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BEI, NYSE, LSE dan Public Offering Without Listing (“POWL”) di Jepang 

(Sumber: Telkom.co.id).  

 

Kegiatan usaha Telkom bertumbuh dan berubah seiring dengan 

perkembangan teknologi, informasi dan digital, namun masih dalam koridor 

industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus 

berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya. Saat ini Telkom 

mengelola 6 produk portofolio yang melayani empat segmen konsumen, yaitu 

korporat, perumahan, perorangan dan segmen konsumen lainnya (Sumber: 

Telkom.co.id). 

 

Semakin berkembangnya teknologi pada era digitalisasi ini Telkom 

menarget tahun pelanggan 2017 adalah 3 juta Indihome, merupakan suatu 

kewajiban bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja sehingga bisa tetap 

bertahan dalam menghadapi tuntutan perubahan. Kekuatan globalisasi dan 

teknologi memaksa setiap perusahaan untuk melakukan perubahan. Setiap 

perusahaan baik perusahaan swasta maupun pemerintah harus bisa membuat 

inovasi-inovasi sehingga dapat bertahan di pasar. Setiap perusahaan harus bisa 

membuat kebijakan-kebijakan dan strategi guna mengatasi setiap perubahan yang 

akan terjadi. Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dan strategi perlu 

memperhatikan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia.  

 

Pada  12 Mei 2012 dilakukan transformasi budaya baru Perusahaan yang 

disebut dengan “The Telkom Way”. Always the Best merupakan basic belief  yang 
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menjadi nilai inti budaya Telkom untuk selalu memberikan yang terbaik dalam 

setiap pekerjaan. Principles to be the Star dari The Telkom Way adalah 3S 

yakni Solid, Speed, Smart yang sekaligus menjadi core values atau great spirit. 

Solid – Seluruh insan Telkom Group harus memberikan yang terbaik (Always The 

Best) dan meningkatkan soliditas di antara seluruh insan Telkom Group sebagai 

satu Great Team. Speed – Segenap insan Telkom Group harus bekerja cepat 

dalam setiap kesempatan untuk memenangkan persaingan. Karena yang cepat 

akan mengalahkan yang lambat. Smart – Seluruh insan Telkom Group dituntut 

bekerja smart, yaitu memahami tujuan yang ingin dicapai, menentukan prioritas 

dan selalu mencari cara baru yang lebih baik untuk mecapai tujuan. 

 

Logo baru Perseroan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perusahaan 

No.PD.201.03/2014 tentang New Corporate/Brand Identity tertanggal 20 Juni 

2014. Makna “The World in Your Hand” menyampaikan pesan bahwa Telkom 

akan membuat segalanya menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan dalam 

mengakses dunia. Mengacu pada filosofi Telkom Corporate, yaitu Always The 

Best – sebuah keyakinan dasar untuk selalu memberikan yang terbaik dalam 

setiap pekerjaan yang dilakukan dan senantiasa memperbaiki hal-hal yang biasa 

menjadi sebuah kondisi yang lebih baik, dan pada akhirnya akan membentuk 

Telkom menjadi perusahaan telekomunikasi terbaik.  

 

3.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

“Be the King of Digital in the Region” 
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Menjadi Perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan 

Telecomunication, Information, Media, Edutaiment and Services 

(TIMES).  

 

Misi 

“Lead Indonesian Digital Inovation and Globalization” 

 Menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan 

harga yang   kompetitif. 

 Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. 

Visi dan Misi ditetapkan berdasarkan keputusan Komisaris PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk No.09/KEP/DK/2012 pada tanggal 30 Mei 

2012. 

Corporate Culture     : The New Telkom Way 

Basic Belief              : Always The Best 

Core Values        : Solid, Speed, Smart 

Key Behaviors           : Imagine, Focus, Action 

 

3.1.3. Produk Perusahaan 

Di tengah perubahan lingkungan industri yang sangat menantang, 

Telkom Group yakin bahwa kapitalisasi pasar akan tumbuh secara 

signifikan. Untuk itu perlu dilakukan dengan cara memberikan nilai lebih 

kepada pelanggan melalui inovasi produk dan layanan, mendorong sinergi 

serta membangun ekosistem digital yang kuat baik di pasar domestik 
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maupun internasional. Untuk terus bisa memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang semakin banyak, produk yang ditawarkan pun 

ditambah semakin bertambah antara lain: 

 My Phone layanan telekomunikasi yang disediakan Telkom 

melalui media berupa kabel tembaga atau optic. 

  Indihome layanan Triple Play dari Telkom yang terdiri dari 

telepon rumah. 

 Internet on Fiber atau High Speed Internet. 

 Telkomsel layanan telepon seluler berbasis GSM dengan koneksi 

tercepat dan layanan terluas. 

