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ABSTRAK 

 

Hubungan yang kuat antara organisasi dan karyawan diyakini dapat 

meningkatkan motivasi kerja karyawan terhadap pekerjaan dan keinginan 

mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik. Pemasaran jasa tidak 

hanya membutuhkan pemasaran eksternal tetapi juga pemasaran internal 

dan interaktif. Pemasaran internal memfokuskan pada hubungan vertikal 

dan lateral yang ada di dalam organisasi. Dalam penelitian ini hanya 

memfokuskan pada dua hubungan vertikal yang lebih sering diteliti, 

hubungan organisasi-karyawan dan hubungan supervisor-karyawan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan yang 

berdomisili di DIY dan Jateng. Pemilihan sampel ditentukan dengan 

purposive sampling.  Kriteria tertentu tersebut adalah karyawan tetap (full 

time) yang memiliki kontak langsung dengan supervisor dan memiliki 

kontak langsung dengan konsumen secara konsisten dan berlanjut.  

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

analisis regresi. Pengujian ini akan mengukur hubungan antar variabel 

yang dalam model pemasaran internal, yaitu hubungan antara 

organizational support, supervisory support, job motivation dan 

salesperson commitment to customer service. Hasil pengujian hipotesa 

berdasarkan data yang terkumpul menunjukkan variabel-variabel tersebut 

tidak ada yang mendukung hipotesa. Hal ini berarti hasil tidak memberi 

dukungan untuk hubungan organizational support, supervisory support, 

job motivation dan sales person komitmen. 
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PENDAHULUAN  

Pertemuan antara tenaga penjual dan konsumen dalam lingkungan 

jasa, secara cermat diteliti karena memberi kontribusi yang potensial pada 

persepsi konsumen mengenai kualitas jasa. Sikap dan perilaku yang 

diberikan oleh karyawan kontak terhadap konsumen adalah perwujudan 

dari sikap dan perilaku organisasi di mata konsumen. Dengan dasar 

pemikiran ini, secara rasional pengembangan hubungan yang lebih 

berkualitas bukan hanya memperhatikan hubungan antara karyawan dan 

konsumen, tetapi tidak kalah penting hubungan antara organisasi dan 

karyawan. Hubungan yang kuat antara organisasi dan karyawan dapat 

meningkatkan motivasi kerja karyawan terhadap pekerjaan dan keinginan 

mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik (Bell et al., 2004). 

Jasa memiliki empat karakteristik utama yang membedakannya 

dengan barang, yaitu: intangibility (tidak terwujud), heterogenity (jasa 

yang disampaikan berbeda-beda), simultaneous production and 

consumption (jasa yang dikonsumsi secara bersamaan) dan perishability 

(tidak dapat disimpan). Karakteristik-karakteristik jasa tersebut 

menyebabkan perusahaan jasa menghadapi sejumlah tantangan dalam 

pemasaran, termasuk masalah yang kompleks tentang bagaimana 

menyampaikan kualitas jasa secara konsisten (Zeithalm dan Bitner, 2000). 

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Gronroos (1984) 

seperti yang dikutip oleh Kotler (1997), menyatakan bahwa pemasaran jasa 

tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal tetapi juga pemasaran 

internal dan interaktif. Melalui pemasaran eksternal, perusahaan membuat 

janji kepada pelanggannya berkenaan dengan apa yang mereka dapat 

harapkan dan bagaimana cara penyampaian jasa tersebut. Pemasaran 

interaktif menggambarkan keahlian karyawan dalam melaksanakan dan 

menjaga janji yang diberikan perusahaan terjadi pada saat jasa diproduksi 

dan dikonsumsi. Pemasaran internal merupakan proses enabling of 

promises (memungkinkan janji akan terpenuhi) yang dapat terjadi bila 

karyawan memiliki keterampilan, kemampuan, peralatan (tools) dan 

motivasi untuk menyampaikan jasa. Pemasaran internal juga berpedoman 

pada asumsi bahwa kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan adalah 

saling berkaitan. 

Pemasaran internal memfokuskan pada hubungan vertikal dan 
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lateral yang ada di dalam organisasi. Hubungan vertikal meliputi hubungan 

karyawan-manajer, karyawan-supervisor dan karyawan-organisasi (Bell et 

al., 2004). Sedangkan hubungan lateral meliputi hubungan karyawan-

anggota tim dan karyawan-rekan kerja. Dalam penelitian ini hanya 

memfokuskan pada dua hubungan vertikal yang lebih sering diteliti; 

hubungan organisasi-karyawan dan hubungan supervisor-karyawan. 

Keyakinan mengenai sejauh mana organisasi memberikan 

kontribusi, memperhatikan kesejahteraan, mendengarkan keluhan, 

mempertimbangkan golongan dan nilai-nilai dapat dipercaya untuk 

memperlakukan karyawan dengan fair, merupakan dukungan 

organisasional persepsion (Perceived Organizational Support/POS). 

Dukungan organisasional dapat dilihat sebagai perasaan bangga terhadap 

karyawan, memberi gaji karyawan secara fair dan memenuhi kebutuhan 

mereka (Randall et al., 1999).  

Untuk memahami seseorang sebagai karyawan yang bekerja di 

bawah wewenang supervisor diperlukan kemampuan yang memadai untuk 

menerima karyawan tersebut apa adanya. Setiap orang sebagai individu 

yang unik memiliki keinginan, kebutuhan, ambisi, harapan dan tujuan yang 

akan dicapai. Supervisor berusaha memotivasi karyawan sesuai dengan 

karakteristik karyawan tersebut. Supervisor tersebut akan gagal 

melaksanakan tugasnya jika tidak mampu mengenali karakteristik 

karyawan (Spriegel, Schultz, dan Spriegel, 1961). Bila bawahan merasa 

nyaman dalam peranannya, maka supervisor akan mendapatkan karyawan 

yang lebih berkomitmen dan kompeten (Bell et al., 2004). 

