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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat hubungan antara self-perceived employability 

dengan komitmen organisasi pada karyawan generasi Y. Definisi self-perceived employability pada 

penelitin ini mengacu pada penjelasan dari Rothwell, dkk., (2007) yairu kemampuan individu d1alam 

mempertahankan pekerjaanya atau mendapatkan pekerjaan baru yang diinginkan. Komitmen 

organisasi menggunakan teori milik Allen & Meyer (1990) yang menyatakan bahwa ) Komitmen 

adalah hubungan antara pekerja dan organisasi dimana pada akhirnya pekerja memutuskan untuk 

tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut. Penelitian ini ditujukan pada karyawan generasi Y yang 

bekerja di sebuah perusahaan atau instansi dengan jumlah subjek 131. Data diperoleh menggunakan 

skala Rothwell & Arnold (2007) yang berjumlah 11 aitem dan komitmen organisasi menggunakan alat 

ukur Allen, Meyer & Smith (1993) yang terdiri dari 18 aitem. Analisis menggunakan metode korelasi 

Spearmans-Rho dengan bantuan SPSS 24 for Windows. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan 

adanya hubungan self-perceived employability dan komitmen organisasi pada karyawan generasi Y 

dengan nilai korelasi 0,003 
 

Kata kunci: generasi y, komitmen organisasi, self-perceived employability 

 

ABSTRACT 
This study aims to determine whether there is relationship between self-perceived employability and 
organizational commitment to generation Y employees. The definition of self-perceived employability 
in this refers from Rothwell & Arnold (2007) that the individual's ability to maintain work or get a new 
job. Organizational commitment uses Allen & Meyer’s theory (1990) which states, commitment is the 
relationship between workers and organizations where the worker decides to stay in organization. 
This research aimed at generation Y employees who work in a company, involving 131 subjects. Data 
was obtained using the scale of Rothwell & Arnold (2007) which amounted to 11 items and 
organizational commitment using the Allen, Meyer & Smith (1993) which amounted 18 items. The 
analysis uses Spearmans-Rho correlation method using SPSS 24 for Windows. Based on the results, 
there is a relationship between self-perceived employability and organizational commitment in 
generation Y employees with a correlation value of 0.003. 
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P E N D A H U L U A N  

