 

2011) terbagi menjadi dua faktor yaitu: 

1. Faktor Individual 

Faktor individual ini adalah faktor yang berkaitan dengan keadaan tempat 

kerja baik fisik maupun non fisik yang sering dialami oleh individu yang 

berhubungan dengan biografi seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

jabatan, locus of control dan masa kerja. 

2. Faktor Organisasional 

Faktor organisasional adalah faktor yang sering terjadi dalam organisasi 

seperti rentang kendali (span of control), ketidakjelasan peran (role 

ambiguity), akses untuk informasi dan sumber daya (acess for information 

and resources), dukungan sosial (social support), serta iklim kerja (work 

climate). 

 

2.1.3 Persepsi Dukungan Organisasi 

Persepsi dukungan organisasi adalah penilaian karyawan terhadap 

organisasinya sejauh mana organisasi tempatnya bekerja menghargai 

kontribusi kinerja mereka, sejauhmana kesesuaian terhadap 

imbalan/penghargaan yang diberikan organisasi, serta sejauh mana organisasi 

peduli terhadap kesejahteraan mereka, Rhoades dan Eisenberger (2002). 

Menurut Krishnan & Mary (2012), Persepsi Dukungan Organisasi 

didefinisikan sebagai sensitivitas dan pendapat karyawan mengenai sejauh 
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mana keterlibatan mereka dihargai dan diakui oleh organisasi mereka. 

Menurut Colakuglu, Culha & Atay dalam Waileruny (2014) Persepsi 

Dukungan Organisasi dapat didefinisikan sebagai seberapa besar organiasasi 

menghargai kontribusi dan peduli tentang karyawan. Menurut peneliatan 

Robbin & Judge dalam Waileruny (2014) menunjukan bahwa individu 

merasa organisasi mereka bersikap suportif ketika penghargaan 

dipertimbangkan dengan adil, karyawan mempunyai suara dalam 

pengambilan keputusan, dan pengawasan mereka dianggap suportif. Persepsi 

Dukungan Organisasi atau Perceived Organizational Support adalah tingkat 

di mana karyawan yakin organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli 

dengan kesejahteraan mereka (Robbins & Judge, 2008).  

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi-

fungsi dari Persepsi Dukungan Organisasi adalah: 

1) Meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap organisasi.  

2) Meningkatkan semangat kerja karyawan.  

3) Karyawan lebih berkomitmen kepada organisasi.  

4) Hasil pekerjaan individual dan organisasi akan meningkat 

 

Faktor-Faktor Prediktor Persepsi Dukungan Organisasi 

Menurut Farasat (2013), menyatakan bahwa terdapat 4 dimensi yang dapat 

meningkatkan Persepsi Dukungan Organisasi karyawan, yaitu : 

1. Keadilan (Fairness) yaitu keadilan prosedural yang menyangkut 

mengenai cara yang digunakan untuk menentukan distribusi sumber 

daya di antara karyawan. Memperlakukan karyawan dengan 

bermartabat dan hormat serta menyediakan informasi kepada 

karyawan mengenai output. 

2. Dukungan atasan (Supervisor Support) Menurut Eisenberger (2012), 

karyawan membentuk persepsi global yang menyangkut penilaian 

mereka terhadap organisasi. Karyawan akan mengembangkan 

pandangan umum tentang sejauh mana atasan menilai kontribusi 
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mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Atasan bertindak 

sebagai agen organisasi yang memilik tanggung jawab untuk 

memimpin dan mengevaluasi  kinerja bawahan, sehingga karyawan 

melihat orientasi atasan mereka sebagai indikasi adanya dukungan 

organisasi. 

3. Imbalan organisasi (Organizational rewards). Berdasarkan teori 

Persepsi Dukungan Organisasi, karyawan mengembangkan 

kepercayaan umum mereka sejauh mana mereka merasa bahwa 

organisasi siap untuk menghargai usaha mereka, untuk memenuhi 

kebutuhan sosial dan emosional mereka, merawat mereka, partisipasi 

dan kesejahteraan. 