Konsep umpan balik sangat penting pada pemahaman mengenai 

kinerja karyawan, organisasi dan sistem. Secara luas, umpan balik 

memainkan peranan penting dalam pembelajaran karyawan dan organisasi. 

Pada literatur pemasaran, umpan balik sering dipandang sebagai alat untuk 

meningkatkan kinerja, mengubah sikap dan perilaku. Harapannya adalah 

bahwa dengan menerima umpan balik akan menggunakan informasi 

tersebut untuk meningkatkan kinerja mereka (Bell et al., 2004). 

Pada penelitian ini, saya meneliti perilaku keluhan konsumen  

sebagai salah satu faktor eksternal. Perilaku keluhan konsumen telah 

menjadi fokus dari banyak perhatian penelitian (Fornell dan Wernerfelt, 

Singh dan Wilkes, Tax et al., seperti yang dikutip oleh Bell et al,. 2004). 

Di antaranya, keluhan konsumen memungkinakn organisasi untuk 

menjalankan usaha pemulihan layanan dan kesempatan untuk mengurangi 
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turnover konsumen. Tampak bahwa keluhan konsumen memberikan 

manfaat positif yang tegas untuk organisasi tersebut. Keluhan konsumen 

yang dialami sebagai umpan balik negatif dapat mengganggu implikasi 

bagi garis depan tenaga penjual dan sikap terhadap peranan mereka. 

Penelitian ini merupakan replikasi jurnal yang berjudul ―When 

Customers Disappoint: A Model of Relational Internal Marketing and 

Customer Complaints,‖ ditulis oleh Bell et al. (2004). Dalam penelitian 

yang dilakukan Bell et al., (2004) ini, memberikan titik awal untuk 

memahami pengaruh eksternal keluhan konsumen yang memoderasi 

kekuatan hubungan organisasi-karyawan. Dua temuan penting muncul dari 

penelitian ini. Pertama, menunjukkan hubungan positif pemasaran internal 

dengan sikap serta perilaku kerja karyawan. Kedua, keluhan konsumen 

memiliki efek pemoderasi positif dalam hubungan antara dukungan 

supervisor dan komitmen pada layanan konsumen. Jika penelitian dalam 

jurnal dilakukan pada toko retail, namun penelitian ini dilakukan pada 

rumah sakit. Alasan mereplikasi jurnal tersebut adalah ingin mengetahui 

apakah penelitian pada toko retail yang memiliki low contact dengan 

rumah sakit yang memiliki high contact akan memberikan hasil yang 

sama.  

 

TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS 

1.   Pemahaman Perilaku Manusia dan Organisasi 

     Individu menurut Stern (1999) merupakan kepribadian unik yang 

tersendiri yang tidak sama dengan lainnya. Individu memiliki ciri–ciri 

beorientasi pada tujuan, mempunyai kesadaran akan dirinya, terbuka 

pada dunia luar, tetapi mempunyai rentang hidup yang terbatas. 

Perilaku manusia sebagai suatu aktivitas mempunyai tujuan akhir yang 

dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan akhir yang 

dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Adapun organisasi merupakan sekumpulan aktivitas, karena dalam 

organisasi terdapat orang-orang yang memiliki perilaku sendiri yang 

menyatu dalam wadah. Aktivitas yang dilakukan ini tentu saja 

mempunyai tujuan sebagai sebuah organisasi dan menciptakan 

harapan bagi perilaku individu yang terbentuk melalui hubungan 

antarindividu dan kelompok. Bentuk aktivitas dalam organisasi 

memunculkan suatu bentuk perilaku organisasi yang memiliki ciri 

khas tersendiri dalam organisasi maupun berkaitan dengan lingkungan 
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eksternal. 

 Menurut Gibson (1996), perilaku dalam organisasi mempunyai 

orinetasi terhadap kemanusiaan dan peningkatan kinerja dimana 

menempatkan aspek manusia dan perilakunya, persepsi, kapasitas 

pembelajaran, perasaan dan sasaran sebagai hal yang penting. Davis 

(1990) menjelaskan perilaku organisasi secara umum tidak terlepas 

dari pokok pembentuknya yaitu orang, struktur, teknologi dan 

lingkungan. Dari keempat unsur pokok tersebut manusialah yang 

sangat mempengaruhi efektifitas setiap organisasi, sehingga manusia 

merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi.    

2.  Strategi Sumber Daya Manusia  
Keberhasilan organisasi salah satunya terletak pada faktor 

Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan organisasi akan diukur 

oleh kemampuan perusahaan mencapai sasaran yang diharapkan baik 

dalam pertumbuhan maupun profitabilatas, atau dapat bertahan untuk 

jangka pendek dan panjang. Hal ini menyebabkan pengelolaan 

manusia sebagai SDM organisasi yang sentral menjadi suatu 

permasalahan yang penting dalam manjemen organisasi. Tanpa SDM 

yang berkualitas, SDM tidak akan bermanfaat secara maksimal 

(Pradiansyah, 1999). SDM yang berkualitas bukan saja 

menggambarkan kualitas loyalitas pada organisasi, namun juga 

memerlukan perhatian organisasi. Untuk itu dibutuhkan komitmen 

dalam organisasi yang menempatkan SDM sebagai sasaran sentral 

dalam organisasi. Tanpa komitmen akan sukar mengharapkan 

partisipasi aktif SDM dalam organisasi. Komitmen tidak hadir begitu 

saja, akan dibutuhkan pemeliharaan dan perhatian dari organisasi.  

Menciptakan dan menumbuhkan komitmen tidak terlepas dari masalah 

individu tersebut.   

