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Pendekatan Empiris 
 

 
Untuk memahami pemikiran berkaitan dengan JCM, akan 

disajikan perkembangan pemikiran tentang desain pekerjaan, dimulai 

dari pemikiran Smith (1776) dan Babbage (1835) (Humphrey et al., 
2008).  

 

Teori yang Melandasi Desain Pekerjaan 

Teori dan penelitian desain pekerjaan berawal dari perspektif 

ekonomi Smith (1776) dan Babbage (1835) (Humphrey et al., 2008) 

yang mengemukakan bahwa keunggulan ekonomis akan diperoleh 

organisasi melalui pembagian kerja (division of labor), yaitu perincian 

pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Hingga 

pada awal abad 20 para pendukung perspektif ilmu manajemen meng-

uji dan mengaplikasikan logika tersebut. Misalnya penelitian yang di-

fokuskan pada spesialisasi dan simplifikasi dalam usaha memaksimal-

kan efisiensi kerja, yang dilakukan oleh Gilbreth (1911) dan Taylor 

(1911) (Giannantonio and Hurley-Hanson, 2011).  

Satu masalah dalam desain pekerjaan untuk memaksimalkan 

efisiensi adalah menurunkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan 

tingkat keabsenan dan keinginan berpindah kerja (turnover intention), 

dan juga kesulitan dalam mengelola tenaga kerja dalam pekerjaan yang 

disederhanakan (Hackman dan Lawler, 1971). Menanggapi permasa-

lahan ini maka lahirlah pendekatan hubungan manusia (human 
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relations approach) yang mulai memperhatikan kesejahteraan, kepuas-

an, dan motivasi pekerja. Hakikat gerakan hubungan manusiawi adalah 

keyakinan bahwa kunci menuju peningkatan produktivitas dalam 

organisasi adalah peningkatan kepuasan karyawan. Pendekatan ini 

dipelopori oleh Elton Mayo (1920) (Robbins, 2007). Mayo melakukan 

penelitian di Western Electric, yang lebih dikenal dengan pencobaan 

Hawthorne. Studi Hawthorne ini menunjukkan bahwa motivasi 

pekerja merupakan unsur yang sangat penting dalam meningkatkan 

produktivitas, tanpa mengabaikan lingkungan kerja fisik dan teknik. 

Peneliti berikutnya mengembangkan teori-teori yang berfokus pada 

fitur-fitur motivasi kerja dan berkembanglah teknik-teknik seperti 

pemekaran pekerjaan (job enlargement) dan pemerkayaan pekerjaan 

(job enrichment) dimana pekerjaan dibuat lebih menarik untuk 

dikerjakan. 

Untuk memahami bagaimana seharusnya pekerjaan itu didesain, 

salah satunya ialah memperhatikan apa yang memotivasi orang 

bekerja. Ada dua teori motivasi yaitu teori kepuasan (Content theory), 

yang memusatkan perhatian kepada faktor dalam diri orang yang 

menguatkan (energize), mengarahkan (direct), mendukung (sustain), 
dan menghentikan (stop) perilaku pekerja, dan teori proses (Process 
Theory) menguraikan dan menganalisa bagaimana perilaku itu dikuat-

kan, diarahkan, didukung dan dihentikan. Oleh karena teori motivasi 

dapat memberikan beberapa petunjuk pada desain pekerjaan, perlu 

kiranya didiskusikan dan dilihat implikasinya terhadap desain pekerja-

an. Berikut ini dipaparkan teori motivasi, yaitu content theory dan 

process theory. 

 

Content Theory 

Teori isi (content theory) memusatkan perhatiannya pada faktor 

di dalam diri orang yang menggerakkan, mengarahkan, mendukung 

dan menghentikan perilaku. Teori ini mencoba menentukan kebu-

tuhan khusus yang memotivasi orang. Berikut ini dibahas beberapa 

teori isi. 
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 Teori Hirarki Kebutuhan 

Maslow mengemukakan bahwa hal yang tidak dapat dipungkiri 

mayoritas manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang relatif tidak 

terpenuhi yang disebabkan oleh adanya faktor keterbatasan manusia 

itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhannya itu manusia bekerja sama 

dengan orang lain dengan memasuki suatu organisasi (Udechukwu, 

2009). Hal ini menjadi dasar bagi Maslow dalam mengemukakan teori 

hirarki kebutuhan sebagai salah satu sebab timbulnya motivasi 

pegawai. 

Dalam hipotesisnya, Maslow menyatakan bahwa setiap manusia 

memiliki lima hirarkhi kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan fisio-

logis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, 

kebutuhan sosial, kebutuhan aktualisasi diri (Udechukwu, 2009). 

Maslow beranggapan bahwa setiap orang akan memenuhi kebutuhan 

yang lebih pokok sebelum mengarahkan perilaku untuk memenuhi 

kebutuhan yang lebih tinggi. Setiap orang mempunyai keinginan 

untuk berkembang. 

Maslow mengemukakan kebutuhan dapat bertindak sebagai 

motivator hanya pada saat kebutuhan tersebut tidak terpuaskan dan 

motivator terkuat adalah tingkat kebutuhan yang ingin segera dicapai. 

Dengan demikian, perhatian atas desain kerja terutama terpusat pada 

mendesain pekerjaan dengan karakteristik yang dapat menghasikan 

perasaan pencapaian (feeling of achievement), pertumbuhan pribadi 

yang mana akan meningkatkan kepuasan tingkat kebutuhan yang lebih 

tinggi (Fincham dan Rhodes, 2005).  

Kritik terhadap konsep ini sangat banyak, antara lain disebabkan 

hanya sedikit kajian empiris terhadap konsep ini. Hall dan Nougaim 

(1968) serta Wahba dan Bridwell (1976) menguji konsep Maslow dan 

menyimpulkan bahwa hanya sebagian bukti empiris yang mendukung 

konsep tersebut. Selanjutnya, Schneider dan Alderfer (1973) dan 

Luthans (1998) menemukan bahwa konsep Maslow tidak merefleksi-

kan pengetahuan individual tentang seberapa penting berbagai faktor 

secara simultan dapat bertindak untuk memotivasi setiap orang.  
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 Teori Higiene-Motivasi Herzberg 

Herzberg, Mausner, dan Snyderman (1959) menetapkan karak-

teristik pekerjaan ke dalam dua kategori. Menurut teori ini ada dua 

faktor yang memengaruhi kondisi pekerjaan seseorang, yaitu faktor 

pemuas (motivation factor) yang disebut juga dengan satisfier atau 

instrinsic motivation dan faktor kesehatan (hygienes) yang juga disebut 

disatisfier atau extrinsic motivation. Teori Herzberg ini melihat ada 

dua faktor yang mendorong karyawan termotivasi, antara lain faktor 

intrinsik yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing 

orang, dan faktor ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar 

diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja.  

Menurut Herzberg faktor ekstrinsik tidak akan mendorong minat 

para pegawai untuk berkinerja baik, akan tetapi jika faktor-faktor ini 

dianggap tidak memuaskan dalam berbagai hal seperti gaji tidak 

memadai, kondisi kerja tidak menyenangkan, faktor-faktor itu dapat 

menjadi sumber ketidakpuasan potensial. Sedangkan faktor intrinsik 

merupakan faktor yang mendorong semangat guna mencapai kinerja 

yang lebih tinggi. Jadi pemuasan terhadap kebutuhan tingkat tinggi 

(faktor motivasi) lebih memungkinkan seseorang untuk berkinerja 

tinggi daripada pemuasan kebutuhan yang lebih rendah. 

Kritik terhadap teori ini muncul berkaitan dengan metodologi 

yang digunakan dalam membangun teori, keterbatasan dalam fondasi 

riset, dan inkonsistensi terhadap bukti-bukti penelitian sebelumnya. 

Konsep higiene motivasi juga dikritik karena kurangnya dukungan 

empiris dan telah diasumsikan struktur kebutuhan yang berlaku secara 

universal (Hinton, 1968; House dan Wigdor, 1967; King, 1970; 

Schneider dan Locke, 1971). Terlepas dari kritikan-kritikan yang ada, 

Herzberg dan koleganya telah dihargai dan memiliki pengaruh karena 

mereka merupakan orang-orang pertama yang memisahkan antara 

karakteristik pekerjaan yang ekstrinsik dan intrinsik. Karakteristik 

pekerjaan ekstrinsik menurut Herzberg disebut “hygiene”, sedangkan 

karakteristik pekerjaan intrinsik disebut “motivator”. 
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 Mc. Clelland‟s Achievement Motivation Theory  

Teori ini berpendapat bahwa ketika kedudukan kebutuhan kuat, 

maka akan mendorong individu untuk melakukan kegiatan guna 

memuaskan kebutuhan tersebut (Robbins dan Judge, 2008). Teori ini 

berfokus pada tiga kebutuhan, yaitu: n‟Ach: dorongan untuk meng-

ungguli, berprestasi yang berkaitan dengan standar tertentu, dan 

berusaha untuk sukses; n‟Pow: kebutuhan untuk mengendalikan, 

memengaruhi tingkah laku, tanggung jawab terhadap orang lain; dan 

n‟Aff: keinginan untuk berhubungan antar pribadi dengan ramah dan 

akrab (Robbins dan Judge, 2008). 

 Alderfer‟s ERG Theory 

Usaha untuk memperluas teori kebutuhan Maslow dilakukan 

oleh Aldefer dengan teori ERGnya (Robbins dan Judge, 2008). Teori ini 

berpendapat bahwa manusia mempunyai tiga kelompok kebutuhan 

inti, yaitu Eksistensi (E): yaitu kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-

faktor seperti makanan, minuman, udara, upah dan kondisi kerja; 

Keterkaitan (R), yaitu kebutuhan yang dipuaskan oleh hubungan sosial 

dan hubungan antar pribadi yang bermanfaat; Pertumbuhan (G), yaitu 

kebutuhan dimana individu merasa puas dengan membuat suatu 

kontribusi (sumbangan) yang kreatif dan produktif. 

Dari penjelasan tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa 

pengertian Teori ERG adalah teori motivasi kepuasan yang mengatakan 

bahwa individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan akan Eksistensi (E), 

keterkaitan – Relatedness (R), dan pertumbuhan – Growth (G). 

Beberapa dasar pikiran dari teori ini adalah bahwa makin tidak 

terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan 

untuk memuaskannya. Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan 

yang lebih tinggi semakin besar, apabila kebutuhan yang lebih rendah 

telah dipuaskan. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang 

tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan 

kebutuhan yang lebih mendasar (Robbins dan Judge, 2008). 
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Teori ERG lebih konsisten dengan pengetahuan kita mengenai 

perbedaan-perbedaan individu di antara orang-orang. Variabel-varia-

bel seperti: pendidikan, latarbelakang keluarga, dan lingkungan budaya 

dapat mengubah pentingnya atau kekuatan dorong yang dipegang 

sekelompok kebutuhan untuk seorang individu tertentu. 

 
Process Theory 

Teori proses pada dasarnya berusaha untuk menjawab perta-

nyaan, bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan meng-

hentikan perilaku individu, agar setiap individu bekerja giat sesuai 

dengan keinginan manajer. Teori ini juga merupakan proses sebab dan 

akibat bagaimana seseorang bekerja serta hasil apa yang akan 

diperolehnya. Jadi hasil yang dicapai tercermin dalam bagaimana 

proses kegiatan yang dilakukan seseorang. Jadi, bahwa hasil hari ini 

merupakan kegiatan hari kemarin. Teori proses terdiri dari:         

 Teori Pengharapan (Expectancy Theory) 

Pencetus teori ini adalah Victor H. Vroom dan merupakan teori 

motivasi kerja yang relatif baru (Lunenburg, 2011).  Dijelaskan bahwa 

teori pengharapan adalah kuatnya kecenderungan pegawai untuk  

bertindak dalam  suatu cara tertentu bergantung pada kekuatan suatu 

pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu keluaran 

tertentu dan pada daya tarik dari keluaran tersebut bagi individu. 

Seseorang karyawan dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang 

tinggi bila ia menyakini upaya akan menghantar ke suatu penilaian 

kinerja yang baik.   

Motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai 

oleh seorang dan perkiraan karyawan tersebut bahwa tindakannya 

akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila 

seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka 

untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan termotivasi dan 

berupaya memerolehnya. Teori pengharapan berfokus pada tiga asumsi 

hubungan, di antaranya hubungan usaha-kinerja, hubungan kinerja-

imbalan, dan hubungan imbalan-sasaran pribadi (Lunenburg, 2011). 
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Berdasarkan asumsi tersebut, maka muncul tiga elemen kunci: 

seseorang termotivasi sampai pada tingkat di mana ia percaya bahwa 

(a) upaya akan mengarah pada kinerja yang dapat diterima 

(expectancy), (b) kinerja akan dihargai (instrumentality), dan (c) nilai 
reward sangat positif (valence) (Lunenburg, 2011). 

Tingkat pengharapan dan preferensi reward tertentu yang lebih 

tinggi merupakan tingkat motivasi yang lebih tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa manajemen harus mencari tahu reward yang 

dibutuhkan oleh pekerja dan mendesain pekerjaan dengan cara 

tersebut sehingga dapat meningkatkan pengharapan.  

Kritik terhadap teori pengharapan adalah teori ini terlihat seperti  

mendesain pekerjaan yang dapat dengan mudah diselesaikan sesuai 

dengan pendekatan manajemen ilmiah daripada pemerkayaan peker-

jaan karena harapan – usaha – kinerja (effort-performance-expectancy) 

merupakan tingkat yang paling tinggi untuk pekerjaan yang sederhana 

(Lawler, 1973). Ditambahkan lagi, ada kesulitan dalam mengidenti-

fikasi harapan dan reward terhadap setiap individu. Kritikan berikut-

nya adalah bahwa teori ini dipandang gagal menentukan sifat dan 

sumber perbedaan keyakinan dan penilaian karyawan (Eisenberger, 

1992). 