4. Kondisi kerja (Conditions). Salah satu bentuk dukungan organisasi 

pada karyawan adanya kondisi kerja yang nyaman dan aman bagi 

karyawan. 

 

Faktor Penentu Persepsi Dukungan Organisasi 

Sigit (2003) menjelaskan beberapa faktor kompleks yang masuk dalam 

persepsi di antaranya: 

1. Hallo Effect (pengaruh halo) ialah memberikan tambahan penilaian 

(judgement) kepada seseorang atau sesuatu yang masih bertalian 

dengan hasil persepsi yang telah dibuat. Halo effect juga dapat diartikan 

adanya atau hadirnya sesuatu, sehingga kesimpulan yang dibuat tidak 

murni. 

2. Attribution (membuat atribusi), Atribusi mengacu pada bagaimana 

orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. 

Atribusi adalah proses kognitif di mana orang menarik kesimpulan 

mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku 

orang lain. Ada dua jenis atribusi yaitu atribusi disposisional, yang 

menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri 

kepribadian, motivasi, atau kemampuan, dan atribusi situasional yang 
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menghubungkan perilaku  seseorang dengan faktor eksternal seperti 

peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain. 

3. Stereotyping (memberi stereotipe) ialah memberi sifat kepada seseorang 

semata-mata atas dasar sifat yang ada pada kelompok, rasa tau bangsa 

secara umum sebagaimana pernah didengar atau diketahui dari sumber 

lain. Stereotipe menghubungkan ciri yang baik atau tidak baik pada 

orang yang sedang dinilai, misalnya orang yang berasal dari pulau Bali 

beragama Hindu, padahal belum tentu orang tersebut beragama hindu. 

4. Projection (proyeksi) ialah suatu mekanisme meramal, apa yang akan 

dilakukan oleh orang yang dipersepsi, dan sekaligus orang yang 

mempersepsi itu melakukan persiapan pertahanan untuk melindungi 

dirinya terhadap apa yang akan diperbuat orang yang dipersepsi. 

 

Indikator Persepsi Dukungan Organisasi 

Menurut Rhoades dan Eisenberger (2002), persepsi dukungan organisasi 

mengacu pada persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menilai 

kontribusi mereka dan peduli akan kesejahteraan mereka. Persepsi dukungan 

organisasi mempunyai tiga indikator yang dapat diukur, sebagai berikut :  

 a. Fairness (Keadilan)  

Keadilan prosedural menyangkut cara yang digunakan untuk menentukan 

bagaimana mendistribusikan sumber daya di antara karyawan. Menurut 

Rhoades dan Eisenberger (2002), terjadinya keadilan yang berulang-ulang 

dalam membuat keputusan mengenai distribusi sumber daya akan 

memiliki pengaruh yang dirasakan oleh karyawan yang ditunjukkan 

dengan adanya perhatian pada kesejahteraan karyawan.  

 b. Supervisor Support (Dukungan atasan)  

 Karyawan akan mengembangkan pandangan umum tentang sejauh mana 

atasan menilai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan 

mereka. Menurut Rhoades dan Eisenberger (2002), Atasan bertindak 
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sebagai agen organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin 

dan mengevaluasi kinerja bawahan, sehingga karyawan melihat orientasi 

atasan mereka sebagai indikasi adanya dukungan organisasi secara Positif. 

 c. Penghargaan Organisasi dan Kondisi Kerja  

Bentuk penghargaan organisasi dan kondisi kerja adalah sebagai berikut : 

1) Gaji (salary), pengakuan dan promosi. Kesempatan untuk 

mendapatkan hadiah akan meningkatkan kontribusi karyawan dan 

akan meningkatkan persepsi dukungan organisasi yang dirasakan oleh 

karyawan.  