Pengembangan strategi secara terus menerus untuk 

menciptakan manajemen yang efektif telah mendorong perubahan dan 

pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia. Pemahaman 

tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) menyebutkan 

sebagai konsep dan teknik yang dibutuhkan untuk mempengaruhi 

aspek sumberdaya manusia dalam posisi manajemen, termasuk di 

dalamnya adalah perekrutan, seleksi, pelatihan, penghargaan 

(kompensasi) dan penilaian karyawan (Dessler, 1994). 

Pengembangan strategi yang telah dilakukan secara terus 
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menerus untuk menciptakan manajemen yang efektif telah mendorong 

perubahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam 

proses perubahan tersebut, perhatian pada kepuasan kerja 

mendapatkan bagian yang cukup penting. Pentingnya kepuasan kerja 

tersebut didasari oleh pemikiran bahwa kinerja perusahaan ditentukan 

oleh kualitas tiap karyawan, seperti yang disebutkan oleh Caudron 

(2004). Sebagai bagian dari pencapaian strategi perusahaan, maka 

peran SDM melalui peningkatan semangat karyawan untuk mencapai 

keunggulan bersaing sangat diperlukan. 

Dalam kontek akademik, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih 

berharga daripada kepuasan karyawan. Dalam praktik organisasi 

pentingnya perhatian pada karyawan juga tidak hanya ditujukan pada 

perusahaan saja, namun perlu dilakukan oleh lembaga (agency). 

Perbedaan organisasi tersebut menurut Denison (1990) disebutkan 

dimana perusahaan berkaitan dengan pelayanan pada konsumen, 

sedangkan lembaga berkaitan dengan publik. Lembaga dituntut untuk 

mengelola operasional berbagai sumberdayanya lebih efektif dan 

efisien untuk melayani masyarakat.  

 

3.    SDM dan Persaingan 

Perkembangan persaingan di dunia usaha yang semakin ketat, 

menuntut banyak perusahaan mengelola operasional berbagai sumber 

dayanya lebih efektif dan efisien daripada para pesaingnya. Dengan 

demikian diharapkan agar dapat menghasilkan produk atau jasa yang 

harganya lebih kompetitif dibandingan dengan para pesaingnya. Oleh 

karena itu perusahaan mau berinvestasi besar-besaran dalam sumber 

daya manusianya untuk membuat program yang dapat mengukur dan 

meningkatkan kepuasan kerja karyawannya. Ada asumsi dasar yang 

tersirat dalam program tersebut adalah bahwa kepuasan kerja 

karyawan yang meningkat diharapkan akan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan. Sesungguhnya, hubungan antara kepuasan kerja 

karyawan dan kepuasan pelanggan merupakan kunci pokok dari 

sebuah kerangka kerja konseptual: the service profit chain  yang 

dikemukakan oleh Hesket, Sasser dan Schlesinger (1997) seperti 

dikutip oleh Homburg dan Stock (2004) . Model ini menyatakan 

adanya sebuah rantai kausal yang menghubungkan kepuasan kerja 

karyawan dengan kinerja melalui loyalitas karyawan, kepuasan 



 115 

pelanggan dan loyalitas pelanggan. Betapapun, hubungan antara 

kepuasan kerja karyawan dan kepuasan pelanggan didasarkan pada 

bukti-bukti yang masih terbatas. 

Berdasarkan konsep pemasaran dan pelanggan,  kepuasan pelanggan 

merupakan tuntutan dasar yang harus dipenuhi oleh para pemasar agar 

dapat mencapai laba perusahaan. Lebih jauh, dalam konsep customer 

relationship marketing (CRM), perusahaan harus dapat menyediakan 

waktu layanan kepada para pelanggan agar dapat membina 

hubungannya dengan setiap pelanggan dengan memberikan informasi 

yang bernilai tentang produk atau jasa yang ditawarkannya (Kotler, 

2003). Dalam hal ini, tenaga penjual merupakan ujung tombak 

perusahaan dalam berhubungan langsung dengan para pelanggannya. 

Oleh karena itu kunci pokoknya ada pada tenaga penjual. Yang 

menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah apakah kepuasan 

kerja tenaga penjual akan dapat memicu kepuasan pelanggan. 

Kepuasan kerja karyawan atau kepuasan kerja tenaga penjual 

merupakan dua konstruk yang banyak dipelajari dalam riset 

pemasaran. 

Berdasarkan artikel Hombourg dan Stock (2004), masih sedikit studi 

yang mengkaji hubungan kedua konstruk tersebut diatas.  Hasil dari 

studi-studi terdahulu kebanyakan mendukung secara positif hubungan 

antara kepuasan kerja karyawan dan kepuasan pelanggan di beberapa 

industri seperti restauran siap saji, bidang asuransi, industri soft-ware  

dan ritel. Tetapi studi-studi tersebut memiliki kelemahan seperti 

berikut ini. 

Pertama, beberapa studi dalam mengumpulkan data hanya mengambil 

satu sisi saja, yaitu sisi karyawan sedangkan data dari sisi pelanggan 

tidak dilakukan. Kedua, meskipun ada studi yang mengumpulkan data 

dari dua sisi (dyadic), tetapi hanya terbatas pada satu perusahaan saja. 