 Teori Keadilan (equity theory) 

Teori keadilan adalah karyawan akan membandingkan usaha 

mereka dan imbalan yang mereka terima dengan usaha dan imbalan 

yang diterima rekannya dalam situasi kerja yang sama. Asumsi sentral 

equity theory adalah bahwa pegawai akan termotivasi ketika imputnya 

(usaha, pendidikan, pengalaman, keahlian, jumlah tugas, dan peralatan 

serta perlengkapan) sesuai atau sama dengan output (misal: gaji, bonus, 

pengakuan), di mana hal ini dapat menciptakan keadilan (Robbins dan 

Judge, 2008).  

Menurut teori ini, setiap karyawan akan membandingkan rasio 

input dan hasil dengan input dan hasil orang lain. Perbandingan yang 

dianggap seorang karyawan cukup adil maka karyawan tersebut akan 

merasa puas. Apabila perbandingan tersebut tidak seimbang tetapi 
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masih menguntungkan, maka bisa menimbulkan kepuasan tetapi bisa 

pula tidak (misalnya pada orang yang moralis). Apabila perbandingan 

tersebut tidak seimbang dan merugikan, maka akan menimbulkan 

ketidakpuasan.  
 
Kritik terhadap expectancy theory dan equity theory adalah 

bahwa kedua teori ini lebih fokus terutama pada proses psikologis yang 

terlibat dalam motivasi kerja, sehingga sedikit sekali memberikan teori 

yang eksplisit dan pedoman untuk menjelaskan peran kekuatan 

kontekstual (Katzell dan Thompson, 1990). 

 

 Teori Aktivasi 

Scott (1966) dalam “Activation Theory and Task Design” 

menjelaskan bahwa tingkat pengaktifan atau gairah (activation) setiap 

orang adalah penentu utama perilaku. Tingkat aktivasi optimal pada 

saat kinerja yang terbaik. Dijelaskan lebih lanjut, jumlah variasi stimu-

lasi bertindak sebagai gairah pekerja dan memungkinkannya memer-

tahankan kinerja pada level yang tinggi yakni pekerjaan yang tidak 

rutin, tidak berulang. Hal tersebut akan bertindak sebagai motivator 

perilaku (Hackman dan Oldham, 1980).  

Teori ini dikritisi karena kurangnya penjelasan tentang bagai-

mana dan kapan seharusnya pemerkayaan pekerjaan berlangsung. 

Selain itu, kesulitan lainnya adalah dalam menentukan tingkat gairah 

yang optimal terhadap individu yang berbeda (Hackman dan Oldham, 

1980). 

Semua teori seperti yang telah dijelaskan di atas memberikan 

wawasan atas kekuatan motivasi bagi pekerja di tempat kerja. Namun 

demikian, teori-teori tersebut tidak cukup analitis untuk mengiden-

tifikasi karakteristik pekerjaan yang spesifik yang dapat menciptakan 

kekuatan motivasi. Sebuah model yang mengaitkan karakteristik 

pekerjaan spesifik terhadap outcomes diperlukan untuk menjadi dasar 

dalam penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan tentang model 

karakteristik pekerjaan. 
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Sejarah Penelitian Model Karakteristik Pekerjaan 

Sejarah JCM merupakan evolusi dari teori-teori motivasi yang 

sudah dijelaskan sebelumnya seperti teori hirarki kebutuhan teori 

higiene-motivasi, teori aktivasi. Desain pekerjaan pada masa modern 

berakar dari teori higiene-motivasi yang dikemukakan oleh psikolog 

Frederick Herzberg (Kreitner dan Kinicki, 1998; Perry et.al., 2006,). 

Herzberg (1968) mengemukakan bahwa faktor intrinsik seperti  penga-

kuan, tanggung jawab, kemajuan, dan pencapaian berkaitan dengan 

kepuasan kerja. Faktor-faktor yang memotivasi karyawan dalam 

pekerjaan mereka adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pekerjaan itu sendiri yang mana secara intrinsik memuaskan karyawan.  

Perluasan filosofi Herzberg telah dilakukan dalam dua dekade 

kemudian untuk mencoba memahami hubungan antara karyawan- 

pekerjaan yang kemudian dikenal sebagai model karakteristik peker-

jaan. Hackman dan Lawyer dianggap sebagai penemu awal teori 

karakteristik pekerjaan (Miner, 1980). Teori karakteristik pekerjaan 

Hackman dan Lawyer (1971) merupakan pengembangan lanjutan dari 

teori atribut tugas wajib Turner dan Lawrence (1965) yang kemudian 

diformulasikan sebagai sebuah model desain ulang pekerjaan (Job 
Redesign Model). Hackman dan Oldham (1974,1976, 1980) merevisi 

teori karakteristik pekerjaan tersebut dan menyebutnya model karak-

teristik pekerjaan.   

 

Pengembangan Pengukuran Karakteristik Pekerjaan 

Teori atribut tugas wajib yang dikemukakan oleh Turner dan 

Lawrence merupakan peletak fondasi awal tentang desain pekerjaan 

(Hackman dan Oldham, 1976). Teori tersebut lahir dari hasil penelitian 

tentang pengaruh jenis-jenis pekerjaan yang berbeda terhadap kepuas-

an dan kemangkiran karyawan. Hipotesis mereka adalah karyawan 

akan lebih menyukai pekerjaan yang rumit (kompleks) dan menantang. 

Dengan menggunakan 30 ukuran objektif untuk mengidentifikasi 

enam karakteristik pekerjaan: keragaman, otonomi, interaksi yang 

diperlukan, interaksi opsional, pengetahuan dan keahlian yang 
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diperlukan, dan tanggung jawab. Ringkasan pengukuran terhadap 

enam atribut tersebut diformulasikan dan disebut requisite task 
attribute (RTA) index (Hackman dan Oldham, 1976). Dikemukakan  

bahwa RTA yang lebih tinggi berarti tingkat keragaman pekerjaan 

makin tinggi, yang pada gilirannya akan menyebabkan tingkat 

kepuasan kerja lebih tinggi.  

Dalam eksperimen tersebut, Turner dan Lawrence (1965) 

menemukan bahwa latar belakang budaya yang disebut rural dan 

urban memoderasi keterkaitan antara skor RTA dan kepuasan. Hulin 

dan Blood (1968) mencoba menjelaskan temuan Turner dan Lawrence 

(1965) dengan memberikan komentar bahwa para pekerja urban 

diasingkan dari norma-norma pekerjaan kelas menengah. Hulin dan 

Blood (1968) mengusulkan bahwa makin tinggi tingkat keterasingan 

dari norma-norma pekerjaan kelas menengah, makin lemah keter-

kaitan antara pekerjaan dan kepuasan pekerja. Namun, kajian empiris 

selanjutnya memberikan hasil beragam. Misalnya penelitian yang 

dilakukan oleh Robey (1974) yang mendukung temuan Turner dan 

Lawrence (1965), sementara hasil temuan Shephard (1970) tidak 

memberikan dukungan.  

Teori atribut tugas wajib Turner dan Lawrence (1965) mendapat 

kritikan oleh Steers dan Mowday (1977). Teori tersebut dipandang 

tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana karakteristik peker-

jaan dapat memengaruhi kepuasan. Meskipun mendapatkan kritikan, 

teori Turner dan Lawrence (1965) telah meletakkan dasar bagi temuan-

temuan selanjutnya, seperti Hackman dan Lawler (1971), Hackman 

dan Oldham (1975a, 1976a), serta Sims Szilagyi, dan Keller (1976a) 

mengenai karakteristik pekerjaan. 

Hackman dan Lawler (1971) mengemukakan bahwa kekuatan 

kebutuhan yang lebih tinggi adalah variabel kunci dalam memoderasi 

keterkaitan antara karakteristik pekerjaan dan kepuasan. Penjelasan 

rasional didasarkan pada teori hirarki kebutuhan Maslow. Penjelasan 

Hackman dan Lawler (1971) selanjutnya mendapatkan dukungan 

empiris dari Wanous (1974) dan Brief dan Aldag (1975).  
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Berdasarkan pada skala karakteristik pekerjaan yang dikemuka-

kan oleh Turner dan Lawrence (1965) serta dan Hackman dan Lawler 

(1971), Sims et al. (1976a) memformulasikan Job Characteristics 
Inventory yang terdiri dari 30 item untuk menjelaskan enam karak-

teristik pekerjaan: keragaman, otonomi, identitas tugas, umpan balik, 

interaksi dengan yang lain, kesempatan pertemanan. Sims dan Szilagyi 

(1976b) menguji peran pemoderasi kebutuhan yang lebih tinggi, locus 
of control dan tingkat jabatan dapat menjelaskan keterkaitan antara 

karakteristik pekerjaan dan kepuasan. Namun, penelitian itu hanya 

memberikan dukungan bagi peran tingkat kebutuhan yang lebih 

tinggi, tingkat jabatan sebagai moderator, tidak bagi locus of control. 

 

Model Karakteristik Pekerjaan Hackman dan Oldham 

Model karakteristik pekerjaan yang paling lengkap dan paling 

dikenal dalam menjelaskan respon pekerja terhadap karakteristik 

pekerjaan dikemukakan oleh Hackman dan Oldham (1976). Model ini 

digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Alasan mengadopsi 

model tersebut dalam penelitian ini adalah: (1) Deskripsi karakteristik 

pekerjaan dalam model ini lebih spesifik dan terukur dibandingkan 

dengan model yang dikemukakan oleh model motivasi isi dan proses; 

(2) JCM merinci secara spesifik karakteristik apa saja yang berhu-

bungan dengan work outcomes; (3) Model karakteristik pekerjaan 

secara spesifik menjelaskan proses yang dilalui karakteristik pekerjaan 

dalam memengaruhi work outcomes. 

 
Critical Psychological States  

Hackman dan Oldham (1975b) mengemukakan ada tiga keadaan 

psikologis kritis (critical psychological states) dalam menentukan 

motivasi pekerja dan kepuasan terhadap pekerjaan. Ketiga keadaan 

psikologis kritis tersebut adalah: 
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1. Experienced Meaningfulness in the Work  

Individu harus merasakan pekerjaannya berarti atau penting 

dalam suatu sistem nilai yang diterimanya. Kondisi ini disebabkan oleh 

adanya dimensi skill variety, task identity, dan task significance.  

Dimensi karakteristik pekerjaan skill variety didefinisikan 

sebagai:  

“The degree to which a job requires a variety of different 
activities in carrying out the work, involving the use of a 
number of different skills and talents of the person” (Hackman 
dan Oldham 1976a, Hal. 395). 

 

Dijelaskan bahwa keragaman tugas akan memengaruhi betah 

atau tidaknya seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Kurangnya 

keragaman keterampilan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan 

pekerjaan akan menimbulkan kebosanan sehingga pekerja sering 

melakukan kesalahan. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian White dan 

Mitchell (1979) bahwa setiap individu mencari kesempatan meng-

eksplorasi dan memanipulasi lingkungannya untuk mendapatkan 

perasaan keberhasilan dengan menguji dan menggunakan keteram-

pilannya. 

Dimensi karakteristik pekerjaan task identity didefinisikan 

sebagai:  

“The degree to which a job requires completion of a „whole‟ and 
identifiable piece of work, that is, doing a job from beginning to 
end with a visible outcome” (Hackman dan Oldham 1976a, hal. 
395). 

 

Pekerja akan memiliki perhatian lebih terhadap pekerjaannya 

jika dimungkinkan untuk mengerjakan keseluruhan bagian-bagian 

pekerjaan. Dengan menyelesaikan pekerjaan dari permulaan sampai 

selesai, pekerja dapat mengikuti semua proses dan hasil akhir dari 

pekerjaannya. Pada akhirnya dia dapat mengidentifikasi dirinya 

dengan proses dan hasil akhir produk.  
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Dimensi karakteristik pekerjaan terakhir yang menyebabkan 

pekerja merasakan pengalaman arti penting pekerjaan adalah task 
significance. Task significance didefinisikan sebagai:  

“The degree to which the job has a substantial impact on the 
lives of other people, whether those people are in the immediate 
organization or in the world at large” (Hackman dan Oldham 
1976a, hal. 395). 

 

Pengalaman akan arti pentingnya pekerjaan dapat ditingkatkan 

dengan signifikansi tugas yang pekerja lakukan. Dicontohkan bahwa 

teknisi las untuk sayap pesawat akan merasakan pengalaman arti 

penting pekerjaannya daripada teknisi las bingkai jendela karena dia 

tahu bahwa pekerjaannya lebih besar dampaknya terhadap orang lain. 

Kesalahan yang dibuatnya dapat berarti bencana bagi keselamatan 

orang lain, sementara kesalahan yang dibuat oleh teknisi las bingkai 

jendela cukup dengan perbaikan atau pengerjaan ulang (Hackman dan 

Oldham, 1976a). 

Dapat dilihat bahwa ketiga dimensi karakteristik pekerjaan 

tersebut akan berkontribusi kepada perasaan arti pentingnya pekerjaan. 

Model JCM mengasumsikan bahwa dampak ketiga dimensi karak-

teristik pekerjaan tersebut merupakan senyawa. Dengan demikian jika 

satu atau dua dari tiga dimensi itu rendah, pekerja masih dapat 

merasakan pengalaman arti pentingnya pekerjaan jika salah satu 

dimensi masih cukup tinggi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Karakteristik Pekerjaan yang Memunculkan Experienced Meaningfulness 

Skill Variety 

Task Identity 

Task Significance 

Experienced 
Meaningfulness 
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2. Experienced Responsibility for the Outcomes of the Work   

Individu harus yakin bahwa ia bertanggung jawab secara pribadi 

atas usaha yang dilakukannya. Kondisi ini tercipta oleh adanya dimensi 

autonomy dalam pekerjaan. Autonomy memberikan kepada pelaksana 

pekerjaan tersebut suatu perasaan tanggung jawab pribadi atas hasil 

yang dicapai sehingga dirinya dapat merasakan bahwa pekerjaan yang 

dikerjakan saat ini sebagian besar tergantung pada usaha, inisiatif, dan 

keputusannya sendiri.  