2) Keamanan dalam bekerja. Adanya jaminan bahwa organisasi ingin 

mempertahankan keanggotaan di masa depan memberikan indikasi 

yang kuat terhadap persepsi dukungan organisasi.  

3) Kemandirian. Dengan organisasi menunjukkan kepercayaan terhadap 

kemandirian karyawan untuk memutuskan dengan bijak bagaimana 

karyawan akan melaksanakan pekerjaannya, hal ini akan 

meningkatkan persepsi dukungan organisasi dari karyawan.  

4) Pelatihan. Dalam pekerjaan pelatihan dapat menjadi suatu investasi 

pada karyawan yang nantinya akan dapat meningkatkan persepsi 

dukungan organisasi bagi karyawan tersebut.  

5) Peran stressor. Stress mengacu pada ketidakmampuan individu 

mengatasi tuntutan dari lingkungan. Stress terkait dengan tiga aspek 

peran karyawan dalam suatu organisasi yang berkorelasi negatif 

dengan persepsi dukungan organisasi, yaitu : tuntutan yang melebihi 

kemampuan karyawan bekerja dalam waktu tertentu, kurangnya 

informasi yang jelas tentang tanggung jawab pekerjaan, dan adanya 

tanggung jawab yang saling bertentangan (Rhoades dan Eisenberger, 

2002).  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Kenneth McBey, 

Len Karakowsky, 

Peggy Ng, 2017 

Can I make a 

difference here? The 

impact of perceived 

organizational 

support volunteer 

commitment 

Persepsi Dukungan Organisasi 

berpengaruh positif tehadap 

Komitmen Organisasi 

2 Sumi Jha, 2016 Influence of 

psychological 

empowerment on 

affective, normative 

and continuance 

commitment: A study 

in the Indian IT 

industry 

Pemberdayaan Psikologis 

berpengaruh positif terhadap 

Komitmen Afektif dan 

Komitmen Normatif, tetapi 

berpengaruh negatif terhadap 

Komitmen Berkelanjutan. 

3 Baek Kyoo and Ji, 

2010 

Psychological  

empowerment and 

organizational 

commitment: The 

moderating effect of 

organizational 

learning culture 

Pemberdayaan Psikologi 

berpengaruh positif terhadap 

Komitmen Organisasi 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

1. Pengaruh Pemberdayaan Psikologis terhadap Komitmen Organisasi 

Hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh Sumi Jha menunjukkan bahwa 

Pemberdayaan Psikologis berpengaruh positif terhadap Komitmen Afektif 

dan Komitmen Normatif, tetapi berpengaruh negatif terhadap Komitmen 

Berkelanjutan. Di dalam Baek Kyoo and Ji, (2010) meunjukkan 

Pemberdayaan Psikologi berpengaruh positif terhadap Komitmen Organisasi. 

Berdasarkan hasil dari dua penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 

H1 = Pemberdayaan Psikologis berpengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi. 

 

H1 

H2 

Pemberdayaan 

Psikologis (X1) 

 Meaningfulness 

 Self determination 

 Competence 

 Impact 

(Spreitzer, 2013) 

Komitmen Organisasi 

(Y1) 

 Komitmen Afektif 

 Komitmen Berkelanjutan 

 Komitmen Normatif 

 

(Meyer et al, 2009) 

Persepsi Dukungan 

Organisasi (X2) 

 Keadilan  

 Dukungan atasan  

 Penghargaan organisasi 

dan kondisi kerja  

 

 (Rhoades dan Eisenberger, 

2002) 
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2. Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi terhadap Komitmen Organisasi 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kenneth McBey, Len Karakowsky, 

Peggy Ng, menunjukkan bahwa Persepsi Dukungan Organisasi berpengaruh 

Positif tehadap Komitmen Organisasi. Berdasarkan penelitian terdahulu 

tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 = Persepsi Dukungan Organisasi berpengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013), objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya. Objek Penelitian ini 

akan dilakukan di PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung yang di dalamnya 

meneliti tiga variabel yaitu Persepsi Dukungan Organisasi (Perceived 

Organizational Support), Pemberdayaan Psikologis (Psychological 

Empowerment), dan Komitmen Organisasi (Organization Commitment). 