Hal ini akan membatasi dalam hal penjeneralisasian hasil-hasil 

penemuannya. Ketiga, analisis datanya hanya didasarkan pada 

pendekatan bivariat. Lebih lanjut, kelemahan utama analisis bivariat 

adalah tidak memperhitungkan faktor-faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi variabel dependen sehingga menyebabkan penarikan 

kesimpulannya keliru. Tambahan pula, analisis bivariat yang 

sederhana tidak membedakan pengaruh langsung dan tidak langsung 

yang terjadi pada hubungan antara dua konstruk. Keempat, belum ada 
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studi empiris yang mengkaji kekuatan hubungan antara kepuasan kerja 

tenaga penjual dengan kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang hubungan kedua konstruk tersebut 

dengan pengumpulan datanya dilihat dari dua sisi: sisi tenaga penjual 

dan konsumen. Di Indonesia penelitian semacam itu, belum pernah 

ada.. Tetapi di Jerman sudah ada dan dilakukan oleh Christian 

Homburg dan Ruth M. Stock pada 2004 pada konteks business to 

business (B 2 B) dengan judul: ‖The Link Between Salespeople’s Job 

Satisfaction and Customer Satisfaction in a Business-to-Business 

Context: A Dyadic Analysis‖. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan positif antara kepuasan kerja tenaga penjual dan kepuasan 

pelanggan. Hubungan antara kedua konstruk tersebut  dimediasi oleh 

satu konstruk: kualitas interaksi pelanggan. Selain itu dimoderasi oleh 

tiga konstruk, yaitu: (1) intensitas pelanggan dalam proses penciptaan 

nilai; (2) inovasi produk atau jasa dan (3) frekuensi interaksi 

pelanggan. Tambahan pula, hubungan kedua konstruk tersebut juga 

dipengaruhi dua konstruk kontrol, yaitu  kualitas yang ditawarkan 

perusahaan (quality of the company’s offer) dan kualitas proses 

(quality of the processes). 

 

4. Relationship Marketing 

Hubungan antara tenaga penjual dengan  pelanggan dalam jangka 

panjang merupakan hal yang sangat penting   dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Itulah tujuan utama pendekatan 

relationship marketing. Oleh karena itu pendekatan ini banyak 

digunakan oleh perusahaan untuk menggantikan  pendekatan 

pemasaran yang mengutamakan transaksi. Menurut Gonross (1995), 

relationship marketing bertujuan menciptakan pemeliharaan dan 

peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga 

tujuan kedua pihak terpenuhi. Fokus relationship marketing, menurut 

Kotler (2003) terletak pada: (1) upaya yang sama besar antara 

mempertahankan dan menciptakan pelanggan, dan (2) kualitas 

hubungan dan layanan kepada pelanggan dan cara pengelolaan kedua 

hal tersebut sehingga dapat menghilangkan kesenjangan kualitas antara 

apa yang dipersepsikan dengan yang diterima sesungguhnya. Tenaga 
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penjual merupakan ujung tombak dalam berhubungan secara langsung 

dengan para pelanggan. 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tenaga 

penjual khusus dalam konteks business to consumer (B2C) – produsen 

dengan konsumen akhir seperti antara perusahaan asuransi dengan 

nasabahnya - dan pelanggan yang menjadi tanggung jawab tenaga 

penjualnya. Kemudian menganalisis bagaimana kepuasan kerja tenaga 

penjual mempengaruhi kepuasan pelanggan. Definisi-definisi kepuasan 

kerja tenaga penjual, kepuasan pelanggan dijelaskan sebagai berikut: 

      a.  Kepuasan kerja tenaga penjual 

Menurut Locke (1976) seperti dikutip dalam Homburg dan Stock 

(2004), kepuasan kerja tenaga penjual merupakan sikap akibat 

proses evaluatif  yang membandingkan lingkungan kerja standar 

dengan lingkungan kerja yang dipersepsikan. 

      b. Kepuasan pelanggan 

Kepuasan pelanggan menunjukkan sebuah pernyataan afektif yang 

berupa reaksi emosional akibat sebuah pengalaman atau seruntutan 

pengalaman berhubungan dengan seorang pemasok. Dan hal itu 

merupakan hasil penilaian pelanggan tentang seberapa jauh tingkat 

kinerja seorang pemasok dipersepsikan untuk memenuhi bahkan 

melebihi standar yang diinginkan (Homburg & Stock. 2004, p. 

146). Agar dapat memahami pengaruh utama (main effect) 

hubungan antara kepuasan kerja tenaga penjual dan kepuasan 

pelanggan, lebih dahulu dijelaskan konsep emotional contagion. 

c. Emotional contagion 

Konsep ini berasal dari bidang  psikologi sosial.  Menurut Howard 

dan Gengler (2001) seperti dikutip oleh Homburg et al. (2004), 

emotional contagion menunjukkan keadaan seseorang (sebagai 

penerima) yang dapat menangkap emosi yang sedang dialami oleh 

orang lain (sebagai pengirim) karena berkesesuaian emosional 

antara penerima dengan pengirim. Disamping dipelajari di bidang 

lain, emotional contagion juga dipelajari dalam konteks interaksi 

antara karyawan dengan pelanggan. 

Untuk menjelaskan lebih nyata tentang mekanisme emotional 

contagion, dapat dijelaskan bahwa seorang pelanggan akan secara 

langsung mempersepsikan pernyataan emosional tertentu dari seorang 
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karyawan perusahaan dikaitkan dengan kepuasan kerjanya. Memang 

ada ciri khas dalam fenomena emotional contagion bahwa emosi yang 

berkaitan dengan kepuasan kerja secara tidak sadar dikendalikan oleh 

karyawan. Sebagai contoh, tingkat stres kerja yang dialami akan 

berkorelasi negatif dengan kepuasan kerja. Ketidakpuasan  tenaga 

penjual yang tinggi akan menampakkan tensi emosional yang kuat 

yang akan dapat dirasakan oleh pelanggan  dan mempengaruhi 

kepuasan pelanggan melalui proses emotional contagion. Sebaliknya, 

tenaga penjual yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan nampak 

dihadapan pelanggan lebih seimbang dan menyenangkan suasananya. 

Dalam hal ini, proses emotional contagion akan berpengaruh secara 

positif pada tingkat kepuasan pelanggan (Homburg dan Stock. 2004, 

p.147). 

 

5.    Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja didefinisikan secara berbeda oleh beberapa peneliti. 