Autonomy didefinisikan sebagai: 

“The degree to which the job privides substantial freedom, 
independence, and discretion to the individual in scheduling the 
work and in determining the peocedures to be used in carring it 
out.” (Hackman dan Oldham 1976a, Hal. 395) 

 

Makin tinggi autonomy yang dimiliki oleh pekerja, maka makin 

tinggi pula tingkat kebebasan yang dimiliki dalam memutuskan apa 

yang harus diselesaikan dan dalam rangkain atau urut-urutan seperti 

apa. Keleluasaan dalam mengerjakan pekerjaan pada gilirannya 

memberi pekerja perasaan bahwa dialah pembuat keputusan dalam 

pekerjaannya sehingga dia harus bertanggung jawab atas hasil 

keputusannya. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya otonomi, 

pekerja cenderung merasa lebih bertanggung jawab atas hasil peker-

jaannya. 

  

 

Gambar 2.2 
Karakteristik Pekerjaan yang Memunculkan Experienced Responsibility 

 

 
3. Knowledge of Actual Results of the Work Activities  

Individu harus mampu mengenali, atas suatu dasar yang cukup 

teratur, apakah hasil dari pekerjaannya memuaskan atau tidak. Kondisi 

tersebut dimungkinkan oleh adanya dimensi feedback. Individu akan 

Autonomy 
Experienced 

Responsibility 
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mengetahui seberapa efektif ia bekerja jika suatu pekerjaan dapat 

memberikan feedback.  

Feedback didefinisikan sebagai: 

“The degree to which carrying out the work activities required 
by the job provides the individual with direct and clear 
information about the effectiveness of his or her performance” 
(Hackman dan Oldham 1976a, hal. 395). 
 

Feedback yang lebih detail dan lebih sering akan memberikan 

kepada karyawan gambaran jelas atas hasil pekerjaannya, dengan 

demikian karyawan akan memiliki pengetahuan yang lebih baik atas 

hasil pekerjaannya.  

  

 

Gambar 2.3 
Karakteristik Pekerjaan yang Memunculkan Knowledge of  

Actual Results of the Work Activities 

 

Hackman (1977) menyimpulkan bahwa semakin baik keadaan 

psikologis dirasakan oleh individu, maka semakin baik pula perasaan-

nya atas diri sendiri, saat ia melakukan pekerjaan dengan baik. 

Penghargaan intrinsik diperoleh individu pada saat dia belajar 

(knowledge of result) bahwa dia secara pribadi telah melakukan tugas 

dengan baik (experienced responsibility) pada tugas yang bermakna 

baginya (experienced meaningfulness). Penghargaan intrinsik yang 

didapatkan oleh karyawan akan menimbulkan motivasi kerja internal.  

 

Skor Potensi Motivasi (Motivating Potential Score/MPS) 

Kemampuan suatu jenis pekerjaan dalam membangkitkan moti-

vasi kerja internal pegawai dapat diketahui dengan menghitung MPS. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang tiga dimensi 

karakteristik pekerjaan (skill variety, task identity, task significance) 

berkontribusi kepada hanya satu keadaan psikologis kritis. Oleh sebab 

Feedback Knowledge of 

Work Result 
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itu, kombinasi dampak dari ketiga dimensi tersebut setara dengan 

dimensi otonomi dan umpan balik. Sehingga, mengikuti model 

Hackman dan Oldham, kombinasi dampak dari lima dimensi karak-

teristik pekerjaan, yang dikenal dengan skor MPS, harus diekspresikan 

secara numerik sebagai berikut: 

 

 

 

             

Sumber: Hackman dan Oldham, 1980 

 

Gambar 2.4  
Motivational Potential Score 

 

Skor MPS diperoleh dengan cara menjumlahkan mean skill 
variety, task identity, dan task significance. Total ketiga dimensi 

tersebut dibagi tiga, kemudian hasil pembagian dikalikan dengan mean 
autonomy dan feedback. Perkalian dengan menggabungkan dimensi 

karakteristik adalah berdasarkan pada argumen asli Hackam dan 

Oldham (1980) bahwa outcomes positif kemungkinan besar tercapai 

jika ketiga keadaan psikologi kritis dialami oleh pekerja.  

Selain lima dimensi karakteristik pekerjaan utama tersebut, 

Hackman dan Oldham (1980) mengidentifikasi dua atribut penting 

lain. Dua atribut tersebut adalah: (a) umpan balik dari agen, dan         

(b) berhubungan dengan orang lain. Atribut pertama cenderung untuk 

meningkatkan pengetahuan yang lebih baik tentang hasil dengan 

mendapatkan umpan balik dari pekerja, selain dari pekerjaan itu 

sendiri. Atribut kedua juga dimasukkan karena interaksi sosial 

diungkapkan dalam eksperimen Hawtorn sebagai sebuah atribut yang 

penting.  

MPS = 
3 

Skill Variety Task 

Identity 

Task 
Significance + + 

Autonomy Feedback x x 
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 “......job that allows the employee to interact with others would 
enhance his positive psychological feelings” (Evans et al., 1979, 
hal. 356). 

 

Outcomes 

Variabel outcomes diprediksi akan dipengaruhi secara positif 

oleh dimensi karakteristik pekerjaan. Artinya, pekerjaan dengan skor 

dimensi karakteristik pekerjaan yang lebih tinggi akan menciptakan 

motivasi kerja yang lebih tinggi, kinerja dengan kualitas yang lebih 

tinggi, kepuasan yang tinggi atas pekerjaan. 

Elemen Outcomes pertama dan yang krusial dalam model JCM, 

yakni jika sebuah pekerjaan memuat karakteristik-karakteristik peker-

jaan yang dimaksud, adalah motivasi (Hackman dan Oldham, 1980). 

Merujuk pada konsep motivasi dua faktor Herzberg, Hackman dan 

Oldham mengidentifikasi motivasi kerja internal, yang berasal dari 

pekerjaan itu sendiri, sebagai sebuah semangat atau dorongan untuk 

menghasilkan kinerja dan produktivitas yang tinggi. Dalam hal ini 

akan ada kepuasan dan perasaan senang atas pekerjaan yang dilakukan 

(Hackman dan Oldham, 1980).  

Penghargaan intrinsik yang didapatkan karyawan dari dalam 

sebuah pekerjaanlah yang memotivasi karyawan. Penghargaan intrin-

sik itu berupa perasaan senang atas pencapaian dalam pekerjaan 

(achievement), kebanggaan atas diri sendiri setelah melakukan suatu 

pekerjaan (recognition), perasaan senang karena pekerjaan itu sendiri 

bermakna baginya (work itself), perasaan senang karena merasa bebas 

dan memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan (responsibility); dan 

perasaan senang karena telah mendapatkan tambahan pengetahuan 

dan pengembangan pribadi akibat pekerjaan tersebut (advancement) 
(Hackman dan Oldham, 1980). 

Outcomes lain yang disebutkan dalam JCM adalah kepuasan 

karyawan atas pekerjaannya atau secara umum dikenal dengan istilah 

kepuasan kerja (job satisfaction) (Hackman dan Oldham, 1980). 

Kepuasan kerja yang dimaksudkan oleh Hackman dan Oldham dalam 

model JCM adalah kepuasan kerja yang bersumber dari pekerjaan itu 
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sendiri. Oleh karena itu, Hackman dan Oldham menuliskannya dengan 

satisfaction with the work, artinya merupakan bagian khusus dari 

kepuasan kerja (job satisfaction) yang tidak terkait dengan faktor-

faktor di luar pekerjaan (Hackman  Oldham, 1980).  

Kepuasan kerja ini muncul akibat adanya tiga aspek dari ran-

cangan pekerjaan. Pertama, adanya peluang belajar yang berasal dari 

pekerjaan itu (opportunity to learn); Kedua, adanya kesempatan untuk 

dapat mengambil tanggung jawab di dalam dan melalui pekerjaan 

tersebut (chance to take responsibility); Ketiga, karena pekerjaan 

tersebut mengandung tugas-tugas yang menarik bagi pemangku 

pekerjaan (interesting task). Motivasi kerja internal yang tinggi dan 

kepuasan kerja karyawan akan memengaruhi tingkat kehadiran dan 

rendahnya turnover karyawan (Hackman Olgham, 1980). Tingkat 

pertumbuhan kepuasan (growth satisfaction) dalam model JCM adalah 

untuk mengetahui sejauhmana kepuasan pegawai atas kesempatan 

untuk tumbuh dan berkembang secara personal atas pekerjaan yang 

dilakukan (Hackman  Olgham, 1980). 

 

Pengaruh Growth Need Strength (GNS) sebagai Pemoderasi JCM 

Meskipun JCM secara keseluruhan mengusulkan bahwa karak-

teristik pekerjaan berhubungan secara positif dengan variabel 

outcomes, ada pengaruh moderatif dari faktor perbedaan individu. 

Tidak semua orang, misalnya, termotivasi dengan pekerjaan yang 

mengandung aspek motivasi tinggi. Juga, tingkat motivasi yang dise-

babkan oleh variasi pekerjaan yang sama terhadap orang bisa berbeda. 

Memasukkan faktor ini dengan menyebutnya sebagai faktor kekuatan 

perasaan karyawan akan perlunya pertumbuhan (growth need 
strength). Faktor ini memoderasi keterkaitan antara karakteristik 

pekerjaan, keadaan psikologis kritis, dan outcomes. 

Dampak pemoderasi GNS terjadi pada hubungan di antara 

karakteristik pekerjaan, keadaan psikologis kritis, dan antara keadaan 

psikologis kritis dan variabel outcomes. Dampak pemoderasi pada 

hubungan antara karakteristik pekerjaan dan keadaan psikologis kritis 

berdasarkan argumen bahwa lebih tinggi kekuatan perasaan karyawan 
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akan perlunya pertumbuhan kemungkinan besar akan merasakan 

pengalaman keadaan psikologis dibandingkan dengan karyawan yang 

memiliki kekuatan perasaan akan perlunya pertumbuhan lebih rendah. 

Dampak pemoderasi pada hubungan antara keadaan psikologis kritis 

dan variabel outcomes didasarkan pada argumen bahwa individu 

dengan GNS lebih tinggi akan memiliki respon yang lebih positif 

terhadap keadaan psikologis kritis dibandingkan dengan individu 

dengan GNS yang lebih rendah. 

Berikut ini adalah model karakteristik pekerjaan Hackman dan 

Oldham: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber: Hackman dan Oldham, 1980 

 

Gambar 2.5  
Model Karakteristik Pekerjaan 
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Review Penelitian Empiris Terdahulu 

JCM selalu ditinjau ulang. Hackman dan Oldham (1976) mela-

kukan penelitian pertama kalinya untuk menguji JCM. Kesimpulan 

penelitian tersebut mengkonfirmasi JCM. Sims, Szilagyi, dan Keller 

(1976), dengan menggunakan analisis faktor, kembali menguji JCM 

dengan menggunakan karyawan tanpa pengawas di rumah sakit dan 

karyawan dengan pengawasan di perusahaan manufaktur berjumlah 

sampel 1145 orang. Hasilnya menunjukkan dukungan terhadap lima 

karakteristik pekerjaan seperti yang disarankan oleh model.  

Umstot et al., (1976) melakukan pengujian terhadap variabel 

moderator GNS (growth need strength) dan menemukan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara pekerja yang memiliki kekuatan 

perasaan akan perlunya pertumbuhan (GNS) yang tinggi dengan yang 

rendah. Dunham (1976) menggunakan analisis faktor dan menyim-

pulkan bahwa karakteristik pekerjaan seharusnya dinterpretasikan 

sebagai sebuah dimensi umum.  

Pierce dan Dunham (1978) membandingkan dimensi di dalam 

job diagnostic survey dan job characteristics inventory dan menemu-

kan adanya interkorelasi substansial di antara dimensi karaktersitik 

pekerjaan. Interkorelasi antar keduanya menimbulkan pertanyaan 

apakah karakteristik-karakteristik ini harus diperlakukan sebagai 

dimensi-dimensi terpisah atau tidak.  

Pokorney, Gilmore, dan Beehr (1980) mengumpulkan data dari 

173 karyawan sebuah perusahaan asuransi besar dengan cabang yang 

terletak di Amerika Serikat dan Canada. Hasil penelitian tersebut 

mendukung lima karakteristik pekerjaan di dalam JCM. Namun, 

pengujian terhadap peran GNS sebagai moderator karakteristik 

pekerjaan terhadap kepuasan kerja tidak memberi hasil yang konsisten.  

Dukungan lebih lanjut terhadap dimensi karakteristik pekerjaan 

dalam JCM diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lee dan 

Klein (1982), dengan menggunakan sampel 1.632 pekerja sektor publik 

untuk mengukur faktor struktur dalam job diagnostic survey (JDS). JDS 

sendiri adalah instrumen untuk mengukur skill variety, task identity, 
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task significance, autonomy, dan feedback yang merupakan dimensi-

dimensi karakteristik pekerjaan dalam JCM. Studi lain yang dilakukan 

oleh Harvey, Billings, dan Nilan (1985) juga memberikan hasil yang 

mendukung JCM. Temuan mereka berdasarkan pada 2028 sampel 

pekerja baik itu pekerja paroh waktu maupun pekerja tetap di Ohio 

National Guard.  

Loher, Noe, Moeller, dan Fitzgerald (1985) dalam kajian meta 

analisis terhadap 28 studi menemukan pengaruh antara karakteristik 

pekerjaan dan kepuasan kerja dengan gowth need strength (GNS) 

sebagai moderator. Lebih lanjut dijelaskan bahwa karakteristik situasi-

onal lebih penting dalam menentukan kepuasan karyawan yang me-

miliki GNS rendah.  

Kulik, Oldham, dan Hackman (1987) mencoba memodifikasi 

JCM dengan  menyertakan keterampilan dan pengetahuan dan konteks 

kerja sebagai variabel moderator. Namun hasil penelitian tidak dapat 

menunjukkan peran moderator tersebut.  