 Generasi Y adalah generasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan 
teknologi dunia. Teknologi yang terus berkembang dan modern membuat berbagai sumber informasi 
sangat mudah diakses dan didapatkan. Kemudahan dalam memperoleh informasi dan juga kemudahan 
sarana komunikasi membuat generasi Y dianggap sebagai generasi yang individualis dan memiliki 
tingkat loyalitas yang rendah. 
 Selain itu, generasi Y juga lebih aktif dan senang untuk berpartisipasi langsung terkait 
kepemimpinan dan pengambilan keputusan penting dibandingkan hanya sebagai pendengar dan 
hanya menuruti perintah dari atasan (Lynch, 2008).  Generasi Y cenderung lebih fleksibel dalam 
bekerja dan membangun komunikasi dengan rekan ataupun atasan. Generasi Y juga dianggap lebih 
menyukai cara kerja yang kolaboratif. Selain itu, generasi Y juga bekerja tidak hanya untuk bayaran 
berupa uang semata namun juga bekerja untuk meningkatkan kemampuan dan juga aktialisasi dirinya 
(Lynch, 2008).  
Penelitian yang dilakukan oleh Gibson, dkk., (2009) menyatakan bahwa generasi Y memiliki nilai 
loyalitas yang rendah sehingga karyawan generasi Y cenderung sering berpindah tempat kerja dengan 
alasan bosan. Seringnya karyawan generasi Y untuk pindah tempat kerja akan semakin tinggi apabila 
kesempatan untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan karir terbatas. 
 Rendahnya tingkat loyalitas karyawan generasi Y ini dibuktikan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh The Boston Consulting Group (BCG) bahwa karyawan yang baru lulus atau fresh 
graduate 60% diantaranya berpindah kerja dalam 3 tahun pertama. Sebanyak 29% fresh 
graduate yang baru jadi karyawan berpindah sebanyak dua-tiga kali di tiga tahun pertama. Dan, 
sekitar 22% fresh graduate yang baru jadi karyawan berpindah sebanyak satu kali pada tiga tahun 
pertama. Dalam studi lainya yang dilakukan oleh Association of Graduate Recruiters (AGR) (dalam 
Dilworth, 2017) menunjukkan bahwa perusahaan kehilangan 16 persen dari karyawan baru mereka 
dalam dua tahun pertama yang artinya mengalami kenaikan 9% dari tahun tahun 2016. Lebih rinci, 
penelitian ini menyatakan bahwa 24% dari fresh graduate memilih keluar karena ingin segera mencari 
tantangan baru, sementara 20% meninggalkan pekerjaan mereka dikarenakan oleh ketidakpuasan gaji 
yang diterima dan 14% pergi dikarenakan tidak puas terhadap perkembangan karir yang didapatkan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Nindayati (2017) mengenai loyalitas karyawan generasi Y menyatakan 
bahwa tingkat loyalitas atau komitmen organisasi karyawan generasi Y lebih rendah dibandingkan 
dengan karyawan generasi X. Bahkan dari 108 responden generasi Y, terdapat 69 orang atau 64% 
yang sudah lebih dari 6 kali pindah pekerjaan (Nindyati, 2017).  
 Banyaknya penelitian yang menyatakan bahwa generasi Y cenderung untuk sering 
meninggalkan pekerjaan dalam waktu singkat dan kemudian berpindah ke tempat kerja yang lain 
menunjukkan bahwa generasi Y memiliki komitmen terhadap organisasi atau perusahaan yang 
rendah. Komitmen organisasi sendiri didefinisikan sebagai keadaan psikologis seseorang yang 
menggambarkan hubungan antara karyawan dengan organisasi yang memperngaruhi karyawan 
dalam memtuskan untuk tetap berada dalam sebuah organisasi (Allen & Meyer, 1990). Dalam 
beberapa tahun terakhir, topik mengenai komitmen organisasi pada karyawan generasi Y menjadi 
topik yang hangat dan menjadi tantangan utama dikalangan HRD (Hechl, 2017). Ini dikarenakan para 
karyawan generasi Y berpindah pekerjaan dalam waktu yang cepat dan lebih sering daripada generasi 
sebelumnya (Ertas, 2015). Karyawan generasi Y berpindah pekerjaan sagat cepat, bahkan saat mereka 
baru memulai karir mereka karena mereka ingin menghemat waktu dalam pertumbuhan karirnya 
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(Nolan, 2015). Menurur data United States Census Bureau 2014 (dalam Hechl, 2017), generasi Millenial 
atau generasi Y berpindah pekerjaan setiap 12 hingga 18 bulan. Hal ini tentu sangat merugikan 
perusahaan, karena biaya untuk melakukan proses rekrutmen dan juga pelatihan awal bagi karyawan 
baru membutuhkan biaya 50% lebih besar daripada membayar gaji karyawan (Nolan, 2015) bahkan 
hingga 250% lebih besar (Blatter, Muehleman, & Schenker, 2012). 
 Penelitian yang dilakukan oleh Brack (2012) menyatakan bahwa 46% dari generasi Y 
kekurangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan employability mereka. 
Padahal generasi Y merupakan generasi yang sangat mudah untuk belajar dan menerima hal baru. 
Selain itu, generasi Y dianggap tidak bekerja hanya demi uang semata, namun juga untuk terus belajar 
dan mengembangkan diri (Lynch, 2008). Selain itu, kemampuan belajar yang sangat cepat sehingga 
generasi Y cenderung cepat bosan dan akan mencari tantangan baru. Kemampuan generasi Y untuk 
cepat belajar dan keinginan mereka untuk terus berkembang, mengaktualisasi diri dan meningkatkan 
employability harus dipahami oleh perusahaan. Untuk meningkatkan employability dapat dilakukan 
dengan memberikan kesempatan mengikuti pelatihan atau kursus bagi karyawan. Berpartissipasi 
dalam berbagai pelatihan ataupun kursus berpengaruh terhadap peningkatan self-perceived 
employability pada karyawan, karena dapat meningkatkan kemampuan, skill dan juga meningkatkan 
rasa percaya diri karyawan dalam menghadapi persaingan dunia kerja (Ling, Tao, & Shen, 2014). 
Selain itu, terbukanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau kursus juga dapat meningkatkan 
komitmen organisasi karyawan, terutama pada aspek afektif dan normatif (Nouruddeen & Choi, 2015). 