 UseeTV merupakan inovasi layanan yang menawarkan 

pengalaman baru dalam menonton televisi.  
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3.1.4. Struktur Organisasi Telkom Witel Tangerang 

 

 

Sumber: Internal Perusahaan 

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Telkom Witel Tangerang 2017 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah sebuah master plan yang menspesifikasi metode dan 

prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang dibutuhkan. 

Sebuah desain penelitian menawarkan framework atau plan of action untuk 

penelitian (Zikmund, et al., 2013). 

3.2.1 Research Data 

Research Data merupakan data-data yang dikumpulkan setelah 

dilakukan penelitian terhadap objek yang ingin diteliti dan digunakan 

untuk menunjang suatu penelitian dan memperkuat argumen – argumen 

yang disampaikan. Terdapat dua jenis data yang dapat digunakan dalam 
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melakukan penelitian :  

 

3.2.1.1. Primary Data 

 “Data originated by the researcher specifically to address the 

research problem.” (Malhotra, 2010, p. 73) Dengan kata lain data 

primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan 

atau suatu organisasi secara langsung terhadap objek yang diteliti.  

 

3.2.1.2. Secondary Data 

 “Data that have been previously collected for some purpose other 

than the one at hand.” (Zikmund, 2013, p. 160) Maksud dari data 

sekunder adalah  data yang telah dikumpulkan  dan dicatat sebelumnya 

oleh orang lain atau dengan kata lain data yang didapatkan secara tidak 

langsung. Data sekunder biasanya sudah tersedia, tidak memerlukan 

akses ke responden atau subjek. 

 

Sumber data yang banyak digunakan dalam menentukan hasil 

penelitian ini adalah data primer, yaitu data dikumpulkan dengan 

melakukan in depth interview dan survei kepada responden yang 

termasuk dalam target populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner terhadap potential respondent yang merupakan 

karyawan tetap (full-time employees) pada perusahaan Telkom Witel 

Tangerang. 
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3.2.2 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian dikelompokan menjadi 3 jenis antara lain:  

3.2.2.1. Exploratory Research 

“Exploratory research is conducted to clarify ambiguous 

situations or discover potential business opportunities.” 

Exploratory research tidak dimaksudkan untuk memberikan bukti 

konklusif yang menentukan tindakan tertentu. Exploratory 

research sering digunakan bertujuan untuk memandu dan 

memperbaiki upaya penelitian selanjutnya. (Zikmund, et al., 2013, 

p. 51-53).  

 

3.2.2.2. Descriptive Research 

"Descriptive research is to describe characteristics of 

objects, people, groups, organizations, or environments." Maksud 

dari descriptive research adalah mencoba menggambarkan situasi 

yang diberikan oleh pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan 

bagaimana (Zikmund, et al., 2013, p. 53 -54).  

 

3.2.2.3. Causal Research 

“Causal research allows causal inferences to be made; 

seeks to identify cause-and-effect relationships.” Ketika sesuatu 

menyebabkan sebuah dampak, itu artinya sesuatu dibuat terjadi. 

“The different types of research discussed here often building 

blocks-exploratory research builds the foundation for descriptive 

research, which usually establishes the basis for casual research” 
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(Zikmund, et al., 2013, p. 54 -55).  

 

Melihat rumusan masalah penelitian dan dihubungkannya dengan 

jenis-jenis penelitian yang ada, maka peneliti memutuskan untuk 

menggunakan descriptive research dengan metode survei melakukan 

penyebaran kuesioner kepada responden yaitu karyawan Telkom Witel 

Tangerang. Responden memberikan penilaian antara 1 sampai 5 dengan 

skala likert terhadap pernyataan yang diberikan. Selain itu juga 

menggunakan exploratory research dengan melakukan in depth interview 

kepada 3 karyawan Telkom Witel Tangerang.  

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1. Target Populasi 

Populasi adalah setiap kelompok entitas yang lengkap yang 

membagikan beberapa rangkaian karakteristik secara umum (Zikmund, 

et al., 2013). “At the outset of the sampling process, the target 

popoulation must be carefully defined so that the proper sources from 

which the data are to be collected can be identified” (Zikmund, et al., 

2013, p. 387). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian 

adalah seluruh karyawan tetap (full-time employees) pada perusahaan 

Telkom Indonesia Witel Tangerang. 

 

3.3.2. Sampling Techniques 

Alternatif utama dari sampling techniques adalah membaginya 
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menjadi dua kategori: probability techniques dan nonprobability 

techniques 

3.3.2.1 Probability Sampling Techniques  

Probability sampling adalah sebuah teknik sampling di mana 

setiap anggota dari populasi sudah diketahui sebelumnya dan bukan 

nonzero probability. Sebagai tambahan, sebuah sample probability 

memiliki sebuah elemen true randomness dari proses seleksi. Simple 

random sample adalah di mana setiap anggota populasi memiliki 

kemungkinan yang sama untuk dapat diseleksi yang biasa disebut best-

known probability sample (Zikmund, et al., 2013).  