Fried dan Ferris (1987) melakukan review dan meta analisis 

untuk validasi JCM dengan mereview 200 penelitian. Hasil review dan 

meta analisis menunjukkan dukungan terhadap JCM, namun adanya 

ketidakkonsistenan GNS sebagai variabel moderator. 

Dalam penelitian lainnya, Champoux (1991) melaporkan hasil tes 

multivariat dari penelitian yang dilakukannya tentang model karak-

teristik pekerjaan dari motivasi kerja dengan menggunakan 247 sampel 

dari karyawan sebuah lembaga negara di Amerika Serikat. Analisis 

korelasi kanonikal dilakukan pertama untuk menentukan apakah ada 

hubungan yang signifikan secara statistik multivariat antar variabel. 

Analisis regresi berganda hirarkis kemudian dilakukan untuk menguji 

efek utama dan interaksi. Hasil penelitian ini mendukung model 

karakteristik pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh John, Xie, dan 

Fang (1992) berdasarkan sampel acak dari 605 manajer tingkat pertama 

dan manajer tingkat kedua di sebuah perusahaan utilitas besar di 

Canada, juga menemukan hasil yang memvalidasi lima karakter 

pekerjaan seperti di dalam JCM. 
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Tiegs, Tetrick, dan Fried (1992) melakukan kajian terhadap JCM. 

Dengan menggunakan 6405 sampel karyawan dari beragam industri, 

pekerjaan, dan jabatan, mengungkapkan temuan bahwa setiap keter-

kaitan antara dimensi karakteristik pekerjaan, keadaan psikologis kritis, 

dan work outcomes tidak dimoderasi oleh variabel GNS. Hasil kajian 

Renn dan Vandenberg (1995) memberikan dukungan yang kuat untuk 

JCM yang memungkinkan dimensi inti pekerjaan memiliki efek 

langsung dan tidak langsung pada personal and work outcome.  

Dodd dan Ganster (1996) juga melakukan kajian terhadap 

dimensi karakteristik pekerjaan dan mengevaluasi efeknya terhadap 

persepsi karakteristik pekerjaan dan work outcome. Besarnya sampel 

adalah 197 orang sarjana. Kecuali untuk analisis tingkat umpan balik, 

analisis dan persepsi secara independen memprediksi kepuasan. Dalam 

variasi tugas yang tinggi, peningkatan otonomi menyebabkan pening-

katan kepuasan. Untuk kinerja, variasi dan otonomi juga berinteraksi, 

menunjukkan bahwa dalam variasi tugas yang rendah, otonomi 

berdampak kecil terhadap kinerja. Sedangkan pada variasi tugas yang 

tinggi, peningkatan otonomi berpengaruh terhadap kinerja. Selain itu, 

otonomi dan umpan balik saling berinteraksi, dengan tingginya umpan 

balik dalam otonomi tugas yang tinggi dapat meningkatkan kinerja, 

sedangkan tingginya umpan balik dalam otonomi tugas yang rendah 

memiliki dampak yang kecil terhadap kinerja.  

Evans, Schlacter, Schultz, Gremler, Pass, dan Wolfe (2002) dalam 

penelitiannya yang menggunakan sampel berjumlah 48 manajer dan 

274 pramuniaga dari perusahaan keuangan, perusahaan konsumen, 

perusahaan produk industrial, dan perusahaan campuran. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya kesesuaian persepsi 

antara pramuniaga dan manajer pramuniaga terhadap karakteristik 

pekerjaan, akan berdampak kurang positifnya persepsi pramuniaga 

terhadap hubungan antara pekerjaan dan outcome. Sebaliknya, kese-

suaian persepsi antara pramuniaga dan manajer pramuniaga terhadap 

karakteristik pekerjaan akan berdampak positif pada persepsi pramu-

niaga terhadap hubungan antara pekerjaan dan outcome. Akhirnya, 

kesesuaian arah juga memberikan pengaruh yang mana kesesuaian 
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yang positif terhadap karakteristik pekerjaan terkait dengan kinerja 

kualitatif dan kuantitatif yang tinggi dan komitmen terhadap pekerjaan 

yang tinggi, dan ambiguitas peran lebih rendah. Sebaliknya, kesesuaian 

yang negatif terhadap karakteristik pekerjaan terkait dengan rendah-

nya kinerja secara kualitatif dan kuantitatif dan rendahnya komitmen 

kerja, dan ambiguitas peran yang tinggi.  

Hunter (2006) melakukan pengujian terhadap JCM dengan meli-

batkan 541 responden dari 14 perusahan dagang di Amerika Serikat 

dan Canada. Hasil penelitiannya secara keseluruhan mendukung JCM. 

Pengujian empiris terhadap JCM juga dilakukan oleh DeVaro, Li, dan 

Brookshire (2007). Sampel yang digunakan sebesar 2191 pekerja untuk 

mengevaluasi JCM dalam organisasi modern. Data survei nasional 

digunakan untuk analisis, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara umum mendukung JCM Hackman dan Oldham.   

Kajian pengujian JCM yang lain dilakukan oleh Humphrey et al., 
(2008). Mereka menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, di 

antaranya terdapat hubungan yang lemah antara karakteristik peker-

jaan dan kepuasan kerja. Dalam hasil penelitian ini, hanya salah satu 

karakteristik pekerjaan yaitu otonomi yang memiliki hubungan positif 

dengan kinerja. Tidak ditemukan hubungan antara karakteristik 

pekerjaan dan keinginan berpindah kerja (turnover intention). Dalam 

pengujian variabel pemoderasi, hasil analisis menunjukkan hubungan 

yang tidak kuat terhadap GNS sebagai variabel pemoderasi. Hasil lain 

yang dikemukakan adalah bahwa konteks merupakan hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan dalam mendesain pekerjaan. Hasil peneli-

tian ini juga menunjukkan masih lemahnya teori desain pekerjaan dan 

terbukanya kesempatan untuk penelitian lebih lanjut. 

Hasil-hasil penelitian JCM seperti yang sudah diungkapkan di 

atas adalah dalam western context. Beberapa kajian yang menguji JCM 

telah dilakukan di non-western context dan hasil-hasilnya tidak 

sepenuhnya mendukung JCM seperti yang dilakukan di konteks barat. 

Review yang dilakukan oleh Boonzaier, Ficker, dan Rust (2001) 

terhadap JCM dan Job Diagnostic Survey (JDS) mengungkapkan 

kelemahan dan keterbatasan JCM. Hasil penelitian mengonfirmasi lima 
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dimensi karakteristik pekerjaan dengan memberikan dukungan 

pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap outcomes. Namun kajian itu 

gagal membuktikan keadaan psikologis kritis sebagai variabel mediasi 

serta GNS, pengetahuan, keahlian, dan karakteristik lingkungan kerja 

sebagai variabel moderator. 

Penelitian eksploratori yang dilakukan oleh Ross (2005), di 

Mauritius dan Australia dengan melibatkan sampel sebesar 125, juga 

menunjukkan bahwa JCM Hackman dan Oldham tidak sepenuhnya 

berlaku di luar western context. Hasil temuannya menunjukkan skor 

JDS pekerja mauritiur lebih rendah dibanding pekerja Australia. Skor 

MPS pekerja Mauritius pun lebih rendah dari pekerja Australia. 

Meskipun demikian, baik pekerja Mauritius maupun pekerja Australia 

sama-sama termotivasi terhadap pekerjaan mereka. Perbedaan tersebut 

dapat dijelaskan oleh faktor-faktor budaya (Ross, 2005). 

Bhuian dan Menguc (2002) melakukan penelitian terhadap staf 

expatriate bagian penjualan perusahaan di Arab Saudi dengan jumlah 

sampel sebesar 537. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

identitas tugas yang tinggi, nilai penting tugas yang tinggi, dan umpan 

balik yang tinggi akan meningkatkan kepuasan kerja. Namun variasi 

keterampilan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Bhuian dan Menguc (2002) dalam penelitiannya tidak menguji critical 
psychological states yang merupakan bagian yang penting dalam JCM, 

di samping tidak diketahuinya identias negara expatriate yang ikut 

dalam survei. 

Penelitian deskriptif yang dilakukan oleh Sondari (2008) meng-

kaji JCM di perusahaan asuransi dengan responden sebesar 100. Hasil 

penelitian menunjukkan tingginya turnover agen asuransi meskipun 

secara umum persepsi karyawan terhadap pekerjaan cukup baik dan 

sesuai dengan dimensi karakteristik pekerjaan yang ada dalam model, 

dan karyawan merasakan pengalaman psikologis kritis yang positif 

sesuai dengan apa yang diperkirakan dalam teori.  

Elanain (2009) menguji JCM dengan distributive justice sebagai 

variabel moderator. Total 350 responden berasal dari perusahaan jasa 

dan manufaktur. Dalam kajiannya menjelaskan bahwa variasi keteram-
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pilan (skill variety) dan umpan balik (feedback) memengaruhi work 
outcome, sedangkan identitas tugas (task identity), nilai penting tugas 

(task significance), dan otonomi (autonomy) tidak memengaruhi  
outcome.  

Suman dan Srivastava (2009) mendesain instrumen untuk mem-

bentuk model karakteristik pekerjaan sesuai dengan konteks India 

yang meliputi role ambiguity, role confict, role overload, role 
significance, job autonomy, monetary gain, dan career scope. Sebanyak 

20 item pernyataan disusun dan disebarkan kepada 240 responden 

perusahaan manufaktur bokaro steel plant India. Hasil uji validitas 

reliabilitas dan homogenitas menunjukkan instrumen tersebut valid 

dan reliabel. Dalam hasil penelitian itu juga menunjukkan korelasi 

setiap dimensi karakteristik pekerjaan dengan komitmen organisasi, 

kepuasan kerja, dan motivasi kerja. 

Djastuti (2011) menganalisis pengaruh karakteristik pekerjaan 

terhadap komitmen organisasi dengan melibatkan 283 responden 

karyawan tingkat manajerial perusahaan konstruksi di Jawa Tengah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan berpe-

ngaruh terhadap komitmen organisasi. Namun Djastuti (2011), tidak 

menguji variabel mediasi dan moderasi dalam menjelaskan hubungan 

antara  karakteristik pekerjaan dengan komitmen organisasi.  

Indra (2011) menghipotesiskan pengaruh karakteristik pekerjaan 

terhadap kepuasan kerja dengan GNS sebagai variabel moderator. 

Sebanyak 73 karyawan kantor wilayah bank BCA Surabaya sebagai 

sampel. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh karakteristik peker-

jaan terhadap kepuasan kerja, namun dalam hasil analisis menunjukkan 

GNS tidak berperan sebagai variabel moderator pengaruh Desain 

Pekerjaan terhadap Kepuasan Kerja. 

Gabr dan Mohamed (2012) menguji dimensi karakteristik 

pekerjaan terhadap kepuasan kerja. Sampel penelitian sebesar 52 

perawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Berikut ringkasan review 
penelitian: 
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Tabel 2.1   
Kompilasi Kajian Literatur 

No Judul 
Penelitian 

dan Author 

Permasalahan Metode 
(responden, 

teknik analisis, 
lokasi) 

Hasil Gap 

1 The Measure-

ment of Job 
Characteristics
Sims, Szilagyi, 

dan Keller 
(1976) 

Menguji  Job 

Characteristics 
Inventory dua 
sampel 

berbeda 

1145 responden, 

analisis faktor, 
rumah sakit dan 
perusahaan 

manufaktur di 
Amerika Serikat  
 

Hasil peneli-

tian sejalan 
dengan 
dengan JCI 

dalam JCM 

 

2 Job 
Diagnostic 
Survey 

Dimensions: 
Moderating 
Effect of 

Growth 
Needs and 
Corresponde

nce with 
Dimensions 
of Job Rating 

Form. 
Pokorney, 
Gilmore, dan 

Beehr (1980) 

Menguji 
karakteristik 
pekerjaan 

terhadap work 
outcome 
dengan GNS 

sebagai 
moderator 

173 responden, 
analisis faktor, 
perusahaan 

asuransi di 
Amerika dan 
Canada 

Hasil pene-
litian membe-
rikan penga-

ruh positif 
JCM terha-
dap Work 

Outcome, 
sehingga 
secara 

keseluruhan 
penelitian ini 
mendukung 

JCM. 

Variabel 
GNS 
memberikan 

hasil yang 
inkonsisten 
dalam me-

moderasi 
pengaruh 
karakteristik 

pekerjaan 
terhadap 
kepuasan 

kerja.   

3 Structure of 
The Job 

Diagnostic 
Survey for 
Public Sector 

Occupations. 
Lee dan Klein 
(1982) 

Menginvestiga
si faktor 

struktur dalam 
Job Diagnostic 
Survey (JDS) 

1632 
responden, 

analisis faktor, 
Sektor Publik. 

Hasil pene-
litian dalam 

menguji JDS 
memberikan 
hasil yang 

mendukung 
dimensionalit
as JDS 

dalam JCM.  

 

4 Confirmatory 
Factor 

Analysis of 
The Job 
Diagnostic 

Survey: Good 
News and 
Bad News. 

Harvey, 
Billings, dan 
Nilan (1985). 

Melakukan 
confirmatory 

tests faktor 
struk dari Job 
Diagnostic 

Survey (JDS) 

2028 
responden, 

analisis faktor, 
lembaga 
pertahanan. 

Hasil 
confirmatory 

factor 
Analysis 

mengkonfirm

asi struktur 
JDS 
Oladham dan 

Hackman. 

 

5 A meta-
analysis of 
the relation of 

job 
characteristic

Mengkaji 
hubungan 
antara 

karakteristik 
pekerjaan dan 

28 atudi, Meta 
analisis 

Hasil peneli-
tian menun-
jukkan 

pengaruh 
antara 
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s to job 
satisfaction. 
Loher et 
al., (1985) 

kepuasan 
kerja dengan 

GNS sebagai 
variabel 
moderator 

karakteristik 
pekerjaan 

dengan 
kepuasan 
kerja dan 

GNS sebagai 
variabel 
moderator. 