Kepuasan kerja merupakan sikap akibat proses evaluatif yang 

membandingkan lingkungan kerja standar dengan lingkungan kerja 

yang dipersepsikan. Milner (1988) mendefinisikan kepuasan kerja 

sebagai tingkatan ketidaksesuaian antara yang seseorang harapkan 

untuk menerima dari kerja dan apa yang seseorang persepsikan yang 

senyatanya diterima. Newstrom dan Davis mendefinisikan secara 

berbeda sebagai perasaan tentang hal yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan dan emosi menurut pandangan dari pekerja. Crany 

et.al (1992) mengkombinasikan pendapat ketiganya dengan  

mendefinisikan sebagai sebuah kombinasi aspek reaksi kognitif dan 

afektif pada berbagai persepsi apa yang pekerja harapkan dan pada apa 

yang pekerja dapatkan secara nyata. 

Greenberg dan Baron (1997) menyatakan bahwa secara esensial 

kepuasan kerja merupakan perasaan positif dan negatif manusia 

tentang pekerjaannya. Perasaan positif dan negatif tersebut dapat 

menciptakan rasa puas dan tidak puas. Sedangkan Wexley dan Yuk 

(1977) menyatakan bahwa kepuasan kerja pada hakekatnya merupakan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Perasaan tersebut menurut 

Davis (1985) berupa perasaan senang atau tidak yang mengungkapkan 

banyaknya penyesuaian antara harapan seseorang pada pekerjaannya 

dan reward (imbalan) yang diterima.  Berbagai faktor dalam pekerjaan 
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memberikan kontribusi dalam kaitan dengan kepuasan kerja. Ada 

kecenderungan bahwa bila kondisi kerja maupun sosial yang 

menunjang kurang memadai, akan muncul ketidakpuasan yang tidak 

diharapkan oleh karyawan maupun manajemen (Kahn, 1977).   

Berdasarkan pendapat Milner (1988), kepuasan kerja merupakan 

sebuah bagian penting faktor outcome organisasi. Kirkman dan 

Shapiro (2002) menyebutkan dari berbagai penelitian dengan 

mengindikasikan bahwa pengaruh kepuasan kerja pada outcome 

organisasi  dalam berbagai level seperti sebuah perilaku citizenship 

(OCB).  Kepuasan kerja pada kenyataannya didasarkan sebagai 

variabel yang utama yang mempengaruhi kinerja OCB yang 

dipadukan dengan variabel individual lainnya (komitmen, dukungan 

pemimpin dan keterbukaan).  

 

 

6.   Kepuasan Pengupahan dan Manfaat yang Diterima 

Dessler (1994) menyebutkan bahwa penghargaan merupakan bagian 

yang penting bagi kepuasan kerja. Penjelasan lebih jauh tentang 

penghargaan mendefinisikan compensation (kompensasi) sebagai 

bentuk financial return, pelayanan dan manfaat yang diterima oleh 

karyawan sebagai bagian dari ketenagakerjaan.  Total kompensasi 

secara keseluruhan dinamakan reward system untuk menarik dan 

mempertahankan karyawan yang tidak hanya memiliki pengetahuan 

dan kemampuan yang dibutuhkan, tetapi juga yang memiliki minat 

dan kemauan untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan 

pemahaman tersebut dapat diperhatikan tentang dua bentuk aspek 

yang penting yaitu financial return (kepuasan pengupahan) dan 

employee benefits (kepuasan manfaat).  

Tingkat kompensasi yang didapatkan oleh individu akan secara 

signifikan menentukan status sosial, harga diri serta kemampuan 

pemenuhan kebutuhan saat ini dan keamanan jangka panjang. 

Kepuasan pengupahan (pay satisfaction) merupakan salah satu aspek 

penting dari kompensasi yang diterima individu dari pekerjaan 

mereka. Sedangkan kepuasan manfaat yang diterima merupakan   

bagian dari reward system yang mendukung dalam kinerja. Bagi 

karyawan, manfaat yang diterima dari organisasi merupakan sebuah 

perghargaan.  
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Kepuasan kerja merupakan perhatian utama perusahaan–perusahaan 

untuk dapat mencapai keefektifan kinerja perusahaan. Setiap karyawan 

memiliki perilaku citizenship pada kegiatan yang dikerjakannya dan 

kepuasan kerja diyakini berhubungan dengan perilaku  para karyawan. 

Menurut beberapa peneliti, kepuasan kerja rupanya diyakini akan 

berpengaruh terhadap keefektifan kinerja perusahaan melalui kegiatan 

yang dikerjakannya. Asumsi dasar yang tersirat adalah bahwa 

kepuasan kerja karyawan yang meningkat akan berpengaruh pada 

kinerja perusahaan atau lembaga. Sebuah model tentang adanya sebuah 

rantai kausal yang menghubungkan kepuasan kerja karyawan dengan 

kinerja melalui loyalitas karyawan. Namun demikian, hubungan antara 

kepuasan kerja karyawan (pekerja) dengan loyalitas tersebut masih 

memiliki kelemahan yang didasarkan pada bukti–bukti yang terbatas. 

Berdasarkan penelitian Hanah (2006) masih sedikit studi yang 

mengkaji hubungan kedua konstruk tersebut. 

Suatu jenis pekerjaan akan dinilai berhasil bila mempunyai kontribusi 

positif bagi organisasi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari 

kekompakan di antara pekerja dengan dukungan lingkungan kerja 

yang baik pula. Hal ini senada dengan pendapat Podsakoff yang 

dikutip oleh Muchiri (2002) yang menyebutkan bahwa ketergantungan 

yang saling menguntungkan di antara anggota pekerja dan lingkungan 

kerja akan menimbulkan sikap saling take and give yang secara 

spontan dan akomodatif menghasilkan koordinasi yang baik untuk 

mencapai tujuan bersama sebagai hasil dari usaha usaha bersama. Cara 

kerja itulah merupakan suatu cara kerja yang umum, namun 

sebenarnya akan sangat efektif untuk pencapaian tujuan jangka 

panjang sekaligus sebagai penunjang kesuksesan organisasi.  