3.2 Jenis Penelitian 

Menurut Oei (2010), ada tiga jenis riset atau penelitian, yaitu: penelitian 

eksploratori, penelitian deskriptif, dan penelitian kausal. Jenis penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti tergantung pada informasi yang akan dicari dalam riset 

SDM. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1 Penelitian Eksploratori 

Penelitian eksploratori merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya 

memperoleh pandangan mendalam dan menyeluruh tentang masalah 

manajemen SDM yang sebenarnya, atau penelitian hanya sekedar untuk 

mengetahui permasalahan awal atau ada tidaknya masalah yang ada di dalam 

SDM. 
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3.2.2 Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya 

menggambarkan sesuatu, jenis penelitian ini biasanya lanjutan dari penelitian 

eksploratori. 

3.2.3 Penelitian Kausal 

Penelitian kausal merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya 

membuktikan hubungan sebab-akibat atau hubungan mempengaruhi dan 

dipengaruhi dari variabel-variabel yang diteliti. Variabel yang mempengaruhi 

disebut variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut 

variabel dependen. 

Penelitian ini termasuk ke dalam desain penelitian kausal yang membuktikan 

hubungan sebab-akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi. 

3.3.Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder dan data primer yaitu 

sebagai berikut: 

3.3.1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari responden 

dengan menggunakan angket atau kuesinoner yang diklasifikasikan 

berdasarkan variabel penelitian. Berdasarkan sifatnya, data primer dibagi 

menjadi dua macam, yaitu : 

1. Data kualitatif, bersifat tidak terstruktur sehingga variasi data dari 

sumbernya mungkin sangat beragam, hal ini disebabkan karena para 

karyawan yang terlibat dalam penelitian diberi kebebasan untuk 

mengutarakan pendapat. 

2. Data kuantitatif, bersifat terstruktur sehingga mudah dibaca peneliti. 

Data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung berupa angka-angka 
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yang diperoleh langsung dari jumlah karyawan, tingkat kompetensi dan 

data-data lainnya yang menunjang penelitian ini. 

3.3.2. Data Sekunder 

Data-data yang sumbernya dari perusahaan yang bersangkutan, maupun data 

eksternal yang berasal dari jurnal maupun penelitian-penelitian sebelumnya. 

Data sekunder dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Data internal, yaitu data yang sifatnya intern atau dari dalam 

perusahaan yang bersangkutan. 

2. Data eksternal, yaitu data yang sifatnya eksternal atau data yang telah 

disediakan oleh pihak tertentu di luar perusahaan.  

3.4.Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa, atau hal yang berhubungan 

dengan hal yang ingin dipelajari oleh peneliti. Populasi adalah semua 

kemungkinan pengukuran yang perlu diperhatikan, Sugianto (2003). Populasi 

pada penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang bekerja pada PT Pos Indonesia 

di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 178 orang. 

3.4.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2009). Sampel pada penelitian ini berfokus pada 

seluruh pegawai PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung yang berjumlah 

178 orang. Metode sampling menggunakan probability sampling. Penentuan 

jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada Hair et al, (2010) bahwa 

banyaknya sampel sebagai responden harus disesuaikan dengan banyaknya 

indikator pertanyaan yang digunakan pada kuesioner, dengan asumsi n x 5 

observed variable sampai dengan n x 10 observed variable. Penelitian ini 

memiliki item pertanyaan sejumlah 24 pertanyaan yang digunakan untuk 
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mengukur tiga variabel, sehingga perhitungan jumlah responden adalah 

sebagai berikut: 

24 × 5 = 120 responden 

3.5 Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono (2013), definisi operasional dalam penelitian kuantitatif dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

3.5.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau yang 

menjadi penyebab munculnya variabel terikat. Variabel bebas di dalam  

penelitian ini yaitu, Pemberdayaan Psikologis (Psychological Empowerment) 

sebagai X1 dan Persepsi Dukungan Organisasi (Perceived Organizational 

Support) sebagai X2. 