3.3.2.1.1  Simple Random Sampling  

“Prosedur sampling yang memastikan setiap elemen dalam populasi 

memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel 

disebut simple random sampling” (Zikmund, et al., 2013, p. 396).  

3.3.2.1.2  Systematic Sampling  

“Prosedur sampling dimana titik awal dipilih oleh proses acak dan 

kemudian setiap nomor ke-n pada daftar dipilih” (Zikmund, et al., 

2013, p. 396).  

3.3.2.1.3  Stratified Sampling  

“Prosedur sampling probabilitas di mana sampel acak sederhana yang 

kurang lebih sama pada beberapa karakteristik diambil dari dalam 

setiap lapisan populasi.” (Zikmund, et al., 2013, p.397).  

3.3.2.1.4  Cluster Sampling  

“Tujuan cluster sampling adalah untuk sampel ekonomis sambil 

mempertahankan karakteristik sampel probabilitas. Teknik pengambilan 
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sampel secara ekonomi dimana unit sampling primer bukan elemen 

individual dalam populasi melainkan sebuah lurge dari cluster elemen; 

cluster dipilih secara acak” (Zikmund, et al., 2013, p. 398).  

3.3.2.1.5  Multistage Sampling 

“Sampling area multistage melibatkan dua atau lebih langkah yang 

menggabungkan beberapa teknik probabilitas yang telah dijelaskan” 

(Zikmund, et al., 2013, p. 399).  

3.3.2.2  Nonprobability Sampling Techniques 

Nonprobability sampling merupakan sebuah teknik sampling yang 

mana unit-unit dari sample dipilih berdasarkan personal judgment and 

convenience. Probabilitas dari setiap anggota populasi yang dipilih 

tidak diketahui (Zikmund, et al., 2013). Teknik pemilihan unit 

sampling ini dapat dikatakan cukup sewenang-wenang, karena peneliti 

cenderung terlalu bergantung pada penilaian pribadi. Secara teknis, 

tidak ada teknik khusus dalam menentukan kesalahan atau error 

terhadap sampling secara acak dari sampel probabilitas. (Zikmund, et 

al., 2013).  

3.3.2.2.1  Convenience Sampling  

Convenience sampling adalah prosedur sampling yang 

memperoleh orang-orang atau unit-unit yang dirasa paling mudah 

(conveniently) untuk dilakukan (Zikmund, et al., 2013). 

3.3.2.2.2  Judgement Sampling  

Judgement (purposive) sampling adalah nonprobability technique 

yang mana sample yang dipilih berdasarkan pendapat seseorang 

tentang karakteristik yang perlu terhadap sample member. Teknik ini 

Analisa Pengaruh Organizational..., Putri Fatimatuzzahra, FB UMN, 2018



 61 

dilakukan berdasarkan pendapat dari experienced individual 

(Zikmund, et al., 2013). 

3.3.2.2.3  Quota Sampling  

Quota sampling merupakan prosedur nonprobability technique 

yang mana memastikan beragam subgroups dari populasi yang 

direpresentasikan terhadap karakteristik yang bersangkutan ke 

keinginan yang tepat dari peneliti (Zikmund, et al., 2013). 

3.3.2.2.4  Snowball Sampling  

Snowball Sampling merupakan prosedur nonprobability technique 

yang mana inisial responden yang telah dipilih melalui metode 

probability dan responden tambahan diperoleh dari informasi yang 

direkomendasikan inisial responden (Zikmund, et al., 2013).  

 

Berdasarkan informasi di atas peneliti memutuskan bahwa 

penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample 

nonprobability technique yang teknik tersebut dimana unit sample 

dipilih berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dari peneliti untuk 

melakukan penelitian ini. Secara lebih mendalam peneliti 

menggunakan judgement sampling yaitu yang mana sample dipilih 

berdasarkan penilaian peneliti tentang beberapa karakteristik yang 

sesuai dari anggota sample. Pertimbangan terhadap sample yang 

didapat harus memenuhi kriteria peneliti agar hasil yang didapat lebih 

akurat dan sesuai dengan keperluan penelitian (Zikmund, et al., 2013).  
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Beberapa kriteria yang harus di penuhi responden antara lain 

merupakan karyawan tetap Telkom Witel Tangerang dengan minimal 

pendidikan terakhir D3 dan lama bekerja diperusahaan Telkom Witel 

Tangerang 2 tahun. 

