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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian Hanif et al., (2015) bertujuan mengetahui hubungan antara 

evaluasi diri dan iklim psikologis dengan keterikatan karyawan, dan apakah 

keterikatan karyawan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi. Dalam situasi yang kompetitif ini, keterlibatan karyawan semakin 

melibatkan minat para akademisi dan praktisi. Banyak peneliti menganggap 

keterlibatan karyawan sebagai elemen penting pada sumber daya manusia agar 

dapat mengatasi ketidak pastian dalam kondisi bisnis. Penelitian ini dilakukan 

pada 260 pekerja di sektor perbankan Pakistan 

Gambar 2.1 

Peran keterikatan karyawan dalam hasil yang berhubungan dengan kerja 
 

 

 

 

 

 Sumber: Hanif et al., (2015) 

Penelitian Field dan Buitendach (2011) bertujuan untuk menentukan 

hubungan antara kebahagiaan, keterlibatan kerja dan komitmen organisasi.  

penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 123 anggota staf pendukung dari 

lembaga pendidikan tinggi di Afrika Selatan. 
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Gambar 2.2 
Kebahagiaan, keterikatan kerja dan komitmen organisasi di sebuah institusi 

pendidikan tinggi di Afrika Selatan 

 

 

 

 

Sumber: Field and Buitendach (2011) 

Penelitian Kumar et al., (2014) memberikan wawasan tentang bagaimana 

peran yang dimainkan oleh keterikatan karyawan dalam hubungannya dengan 

kinerja pekerjaan dan komitmen organisasi. Selama dua dekade terakhir, 

keterlibatan karyawan menjadi konstruksi manajerial yang sangat populer. 

Organisasi menggunakan alat keterlibatan yang berbeda agar tetap kompetitif dan 

meningkatkan kinerja. Penelitian ini dilakukan kepada 245 karyawan yang bekerja 

di bank swasta dan bank umun yang beroperasi di Kairo, Mesir. 

Gambar 2.3 

Dampak keterikatan karyawan terhadap prestasi kerja dan komitmen organisasi di 

Sektor Perbankan Mesir 

 

 

 

 

 Sumber : Kumar et al., (2014) 

Penelitian Paek et al., (2015), bertujuan mengetahui hubungan antara 

modal psikologis terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi dengan 

adanya keterikatan karyawan yang memediasi efek modal psikologis pada 
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kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan sampel 

karyawan dari 15 hotel bintang lima di Seoul, Korea Selatan. hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa keterlibatan kerja sebagai prediktor semangat karyawan yang 

diwakili oleh kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Pekerjaan di sektor rumah 

sakit mengharuskan karyawan dengan kreativitas untuk membuat gagasan baru 

tentang proses kerja, metode, layanan, dan produk. 

Gambar 2.4 

Pengaruh modal psikologis pada keterikatan karyawan dan semangat kerja 

karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Paek et al., (2015) 

Penelitian Agyemang and Ofei (2013), ini menyelidiki hubugan antara 

keterikatan karyawan dan komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak seratus lima (105) orang karyawan dari tiga organisasi publik 

dan tiga organisasi swasta dengan karakteristik analog di Accra Metropolis, 

Ghana. Temuan dari penelitian ini menunjukkan perlunya organisasi untuk 

menyediakan karyawan sesuai dengan yang diperlukan yang memiliki keterikatan 

karyawan yang baik  akan cenderung menginspirasi karyawan untuk secara aktif 

mengekspresikan dan menginvestasikan diri mereka secara emosional, kognitif, 

dan fisik dalam kinerja peran mereka. 
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Gambar 2.5 

Keterikatan kerja karyawan dan komitmen organisasi: studi banding organisasi 

sektor swasta dan publik di Ghana 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Agyemang and Ofei (2013) 

 

Penelitian Geldenhuys et al., (2014) meneliti hubungan antara makna 

psikologis, keterikatan kerja dan komitmen organisasi dan untuk menguji 

kemungkinan efek mediasi keterikatan kerja pada hubungan antara makna 

psikologis dan komitmen organisasi. Pendekatan kuantitatif dengan cara 

pengumpulan data dengan desain survei cross-sectional. Karyawan dengan jumlah  

415 di Gauteng, Afrika Selatan dijadikan objek penelitian ini. Hasilnya 

menegaskan hubungan positif antara makna psikologis, keterikatan kerja dan 

komitmen organisasi. 

Gambar 2.6 

Pekerjaan yang berarti, keterlibatan kerja dan komitmen organisasi 

 

 

 

 

Sumber: Geldenhuys et al., (2014) 

Penelitian Alam (2017), bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara 

dua dimensi keterikatan karyawan (keterlibatan pekerjaan dan keterlibatan 

organisasi) dan tiga dimensi komitmen organisasi (komitmen afektif; komitmen 

normatif dan komitmen berkelanjutan). Sebanyak 138 eksekutif muda yang 
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bekerja di sektor swasta telah mengambil bagian dalam survei selama Agustus-

September 2017 di Bangladesh. 