3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat di dalam penelitian ini 

yaitu Komitmen Organisasi (Organization Commitment) sebagai Y1. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Pemberdayaan 

Psikologis 

(Psychological 

Empowerment) 

(X1) 

pemberdayaan 

psikologis diartikan 

sebagai suatu keadaan 

yang memberikan 

power dan kendali 

kepada seseorang, 

sehingga perasaan 

mampu untuk 

melakukan pekerjaan 

dan memperlancar 

1) Meaningfulness  

2) Self determination 

3) Competence  

4) Impact 

 

(Spreitzer, 2013)  

Skala Likert 

(STS, TS, N, 

S, SS) 

bersambung... 
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keadaan yang dapat 

meningkatkan 

motivasi instrinsik 

terhadap tugas, yang 

dimanifestasikan ke 

dalam empat kognisi, 

yaitu: meaning, 

competence, self-

determination dan 

impact yang 

mencerminkan 

orientasi seseorang 

terhadap peran 

pekerjaanya.  

 

(Spreitzer, 2013) 

 

Persepsi 

Dukungan 

Organisasi 

(Perceived 

Organizational 

Support) (X2) 

Persepsi dukungan 

organisasi adalah 

penilaian karyawan 

terhadap 

organisasinya sejauh 

mana organisasi 

tempatnya bekerja 

menghargai 

kontribusi kinerja 

mereka, sejauhmana 

kesesuaian terhadap 

imbalan/penghargaan 

yang diberikan 

organisasi, serta 

sejauh mana 

1) Organisasi 

menghargai kontribusi 

karyawan. 

2) Organisasi 

menghargai usaha 

ekstra yang telah 

karyawan berikan. 

3) Organisasi akan 

memperhatikan segala 

keluhan dari karyawan. 

4) Organisasi sangat 

peduli tentang 

kesejahteraan 

karyawan. 

5) Organisasi akan 

bersambung... 

Sambungan Tabel 3.1... 
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organisasi peduli 

terhadap 

kesejahteraan mereka 

 

(Rhoades dan 

Eisenberger, 2002) 

memberitahu karyawan 

apabila tidak 

melakukan pekerjaan 

dengan baik. 

6) Organisasi peduli 

akan kepuasan secara 

umum terhadap 

pekerjaan karyawan. 

7) Organisasi 

menunjukan perhatian 

yang besar terhadap 

karyawan. 

8) Organisasi merasa 

bangga atas 

keberasilan karyawan 

dalam bekerja. 

 

(Rhoades dan 

Eisenberger, 2002) 

Komitmen 

Organisasi 

(Organization 

Commitment) 

(Y1) 

Komitmen Organisasi 

adalah karakteristik 

hubungan antara 

anggota organisasi 

dengan organisasinya 

serta memiliki 

pengaruh pada 

keputusan individu 

untuk melanjutkan 

keanggotaannya 

dalam organisasi 

tersebut. 

 

1) Komitmen Afektif 

2) Komitmen 

Berkelanjutan 

3) Komitmen Normatif 

 

(Meyer et al, 2009) 

bersambung... 

Sambungan Tabel 3.1... 
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(Meyer et al, 2009).  

 

3.6.Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik yang digunkan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

3.6.1. Wawancara. 

Wawancara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden. 

Teknik ini dilakukan pada pra-riset sebagai studi pendahuluan. Wawancara 

dilakukan dengan tidak menggunakan pedoman wawancara. 

3.6.2. Kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membuat 

sejumlah pertanyaan untuk dijawab responden. Dalam penelitian ini kuisioner 

yang disajikan berupa kuesioner tertutup dengan lima pilihan jawaban dengan 

menggunakan skala Likert. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner dengan Skala Likert, yang mana skor yang diberikan 

pada setiap jawaban responden adalah: 

 Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5. 