 

3.3.3. Sampling Size 

Sampling size merupakan jumlah elemen-elemen yang akan 

diikutsertakan di dalam penelitian. Penentuan sample size itu 

kompleks dan melibatkan beberapa pertimbangan kualitatif dan 

kuantitatif (Maholtra, 2010). Penentuan jumlah sample pada 

penelitian ini mengacu pada pernyataan Hair, Black, Babin & 

Anderson (2010), penentuan banyaknya jumlah item pertanyaan 

yang digunakan pada kuisinoer, di mana dengan mengasumsikan n 

x 5 observasi sampai n x 10 observasi. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan n x 5 observasi dengan jumlah indikator 23 buah, 

maka dapat ditentukan bahwa jumlah sample minimum yang akan 

diambil pada penelitian ini adalah sebanyak: 23 x 5 = 115 

responden.  

3.3.4. Periode Penelitian 

Sebelum melakukan pengumpulan data, penulis telah melakukan 

content validity untuk dengan pembimbing lapangan penelitian pada 

Telkom Indonesia Witel Tangerang dan juga salah satu officer unit Human 

Resource Telkom Indonesia Witel Tangerang. Pengumpulan data pre-test 

dilakukan pada tanggal 21 November 2017 – 27 November 2017 dengan 
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jumlah responden sebanyak 30 orang. 

Penyebaran kuesioner Main-test dilakukan pada 4 Desember 2017 – 18 

Desember 2017. Jumlah total responden yang masuk sebanyak 162 

responden. Kemudian penulis melakukan screening data untuk mengambil 

responden yang sesuai dengan kriteria merupakan karyawan tetap dengan 

minimal pendidikan D3 dan lama bekerja lebih dari 2 tahun. Sehingga 

responden yang sesuai kriteria jumlahnya 151 responden.  

 

Dalam kuesioner ini digunakan skala pengukuran likert. Skala likert 

merupakan pengukuran sikap yang mengijinkan responden untuk 

memberikan nilai bagi pendapatnya dari sangat tidak setuju hingga sangat 

setuju dengan mengikuti petunjuk yang diberikan.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Sumber dan Cara Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua metode 

pengambilan data. Data primer merupakan data yang langsung 

didapatkan dari objek penelitian yaitu karyawan Telkom Witel 

Tangerang. Data yang peneliti dapatkan dari objek penelitian melalui 

obeservasi melalui interview dan menyebar kuesioner. Sedangkan data 

sekunder merupakan data yang tidak langsung didapatkan oleh 

peneliti dari perusahaan melainkan peneliti dapatkan dari media 

seperti buku – buku teori, jurnal utama maupun jurnal pendukung, 

media online dan website. 
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3.4.2 Metode Pengumpulan Data  

Zikmund (2013) mengkategorikan beberapa metode yang bisa 

digunakan dalam pengumpulan data, antara lain:  

1. Observation research merupakan proses sistematis dalam 

merekam pola-pola perilaku orang-orang, objek-objek dan 

kejadian-kejadian yang terjadi (Zikmund, et al., 2013).  

2. Survey research didefinisikan sebagai sebuah metode 

mengumpulkan data primer melalui komunikasi dengan sample 

yang diwakili oleh individu-individu (Zikmund, et al., 2013).  

Berdasarkan kedua metode pengambilan data yang 

dijelaskan di atas, peneliti menggunakan metode survey research 

dalam penelitian. Dalam metode survey research dengan 

melakukan in depth- interview terhadap karyawan tetap Telkom 

Witel Tangerang yaitu pada unit War Room yang telah bekerja 

selama lebih dari 5 tahun dan 2 karyawan unit Secretariat yang 

telah bekerja lebih dari 20 tahun dan 2 tahun dan menyebarkan 

kesioner kepada responden karyawan Telkom Witel Tangerang. 

 

3.5 Definisi Operasional 

Definisi variabel menurut Zikmund (2013) adalah segala sesuatu apapun 

yang bervariasi atau perubahan dari satu contoh ke yang lain, dapat 

menunjukan perbedaan dalam nilai. Variabel dalam penelitian ini terbagi 

menjadi dua, yaitu variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas 

(independent variable).  
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3.5.1 Independent Variabel  

Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang 

mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas sebagai berikut: 

1. Organizational Goal Setting 

“goal setting adalah objek atau tujuan suatu tindakan, misalnya untuk 

mencapai standar kemahiran tertentu, biasanya dalam batas waktu yang 

ditentukan” (Locke and Latham, 2002 dalam Neubert dan Dyck, 2015). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari 1 sampai 5. 

Skala 1 menunjukkan rendahnya goal setting yang ditanamkan pada 

karyawan Telkom Witel Tangerang dan skala 5 menunjukkan tingginya 

goal setting yang ditanamkan pada karyawan Telkom Witel Tangerang. 