Perilaku anggota organisasi yang memberikan kontribusi positif bagi 

organisasi merupakan sebuah pola yang menerapkan pada penekanan 

sikap–sikap yang konstruktif dan kooperatif, bukan pola pemberian 

perintah yang ketat dan bukan pula pemberian reward yang sistematis 

atas suatu bentuk kontrak kerja.  

7.    Dukungan Organisasional 

Dukungan organisasional didefinisikan sebagai persepsi luasnya 

organisasi menilai kontribusi karyawan dan memperhatikan 

kesejahteraan mereka. Dukungan organisasional berhubungan 
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langsung dengan motivasi kerja karyawan dan komitmen mereka pada 

layanan konsumen. Dukungan organisasional memberi karyawan 

dengan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan tanggung 

jawab secara efektif selain menciptakan lingkungan yang membuat 

karyawan merasa lebih baik mengenai pekerjaan dan hasil yang 

disyaratkan untuk mereka (Bell et al., 2004) menemukan atribusi 

dukungan organisasional dapat memliki efek pemoderasi positif pada 

hubungan kinerja karyawan-motivasi kerja.  

Persepsi dukungan organisasional bisa dipengaruhi oleh berbagai 

aspek dari perlakuan organisasi terhadap karyawan yang pada 

akhirnya mempengaruhi interpretasi karyawan mengenai motif-motif 

organisasional yang menjadi dasar perlakuan itu. Hal ini 

menunjukkan bahwa derajat dukungan yang karyawan inginkan dari 

organisasi bervariasi tergantung dari situasinya (Eisenberger et al., 

1986). 

Menurut Wayne et al. (1997), banyak hal yang bisa dilakukan 

organisasi dalam memberikan penghargaan terhadap karyawannya. 

Hal yang paling menonjol bagi karyawan adalah dipromosikan ke 

posisi yang lebih tinggi. Penghargaan terhadap peningkatan kinerja 

biasanya berkaitan dengan meningkatnya upah. Dukungan 

organisasional dipengaruhi pula oleh kebijakan dan keputusan yang 

menunjukkan perhatian organisasi terhadap kesejahteraan karyawan 

(Lync et al., 1999) termasuk reaksi organisasional ketika karyawan 

sedang sakit (Eisenberger et al., 1986).  

Persepsi bahwa karyawan dihargai oleh organisasi menguatkan 

keyakinan karyawan bahwa organisasi akan memenuhi kewajibannya 

untuk mengenali sikap dan perilaku karyawan, memberi reward yang 

mereka inginkan. Reward ini dapat informal, seperti penghargaan 

dan mentoring atau formal, seperti promosi dan kenaikan gaji 

(Wayne et al., 1997). Menurut Armeli et al., (1998) dukungan 

organisasional dapat membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

sosioemosional yang pada akhirnya menciptakan kewajiban 

karyawan untuk memberi balas jasa kepada organisasi. Tingginya 

level dukungan organisasional akan menciptakan perasaan untuk 

memenuhi kewajiban. Karyawan bukan hanya merasa bahwa mereka 

harus memiliki komitmen kepada organisasi, melainkan juga merasa 

berkewajiban untuk memberi balas jasa atas komitmen yang 
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diberikan organisasi dengan menunjukkan perilaku yang mendukung 

tujuan organisasi (Eisenberger et al., 1986). Dukungan 

organisasional ditemukan dapat mengurangi distress yang dialami 

perawat akibat sering kontak dengan pasien pengidap HIV/AIDS 

(George et al., 1993). Dukungan organisasional juga dapat 

memperkuat pengharapan karyawan bahwa organisasi akan memberi 

pemahaman yang simpatik dan bantuan material berhubungan 

dengan situasi stres di tempat kerja atau di rumah yang akan 

membantu memenuhi kebutuhan terhadap dukungan emosional 

(Armeli et al., 1998).  

H 1 : Ada hubungan positif antara dukungan organisasional dan 

motivasi kerja.  

Dukungan organisasional juga akan dihubungkan secara positif 

dengan komitmen pada layanan konsumen. Penelitian terakhir 

menunjukkan hubungan positif antara dukungan manajemen puncak 

dan orientasi konsumen dari anggota dalam organisasi (Coinduit dan 

Mavondo, 2001). Shore dan Wayne, (1993) mengadopsi perspektif 

pertukaran sosial dari hubungan karyawan-organisasi. Mereka 

berpendapat bahwa dukungan organisasional menciptakan perasaan 

wajib pada karyawan yang menyebabkan mereka membalas dengan 

perilaku yang menguntungkan organisasi.  

H2 : Ada hubungan positif antara dukungan organisasional dan 

komitmen pada layanan konsumen.  

 

 

7.     Dukungan Supervisor  

Dukungan supervisor didefinisikan sebagai tingkat pertimbangan 

yang diekspresikan oleh manajer langsung atau supervisor untuk 

bawahannya. (Liden dan Graen, 1980) seperti yang dikutip oleh Bell 

et al. (2004), menyatakan bahwa pertukaran kualitas yang tinggi 

umumnya bersifat ramah dan sportif. Lebih lanjut, hubungan 

supervisor-karyawan dicirikan dengan komunikasi dan definisi 

peranan yang lebih besar. Adalah masuk akal untuk memperkirakan 

bahwa iklim kerja yang ramah dan kejelasan pada definisi peranan 

dan komunikasi akan menyebabkan motivasi kerja yang lebih besar 

antara karyawan.  
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H3 : Ada hubungan positif antara dukungan supervisor dan 

motivasi kerja.  