 Jawaban Setuju (S) diberi skor 4. 

 Jawaban Netral (N) diberi skor 3. 

 Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2. 

 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.  

3.6.3. Observasi 

Observasi menurut Silaen dan Widiyono (2013), kegiatan yang meliputi 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan 

seluruh indra. Dalam kegiatan ini, dilakukan pencatan yang sistematis 

terhadap unsur-unsur yang tampak atau yang dirasakan indra mengenai 

gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian. 

Sambungan Tabel 3.1... 
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3.6.4. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang 

berkaitan dengan penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, 

literatur-literatur, serta publikasi - publikasi lain yang dapat dijadikan sumber 

penelitian. 

3.7.Uji Instrumen Penelitian 

Uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan 

agar data yang diperoleh dengan cara penyetaraan kuesioner valid dan reliabel. 

Instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan mampu 

mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Uji validitas dan reliabilitas, uji ini 

ditunjuk untuk mengetahui apakah kuesioner yang diajukan layak atau tidak. 

3.7.1. Uji Validilitas 

Uji validitas merupakan suatu alat ukur yang menunjukkan tingkat 

keakuratan atau ketepatan suatu instrumen untuk mengukur apa yang hendak 

diukur guna menghasilkan pengukuran yang dapat dipercaya. Instrumen yang 

dimaksud adalah yaitu jawaban responden atas sejumlah pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner yang disebarkan oleh peneliti. Teknik uji validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor dengan bantuan 

software SPSS. Pengukuran antar variabel dapat dilakukan analisis faktor 

dengan menggunakan Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequancy 

(KMO MSA). Proses ini dapat dilanjutkan jika nilai KMO MSA lebih besar 

dari 0,5. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 

KMO 

Measure of 

Sampling 

Adequancy 

Loading 

Factor (MSA) 
Keterangan 

Pemberdayaan 

Psikologis (X1) 

X2.1 

0,818 

0,855 Valid 

X1.2 0,819 Valid 

X1.3 0,781 Valid 

X1.4 0,879 Valid 

X1.5 0,782 Valid 

X1.6 0,759 Valid 

bersambung... 
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X1.7 0,831 Valid 

X1.8 0,786 Valid 

X1.9 0,865 Valid 

X1.10 0,851 Valid 

X1.11 0,839 Valid 

X1.12 0,804 Valid 

Persepsi 

Dukungan 

Organisasi (X2) 

X2.1 

0,852 

0,848 Valid 

X2.2 0,823 Valid 

X2.3 0,835 Valid 

X2.4 0,846 Valid 

X2.5 0,872 Valid 

X2.6 0,881 Valid 

Komitmen 

Organisasi 

Y.1 

0,804 

0,803 Valid 

Y.2 0,701 Valid 

Y.3 0,846 Valid 

Y.4 0,811 Valid 

Y.5 0,798 Valid 

Y.6 0,837 Valid 

Sumber : Lampiran data diolah 2021 

Tabel 3.2 menunjukkan hasil bahwa uji validitas variabel pemberdayaan 

psikologis, persepsi dukungan organisasi, dan komitmen organisasi memiliki 

nilai KMO dan MSA > 0,5, yang berarti bahwa semua indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan bisa diproses untuk langkah 

selanjutnya. 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana alat ukur 

dapat diandalkan secara konsisten. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila 

alat ukur memberikan hasil yang sama atau tidak berubah-ubah sekalipun 

pengukuran dilakukan berulang-ulang. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji 

Cronbach Alpha. Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabliitas mencukupi 

(sufficient reliability) sementara jika alpha > 0,8 berarti seluruh item secara 

konsisten memiliki reliabilitas yang kuat, (Sebastian Rainsch, 2004). Perry 

dan Charlotte (2004)  juga memaknakannya sebagai berikut: 

 Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna 

 Jika alpha 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi 

 Jika alpha 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat 

 Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah 

Sambungan Tabel 3.2... 
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Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Item 
Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

Alpha If Item 

Deleted 

Keterangan 

Pemberdayaan 

Psikologis (X1) 

X2.1 

0,885 

0,881 Reliabel 

X1.2 0,875 Reliabel 

X1.3 0,878 Reliabel 

X1.4 0,873 Reliabel 

X1.5 0,875 Reliabel 

X1.6 0,875 Reliabel 

X1.7 0,873 Reliabel 

X1.8 0,874 Reliabel 

X1.9 0,880 Reliabel 

X1.10 0,872 Reliabel 

X1.11 0,878 Reliabel 

X1.12 0,875 Reliabel 

Persepsi 

Dukungan 

Organisasi (X2) 

X2.1 

0,845 

0,801 Reliabel 

X2.2 0,851 Reliabel 

X2.3 0,809 Reliabel 

X2.4 0,820 Reliabel 

X2.5 0,800 Reliabel 

X2.6 0,833 Reliabel 

Komitmen 

Organisasi 

Y.1 

0,647 

0,515 Reliabel 

Y.2 0,826 Reliabel 

Y.3 0,538 Reliabel 

Y.4 0,514 Reliabel 

Y.5 0,503 Reliabel 

Y.6 0,564 Reliabel 

Sumber : Lampiran data diolah 2021 

 

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha pada variabel 

pemberdayaan psikologis, persepsi dukungan organisasi, dan komitmen 

organisasi lebih besar dari 0,6 yang berarti masing-masing variabel tersebut 

reliabel. Pada variabel pemberdayaan psikologis dan persepsi dukungan 

organisasi memiliki nilai alpha 0,70 – 0,90 yang berarti tingkat reliabilitasnya 

tinggi, sedangkan pada variabel komitmen organisasi memiliki nilai alpha 

0,50 – 0,70 yang berarti tingkat reliabilitasnya moderat. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tersebut layak 

digunakan sebagai alat pengukuran data selanjutnya. 
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3.7.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah sampel data terdistribusi 

normal atau tidak. Sampel yang terdistribusi secara normal dianggap sampel 

yang berasal dari populasi yang normal. Apabila terdapat sampel data yang 

tidak terdistribusi normal, sampel tersebut dianggap berasal dari populasi 

yang tidak normal (Azwar, 2015). Uji normalitas diperlukan karena untuk 

melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Residual berdistribusi 

normal jika memiliki nilai signifikan > 0,05. Jika asumsi ini dilanggar maka 

uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat 

digunakan. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 120 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

2,38427954 

Most Extreme Differences Absolute ,062 

Positive ,049 

Negative -,062 

Test Statistic ,062 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Lampiran data diolah, 2021 

 

Tabel 3.4 di atas menunjukkan nilai signifikansi untuk uji normalitas 

Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka 

dari itu dapat disimpulkan bahwa distribusi data yang diperoleh dari 

responden berdistribusikan normal. 
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3.8 Analisis Data 

Data yang telah didapatkan dari hasil kuisioner akan diolah dan dilakukan 

analisis. Analisis data memiliki dua bentuk yaitu deskripsi hasil penelitian dan 

analisis data kuantitatif. 

3.8.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi Hasil Penelitian merupakan suatu analisis yang dilakukan 

berdasarkan hasil penelitian guna memberikan gambaran penjelasan data 

yang telah terkumpul namun tidak bertujuan membuat kesimpulan secara 

umum. 

3.8.2 Analisis Kuantitatif 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 

dengan teknik analisis yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi 

linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mencari hubungan 

secara linear antara dua variabel independen atau lebih (X1, X2, .... Xn) 

terhadap variabel dependen (Y). Lalu variabel yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Pemberdayaan Psikologis (X1), Persepsi Dukungan 

Organisasi (X2), dan Komitmen Organisasi (Y) di PT Pos Indonesia di Kota 

Bandar Lampung dengan dibantu oleh program software SPSS. 