6 Work Design As 
An Approach To 
Person-

Environment Fit. 
Kulik, Oldham, 
dan Hackman 

(1987). 
 

menguji 
potensi biaya 
dan manfaat 

dari kesesu-
aian individu-
pekerjaan  

untuk melihat 
karakteristik 
pekerjaan dan 

karakteristik 
individu dalam 
memengaruhi 

satu sama 
lain. 
 

Exploratori Individu yang 
berkompeten 
dalam me-

ngerjakan 
pekerjaan, 
dan Individu 

yang meng-
ingingkan 
kepuasannya 

tumbuh 
dalam peker-
jaan, akan 

merespon 
paling positif 
terhadap 

pekerjaan 
dengan 
motivasi 

potensial 
yang tinggi 
(i.e. peker-

jaan yang 
dinilai tinggi 
pada lima 

dimensi inti 
karakteristik 
pekerjaan). 

hasil 
penelitian 
tidak dapat 

menunjuk-
kan peran 
moderator 

person 
environ-
ment fit.  

7 The validity of 
the job 
characteristics 

model: A 
review and 
meta analysis. 

Fried dan 
Ferris (1987). 

Review dan 
Meta Analisis 
JCM 

200 penelitian, 
Meta Analisis 

Hasil review 
dan meta 
analisis men-

dukung JCM 
dan respon 
pekerja 

seperti yang 
dijelaskan 
dalam JCM, 

dan mendu-
kung variabel 
mediasi 

dalam JCM 

 

8 A multivariate 

test of the job 
characteristic
s theory of 
work 

motivation. 
Champoux, 
(1991) 

Menguji Model 

Karakteristik 
Pekerjaan. 

247 responden, 

Analisa regresi 
berganda, 
Amerika 
Serikat 

Hasil peneli-

tian mendu-
kung prediksi 
yang ada 
dalam teori 

karakteristik 
pekerjaan 
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9 Mediating and 
Moderating 

Effects in Job 
Design. John, 
Xie, dan Fang 

(1992) 

Menguji JCM 
secara 

keseluruhan. 

605 responden, 
Analisis Faktor, 

perusahaan 
dagang di 
Canada. 

Hasil peneliti-
an menun-

jukkan bahwa 
keadaan 
psikologis 

kritis meme-
diasi hubung-
an antara 

karakteristik 
pekerjaan 
dengan 
outcomes.  

Penelitian 
ini sedikit 

sekali 
menemukan 
hasil meta 

analisis 
GNS 
sebagai 

variabel 
moderator. 

10 The Critical 
Psychological 

States: An An 
Underrespres
ented 

Component in 
Job 
Characteris-

tics Model 
Research. 
Renn dan 

Vandenberg 
(1995). 

Menguji 
keadaan 

psikologis 
ktitis dalam 
memprediksi 

pengaruh 
langsung dan 
tidak langsung 

karakteristik 
pekerjaan 
terhadak work 

outcomes. 

188 responden, 
regresi bergan-

da, perusahaan 
jasa. 

Keadaan 
psikologis 

kritis ber-
peran seba-
gai mediasi 

antara 
karakteristik 
pekerjaan 
dengan work 
outcomes. 

 

11 Growth Need 
Strength and 
Context 
Satisfactions 

as 
Moderators of 
The Relation-

ship of The 
Job 
Characteris-

tics Model”, 
Tiegs, Tetrick,  
dan Fried 

(1992) 

Menguji 
Variabel 
Modertaor 
GNS dan 

Context 
Satisfaction 
dal JCM 

6405 sampel, 
dari berbagai 
industry, 
multiple 

regression 
analysisi 

GNS tidak 
memoderasi 
hubungan 
antara 

dimensi 
karakteristik 
pekerjaan, 

keadaan 
psikologis 
kritis, dan 
work 
outcomes. 

Hasil peneli-
tian tidak 
memberikan 
dukungan 

kepada 
JCM, di 
mana 

ditemukan 
GNS bukan-
lah merupa-

kan variabel 
moderator. 

12 The inter-

active effects 
of task 
variety, 

autonomy, 
and feedback 
on attitudes 

and 
performance. 
Dodd dan 

Ganster 
(1996) 

Menguji 

otonomi, 
keragaman 
tugas, dan 

umpan balik 
terhadap Work 
outcome. 

197 sarjana,  

regresi 
berganda, 
Amerika 

Serikat. 

Dalam 

variasi tugas 
yang tinggi, 
peningkatan 

otonomi 
menyebab-
kan pening-

katan 
kepuasan 
dan kinerja. 

Dalam 
otonomi 
tugas yang 
tinggi, 

peningkatan 
umpan balik  
menyebab-

Dalam 

otonomi 
tugas yang 
tinggi, 

peningkatan 
umpan balik  
tidak 

menye-
babkan 
peningkatan 

kepuasan. 
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kan 
peningkatan 

kinerja. 

13 A Review of 
Research on 

the Job 
Characteristic
s Model and 

the Attendant 
Job 
Diagnostic 

Survey. 
Boonzaier, 
Ficker, dan 

Rust (2001) 

Melakuan 
review 

berbagai studi 
tentang JCM.  

Review literatur Hasil meng-
konfirmasi 

lima dimensi 
karakteristik 
pekerjaan, 

dan mendu-
kung pengu-
kuran JDS, 

hasil empiris  
memberikan 
dukungan 

pengaruh 
karakteristik 
pekerjaan 

terhadap 
work 
outcomes, 

namun kajian 
empiris gagal 
membuktikan 

keadaan 
psikologis 
kritis sebagai 

variabel 
mediasi dan 
GNS, penge-

tahuan, 
keahlian, dan 
karakteristik 

lingkungan 
kerja sebagai 
moderator. 

 

kajian 
empiris 

gagal mem-
buktikan 
keadaan 

psikologis 
kritis 
sebagai 

variabel 
mediasi dan 
GNS, 

penge-
tahuan, ke-
ahlian, dan 

karakteristik 
lingkungan 
kerja 

sebagai 
variabel 
moderator. 

14 An extension 
and evaluation 

of job 
characteristics, 
organizational 

commitment 
and job 
satisfaction in 

an expatriate, 
guest worker, 
sales setting. 

Bhuian dan 
Menguc 
(2002) 

Mengkaji 
konfigurasi 

baru yaitu efek 
interaksi 
karakteristik 

pekerjaan, 
komitmen 
organisasi 

terhadap 
kepuasan 
kerja. 

537 responden, 
Confirmatory 

factor analysis, 
Salesperson. 

Nilai penting 
tugas yang 

tinggi, dan 
umpan balik 
yang tinggi 

akan 
meningkat-
kan 

kepuasan 
kerja dan 
komitmen 

organisasi. 

Variasi 
keterampila

n yang 
tinggi tidak 
ber-

pengaruh 
terhadap 
kepuasan 

kerja. 
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16 Salesperson 
and sales 

manager 
perceptions of 
salesperson 

job 
characteristic
s and job 

outcomes: a 
perceptual 
congruence 

approach. 
Evans et al., 

(2002) 

Meneliti 
karakteristik 

pekerjaan dan 
work outcome. 

persepsi 

positif 
terhadap 
karakteristik 

pekerjaan 
akan akan 
memengaruhi 
work outcome.  

322 responden, 
t-test,  

Persepsi 
positif 

terhadap 
karakteristik 
pekerjaan 

akan ber-
dampak 
pada posi-
tifnya work 
outcomes.  

 

17 Perceived job 
characteristic
s and internal 

work 
motivation: 
An 

exploratory 
cross-cultural 
analysis of 

the 
motivational 
antecedents 

of hotel 
workers in 
Mauritius and 

Australia. 
Ross (2005). 

Menguji model 
karakteristik 
pekerjaan di 

Mauritius dan 
Australia. 

125 responden, 
Exploratory, 
perusahaan 

jasa, Mauritius 
dan Australia 

Hasil peneli-
tian menun-
jukkan 

bahwa JCM 
merupakan 
western 

context, dan 

model terse-
but tidak 

sepenuhnya 
berlaku diluar 
western 

context. 

Misalnya 
salah satu 

dimensi 
karakteristik 
pekerjaan 

yaitu otonimi 
dianggap 
merupakan 

budaya 
western. 

JCM tidak 
sepenuhnya 
berlaku 

diluar 
western 
context.  

18 Viability of job 

characteristic
s model in a 
team 

environment: 
Prediction of 
job 

satisfaction 
and potential 
moderators. 

Hunter, 
(2006) 

Menguji Model 

Karakteristik 
Pekerjaan. 

541 responden, 

Confirmatory 
Factor 
Analysis, 

perusahaan 
dagang, jasa, 
dan manufaktur 

di Amerika 
Serikat dan 
Canada 

hasil peneli-

tiannya 
secara ke-
seluruhan 

mendukung 
JCM. 

 

19 Analysing the 
job 
characteristic
s model: new 

support from 
a cross-
section of 

Mengevaluasi 
JCM dalam 
lingkungan 
organisasi 

modern. 

2191 
responden, 
British 

Hasil analisis 
menunjukkan 
bahwa  
karakteristik 

pekerjaan  
berpengaruh 
terhadap 
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establishment
s. DeVaro et 

al., (2007) 

work 
outcomes 

dan hasil ini 
memberikan 
dukungan 

terhadap 
JCM Oldham 
dan 

Hackman  

20 Integrating 
motivational, 

social, and 
contextual 
work design 

features: A 
meta-analytic 
summary and 

theoretical 
extension of 
the work 

design 
literature. 
Humphrey et 

al., 2007. 

Review dan 
Meta Analysis 

677 artikel dan 
250 artikel 

empiris, review 
dan meta 
analysis.  

Hasil peneli-
tian menun-

jukkan 
lemahnya 
teori karak-

teristik pe-
kerjaan dan 
penelitian 

empiris 

Lemahnya 
dukungan 

terhadap 
JCM. 

21 Analisis 

Karakteristik 
Pekerjaan 
Agen 
Asuransi Jiwa 

Berdasarkan 
Model 
Karakteristik 

Pekerjaan 
Dari 
Hackman dan 

Oldham. 
Sondari 
(2008). 

persepsi agen 

asuransi atas 
karakteristik 
pekerjaan 
mereka 

berdasarkan 
model 
karakteristik 

pekerjaan 
Oldham dan 
Hackman dan 

keterkaitannya 
dengan 
turnover. 

100 responden, 

Penelitian 
deskriptif, 
perusahaan 
jasa, Bandung. 

Responden 

telah mem-
persepsikan 
pekerjaan 
mereka 

dengan baik 
dan juga 
sejalan 

dengan JCM 
Oldhan dan 
Hackman. 

Namun dite-
mukan tinggi-
nya turnover 

agen asuran-
si jiwa.  

Tingginya 

turnover 
meskipun 
persepsi 
karyawan 

terhadap 
dimensi 
karakteristik 

pekerjaan 
cukup baik, 
dan 

karyawan 
merasakan 
pengalaman 

psikologis 
kritisyang 
positif. 

22 The 
Measurement 

of Job 
Characteristics 
in Context to 

Indian Work 
Scenario. 
Suman dan 

Srivastava 
(2009) 

Mendesain 
instrumen 

untuk menyu-
sun JCM 
dalam konteks 

India 

240 responden, 
uji validitas, uji 

reliabilitas dan 
uji homogeni-
tas, perusaha-

an manufaktur 
di India 

Instrumen 
yang terdiri 

dari 20 item 
untuk mem-
bentuk model 

karakteristik 
pekerjaan 
sesuai 

dengan 
konteks India 
yang meliputi 
role ambi-

guity, role 
confict, role 
overload, role 

Ada 
perbedaan 

antara JCM 
tradisional 
dengan 

JCM di India 
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significance, 
job autonomy, 

monetary 
gain, dan 
career scope, 

hasil analisis 
menunjukkan 
instrument 

tersebut valid, 
reliabel, dan 
homogen. 

Ada korelasi 
setiap 
dimensi 

karakteristik 
pekerjaan 
dengan 

komitmen 
organisasi, 
kepuasan 

kerja, dan 
motivasi kerja 
 

23 Job 
characteristics, 
work attitudes 

and behaviors 
in a non-
western 

context: 
Distributive 
justice as a 

mediator. 
Elanain 
(2009). 

Menguji karak-
teristik peker-
jaan terhadap 

sikap dan peri-
laku kerja. 
Menguji 

distributive 
justice sebagai 
variabel 

moderator. 

350 responden, 
analisa regresi, 
perusahaan 

jasa, 
manufaktur, 
UAE. 

Hasil pene-
litian menun-
jukkan 
bahwa skill 
variety dan 

umpan balik 

berpengaruh 
positif terha-
dap sikap 

dan perilaku 
kerja. Namun 
identitas 
tugas (task 
identity), nilai 

penting tugas 
(task 
significance), 

dan otonomi 
(autonomy) 

tidak meme-
ngaruhi sikap 

dan perilaku 
kerja. 

Tiga 
dimensi 
dalam JCM 

yaitu 
identitas 
tugas (task 

identity), 

nilai penting 
tugas (task 

significance) 

dan otonomi 
(autonomy) 

tidak meme-
ngaruhi 
sikap dan 

perilaku 
kerja. 
 

24 Pengaruh 

Karakteristik 
Pekerjaan 
Terhadap 

Komitmen 
Organisasi 
Karyawan 

Tingkat 
Managerial 
Perusahaan 

menganalisis 

pengaruh 
karakteristik 
pekerjaan 

terhadap 
komitmen 
organisasi 

283 responden, 

regresi 
berganda, 
perusahaan 

konstruksi, 
Jawa Tengah. 

Hasil peneli-

tian menun-
jukkan 
karakteristik 

pekerjaan 
berpengaruh 
positif 

terhadap 
komitmen 
organisasi. 