Generasi Y 
 Crampton dkk (2009) membagi kohort generasi dalam dunia kerja menjadi empat yaitu 
veteran, baby boom, generasi X dan generasi Y. Generasi Y menurut Crampton dkk (2009) adalah 
generasi Y yang lahir dari tahun 1980 hingga 1999. Generasi Y merupakan generasi yang tumbuh dan 
familiar dengan computer, telepon genggam,dan juga internet. Generasi Y memiliki karakter yang 
tidak terfokus pada hasil dan juga memiliki moralitas yang kuat serta memiliki rasa tanggung jawab 
yang tinggi terhadap lingkunganya (Crampton & Hodge, 2009). Bagi generasi Y, mengjasilkan uang 
yang banyak tidak begitu penting naming kontribusi terhadap masyarakat dan keluarga sangatlah 
penting. Generasi Y tumbuh bersamaan dengan sejarah dunia seperti munculnya MTV di televisi, 
meningkatnya penderita AIDS, mulai populernya internet. 

Komitmen Organisasi 
 Komitmen organisasi banyak didefinisikan oleh berbagai penelitian. Komitmen organisasi 
pertama kali didefinisikan oleh Howard Backer (1960) dimana komitmen organisasi diartikan sebagai 
keputusuan individu untuk bertahan pada suatu organisasi pada masing-masing side-bets individu. 
Side-bets diartikan oleh Becker sebagai investasi tertentu yang telah dikorbankan oleh individu kepada 
organisasinya, sehingga semakin besar side-bets atau investasi maka individu akan semakin komitmen 
terhadap organisasi yang diikutinya (Becker, 1960). Sementara Mowday, dkk. (1979) mendefinisikan 
komitmen organisasi sebagai kekuatan yang relatif dari seorang individu dalam kaitanya dengan 
identifikasi, keterlibatan, dan partisipasi individu di dalam organisasi tersebut. Ada 3 faktor menandai 
komitmen organisasi seseorang: (i) keyakinan yang kuat dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai 
organisasi; (ii) kesediaan untuk melakukan upaya atas nama organisasi; dan (iii) keinginan yang kuat 
untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (Mowday, Porter, & Steers, 1979).  
 Dari berbagai penelitian yang berusaha mendefinisikan tentang komitmen organisasi, teori 
yang paling populer dan sering duigunakan adalah teori yang dikembangkan oleh Allen dan Mayer 
(1990). Komitmen organisasi didefinisikan sebagai hubungan antara pekerja dan organisasi dimana 
pada akhirnya pekerja memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut (Allen & 
Meyer, 1990). 

 



Hubungan Self-Perceived Employability dengan Komitmen Organisasi pada Karyawan Generasi Y    42 

 
 

Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi 
2019, Vol. 8, pp. 39-49 

  

 

Dimensi Komitmen Organisasi  
 Penelitian ini menggunakan dimensi-dimensi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
oleh Allen dan Meyer (1990) Dalam penelitianya mengenai komitmen organisai, Allen dan Mayer 
membagi komitmen organisasi menjadi 3 dimensi yaitu : 

1. Dimensi Affective Commitment 
 Dimensi afektif diartikan sebagai kelekatan emosi dan kelekatan psikologis antara individu 
dengan organisasi yang diikutinya. Menurut Mowday, dkk. (1974) ada 3 faktor yang memperngaruhi 
komitmen afektif yaitu (i) kepercayaan dan penerimaan yang kuat terkait dengan nilai dan tujuan 
organisasi (ii) Keinginan untuk focus dalam membantu organisasi dlam mencapai tujuan (iii) 
Keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas keanggotaan individu dalam organisasi tersebut 

2. Dimensi Continuance commitment 
 Dimensi komitmen kontinuan didefinisikan sebagai analisis yang rasional terkait dengan 
keuntungan dan kerugian antara tetap berada di organisasi atau meninggalkan organisasi. Individu 
akan tetap berada di dalam organisasi apabila dia merasa bahwa investasi atau pengorbanan yang 
telah dilakukan pada organisasi terlalu besar. 