 

Dukungan supervisor juga mungkin menghasilkan perilaku kerja 

yang menguntungkan organisasi. Karyawan yang merasakan bahwa 

mereka mendapat dukungan dari supervisor mereka lebih mungkin 

untuk melakukan perilaku yang konsisten dengan nilai organisasi 

yang didukung oleh supervisor. Penelitian telah menemukan 

hubungan positif antara dukungan supervisor dan perilaku dalam 

peranan dan luar peranan.  

H4 : Ada hubungan positif antara dukungan supervisor dan 

komitmen pada layanan konsumen. 

 

 

8.    Motivasi Kerja  

Motivasi kerja didefinisikan sebagai tingkat dimana karyawan secara 

psikologis mengidentifikasikan kerjanya. Bell et al. (2004), 

memperkirakan bahwa level motivasi kerja karyawan mungkin 

mempengaruhi komitmennya pada layanan konsumen. Banyak 

literatur pemasaran mendukung pandangan bahwa inisiatif untuk 

membangun kepuasan karyawan dan motivasinya adalah awal yang 

penting untuk peningkatan level perilaku penjualan berorientasi 

konsumen. Hartline dan Ferreel menyebutkan bahwa dalam hal 

kualitas layanan, supervisor harus meningkatkan kemampuan diri dan 

kepuasan kerja karyawan. Hal ini mendasari gagasan bahwa sikap 

karyawan akan mempengaruhi sikap konsumen pada layanan. 

Karyawan yang termotivasi akan terlibat dalam perilaku kerja.  

H5 : Ada hubungan positif antara motivasi kerja dan komitmen 

pada layanan konsumen.  

 

 

MODEL PENELITIAN  

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan antara 

pemasaran internal serta keluhan konsumen dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. 

Model Penelitian Hubungan Antara Pemasaran Internal dan 

Motivasi Kerja dan Komitmen untuk Layanan Konsumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bell et al., (2004)  

 

 

 

METODE PENELITIAN 

1.  Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah para perawat di rumah sakit yang 

berdomisili di DIY dan Jateng. Pemilihan sampel ditentukan dengan 

purposive sampling, yaitu memilih sampel dengan kriteria tertentu 

(Sekaran, 2000). Kriteria tertentu tersebut adalah karyawan tetap (full 

time) yang memiliki kontak langsung dengan supervisor dan memiliki 

kontak langsung dengan konsumen secara konsisten dan berlanjut. 

Kriteria lain adalah karyawan tetap yang telah bekerja lebih dari 3 

tahun. Alasannya mereka dianggap memiliki cukup pengalaman untuk 

membantu berkomentar mengenai hubungan mereka dengan organisasi.  

 

2. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner. 

Peneliti menghubungi secara langsung pihak rumah sakit yang 

diharapkan mau berpartisipasi dalam penelitian ini. Sesudah 

Dukungan  
Organisasional 

Dukungan 
Supervisor 

Motivasi  
Kerja 

Komitmen Pada 
Layanan Konsumen 
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memperoleh persetujuan, kuesioner penelitian kemudian disebarkan 

kepada pegawai-pegawai yang bersedia berpartisipasi. Peneliti berusaha 

memastikan bahwa kuesioner diisi oleh responden yang sesuai kriteria. 

Setelah satu minggu penyebaran, peneliti akan melakukan follow up 

untuk mengetahui perkembangan pengisian kuesioner dan 

mengingatkan batas akhir pengumpulan. Kuesioner akan diambil 

kembali oleh peneliti setelah diisi oleh responden dengan batas 

maksimum 2 minggu.  

 

3.  Definisi Operasional dan Pengujian Instrumen  
a. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Kesamaan pemahaman setiap variabel diperlukan dalam suatu 

penelitian. Definisi operasional dari variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Dukungan Organisasional  

Dukungan organisasional didefinisikan sejauh mana 

karyawan mempercayai organisasi menilai kontribusi 

mereka dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Ini 

diukur dengan menggunakan skala tiga item yang diadaptasi 

dari House (1981), seperti dikutip oleh Bell et al. (2004). 

Setiap pernyataan diukur dengan 5 point Likert - type scale, 

yaitu Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, Netral (N) = 3, 

Tidak Setuju (TS) = 2, Sangat Tidak Setuju (STS) = 1  

2. Dukungan Supervisor  

Sebagai tingkat pertimbangan yang diekspresikan oleh 

manajer langsung atau supervisor untuk bawahan mereka. 

Skala tiga item yang diadaptasi dari House (1981) seperti 

dikutip oleh Bell et al. (2004), digunakan untuk mengukur 

konstruk ini. Setiap pernyataan diukur dengan 5 point Likert 

- type scale, yaitu Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, 

Netral (N) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, Sangat Tidak Setuju 

(STS) = 1  

3. Motivasi Kerja  

Sebagai tingkat karyawan secara psikologis 

mengidentifikasi pekerjaannya. Ini diukur dengan 

menggunakan skala tiga item dari Iverson (1996), seperti 
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dikutip oleh Bell et al., (2004). Setiap pernyataan diukur 

dengan 5 point Likert -type scale, yaitu Sangat Setuju (SS) 

= 5, Setuju (S) = 4, Netral (N) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1  

4. Komitmen Pada Layanan Konsumen  

Sebagai kecenderungan relatif dari karyawan untuk terlibat 

dalam peningkatan berlanjut dan usaha keras pada pekerjaan 

untuk kepentingan konsumen. Ini diukur dengan 

menggunakan skala enam item dari konstruk tersebut yang 

diadaptasi dari Peccei dan Rosenthal  (1997) seperti dikutip 

oleh Bell et al. (2004). Setiap pernyataan diukur dengan 5 

point Likert - type scale, yaitu Sangat Setuju (SS) = 5, 

Setuju (S) = 4, Netral (N) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1  

 

4.  Alat Analisis dan Teknik Pengujian  

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda. Analisis regresi dibantu dengan menggunakan 

software SPSS 15 for windows.  Pengujian ini akan mengukur 

hubungan antar variabel yang dalam model pemasaran internal, yaitu 

hubungan antara organizational support, supervisory support, job 

motivation dan salesperson commitment to customer service. 