Djastuti 

(2011), tidak 
mengguna-
kan variabel 

mediasi dan 
variabel 
moderasi 

dalam 
menganalisis 
hubungan 
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Jasa 
Konstruksi. 

Djastuti 
(2011). 

tersebut.  
 

25 Pengaruh 

desain peker-
jaan terhadap 
kepuasan 

kerja karya-
wan staff 
kantor wila-

yah PT. Bank 
Central Asia. 
Tbk (BCA) 

Surabaya 
dengan 
faktor-faktor 

ekstrinsik dan 
growth need 
strength se-

bagai variabel 
moderator. 
Indra (2011). 

Menguji 

pengaruh 
karakteristik 
pekerjaan 

terhadap 
kepuasan 
kerja dan GNS 

sebagai 
moderator. 

73 responden, 

regresi 
berganda, 
Surabaya. 

Karakteristik 

pekerjaan 
memenga-
ruhi kepuas-

an kerja, 
namun GNS 
dan faktor-

faktor eks-
trinsik dalam 
pengujian 

menunjukkan 
hasil yang 
tidak signi-

fikan sebagai 
variabel 
moderator. 

GNS dalam 

analisis 
menunjuk-
kan hasil 

yang tidak 
signifikan 
sebagai 

variabel 
moderator. 

26 Job 
Characteristic

s Model To 
Redesign 
Nursing Care 
Delivery 

System In 
General 
Surgical 

Units. Gabr 
dan 
Mohamed, 

(2012). 

Menguji 
dimensi 

karakteristik 
pekerjaan 
terhadap 
kepuasan 

kerja. 

52 responden, 
regresi ber-

ganda, perusa-
haan jasa.  

Hasil analisis 
tidak menun-

jukkan 
pengaruh 
dimensi 
karakteristik 

pekerjaan 
terhadap 
kepuasan 

kerja.  

Dimensi 
karakteristik 

pekerjaan 
tidak 
berpenga-
ruh 

terhadap 
kepuasan 
kerja. 

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber: Ebsco, Proquest, Emerald, 
http://garuda.dikti.go.id, Jurnal Bisnis dan Akuntansi 

 

Arah Penelitian JCM Saat Ini 

Arah penelitian JCM sampai saat ini adalah sebagai berikut: 

Antecedents/prediktor JCM  

Meskipun hanya ada sedikit penelitian empiris yang ditemukan 

peneliti tentang faktor-faktor yang memprediksi karakteristik peker-

jaan, namun ditemukan beberapa anteseden yang dapat diungkap di 

sini: (1) Ethical Leadership. Pimpinan yang memiliki komitmen etika 

http://garuda.dikti.go.id/
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yang kuat dan senantiasa mendemonstrasikan perilaku normatif secara 

etis, dapat memengaruhi dimensi karakteristik pekerjaan (Piccolo, 

Greenbaum, Den Hartog, dan Folger, 2010); (2) Core self-evaluation. 

Individu yang memiliki skor core self-evaluation yang tinggi akan 

menilai karakteristik pekerjaannya secara positif (Kittinger, Walker, 

Cope, dan Wuensch, 2009); (3) Integrated manufacturing. Moriones, 

Bello, dan Cerio (2010) menemukan bahwa integrated manufacturing 

secara positif memengaruhi karakteristik pekerjaan; (4) Karakteristik 

level pekerjaan juga memengaruhi karakteristik pekerjaan (Wright, 

1999). 

Dimensi Karakteristik Pekerjaan 

Dimensi-dimensi karakteristik pekerjaan terdiri dari: skill 
variety, task identity, task significance, autonomy, dan feedback. 

Hackman dan Oldham (1975) mengembangkan Survei karakteristik 

pekerjaan JDS untuk mengukur kelima karakteristik pekerjaan terse-

but. Berbagai kajian pun telah dilakukan untuk menguji JDS dan dite-

mukan ketidakkonsistenan.   

Fried dan Ferries (1986) menemukan inkonsistensi faktor 

struktur JDS dan mereka menyarankan agar usia, tingkat pendidikan 

dan jabatan responden dapat memengaruhi faktor struktur. Pierce dan 

Dunham (1978) mengungkapkan adanya interkorelasi antara JDS dan 

job characteristics inventory sehinggga menimbulkan pertanyaan 

apakah karakteristik-karakteristik ini harus diperlakukan sebagai 

dimensi-dimensi terpisah atau tidak.  

Hackman and Oldham (1975) dengan sengaja memasukkan 

beberapa skor item yang terbalik dengan alasan untuk mengurangi 

response bias. Idaszak dan Drasgow (1987) melakukan penelitian dan 

menemukan JDS yang direvisi, dan menyimpulkan bahwa item JDS 

yang baru secara substansial telah mengalami perbaikan dan mereka 

menyarankan supaya JDS revisi dapat digunakan dalam penelitian 

selanjutnya. Hasil penelitian Renn dan Swiercz (1993) mendukung  

JDS yang direvisi oleh Idaszak dan Drasgow (1987). 
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Kulik, Oldham, dan Langer (1988) melakukan kajian empiris 

dengan membandingkan JDS dengan JDS yang telah direvisi, dan 

mereka berpendapat bahwa rekomendasi Idaszak dan Drasgow (1987) 

terlalu prematur karena ditemukan beberapa keterbatasan. Boonzaaier 

dan Boonzaaier (1993) melakukan penelitian JDS di Afrika Selatan dan 

hasilnya mendukung JDS seperti dalam model JCM. Penelitian lain 

yang mendukung JDS adalah Vorster, Olckers, Buys, dan Schaap 

(2005).  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Suman dan Srivastava (2009). 

Di dalam kajiannya, mereka menyusun dimensi karakteristik pekerjaan 

baru yang sesuai dengan konteks India, terdiri dari: role ambiguity, 
role confict, role overload, role significance, job autonomy, monetary 
gain, dan career scope. 

 
Moderator Karakteristik Pekerjaan 

GNS adalah sebuah variabel moderator dalam JCM yang digam-

barkan sebagai variabel yang memengaruhi keterkaitan antara karak-

teristik pekerjaan dengan keadaan psikologis kritis, dan keterkaitan 

antara keadaan psikologis kritis dengan work outcomes. Namun ke-

beradaan GNS sebagai variabel moderator dalam model terus diper-

tanyakan. Umstot et al. (1976) menemukan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara pekerja yang memiliki kekuatan perasaan akan 

perlunya pertumbuhan yang tinggi dengan yang rendah dalam memo-

derasi keterkaitan JCM. Graen, Wall, dan Clegg (1981) dalam kajiannya 

menyimpulkan bahwa GNS tidak memoderasi hubungan antara karak-

teristik pekerjaan dan motivasi intrinsik. Novak dan Somerkamp (1982) 

menemukan bahwa GNS tidak memoderasi hubungan antara karakter-

istik pekerjaan dan kinerja, John, Xie, dan Fang (1992) menemukan 

tidak kuatnya GNS sebagai variabel moderator dalam JCM. Sedangkan 

Indra (2011) mengemukakan GNS tidak memberikan pengaruh sebagai 

moderator dalam keterkaitan karakteristik pekerjaan dengan kepuasan 

kerja. Lemahnya GNS sebagai variabel moderator diungkapkan juga 

dalam penelitian lain (e.g. Aldag, Barr, dan Brief 1981; O'Brien, 1982; 

O'Brien, 1986; Roberts dan Glick, 1981).  
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Bukti empiris yang lebih kuat ditunjukkan dalam empat meta 

analisis yang dilakukan Boonzaier, Ficker, dan Rust (2001); Fried dan 

Ferris (1987); Humphrey et al., (2008); Loher et al., (1985) terhadap 

pengaruh GNS sebagai moderator. Hasil analisis menunjukkan inkon-

sistensi dalam perannya memoderasi hubungan antara karakteristik 

pekerjaan dengan keadaan psikologis kritis, dan hubungan antara 

keadaan psikologis kritis dengan work outcomes. Hasil kajian Tiegs et 
al. (1992) memberikan dukungannya terhadap keempat meta analisis 

tersebut, dengan mengemukakan bahwa GNS gagal memoderasi 

keterkaitan antara dimensi karakteristik pekerjaan, keadaan psikologis 

kritis, dan work outcomes.  

Keterkaitan di antara karakteristik pekerjaan, keadaan psikologis 

kritis, dan outcomes telah mendapatkan dukungan secara luas. Namun, 

bertolak belakang dengan JCM, sejumlah literatur (misal: Boonzaier, 

Ficker, dan Rust, 2001; Fried dan Ferris, 1987; Humphrey et al., 2008; 

Loher et al., 1985) menyimpulkan bahwa dukungan empiris atas 

pengaruh GNS sebagai variabel pemoderasi sangat lemah dan tidak 

konsisten. Temuan-temuan tersebut telah memunculkan saran untuk 

mengeliminasi GNS sebagai variabel moderator dalam model JCM 

(Tiegs et al., 1992), atau reformulasi JCM (Graen, Scandura, dan  Graen, 

1986; Morgeson dan Campion, 2003; Ross 2005). 

Selain GNS sebagai variabel moderator dalam JCM, bebera 

peneliti memperhatikan juga variabel lain sebagai variabel moderator. 

Di antaranya gender dan lokasi keluarga (Liu, Norcio, dan Yang, 2012), 

Enterprise Resource Planning (Morris dan Venkatesh, 2010), jenjang 

karir (Menguc dan Bhuian, 2005), life functioning (Boonzaier, 2001), 

komitmen organisasi (Bhuian dan Menguc, 2002), waktu (Jacko, 2004).  

 

Dampak Karasteristik Pekerjaan terhadap Variabel Lain 

Selain kajian-kajian seperti yang telah dikemukakan di atas, 

kajian lain juga memperhatikan dampak karakteristik pekerjaan terha-

dap variabel di luar model. Misalnya Hughes, Galinsky, dan Morris 

(1992) melihat keterkaitan antara karakteristik pekerjaan terhadap 

kualitas pernikahan. Jansen, Kerkstra, Saad, dan Zee (1996) meng-
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analisis keterkaitan karakteristik pekerjaan dengan  burnout, Ugale and 

Ghatule (2011) mengkaji tentang keterkaitan karakteristik pekerjaan 

dengan stres, Judeh (2012) menguji keterkaitan karakteristik pekerjaan 

dengan self-efficacy, Kittinger et al., (2009) tentang pengaruh karak-

teristik pekerjaan terhadap komitmen afektif. 

 

Culture (Budaya) 

Pengantar 

Pada tahun 1960an sampai tahun 1970an, culture belum menda-

pat perhatian dalam perilaku organisasi (Barret dan Bass, 1976).  

Namun, era globalisasi di mana saling ketergantungan secara ekonomi 

antarnegara (mengalirnya arus barang dan jasa, modal, manusia), telah 

menjadi fenomena yang mendorong perhatian besar tehadap Culture. 

Sebagian besar teori perilaku organisasi telah dikembangkan dan diuji 

atas dasar „western sample‟, tanpa mempertimbangkan cakupan yang 

lebih luas, di mana menurut Robbins (2007), konstruk-konstruk teori 

tersebut mempunyai cultural bias yang melekat.  

Erez dan Early (1993) menjelaskan bahwa teori perilaku organi-

sasi western dalam beberapa kasus tidak aplikatif pada eastern context.  
Robbins (2007) mengemukakan bahwa budaya nasional mempunyai 

dampak yang lebih besar pada karyawan daripada budaya organisasi, 

sehingga budaya nasional harus diperhitungkan jika mau membuat 

prediksi yang tepat mengenai perilaku organisasi pada negara-negara 

yang berlainan. Karena menurut Hall dan Hall (1987), dan Schein 

(1992) masyarakat dan budaya yang berbeda memiliki perspektif dan 

orientasi yang berbeda mengenai perhatian dan pendekatan mereka 

terhadap masa lalu, sekarang, dan masa depan. 

 
Definisi Culture 

Definisi Culture menurut Hofstede adalah sebagai berikut:   

“It is the collective programming of the mind that distinguishes 
the members of one group or category of people from another” 
(Hofstede, 2001, pp. 9). 
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Kultur mengandung ukuran, pedoman, dan petunjuk bagi kehi-

dupan manusia, yaitu norma dan nilai dan menjadi standar berin-

teraksi, dibangun oleh manusia dari generasi ke generasi melalui proses 

yang panjang. Nilai dan norma terlembagakan dalam kehidupan 

masyarakat, dipelihara dan dihormati sebagai pedoman dan kaidah 

bertingkah laku.  

Terdapat empat konsep yang merupakan manifestasi kultural 

yang tercermin dari adanya simbol (bahasa, cara berpakaian dan simbol 

status), tokoh pahlawan (orang yang menjadi model dari tingkah laku), 

ritual (aktivitas-aktivitas budaya), dan nilai-nilai (Hofstede, 2001). 

Berikut ini akan dijelaskan tentang ritual dan nilai-nilai. 

Ritual (Hofstede, 2001) 

Ritual merupakan aktivitas kolektif, secara teknis mengada-ada 
di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tetapi, dalam 
kultur, aktivitas ini memiliki fungsi sosial yang dianggap 
penting dan harus mereka lakukan demi kultur bersangkutan.  

Nilai-nilai (Hofstede, 2001) 

Nilai-nilai merupakan manifestasi konsep kultur yang paling 
berpengaruh terhadap sikap seseorang dalam merespon suatu 
stimulus. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai merupakan ke-
cenderungan umum untuk memilih suatu hal atau keadaan 
dibandingkan dengan hal atau keadaan lainnya.  

Pengaruh nilai-nilai yang diperoleh individu yang berasal dari 
kulturnya terhadap perilaku individu tergambar pula pada 
perilaku manusia pada ruang lingkup yang lebih luas, yaitu 
sebagai tenaga kerja dalam organisasi. 