3. Dimensi Normative Commitment 
 Dimensi komitmen normative didefinisikan sebagai nilai moral yang ada pada diri karyawan 
agar tetap berada pada organisasi tertentu. Menurut Allen dan Mayer (1990), dimensi normatif ini 
dikembangkan oleh perusahaan kepada karyawan dan karyawan akan sulit untuk membalasnya. 
Contohnya adalah ketika karyawan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan 
dibiayai oleh perusahaan, sehingga karyawan akan terikat secara moral dengan perusahaan dan akan 
tetap berada di perusahaan tersebut. 

Self-perceived employability 
 Penelitian ini menggunakan indicator subjektif dari employability yang menjadikan persepsi 
individu sebagai dasar. Penggunaan perasaan individu untuk mengukur tingkat employability dapat 
juga disebut dengan self-perceived employability. Self-perceived employability didefinisikan sebagai 
perasaan individu untuk dapat bertahan dengan pekerjaan yang telah dimiliki atau untuk dapat 
bersaing dalam pasar kerja agar dapat mendapatkan pekerjaan yang diinginkan (Rothwell & Arnold, 
2007). Aspek-aspek yang berkaitan dengan employability antara lain kesesuaian fisik dan kognitif, 
pengembangan karir, fleksibilitas, kemampuan adaptasi dan keinginan untuk berganti pekerjaan 
(Heijde & Heijden, 2006). Konsep employability ini sendiri dianggap mampu untuk mengakomodasi 
terkait dengan aspek-aspek tersebut, bergantung dari sudut pandang mana employability diteliti dan 
dimensi mana yang diambil (Heijde & Heijden, 2006). Sehingga individu dengan tingkat self-perceived 
employability yang tinggi cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk dapat bersaing 
dalam pasar kerja demi mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. 

Penelitian ini mengacu pada pengertian konstruk employability dan dimensi konstruk yang 
dikembangkan oleh Arnold dan Rothwell (2007). Arnold dan Rothwell membagi self-perceived 
employability menjadi dua dimensi dan dua atribut, yaitu dimensi internal dan eksternal serta atribut 
personal dan pekerjaan (Rothwell & Arnold, 2007). Dimensi internal dan eksternal dimaksudkan 
untuk menjelaskan pasar kerja, yaitu di internal perusahaan atau eksternal perusahaan. Berdasarkan 
dua dimensi dan dua atribut yang dicetuskan oleh Arnold dan Rothwell, kemudian berkembang 
menjadi 4 kuadran yang merupakan kombinasi dari dua atribut dan dua dimensi tersebut. 
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1. Dimensi Internal 

 Dimensi internal merupakan dimensi yang terdapat pada internal perusahaan tempat individu 
berkerja saat ini. Dimensi internal ini terdiri dari dua aspek yaitu : 

1. Self-valuation di dalam perusahaan tempat bekerja 
 Aspek ini menjelaskan mengenai perasaan dan penilaian individu terkait dengan kemampuan 
untuk berkontribusi terhadap perusahaan tempat individu tersebut bekerja. Penilaian ini berkaitan 
dengan apakah individu pantas untuk terus bekerja di perusahaan, kemampuan individu untuk terus 
berkontribusi terhadap perusahaan, dan juga terkait dengan kepantasan individu untuk mendapatkan 
promosi. 

2. Persepsi nilai yang ada di dalam perusahaan 
 Aspek ini berkaitan dengan bagaimana persepsi individu terhadap nilai-nilai yang diberikan 
oleh perusahaan terkait dengan pekerjaan didalam perusahaan tersebut. Nilai-nilai yang diberikan 
oleh perusahaan ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memberikan penilain atau umpan balik 
terhadap pekerjaan atau jabatan yang ada didalam pasar kerja internal. 

2.  Dimensi Eksternal 

 Dimensi eksternal merupakan dimensi yang terdapat pada eksternal atau berada diluar 
perusahaan tempat individu berkerja saat ini. Dimensi internal ini terdiri dari dua aspek yaitu : 

1. Self-valuation diluar perusaahan tempat bekerja   
 Aspek ini menjelaskan mengenai perasaan dan penilaian individu terkait dengan kemampuan 
untuk dapat bersaing dalam bursa kerja eksternal diluar perusahaan tempat karyawan bekerja saat 
ini. 

2. Persepsi nilai yang ada di luar perusahaan 
 Aspek ini menjelaskan mengenai bagaimana persepsi individu mengenai pengalaman kerjanya 
yang berkaitan dengan persaingan di pasar kerja eksternal perusahaan. 