Jika hasil menunjukkan skala 5 maka goal setting dinyatakan sangat baik, 

dimana karyawan sangat mengerti apa tujuan perusahaan, bagaimana cara 

mencapainya dan mengetahui batasan waktu untuk mencapai tujuannya 

dan begitu juga sebaliknya bila hasil menunjukkan angka 1 maka goal 

setting dinyatakan sangat tidak baik dimana karyawan tidak mengerti apa 

tujuan perusahaan, bagaimana cara mencapainya dan mengetahui batasan 

waktu untuk mencapai tujuannya. 

 

3.5.1 Dependent Variabel  

Definisi lainnya, variabel terikat atau dependent variable merupakan 

sebuah proses outcome atau sebuah variabel yang diprediksi dan/atau 
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dijelaskan oleh variabel lainnya (Zikmund, et al., 2013).  Dalam penelitian 

ini yang merupakan variabel terikat adalah sebagai berikut: 

1. Employee Engagement 

Employee engagement didefinisikan secara umum merupakan tingkat 

komitmen dan keterlibatan seorang karyawan terhadap organisasi dan 

nilai-nilainya. Ketika seorang karyawan terlibat, dia menyadari tanggung 

jawabnya dalam tujuan bisnis dan memotivasi rekan-rekannya di samping, 

demi keberhasilan tujuan organisasi. Sikap positif karyawan dengan 

tempat kerjanya dan sistem nilainya disebut sebagai hubungan emosional 

positif seorang karyawan terhadap pekerjaannya (Anitha J, 2013). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari 1 sampai 5. 

Skala 1 menunjukkan rendahnya tingkat komitmen dan keterlibatan 

karyawan atas pekerjaan yang dilakukan dan skala 5 menunjukkan 

tingginya komitmen dan keterlibatan karyawan atas pekerjaan yang 

dilakukan. 

 

2. Workplace Optimism 

Workplace optimism bisa menjadi kekuatan yang sangat positif. 

Optimis dapat memotivasi untuk bekerja lebih keras, lebih puas dan 

memiliki semangat tinggi;,memiliki tingkat aspirasi yang tinggi dan 

menetapkan tujuan peregangan, bertekun dalam menghadapi rintangan 

dan kesulitan dan membuat kegagalan pribadi dan kemunduran bukan 

sebagai ketidakmampuan pribadi (Malik, 2013). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari 1 sampai 5. 
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Skala 1 menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan dan semangat 

karyawan atas pekerjaan yang dilakukan dan skala 5 menunjukkan 

tingginya tingkat kepercayaan dan semangat karyawan atas pekerjaan 

yang dilakukan. 

 

3. Employee Performance 

Employee performance ditentukan oleh kemampuan, keinginan dan 

lingkungan. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai karakteristik 

masing-masing individu. Dalam pengembangan era yang kompetitif dan 

global, perusahaan tentu membutuhkan karyawan berprestasi tinggi 

(Pawirosumarto, Sarjana dan Muchtar, 2017). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari 1 sampai 5. 

Skala 1 menunjukkan rendahnya tingkat kinerja karyawan atas pekerjaan 

yang dilakukan dan skala 5 menunjukkan tingginya tingkat tingkat 

kinerja karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. 
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3.5.2 Tabel Operasionalisasi Variabel 

 

 
Tabel 3. 1 Tabel Operasional Variabel 

No. Variabel Penelitian Indikator Skala 
Pengukuran 

Jurnal Reverensi 

1. Organizational Goal Setting 

objek atau tujuan suatu tindakan, 

untuk mencapai standar kemahiran 

tertentu, biasanya dalam batas 

waktu yang ditentukan. (Locke and 

Latham, 2002 dalam Neubert dan 

Dyck, 2015) 

 

1. Tujuan perusahaan dijelaskan 

dengan jelas kepada seluruh 

karyawan perusahaan. 

2. Tujuan Telkom harus menantang 

tetapi masuk akal. 

3. Saya diajarkan untuk penetapan 

tujuan yang efektif. 

4. Karyawan Telkom harus 

memahami dengan tepat apa yang 

seharusnya dilakukan pada 

pekerjaan yang ditetapkan 

Likert Scale  

1-5  

 

1. Medlin, B., & Green Jr, 

K. W. (2009). Enhancing 

Performance Through 

Goal Setting, 

Engagement and 

Performance. Industrial 

Management & Data 

System . 

 

2. Arraya, M. A., Pellissier, 

R., & Preto, I. (2015). 

Team Goal-Setting 

involves more than Goal-
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perusahaan. 

5. Saya diberikan reward oleh 

Telkom Witel Tangerang. 

berdasarkan pencapaian tujuan 

saya. 