 
Dimensi Culture Hofstede 

Satu hal yang sangat mengesankan dari studi Hofstede adalah 

melibatkan 116,000 kuesioner dengan 60,000 responden di 40 negara 

dalam penelitian (Hofstede, 2001). Alasan digunakannya model 

Culture Hofstede dalam penelitian ini adalah karena konsep Culture 
Hofstede merupakan konsep yang terkemuka yang secara luas telah 

digunakan oleh banyak peneliti di berbagai bidang, di antaranya 
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psikologi, sosiolagi, pemasaran dan manajemen (Meekanon, 2002; 

Sondergaard, 1994; Steenkamp, 1999). 

Berdasarkan analisis faktor, Hofstede (1980) secara empiris 

menemukan ada lima dimensi program mental, yaitu: 

 Jarak Kekuasaan (power distance) 

Menjelaskan sejauh mana seseorang yang merupakan anggota 

yang tidak memiliki kekuasaan dari sebuah institusi dan organisasi 

dalam sebuah negara, mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan 

didistribusikan secara tidak sama. Pada negara yang memiliki power 
distance yang tinggi, masyarakat menerima hubungan kekuasaan yang 

lebih autokratik, dan keputusan akan dibuat terpusat. Sementara itu 

budaya dengan power distance yang rendah cenderung untuk melihat 

persamaan di antara orang dan lebih fokus kepada status yang dicapai 

daripada yang disandang oleh seseorang, dan dalam hirarki organisasi 

cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan kosultatif.  

 Individualisme dan Kolektivisme (Individualism and Collectivism) 

Individualisme merupakan kelompok masyarakat di mana ikatan 

antar individu longgar. Sedangkan kolektivisme merupakan hal 

sebaliknya di mana ikatan antar individu sangat kuat. Hofstede (1980) 

mengemukakan bahwa dalam masyarakat individualis, organisasi 

memberikan kebebasan dan otonomi kepada individu. Sebaliknya, 

untuk masyarakat kolektivis, mereka lebih memperhatikan kepenting-

an kelompok dan perhatian yang lebih satu sama lain.  

 Maskulinitas dan Feminitas (Masculinity and feministy) 

Sebuah kelompok masyarakat dikatakan maskulin ketika peran 

emosional gender secara jelas terlihat, seperti pria seharusnya asertif, 

tangguh, dan berfokus pada kesuksesan material, dan wanita seharus-

nya rendah hati, sabar, dan berfokus pada kualitas hidup. Sedangkan 

kelompok masyarakat dikatakan feminin apabila peran emosional 

gender tidak jelas, seperti pria maupun wanita seharusnya rendah hati, 

sabar, dan berfokus pada kualitas hidup. 
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 Penghindaran Ketidakpastian (Uncertainty avoidance) 

Sejauhmana seseorang yang merupakan anggota dari budaya 

tertentu yang merasa terancam oleh situasi ambigu atau situasi yang 

tidak diketahui. Penghindaran ketidakpastian dalam organisasi berke-

naan dengan kenyataan bahwa organisasi menghadapi ketidakpastian 

di masa depan dan mempertimbangkan bagaimana seharusnya beraksi 

menghadapi hal tersebut. Untuk dapat menghindari ketidakpastian di 

dalam organisasi, sistem monitoring digunakan untuk memonitor 

proses dalam organisasi. Untuk organisasi yang budaya ketidakpastian-

nya rendah, cenderung menggunakan sistem monitoring yang 

sederhana, sementara organisasi yang memiliki budaya penghindaran 

ketidakpastian yang tinggi, akan menerapkan sistem monitoring yang 

kompleks dan ketat. 

 Orientasi Masa Depan dan Masa Kini (Long-term and Short-term 
Orientation) 

Long-term orientation mengembangkan hal-hal yang berorien-

tasi pada masa depan, sedangkan short-term orientation mengembang-

kan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu dan masa kini. Budaya 

yang berorientasi jangka panjang cenderung memiliki nilai kehati-hati-

an, keuletan, ketekunan, menghormati tradisi, memenuhi tanggung 

jawab sosial, menjaga kehormatan orang lain.  

 

Timor Leste: Sebuah Konteks Kultural 

Mengelola sumber daya manusia memerlukan suatu pemahaman 

lingkungan kultural: pola kepercayaan umum masyarakat, asumsi, 

nilai-nilai, dan norma perilaku. Pemahaman ini sangat fundamental 

karena lingkungan kultural berpengaruh terhadap budaya kerja 

pegawai dan praktik-praktik sumber daya manusia. Berikut ini akan 

dipaparkan lingkungan kultural masyarakat Timor Leste. 

Masyarakat Timor Leste sebagian besar meyakini kepercayaan 

animisme. Perbedaan tipe budaya yang ada di Timor Leste dapat 
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diklasifikasikan menurut tiga elemen utama animisme (Constantino, 

2012), yakni: 

 Na‟I Tasi/Dewa Laut: percaya terhadap laut dan habitatnya; 
 
 Na‟I Raiklaran/Dewa Bumi: kepercayaan terhadap bumi dan 

sumberdaya alam seperti batu, gunung, tanah, pohon; 
 
 Na‟I Lalehan/Dewa Langit: percaya terhadap langit dan 

komponennya seperti planet, matahari, bulan dan bintang. 
Ketiga elemen prinsipal ini merupakan ciptaan dari aman 
maromak (Pencipta). 

 
 

Ketiga elemen tersebut di atas merupakan elemen utama 

keyakinan yang mengarahkan lisan (tradisi) dalam rangka untuk saling 

menghormati di antara anggota masyarakat dan menciptakan harmoni 

sosial.  

 
Uma Lulik (rumah sakral/keramat/suci) 

Uma lulik biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik 

keluarga induk dalam suku/klan. Uma lulik merupakan tempat dise-

lenggarakan sejumlah ritual. Setiap uma lulik menyelenggarakan ritual 

berdasarkan kepercayaan mereka kepada ketiga elemen yang sudah 

disebutkan di atas. Uma lulik juga dianggap sakral, sebagai tempat 

tinggal para leluhur dan merupakan sumber norma perilaku yang 

ditetapkan oleh para leluhur dalam menata hubungan antar sesama 

manusia, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan 

Tuhan.  

 
Norma Perilaku antara Sesama Manusia 

1. Hubungan antara yang muda dan yang lebih tua: yang lebih muda 

berkewajiban untuk mendengarkan, patuh dan hormat terhadap 

orang yang lebih tua baik dalam sikap maupun tindakan. Sebalik-

nya orang lebih tua harus memiliki perilaku yang patut diteladani; 
 
2. Hubungan antara anak dengan orang tuanya: anak patuh pada 

kedua orang tuanya dan sebaliknya orang tua memiliki kewajiban 

untuk membimbing anak-anaknya; 
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3. Anak harus berbakti kepada orang tua dan keluarga; 
 
4. Hubungan antara suami-istri: suami merupakan pengambil kepu-

tusan dan berkewajiban untuk bekerja keras mencari nafkah dan 

melindungi istri serta anak-anaknya, sementara istri menjalankan 

peran mengurusi kehidupan rumah tangga. 
 

Dalam kehidupan nyata masyarakat sehari-hari, interaksi antara 

individu dengan individu, keluarga, dan masyarakat, dituntun oleh 

norma tersebut untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan. 

Setiap norma yang dilanggar baik oleh individu maupun keluarga, akan 

mendapatkan hukuman dari para leluhur.  

 
Fetosan-umane (keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai 

pria) 

Sistem fetosan-umane mengatur berbagai aspek kehidupan ke-

uarga yang terdiri dari lia moris dam lia mate. Lia moris menyangkut 

aspek pertunangan, perkawinan, dan aspek lain yang berhubungan 

dengan pertunangan dan perkawinan. Sedangkan lia mate menyangkut 

kematian dan pemakaman.  

Lia Moris 

Praktik perkawinan lia moris dalam sistem fetosan-umane dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga sistem berikut: 

1. Sistem kaben tama (kawin masuk), sistem yang mana suami tidak 

memberikan barlake (mas kawin) kepada istri; 
 
2. Sistem kaben sai (kawin keluar), sistem yang mana suami mem-

berikan mas kawin kepada istri; 
 
3. Sistem campuran, sistem yang mana ketika suami dan istri yang 

berasal dari tradisi sistem yang berbeda menikah, dalam hal ini 

kedua belah pihak yang berbeda sistem melakukan diskusi untuk 

mencapai kesepakatan baru. 
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Lia Mate 

Lia mate berkenaan dengan upacara terkait kematian dan 

pemakaman dan acara-acara terkait yang juga mengharuskan kontri-

busi dari fetosan dan umane. 

 
Norma Sosial Fetosan-umane 

Sistem fetosan-umane mendorong solidaritas melalui keterikatan 

relasi antara keluarga mempelai pria dan wanita. Sebagai contoh, 

sistem barlake sebagai sebuah pedoman perkawinan antara suami dan 

isteri sehingga mereka akan menikah sekali seumur hidup. Sistem 

barlake menetapkan moral dan aturan sosial yang kuat yang mendo-

rong saling menghormati dan komitmen antara suami dan istri dan 

didukung oleh keluarga kedua belah pihak.  

Sistem fetosan-umane membentuk hubungan yang erat antara 

generasi ke generasi berikutnya. Pertukaran barang melalui sistem 

barlake dihargai oleh kedua keluarga mempelai dari generasi ke 

generasi berikutnya. Fetosan-umane juga mendorong kerjasama antara 

kelompok-kelompok keluarga untuk bekerja sama dalam aktivitas 

sosial seperti membangun uma lulik, kapel, dan juga saling membantu 

dalam menyelesaikan pekerjaan pertanian. Oleh sebab itu, di dalamnya  

terdapat sikap loyal dari setiap anggota sebagai satu kesatuan dari 

keluarga. 

Berdasarkan uraian tentang sistem fetosan-umane, terlihat 

bahwa masyarakat Timor Leste hidup dalam sistem keluarga besar 

(extended family system), di mana anggota keluarga dari masing-

masing keluarga yang disatukan oleh mempelai wanita dan pria 

memiliki tanggung jawab untuk perduli satu sama lain dan saling 

menjaga satu sama lain. Kekerabatan seperti ini akan terus berlangsung 

ke generasi berikutnya. 

 
Barlake (mas kawin) 

Sistem barlake menunjukkan bagaimana keluarga saling berbagi 

sumber daya baik secara finansial maupun natura berupa ternak dan 
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barang-barang lainnya. Oleh karena itu sistem barlake membentuk 

sistem dukungan sosial (social support system) antara keluarga (suami, 

isteri, anak, dan saudara dari kedua belah pihak).  

 
Tara-bandu 

Tara-bandu merupakan tradisi melarang praktik-praktik pertani-

an atau sosial yang berbahaya seperti penebangan pohon, pembakaran 

lahan, melarang konflik antara masyarakat di daerah tertentu, melalui 

upacara yang dilakukan di muka publik. 

 
Lia nain (tetua adat) 

Dalam budaya Timor Leste dikenal lia nain. Lia nain adalah 

merupakan penjaga tradisi leluhur dan hukum, sehingga memegang 

otoritas dan legitimasi untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa. 

Lia nain memiliki kedalaman pengetahuan tentang aturan dan hukum 

yang telah ditetapkan oleh para leluhur, oleh karena itu lia nain 

memiliki kompetensi untuk berbicara tentang aturan dan hukum 

tersebut. Jika sengketa terjadi di dalam keluarga atau di antara keluarga 

fetosan-umane, lia nain akan bekerja melalui tradisi yang mengatur 

fetosan dan umane. Jika sengketa melibatkan keluarga yang tidak 

berhubungan (di luar sistem fetosan-umane), lia nain akan duduk 

bersama dengan kepala keluarga mereka yang terlibat (pelaku dan 

korban) untuk menegosiasikan solusi untuk masalah yang terjadi. 

Setiap keluarga atau anggota keluarga yang terlibat dalam perselisihan 

harus mematuhi dan mengikuti solusi yang ditawarkan oleh lia nain. 

Kebudayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi 

telah membentuk nilai-nilai yang mengarahkan pola sikap dan perilaku 

sehari-hari masyarakat Timor Leste sampai saat ini. Nilai-nilai masya-

rakat Timor Leste diuraikan di bawah ini (USAID, 2010): 

1. Konsep keluarga. Hidup dalam sistem keluarga besar 
(extended family system), setiap orang memerlakukan orang 
lain seperti keluarga sendiri; 

 
2. Mengatakan yang sebenarnya (jujur);  
3. Interpersonal trust. Memercayai dan mau bertindak atas 

perkataan, tindakan, dan keputusan yang diambil orang 
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lain. Salah satu jenis interpersonal trust yang sering terlihat 
dalam organisasi adalah kepercayaan hirarkis (hierarchical 
trust), yang berfokus pada hubungan atasan-bawahan;   

4. Keinginan untuk bercampur baur (willingness to associate),  
a. Bekerja sama itu membawa manfaat 
b. Berpartisipasi itu baik 
c. Kesulitan dan masalah lebih baik diselesaikan dalam grup.  

5. Konsep otoritas (the concept of authority), 
a. Pimpinan itu dihormati  
b. Tidak sewenang-wenang 
c. Hukuman atas tindakan yang buruk atau salah.  

6. Memercayai gaib dan keberuntungan (magic dan luck);  
7. Keinginan mengambil resiko dan inovasi rendah;  
8. Bekerja. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa sebe-

rapa keras mereka bekerja, mereka tidak akan pernah 
mencapai apa yang mereka inginkan;  

9. Kemajuan personal (personal advancement), berdasarkan 
pada kontak sosial atau keluarga daripada persiapan, ke-
mampuan dan prestasi personal. Misal, atasan akan memro-
mosikan pegawai yang sudah dikenal dengan baik sehingga 
hampir mustahil untuk maju tanpa memiliki kontak. 

 

Pemahaman Keluarga 

Pembagian peran dan posisi suami istri dalam kehidupan 

berumah tangga begitu kental dianut dalam masyarakat Timor Leste. 