 

M E T O D E  
Identifikasi Variabel 
 Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang variasinya mempengaruhi 
variabel lain (Azwar, 2010). Berdasarkan pengertian tersebut, variable bebas pada penelitian ini 
adalah Self-perceived employability. 

Self-valuation di dalam 
perusahaan tempat bekerja 

Persepsi nilai yang ada di 
dalam perusahaan 

Self-valuation diluar 
perusaahan tempat bekerja   

Persepsi nilai yang ada di 
luar perusahaan 

Dimensi Internal 

Dimensi Eksternal 

Atribut 

Personal 

Atribut 

Pekerjaan 
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 Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang diukur untuk mengetahui 
besarnya efek atau pengaruh variabel lain (Azwar, 2010). Berdasarkan pengertian tersebut, variable 
terikat pada penelitian ini adalah komitmen organisasi. 
 
Subjek Penelitian 
 Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan individu dengan beberapa 
karakterisktik. Subjek penelitian ini adalah generasi Y yang lahir pada rentang tahun 1980-1999 
sehingga saat ini berusia 20 hingga 39 tahun. Pemilihan rentang usia subjek ini mengacu pada 
penelitian yang dilakukan oleh Crampton dkk (2009). Karakteristik subjek kedua pada penelitian ini 
adalah individu yang sedang bekerja sebagai karyawan tetap pada sebuah perusahaan yang ada di 
Indonesia. Status sebagai karyawan tetap ini didefinisikan sebagai karyawan yang tidak memiliki 
batasan waktu kerja dan telah memiliki kondisi pekerjaan yang stabil. 
 
Instrumen Penelitian 
 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah self-perceived employability yang diukur 
menggunakan skala yang dikembangkan oleh Rothwell & Arnold (2007) dan telah di translasikan oleh 
Ningrum (2016) dalam penelitian berjudul Hubungan Antara Pemenuhan Kontrak Psikologis dengan 
self-perceived employability pada Karyawan Generasi Y. Skala ini membagi dimensi menjadi pasar 
tenaga kerja internal dan eksternal serta atribut pribadi dan atribut kerja. Alat ukur ini memiliki nilai 
reliabilitas 0,83. Skala ini berbentuk skala Likert 5 poin dengan rentang 1 (sangat tidak puas)  hingga 5 
(sangat puas). Skala ini terdiri dari 11 aitem. 
 Variabel terikat pada penelitian ini adalah komitmen organisasi yang diukur menggunakan 
skala yang dikembangkan oleh Allen, Mayer & Smith (1993). Skala ini membagi menjadi 3 dimensi 
yaitu afektif, kontinuan dan normative. Skala ini menggunakan skala Likert 5 poin dengan rentang 1 
(sangat tidak puas)  hingga 5 (sangat puas). Skala ini terdiri dari 18 aitem. Alat ukur yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan adaptasi alat ukur Allen, Mayer & Smith(1993) oleh Tiffani Farahi 
Fadilla dalam skripsi yang berjudul “Hubungan antara Pertumbuhan Karir (Career Growth) dengan 
Komitmen Organisasi (Organizational Commitment) Pada Karyawan Kebab Turki Baba Rafi Indonesia 
Cabang Surabaya” 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada table 1, dapat diketahui bahwa variabel self-

perceived employability memiliki nilai minimum 25 dan maksimum 55. Sedangkan nilai rata-

ratanya adalah 41,05. Untuk variabel komitmen organisasi memiliki nilai minimal 33, nilai 

maksimal 77 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 57,46. Selain itu, dapat diketahui juga nilai 

standar devisi dari kedua variabel yaitu 6,03 untuk variabel self-perceived employability dan 

9,70 untuk variabel komitmen organisasi. 

Tabel 1. Hasil analisis deskriptif 

 N Min. Max. Mea

n 

SD Skewnes

s 

Kurtosi

s 

Self-perceived 131 25 55 41,05 6,0 -,401 -,013 
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employability 3 

Komitmen Organisasi 131 33 70 57,46 9,7

0 

-,214 -,099 

 

 Berdasarkan hasil uji normalitas (Tabel 2) pada kedua variabel diketuhi bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov pada variabel self-perceived employability adalah 0,008 sedangkan pada 

variabel komitmen organisasi bernilai 0,200. Dengan hasil tersebut, dapat di asumsikan 

bahwa variabel self-perceived employability memiliki distribusi tidak normal. Sedangkan 

variable komitmen organisasi memiliki distribusi normal. 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

 Kolmogorov- Smirnov Saphiro- Wilk 

 Statistic df sig. Statistic df sig. 