Setting. Sport, Business 

and Management . 

2. Employee Engagement 

Tingkat komitmen dan keterlibatan 

karyawan terhadap organisasi dan 

nilai-nilainya. Ketika seorang 

karyawan terlibat, dia menyadari 

tanggung jawabnya dalam tujuan 

bisnis dan memotivasi rekan-

rekannya di samping, demi 

keberhasilan tujuan organisasi.  

(Anitha J, 2013) 

1. Di Telkom Witel Tangerang., 

pendapat saya dipertimbangkan. 

2. Misi/tujuan Telkom saya 

membuat saya merasa pekerjaan 

saya penting. 

3. Pada tahun lalu, saya memiliki 

kesempatan di kantor belajar di 

Telkom Witel Tangerang 

4. Pada tahun lalu, saya memiliki 

kesempatan di kantor belajar di 

Telkom Witel Tangerang. 

5. Saya bangga terhadap pekerjaan 

Likert Scale  

1-5  

 

1. Medlin, B., & Green Jr, 

K. W. (2009). Enhancing 

Performance Through 

Goal Setting, 

Engagement and 

Performance. Industrial 

Management & Data 

System . 

 

 

2. SCHAUFELI, W. B., 

SALANOVA , M., 
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yang Telkom Witel Tangerang. 

berikan kepada saya. 

6. Saya selalu merasa semangat 

ketika melakukan pekerjaan saya. 

7. Saya merasa senang saat saya 

bekerja secara intensif. 

GONZA ́LEZ-ROMA ́ , 

V., & BAKKER , A. B. 

(2002). THE 

MEASUREMENT OF 

ENGAGEMENT AND 

BURNOUT: A TWO 

SAMPLE 

CONFIRMATORY 

FACTOR ANALYTIC 

APPROACH. Journal of 

Happiness Studies . 

 
3. Workplace Optimism 

Merupakan hubungan kuat dalam 

lingkungan kerja yang 

menggembirakan dan 

menyenagkan yang dipandang 

positif oleh karyawan. Merupakan 

keyakinan bahwa hal baik itu 

1. Saya yakin akan sepenuhnya 

mencapai tujuan saya. 

2. Saya sangat yakin bahwa saya 

akan berhasil menjalankan tugas 

saya di Telkom Witel Tangerang. 

3. Saya sangat yakin bahwa saya 

akan berhasil menjalankan 

Likert Scale  

1-5  

 

1. Medlin, B., & Green Jr, 

K. W. (2009). Enhancing 

Performance Through 

Goal Setting, 

Engagement and 

Performance. Industrial 

Management & Data 
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mungkin terjadi (The Case for 

Workplace Optimism, 2013).  

tanggung jawab saya di Telkom 

Witel Tangerang. 

4. Saat tidak berhasil dalam 

melakukan tugas, saya 

bertanggung jawab secara pribadi 

atas kurangnya kesuksesan. 

5. Tingkat produktivitas saya saat ini 

akan memastikan pencapaian 

tujuan saya di Telkom Witel 

Tangerang. 

6. Saya secara aktif mencari solusi 

untuk masalah di Telkom Witel 

Tangerang. 

 

System . 

 

 

 

4. Employee Performance 

Merupakan hasil yang dicapai dan 

prestasi yang dicapai karyawan di 

tempat kerja. Kinerja mengacu 

pada penyusunan rencana dan 

1. Tingkat kinerja individu saya 

tahun lalu sangat bagus. 

2. Saya secara teratur mencapai 

tujuan saya. 

3. Tujuan individu saya secara 

Likert Scale  

1-5  

 

1. Medlin, B., & Green Jr, 

K. W. (2009). Enhancing 

Performance Through 

Goal Setting, 

Engagement and 
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mengarah pada hasil kerjanya 

(Cardy, 2004 dalam Anitha J., 

2013)  

 

langsung mendukung tujuan 

Telkom. 

4. Hasil kinerja saya di Telkom 

Witel Tangerang memenuhi 

harapan atasan saya. 

5. Saya berusaha untuk 

mendapatkan kualitas kerja yang 

lebih tinggi dari yang dibutuhkan 

Telkom. 

 

Performance. Industrial 

Management & Data 

System . 

2. Valaei, N., & Jiroudi, S. 

(2016). Job Satisfaction 

and Job Performance in 

the Media Industry: A 

Synergistic Application 

of Partial Least Squares 

Path Modelling. Journal 

of Marketing and 

Logistic. 
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3.6 Teknis Analisis Data 

Analisis data merupakan aplikasi penalaran untuk memahami data yang 

telah dikumpulkan. Metode analisis statistik dapat menggambarkan distribusi 

frekuensi sederhana untuk pendekatan multivariate analysis yang lebih 

kompleks, seperti multiple regression (Zikmund, et al., 2013).  