Suami merupakan kepala keluarga yang berhak mengatur, mengambil 

keputusan, bahkan mendominasi anggota keluarga lainnya, sedangkan 

istri mengurusi dan melayani keluarga. Suami memiliki kewajiban 

memberi nafkah dan menjadi penopang perekonomian keluarga.  

 
Struktur Sosial 

Masyarakat Timor Leste adalah masyarakat dengan sistem 

patrilineal. Dalam sistem tersebut, semua anggota garis keturunan 

mengacu pada nenek moyang yang sama. Kelompok orang ini mem-

bentuk uma kain (kelompok keturunan), dimana laki-laki tertua 

biasanya mengepalai sebuah uma kain. Beberapa uma kain membentuk 

sebuah uma lulik/uma lisan (rumah sakral/suci). Semua anggota uma 
lulik masih merupakan garis keturunan yang mengacu pada nenek 

moyang yang sama meskipun silsilah mereka sudah agak sulit untuk 

dilacak (Ospina dan Hohe, 2001).  
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Gambar 2.6  
Struktur Sosial 

 

Dalam struktur sosial tersebut, ada yang namanya katuas (tetua) 

yang akan bercerita dan mengajarkan kepada anak-anak mereka 

pengetahuan dan kode perilaku klan. Oleh sebab itu, saat anak-anak 

tersebut beranjak dewasa, mereka akan tahu bagaimana berperilaku, 

mengetahui dan menerima posisi mereka dalam kehidupan sosial 

masyarakat (Morris, 2003). 

Tabel 2.2  
Pembagian Kekuasaan dalam Struktur Sosial 

Struktur Sosial Pemegang Kekuasaan 

Entitas Deskripsi Jabatan Tipe Kekuasaan 

Uma 
Lulik 

menggunakan 

sistem kepang-
katan kerajaan Liurai (raja), Dato Pemegang kekuasaan politik 

     

(Berkomunikasi dengan leluhur, 

mengatur dan memerintah seluruh 
anggota, Menghadiri semua 
aktivitas ritual) 

   Lia nain 
1.Penjaga aturan hukum dan 

tradisi leluhur 
     2. Mediator Konflik 

     
3. Memiliki kekuasaan pada level 

rendah 
   Kuku nain Pemegang kekuasaan ritual 

    Deputi/ pembantu Pembantu liurai atau kuku nain 

Uma 
Kain 

sistem "extended 
family" 

chefe (kepala) 
Uma kain 

Otorotis moral dari "extended 
family". 

Keluarga 

sistem "extended 
family" Kepala keluarga   

Ospina dan Hohe, 2001: Struktur Kekuasaan Tradisional 

Uma 

Lulik 

Uma Kain 

Keluarga 
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Struktur sosial dan pembagian kekuasaan seperti yang telah 

digambarkan di atas tetap dipertahankan sampai saat ini. 

 

Penelitian-penelitian Dimensi Kultural dan JCM 

JCM Hackman dan Oldham menunjukkan bagaimana kinerja, 

kepuasan kerja, dan motivasi intrinsik dapat ditingkatkan dengan 

pendekatan dimensi-dimensi karakteristik pekerjaan. Namun, JCM 

Hackman dan Oldham (1980) lahir dari masyarakat yang nilai budaya-

nya menjunjung tinggi individualisme dan jarak kekuasaan yang 

rendah. JCM Hackman dan Oldham (1980) tidak menjelaskan bagai-

mana mendesain dimensi-dimensi karakteristik pekerjaan pada ling-

kungan dengan culture yang berbeda.  

Secara terpisah, beberapa dimensi karakteristik pekerjaan telah 

diteliti kaitannya dengan dimensi culture. Misalnya, Iyengar dan 

Lepper (1999) dan Yamaguchi, Gelfand, Ohashi, dan Zemba (2005) 

mengemukakan bahwasanya otonomi sangat terkait dengan budaya 

individualisme dan jarak kekuasaan yang rendah. Otonomi dapat 

memungkinkan individu memiliki kebebasan untuk memilih (freedom 
of choice) dan kesempatan untuk menentukan prosedur dan penggu-

naan beragam keterampilan dalam penyelesaian pekerjaannya. Hal ini 

akan dapat memengaruhi work outcomes, yang menurut Chua dan 

Iyengar, (2006); Chirkov, Ryan, Kim, dan Kaplan, (2003), kesempatan 

untuk memuaskan nilai ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab 

individual, kontrol, dan perasaan akan arti pentingnya tugas.  

Penelitian di India, negara dengan budaya jarak kekuasaan tinggi 

dan kolektivisme, pekerja lebih rendah tingkat kepuasannya ketika 

diberdayakan dibandingkan dengan pekerja yang diarahkan dan 

dituntun dalam pekerjaannya. Sebaliknya yang terjadi di Amerika 

Serikat di mana pekerja memiliki kepuasan yang tinggi atas pekerja-

annya jika diberi otonomi yang tinggi (Robert, Probst, Martocchio, 

Drasgow, dan Lawler, 2000). Ditambahkan lagi, Ross (2005) menguta-

rakan bahwa para pekerja di Mauritius menganggap otonomi merupa-

kan western culture, sedangkan pekerja di Uni Emira Arab meng-
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anggap otonomi mengakibatkan pekerja bekeja tanpa arah (Elanain, 

2009).  

Feedback adalah salah satu dimensi pekerjaan yang juga telah 

mendapat perhatian para peneliti. Kebutuhan karyawan untuk 

mengontrol pekerjaan sendiri, dan feedback dibutuhkan oleh karya-

wan untuk mengetahui gambaran jelas atas hasil pekerjaannya. Dengan 

demikian karyawan akan memiliki pengetahuan yang lebih baik atas 

hasil pekerjaannya. Feedback lebih lazim digunakan pada masyarakat 

dengan nilai individualisme yang tinggi daripada kolektivisme. 

Penelitian Matsumoto (2004), menunjukkan bahwa pekerja 

Amerika yang bekerja pada perusahaan di Jepang komplain tentang 

tidak mendapatkan feedback dari supervisor atau manajer mereka. 

Lebih lanjut dijelaskan, kenapa para manajer Jepang tidak memberikan 

feedback yang cukup seperti yang dilakukan di Amerika? Lebih lanjut 

Matsumoto (2004) menjelaskan bahwa di Jepang, dengan kuatnya 

pendekatan atas kolektivisme, harmoni kelompok memiliki nilai yang 

tinggi. Sehingga, memberikan feedback kepada individu dalam kelom-

pok bisa merusak harmoni kelompok. Jika anggota kelompok diakui 

lebih baik dari anggota yang lain, maka harmoni kelompok dalam 

resiko, dan mungkin anggota tersebut tidak diterima lagi dalam 

kelompoknya karena dianggap tidak sama lagi dengan anggota yang 

lain. Earley (1997) menjelaskan bahwa dalam budaya kolektivisme, 

feedback yang negatif menyebabkan pekerja tersebut “kehilangan 

muka”, yang pada gilirannya berimplikasi negatif pada sense of 
belongingness dan perasaan menjadi bagian dari kelompok. Para 

manajer pada budaya kolektifisme tipikalnya sering memberikan 

feedback bukan pada saat peristiwa terjadi, tetapi pada saat mereka 

mengira waktunya tepat, dan secara informal.  

Ross (2005), menyimpulkan bahwa model karakteristik pekerjaan 

Hackman dan Oldham tidak secara keseluruhan cocok apabila diterap-

kan di non-western context, dan menyarankan untuk memperhatikan 

faktor budaya dalam mendesain pekerjaan. Hasil penelitian lainnya, 

karakteristik pekerjaan intrinsik kurang erat kaitannya dengan kepuas-

an kerja pada negara-negara miskin (Adigun dan Stephenson, 1992; 
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Kanungo, 1990), pada negara-negara dengan nilai budaya kolektivisme 

(Diener dan Diener, 1995), dan pada negara-negara dengan jarak 

kekuasaan tinggi (Earley dan Stubblebine, 1989; Eylon dan Au, 1999). 

Menurut Diener, Oishi, dan Lucas (2003), Culture secara signifikan 

memengaruhi kepuasan kerja.  

Proses globalisasi menciptakan peluang terjadinya transfer 

praktik manajemen, termasuk desain pekerjaan, terhadap lintas negara 

dan lintas budaya. Berdasar kajian literatur yang telah dilakukan, 

penelitian ini akan menguji culture sebagai variabel moderator dalam 

menjelaskan keterkaitan antara dimensi karakteristik pekerjaan, keada-

an psikologis kritis, dan work outcomes. Timor Leste merupakan 

negara yang memiliki nilai budaya yang relatif sama dengan negara-

negara di kawasan ASEAN yaitu kolektivisme, high uncertainty 
avoidance dan jarak kekuasaan yang tinggi (Maisenbacher, 2007), 

sehingga tepat kiranya penulis memilih negara tersebut untuk menguji 

model JCM Hackman dan Oldham.  

 

Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pikir Teoritis 

Dalam penelitian ini, model yang diuji adalah JCM. Maka 

hipotesis yang digunakan mengikuti hipotesis standar dalam JCM. JCM 

didasarkan pada cara pekerja memandang dimensi spesifik dari 

pekerjaan mereka (Hackman dan Oldham, 1980). Variabel-variabel ini 

dikonseptualisasikan sebagai dimensi-dimensi karakteristik pekerjaan. 

Jika pekerjaan mengandung cukup keanekaragaman keterampilan (skill 
variety), identitas tugas (task identitiy), signifikansi tugas (task 
significance) terdapat dalam suatu pekerjaan, maka individu yang 

melaksanakan pekerjaan itu akan mengalami perasaan arti penting 

pekerjaan (meaningful). Selanjutnya, otonomi (autonomy) akan men-

dorong perasaan tanggung jawab pada pelaksana pekerjaan, dan umpan 

balik (feedback) memberikan pengetahuan tentang hasil pekerjaan 

yang dilaksanakan oleh pekerja. Semakin besar ketiga kondisi ini ada 

dalam suatu pekerjaan, maka semakin besar motivasi, kinerja dan  

kepuasan kerja (Hackman dan Oldham, 1980). 
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Berdasarkan uraian di atas, hipotesis pertama dan kedua dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

dimensi karakteristik pekerjaan dengan Critical 
psychological states;  

Hipotesis 1a: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

skill variety, task identity, task significance 

dengan Experienced meaningfulness;.  

Hipotesis 1b: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

autonomy dengan Experienced Responsibility;  

Hipotesis 1c: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

feedback dengan Knowledge of work result.  

 
Di dalam model JCM, kondisi psikologis kritis yang dialami oleh 

pegawai akan berdampak kepada outcomes. Outcomes berkenaan 

dengan perasaan pegawai yang diperoleh dari melaksanakan pekerjaan, 

yang terdiri dari general satisfaction, internal work motivation, dan 
growth satisfaction. Experienced meaningfulness, experienced 
responsibility dan knowledge of work result yang tinggi akan menye-

babkan outcomes lebih positif. Oleh karena itu, pegawai akan memiliki 

motivasi yang tinggi, memiliki kepuasan yang tinggi terhadap peker-

jaannya, dan penyelesaian pekerjaannya akan lebih efektif. 

Hipotesis 2 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

critical psychological states dengan Outcomes; 

Hipotesis 2a1: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
Experienced meaningfulness dengan general 
satisfaction;  

Hipotesis 2a2: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
Experienced meaningfulness dengan internal 
work motivation;  
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Hipotesis 2a3: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
Experienced meaningfulness dengan growth 
satisfaction;  

Hipotesis 2b1: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

experienced responsibility dengan general 
satisfaction; 

Hipotesis 2b2: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

experienced responsibility dengan internal 
work motivation; 

Hipotesis 2b3: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

experienced responsibility dengan growth 
satisfaction; 

Hipotesis 2c1: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

knowledge of work result  dengan general 
satisfaction; 

Hipotesis 2c2: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
knowledge of work result dengan ginternal 
work motivation; 

Hipotesis 2c3: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
knowledge of work result dengan growth 
satisfaction. 

 

Model JCM menjelaskan bahwa dimensi pekerjaan memiliki 

keterkaitan yang positif terhadap critical psychological states dan 

outcomes. Namun demikian, tidak semua orang termotivasi dengan 

pekerjaan yang memiliki motivasi tinggi, dan juga tingkat motivasi 

yang disebabkan oleh variasi pekerjaan yang sama terhadap orang yang 

berbeda. Hackman dan Oldham (1980) mengakui perbedaan individual 

ini, sehingga memasukkan GNS untuk memoderasi keterkaitan antara 

dimensi pekerjaan, critical psychological dan outcomes. 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ketiga dan keempat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Hipotesis 3: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara dimensi karakteristik pekerjaan 

dengan Critical psychological states; 

Hipotesis 3a: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara skill variety, task identity, task 
significance dengan Experienced meaningful-
ness; 

Hipotesis 3b: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara autonomy dengan Experienced 
Responsibility;  

Hipotesis 3c: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara feedback dengan Knowledge of 
work result;  

Hipotesis 4: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara critical psychological states 
dengan outcomes; 

Hipotesis 4a1: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara Experienced meaningfulness 
dengan general satisfaction; 

Hipotesis 4a2: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara Experienced meaningfulness 
dengan internal work motivation; 

Hipotesis 4a3: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara Experienced meaningfulness 
dengan growth satisfaction; 

Hipotesis 4b1: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara experienced responsibility dengan 

general satisfaction; 

Hipotesis 4b2: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara experienced responsibility dengan 

internal work motivation; 
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Hipotesis 4b3: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara experienced responsibility dengan 

growth satisfaction; 

Hipotesis 4c1: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara knowledge of work result dengan 

general satisfaction; 

Hipotesis 4c2: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara knowledge of work result dengan 

internal work motivation; 

Hipotesis 4c3: GNS memiliki peran moderator dalam keter-

kaitan antara knowledge of work result dengan 

growth satisfaction. 

 
Berikut ini akan disajikan kerangka pemikiran teoritis penelitian, 

seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.1. 
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