Self-perceived 

employability 

,092 13

1 

,008 ,981 131 ,057 

Komitmen 

Organisasi 

,048 13

1 

,200* ,986 131 ,202 

 

 Berdasarkan hasil uji linearitas (table 3) antara kedua variabel, diketahui bahwa nilai 

signifikansi linearitas bernilai 0,002. Hal ini berarti lebih kecil 0,05, sehingga dapat di 

asumsikan bahwa kedua antara variable self-perceived employability memiliki hubungan yang 

linear. 

Tabel 3. Uji Linearitas 

Variabel Linearity 

Deviation 

from 

Linearity 

Self-perceived employability – Komitme organisasi  0,002 0,54 

 



Hubungan Self-Perceived Employability dengan Komitmen Organisasi pada Karyawan Generasi Y    46 

 
 

Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi 
2019, Vol. 8, pp. 39-49 

  

 

 Dari hasil uji korelasi spearmans rho (table 4), diketahui bahwa nilai signifikansi 

adalah 0,003, sehingga dapat di asumsikan bahwa terdapat hubungan antara self-perceived 

employability dengan komitmen organisasi pada karyawan generasi Y. 

Tabel 4. Uji Korelasi Spearman rho 

Variabel Correlation Coefficient Sig. 

Self-perceived 

employability – 

Komitmen organisasi 

0,258 0,003 

 

 Selain melakukan uji korelasi antara variabel self-perceived employability dan variabel 

komitmen organisasi, peneliti juga melakukan uji korelasi spearmans rho antara self-perceived 

employability dengan masing-masing dimensi komitmen organisasi. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antara self-perceived employability dengan dimensi afektif, 

dimensi kontinuan, dan dimensi normatif. Hasil dari uji korelasi spearmans rho antara 

variabel self-perceived employability dengan masing-masing dimensi komitmen organisasi 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Self-perceived Employability dengan Masing-Masing Dimensi 

Komitmen Organisasi 

Signifikansi 

(Koefisien Korelasi) 

Variabel Dimensi Afektif 
Dimensi 

Kontinuan 

Dimensi 

Normatif 

Self-perceived 

employability 

0,003 

(0,260) 

0,806 

(0,022) 

0,000 

(0,305) 

 Berdasarkan hasil analisis uji korelasi Spearmans rho. (table 5), antara variabel self-

perceived employability terhadap dimeni afektif, dimensi kontinuan, dan dimensi normatif, 

didapatkan hasil masing-masing sig. 0,003 untuk dimensi afektif, sig. 0,806 untuk dimensi 

kontinuan dan sig. 0,000 untuk dimensi normatif. Sedangkan nilai korelasi koefisien masing-
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masing dimensi adalah 0,260 untuk dimensi afektif, 0,022 untuk dimensi kontinuan dan 0,305 

untuk dimensi normatif. Hal ini dapat di asumsikan bahwa terdapat signifikansi antara 

variabel self-perceived employability dengan dimesni afektif dan dimensi normatif. Sedangkan 

pada dimensi kontinuan tidak terdapat signifikansi karena nilai karena nilai signifikansinya 

dibawah 0,05. Selain itu jika dilihat dari nilai koefisien korelasinya, dapat diasumsikan bahwa 

hubungan antara self-perceived employability dengan dimensi kontinuan memiliki kekuatan 

yang lemah. Sementara kekuatan hubungan antara self-perceived employability dengan 

dimensi normatif berkategori sedang. 

D I S K U S I  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-perceived 

employability terhadap komitmen organisasi pada karyawan generasi Y. Berdasarkan hasil uji 

korelasi spearmans rho. antara kedua variabel, didapatkan nilai sig. sebesar 0,003 dan nilai 

koefisien korelasinya 0,258 dan bersifat positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua 

variabel berhungan namun lemah. Selain itu, berdasarkan uji korelasi spearmans rho. Juga 

dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat self-perceived employability pada karyawan 

generasi Y akan diikuti pula dengan meningkatnya komitmen terhadap organisasi atau 

perusahaan tempat mereka bekerja saat ini. 