Rumus regresi linear berganda untuk hipotesis ini yaitu: 

Y = a + β1 X1 + β2 X2  + e 

 Keterangan: 

 Y : Komitmen Organisasi 

 X1 : Pemberdayaan Psikologis 

 X2 : Persepsi Dukungan Organisasi 

 a : Konstanta 

 β1 : Koofisien X1 

 β2 : Koofisien X2 

 e : Disturbance error 



40 

 

3.9 Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Uji t (parsial) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dikatakan 

berpengaruh signifikan apabila sig < a. Pengujian ini dilakukan dengan 

tingkat kepercayaan 95% dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Jika thitung > ttabel (0,05), maka Ha didukung, Ho tidak didukung 

Jika thitung < ttabel (0,05), maka Ha tidak didukung, Ho didukung 

 

Hasil uji t dapat dilihat pada Output Coefficient dari hasil analisis regresi 

linier berganda menggunakan SPSS. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh pemberdayaan psikologis dan persepsi dukungan organsiasi terhadap 

komitmen organsiasi pada pegawai PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung, 

maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan 

yaitu: 

1. Pemberdayaan psikologis berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi pegawai PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung. Dengan 

begitu, hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi pemberdayaan 

psikologis yang dimiliki pegawai maka akan semakin tinggi pula 

komitmen organisasi para pegawai. 

2. Persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi pegawai PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung. Dengan 

begitu, hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi 

dukungan organisasi yang dimiliki pegawai maka akan semaik tinggi pula 

komitmen organisasi para pegawai. 

 

5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian serta menarik kesimpulan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukan penelitian pada pegawai PT Pos Indonesia di Kota 

Bandar Lampung, pada variabel Pemberdayaan Psikologis (X1) terdapat 

indikator impact (dampak) yang memiliki nilai total rata-rata terendah 

yaitu sebesar 3,49. Maka dari itu, pihak manajemen PT Pos Indonesia 

Bandar Lampung sebaiknya memiliki sikap keterbukaan atas setiap 



54 

 

aspirasi yang disampaikan oleh pegawai dan memberikan kesempatan 

pada mereka untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan 

keputusan perusahaan agar mereka lebih merasa memiliki pengaruh atas 

apa yang terjadi pada perusahaan. 

2. Setelah dilakukan penelitian pada pegawai PT Pos Indonesia di Kota 

Bandar Lampung, pada variabel Persepsi Dukungan Organisasi (X2) 

terdapat indikator fairness (keadilan) yang memiliki nilai total rata-rata 

terendah yaitu sebesar 3,69. Maka dari itu, pihak manajemen PT Pos 

Indonesia Bandar Lampung sebaiknya lebih bersikap adil terhadap para 

pegawainya, atau bersikap transparan supaya pegawai dapat mengerti 

mengapa terjadi perbedaan perhatian  

3. Setelah dilakukan penelitian pada pegawai PT Pos Indonesia di Kota 

Bandar Lampung, pada variabel Komitmen Organisasi (Y) terdapat 

indikator komitmen afektif yang memiliki nilai total rata-rata terendah 

yaitu sebesar 3,09. Maka dari itu, pihak manajemen PT Pos Indonesia 

Bandar Lampung sebaiknya dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk 

menumbuhkan rasa kekeluargaan dan emosional pegawai terhadap 

perusahaan seperti kegiatan outdoor atau gatheting. 

 

5.3 Keterbatsan Penelitian 

1. Faktor yang memperngaruhi komitmen organisasi yang dipakai dalam 

penelitian ini hanya variabel pemberdayaan psikologs dan persepsi 

dukungan organisasi, sedangkan masih banyak variabel lain yang bisa 

menjadi faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi suatu 

perusahaan seperti kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, 

budaya organisasi, dll. 
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