Uji kolinearitas diantara variabel dengan menghitung Variance 

Inflation Factor (VIF) untuk tiap koefisien regresi. Perhitungan VIF 

berkisar dari rendah 1.27 sampai tinggi 3.29 yang direkomendasi oleh 

Neter, Wasserman, dan Kutner (1985).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1.  Analisis Data 

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan software SPSS 15 

for windows dengan metode regresi. Pengujian yang dilakukan oleh 

peneliti sesungguhnya belum bisa dijadikan dasar penyimpulan atas 

hipotesa. Hal ini karena data dan pengujian yang ada belum mencerminkan 

hasil sesungguhnya. Berdasarkan data yang terkumpul, maka peneliti 

berusaha menampilkan hasilnya.  

1. Pengujian Hipotesis 1 
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Dari pengujian yang diperoleh: 

a. Ho: tidak ada hubungan positif antara organizational support dan 

job motivation 

b. Ha: Ada hubungan positif antara organizational support dan job 

motivation 

Dengan tingkat signifikansi alpha sebesar 0.05, nilai t hitung yang 

diperoleh sebesar 0.757. Hasil ini menunjukkan Ho diterima dan Ha 

ditolak. Berarti tidak ada hubungan positif antara organizational support 

dan job motivation.    

2. Pengujian Hipotesis 2 

Dari pengujian yang diperoleh: 

a. Ho: tidak ada hubungan positif antara organizational support dan 

commitment to customer service 

b. Ha: Ada hubungan positif anatar organizational support dan 

commitment to customer service 

Dengan tingkat signifikansi alpha sebesar 0.05, nilai t hitung yang 

diperoleh sebesar 0.709. Hasil ini menunjukkan Ho diterima dan Ha 

ditolak. Berarti tidak ada hubungan positif antara organizational support 

dan commitment to customer service. 

3. Pengujian Hipotesis 3 

Dari pengujian yang diperoleh: 

a. Ho: tidak ada hubungan positif antara supervisory support dan 

job motivation 

b. Ha: Ada hubungan positif antara supervisory support dan job 

motivation 

Dengan tingkat signifikansi alpha sebesar 0.05, nilai t hitung yang 

diperoleh sebesar 0.056. Hasil ini menunjukkan Ho diterima dan Ha 

ditolak. Berarti tidak ada hubungan positif antara suppervisory support dan 

job motivation.    

4. Pengujian Hipotesis 4 

Dari pengujian yang diperoleh: 

a. Ho: tidak ada hubungan positif antara supervisory support dan 

commitment to customer service 

b. Ha: Ada hubungan positif antara supervisory support dan 

commitment to customer service 

Dengan tingkat signifikansi alpha sebesar 0.05, nilai t hitung yang 

diperoleh sebesar 0.479. Hasil ini menunjukkan Ho diterima dan Ha 
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ditolak. Berarti tidak ada hubungan positif antara supervisory support dan 

commitment to customer service. 

5. Pengujian Hipotesis 5 

Dari pengujian yang diperoleh: 

a. Ho: tidak ada hubungan positif antara job motivation dan 

commitment to customer service 

b. Ha: Ada hubungan positif anatar job motivation dan commitment to 

customer service 

Dengan tingkat signifikansi alpha sebesar 0.05, nilai t hitung yang 

diperoleh sebesar 0.523. Hasil ini menunjukkan Ho diterima dan Ha 

ditolak. Berarti tidak ada hubungan positif antara job motivation dan 

commitment to customer service. 

Secara ringkas hasil keseluruhan dapat dilihat dalam tabel berikut:  

 

Tabel 1 

Tabel pengujian Hipotesis 

 
Varia

bel 

OS SS JM CCS 

OS - - 0.757 0.709 

SS - - 0.056 0.047

9 

JM 0.757 0.056 - 0.523 

CCS 0.709 0.479 0.523 - 

  

Sumber: data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa variabel–variabel 

organizational support, supervisory support, job motivation dan customer 

service  commitment tidak signifikan. Sehingga baik hipotesis 1, 2, 3, 4 dan 

5 tidak didukung. 

Sehingga secara keseluruhan hasil hipotesa dapat dilihat sebagai berikut :  
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Tabel 2 

Hasil Hipotesis 

 

H

O 

Hipotesis Keterangan 

H

1 

Ada hubungan positif antara 

organizational support dan job 

motivation 

Tidak 

didukung 

H

2 

Ada hubungan positif anatar 

organizational support dan 

commitment to customer service 

Tidak 

didukung 

H

3 

Ada hubungan positif antara 

supervisory support dan job 

motivation 

Tidak 

didukung 

H

4 

Ada hubungan positif antara 

supervisory support dan 

commitment to customer service 

Tidak 

didukung 

H

5 

Ada hubungan positif antara job 

motivation dan commitment to 

customer service 

 

Tidak 

didukung 

 

Sumber : data primer diolah 
 

SIMPULAN  

Penelitian hubungan dukungan dalam kerja dengan perilaku 

karyawan dalam organisasional dianalisis dengan regresi sederhana. 

Analisis regresi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 

adanya pengaruh hubungan variabel satu dengan lainnya.  

Hasil pengujian hipotesa berdasarkan data yang terkumpul 

menunjukkan pada tingkat alpha 0.05, variabel–variabel tersebut tidak ada 

yang mendukung hipotesa. Hal ini berarti hasil tidak memberi dukungan 

untuk hubungan organizational support, supervisory support, job 

motivation dan customer service commitment. 
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