 Adanya hubungan antar kedua variabel ini sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh  Cuyper dan Witte (2009) yang menyatakan peningkatan self-perceived 

employability berhubungan positif dengan peningkatan komitmen organisasi, terutama pada 

dimensi afektif. Hal ini bisa jadi disebabkan setelah karyawan merasa self-perceived 

employability nya meningkat, akan meningkatkan rasa percaya diri dan rasa layak untuk terus 

bekerja di perusahaan saat ini dan membantu perusahaan mencapai tujuanya. Selain itu, 

apabila di dalam internal perusahaan terdapat banyak peluang peningkatan karir maka 

karyawan dengan tingkat self-perceived employability yang tinggi akan lebih percaya diri 

dalam menghadapi persaingan. Selain itu, Hubungan antara self-perceived employability yang 

didapatkan melalui pelatihan dan juga peningkatan komitmen pada aspek afektif dapat 

dijelaskan melalu teori pertukaran sosial, diamana investasi dari satu pihak akan dibalas oleh 

pihak lainya (Cuyper & Witte, 2009). Hasil dari penelitihan ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ling Ling dkk (2014) yang menyatakan bahwa self-perceived 
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employability berpengaruh terhadap peningkatan komitmen organisasi. Hal ini dikarenakan 

karyawan merasa bahwa perusahaan telah memenuhi kebutuhan mereka untuk berkembang 

(Ling, Qing, & Shen, 2014). Dalam penelitian Ling Ling dkk (2014) ini juga menjelaskan bahwa 

ketika dihadapkan pada pilihan antara bertahan di perusahaan saat ini atau mencari 

pekerjaan baru, karyawan akan menempatkan bertahan sebagai opsi pertama. Karena, ketika 

karyawan memilih meninggalkan perusahaanya saat ini, maka dia akan kehilangan segala 

yang telah di investasikan kepada perusahaan dan juga kehilangan ikatan sosial yang telah 

terjalin (Ling, Qing, & Shen, 2014). 

 Setelah melakukan uji korelasi Spearmans rho antar kedua variabel, peneliti juga 

melakukan uji serupa antara variabel self-perceived employability terhadap masing-

masing dimensi pada variabel komitmen organisasi yaitu dimensi afektif, dimensi kontinuan, 

dan dimensi normatif. Dari hasil uji spearmans rho antara variabel self-perceived employability 

terhadap masing-masing dimensi komitmen, didapatkan hasil bahwa nilai sig. pada dimensi 

afektif sebesar 0,003 yang dapat diasumsikan memiliki hubungan yang signifikan. Sedangkan 

pada dimensi normatif memiliki nilai sig. 0,00 yang juga dapat diasumsikan bahwa terdapat 

hubungan yang siginifikan dengan variabel self-perceived employability. Sedangkan untuk 

variabel kontinuan tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan variabel self-perceived 

employability. Hubungan yang signifikan antara variabel self-perceived employability dengan 

dimensi afektif ini sesuai dengan hasil dari penelitian Cuyper dan Witte (2009) yang 

menyatakan peningkatan self-perceived employability berhubungan positif dengan 

peningkatan komitmen organisasi, terutama pada dimensi afektif. Sedangkan hubungan 

antara self-perceived organization dengan dimensi normatif masih belum ada jurnal yang 

membahas hubungan antara keduanya. 

 
S I M P U L A N  

 Berdasarkan serangkaian hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara self-perceived employability dengan komitmen 

organisasi pada karyawan generasi Y. Selain itu, juga terdapat hubungan antara self-perceived 

employability dengan dimesnis afektif dan dimensi normatif komitmen organisasi. Sedangkan 

pada dimensi kontinuan, tidak terdapat hubungan yang signifikan. 
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 Dalam penelitian ini ditemukan bahwa self-perceived employability memiliki hubungan 

yang paling signifikan dengan dimensi normatif komitmen organisasi, sedangkan penelitian 

sebelumnya lebih fokus pada dimensi dimensi afektif. Sehingga penelitian selanjutnya 

disarankan untuk lebih fokus pada dimensi normatif. 
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