Dalam pre-test penelitian penulis menggunakan program IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versi 23. IBM SPSS versi 23 

digunakan dalam uji validitas dan reliabilitas responden pre-test sedangkan 

untuk uji validitas dan reliabilitas main-test Penulis menggunakan program 

IBM SPSS versi 23 dan AMOS versi 22.0.  

 

3.6.1. Uji Instrumen 

3.6.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner sehingga suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner dapat memngungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Alat uji 

yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel 

dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah: 

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO 

MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 hingga 1 dengan nilai yang 

dikehendaki harus >0.50 untuk dapat dilakukan analisis faktor 

(Ghozali, 2016).  

2. Sig < 0,05. Nilai signifikan yang kurang dari 0,05 menunjukkan 

bahwa korelasi yang cukup antar variabel (Hair, Black, Babin & 
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Anderson, 2010)   

3. Nilai Measurement of Sampling Adecuacy (MSA) > 0,5. 

Measurement variabel yang memiliki nilai MSA < 0,5 harus 

dihilangkan dari perhitungan factor analysis satu per satu, 

dimulai dari varibel dengan nilai terendah (Hair, Black, Babin & 

Anderson, 2010).   

4. Factor loading atau hasil dari component matrix harus memiliki 

nilai > 0,5 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010).   

 

3.6.1.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner 

dapat dikatakan handal atau reliabel jika jawaban responden terhadap 

suatu pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2016).  

 

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha yang mana suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 

(Nunally, 1994, dalam Ghozali, 2016).  

 

 

Analisa Pengaruh Organizational..., Putri Fatimatuzzahra, FB UMN, 2018



 75 

3.6.2. Metode Analisis Data dengan Structural Equation Model (SEM) 

Pada penelitian inin data akan dianalisis dengan menggunakan 

Structural Equation Modeling (SEM). Menurut Hair, Black, Babin & 

Anderson (2010) Strucural Equation Modeling adalah teknik 

multivariate  yang mengkombinasikan aspek-aspek dari regresi 

berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan dependen dan 

analisis faktor yang menyajikan konsep faktor tidak terukur dengan 

variabel multi yang digunakan untuk memperkirakan serangkaian 

hubungan dependen yang saling mempengaruhi secara bersamaan.  

Sedangkan menurut Ghozali (2016) bahwa Structural 

Equation Modeling (SEM) adalah gabungan dari dia metode statistik 

terpisah yaitu analisis faktor yang dikembangkan oleh ilmu psikologi 

dan psikometri serta model persamaan simultan yang dikembangkan 

di ekonometrika. 

Structural Equation Model (SEM) memainkan beberapa peran 

di antaranya sebagai sistempersamaan simultan, analisis klausal linier, 

analisis lintasan (path analysis), analysis of covariance structure, dan 

model persamaan struktural (Wijanto, 2008)  

Menurut Wijanto (2008) yang membedakan Structural 

Equation Model (SEM) dengan regresi biasa maupun teknik 

multivariat yang lain adalah karena SEM membutuhkan lebih dari 

sekedar perangkat statistik yang didasarkan atas regresi biasa dan 

analisis varian. Structural Equation Model (SEM) terdiri dari 2 bagian 

yaitu model variabel laten dan model pengukuran (Wijanto, 2008).  
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Dalam penelitian ini digunakan metode SEM (Structural 

Equation Model) karena penelitian ini memiliki lebih dari 1 varibel 

endogen. Software yang digunakan adalah AMOS versi 22.0.  

Menurut Wijanto (2008) Structural Equation Model (SEM) 

terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut:  

1. Dua jenis variabel, yaitu variabel laten (latent variable) dan 

variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur 

(measured variable). Variabel laten adalah konsep abstrak yang 

hanya dapat diamati secara tidak langsung dan tidak sempurna 

melalui efeknya pada variabel teramati. Sedangkan variabel 

teramati adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur 

secara empiris dan sering disebut sebagai indikator.   

2. Dua jenis variabel laten yaitu eksogen dan endogen. Variabel 

eksogen dengan notasi matematik ξ (“ksi”) merupakan variabel 

yang muncul sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang 

ada di dalam model. Sedangkan variabel endogen dengan notasi 

matematik η (“eta”) adalah variabel terikat pada paling tidak satu 

persamaan dalam model, meskipun di semua persamaan sisanya 

variabel tersebut adalah variabel bebas.   

 Analisa hasil penelitian menggunakan metode SEM (Structural 

 Equation Modeling). Software yang digunakan adalah AMOS 

(Analysis Of Moment Structure) versi 22 untuk melakukan uji 
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validitas, realibilitas, hingga uji hipotesis penelitian.  

 

3.6.2.1. Tahapan Prosedur SEM 

Structural Equation Model (SEM) merupakan sebuah teknik 

statistic multivariate yang menggabungkan aspek-aspek dalam regresi 

berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan dependen dan 

analisis faktor yang menyajikan konsep faktor tidak terukur dengan 

variabel multi yang digunakan untuk memperkirakan serangkaian 

hubungan dependen yang saling mempengaruhi secara bersamaan 

(Hair et al., 2010).  

 

SEM dapat menilai seberapa baik tingkat kecocokan antara teori 

yang digambarkan peneliti melalui hubungan antara variabel teramati 

dengan variabel latennya terhadap kenyataan yang diwakili oleh data 

yang didapatkan peneliti (Hair et al., 2010).  

 

Berikut adalah gambaran tahapan prosedur untuk melakukan 

Structural Equation Model (SEM):  
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Sumber: Hair, Black, Babin & Anderson (2010) 
 

Gambar 3. 3 Tahapan Melakukan SEM 

 

1. Mendefinisikan masing-masing contruct atau indikator untuk 

mengukurnya.  

2. Membuat diagram measurement model atau model pengukuran.  

3. Menetukan sample size yang akan diambil dan memilih metode 

estimasi dan pendekatan untuk menangani missing data.  

4. Mengukur validitas atau kecocokan model pengukuran. Jika 
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model pengukuran dinyatakan valid, maka dilanjutan ke tahap 5 

dan 6  

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2017 
 

Gambar 3. 4 Model Pengukuran 

 

5. Mengubah model pengukuran menjadi model struktural. Menilai 

validitas atau kecocokan model struktural. Jika model struktural 

memiliki tingkat kecocokan yang baik maka selanjutnya dapat 

dilakukan kesimpulan penelitian.  
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Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2017 

Gambar 3. 5 Model Struktural 

 

3.6.2.2. Kecocokan Model Pengukuran  

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

construct atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten 

dengan beberapa variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui 

evaluasi terhadap validitas dan reliabilitas dari model pengukuran (Hair 

et al., 2010). 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

menurut Hair et al., (2010) suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik terhadap construct atau variabel 
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latennya jika muatan faktor standar (standardized loading factor) ≥ 

0,50.  

2. Evaluasi terhadap realibilitas dari model pengukuran realibilitas 

adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi 

tinggi dalam mengukur konstruk latennya. Berdasarkan Hair et al., 

(2010) suatu variabel dapat dikatakan mempunyai reliabilitas baik 

jika:  

a. Nilai Construct Reliability (CR) ≥ 0.70 

b. Nilai Variance Extracted (AVE) ≥ 0.50   

Menurut Hair, Black, Babin & Anderson (2010) ukuran tersebut 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕 𝑹𝒆𝒍𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 =  
(𝚺 𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)𝟐

(𝚺 𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)𝟐 + 𝚺𝒆𝒋
 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒅 =  
𝚺 𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈𝟐

𝚺 𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈𝟐 + 𝚺𝒆𝒋
 

 

3.6.2.3. Kecocokan Model Keseluruhan  

GOF (Goodness of Fit Indicies) atau ukuran-ukuran GOF 

dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu (Hair et al., 2010) :  

1. Absolute fit measures (ukuran kecocokan absolut)  

Absolute fit measure digunakan untuk menentukan derajat prediksi 

model keseluruhan (model struktural dan pengukuran) terhadap 
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matrik korelasi dan kovarian. 

2. Incremental fit measures (ukuran kecocokan inkremental)  

Incremental fit measures digunakan untuk membandingkan model 

yang diusulkan dengan model dasar yang disebut sebagai null model 

atau independence model.  

3. Parsimonious fit measures (ukuran kecocokan parsimoni)  

Parsimonious fit measures digunakan untuk mengukur kehematan 

model, yaitu model yang mempunyai degree of fit setinggi-tingginya 

untuk setiap degree of freedom.  

 

Menurut Hair et al. (2010), uji structural model dapat dilakukan 

dengan mengukur goodness of fit model yang menyertakan kecocokan 

nilai :  

1. Nilai X2 dengan DF. 

2. Satu kriteria absolute fit index (i.e., GFI, RMSEA, SRMR, Normed 

Chi- Square). 

3. Satu kriteria incremental fit index (i.e., CFI atau TLI). 

4. Satu kriteria goodness-of-fit index (i.e., GFI, CFI, TLI). 

5. Satu kriteria badness-of-fit index (RMSEA, SRMR).
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Tabel 3. 2 CHARACTERISTICS OF DIFFERENT FIT INDICES DEMONSTRATING GOODNESS-OF-FIT ACROSS 

DIFFERENT MODEL SITUATIONS 

Sumber: Hair et al, 2010
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