Gambar 2.7 

Pengaruh keterikatan karyawan terhadap komitmen organisasi di bidang privat 

Bangladesh 

 

 

 

 

 

  

`Sumber: Alam (2017) 

 

Penelitian Albdour dan Altarawneh (2014) bertujuan menyelidiki 

hubungan antara dua pengukuran keterikatan karyawan (keterikatan pekerjaan dan 

organisasi) dan 3 pengukuran komitmen organisasi afektif (emosional); komitmen 

berkelanjutan (pemeliharaan); dan komitmen normatif di perbankan Yordania. 

Sampling non-probabilitas khususnya kuota dan convenience sampling menjadi 

teknik yang digunakan dalam kajian ini. Kuesioner dikelola sendiri dan 

didistribusikan kepada 336 karyawan bank di Yordania. Hasilnya yaitu karyawan 

yang memiliki keterikatan pekerjaan yang tinggi dan keterikatan organisasi akan 

memiliki komitmen afektif dan komitmen normatif yang tinggi. 

 

Gambar 2.8 

Keterikatan karyawan dan komitmen organisasi di Jordan 

 

 

 

  

Sumber: Albdour dan Altarawneh (2014) 

 

Penelitian Andjarsari et al., (2013), menguji secara empiris dari pengaruh 

pembelajaran organisasi terhadap komitmen organisasi, inovasi, dan kepuasan 

Keterikatan karyawan Komitmen Organisasi 
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kerja usaha kecil dan menengah (UKM) dalam program tanggung jawab sosial di 

PT Telkom Regional V Jawa Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran organisasi secara langsung memiliki efek positif pada komitmen 

organisasi dan inovasi. Namun, itu memiliki efek negatif terhadap kepuasan kerja. 

Gambar: 2.9 

Pengaruh pembelajaran organisasi terhadap komitmen organisasi, inovasi dan 

kepuasan kerja PT Telkom Regional V, Jawa Timur, Indonesia 

 

 

 

 

 

Sumber: Andjarsari et al., (2013) 

Salarian et al., (2015), menyelidiki hubungan antara komitmen organisasi 

dan pembelajaran organisasi. Populasi statistik terdiri dari 167 karyawan yang 

memiliki setidaknya gelar sarjana, sampel yang di gunakan sebanyak 115 

karyawan yang dipilih secara acak di Direktorat Jenderal Pelabuhan dan Maritim 

Provinsi Mazandaran. Temuan memperlihatkan ada hubungan yang signifikan 

antara komponen komitmen organisasi dan pembelajaran organisasi. 

Gambar 2.10 

Komitmen organisasi dan hubungannya dengan pembelajaran organisasi 

Direktorat Jenderal Pelabuhan dan Maritim Provinsi Mazandaran 

 

 

  

Sumber: Salarian et al., (2015) 
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Penelitian Ahmad dan Awang (2013) ini bertujuan untuk menentukan 

hubungan antara pembelajaran organisasi dan komitmen organisasi pada guru 

senior di sekolah dasar umum. Responden yang digunakan pada penelitian ini 

adalah 107 guru senior sekolah dasar negeri yang menghadiri program intensif 

tiga tahun sarjana dalam manajemen pendidikan di Malaysia. Hasil temuannya 

yakni ada hubungan signifikan antara pembelajaran organisasi dan komitmen 

organisasi kecuali untuk elemen struktur organisasi. 

Gambar 2.11 

Organisasi pembelajaran dan komitmen organisasi di Sekolah Dasar 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Ahmad dan Awang (2013) 

 

Penelitian Kalyar et al., (2012) ini bertujuan menganalisis hubungan antara 

pembelajaran organisasi dan komitmen organisasi. Pembelajaran adalah elemen 

kunci yang dibutuhkan oleh semua organisasi yang ingin mengembangkan dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif dalam ekonomi pengetahuan yang baru. 

Sampel terdiri dari seratus tujuh puluh tujuh (177) karyawan dari 3 organisasi 

manufaktur di Pakistan. Hasil menunjukkan bahwa untuk mengimbangi 

perubahan lingkungan, organisasi harus tetap fleksibel dan meningkatkan 

komitmen karyawan mereka melalui pembelajaran organisasi dalam memperoleh 

dan mempertahankan keunggulan kompetitif untuk memastikan pertumbuhan dan 

profitabilitas dalam jangka panjang. 
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Gambar 2.12 

Pembelajaran organisasi dan komitmen organisasi: Studi korelasional dalam 

konteks manufaktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Kalyar et al., (2012) 

Usefi et al., (2013), menggunakan metode simple random sampling dan 

tabel morgan, 105 peserta dipilih sebagai sampel penelitian ini. Hasilnya yaitu 

pembelajaran dan komitmen organisasi memiliki keterikatan. Peneliti ini 

menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran organisasi mempengaruhi komitmen 

organisasi secara langsung atau tidak langsung. Semua organisasi mencoba 

memanfaatkan peluang yang disediakan melalui pembelajaran organisasi 

termasuk memperoleh, mensimulasikan dan mendistribusikan pengetahuan dalam 

meningkatkan kinerja dan komitmen staf. 

Gambar 2.13 

Hubungan antara pembelajaran organisasi dan komitmen organisasi dalam 

Organisasi Olahraga 

 

 

 

 

  

Sumber: Usefi et al., (2013) 

 

Penelitian McGuire dan McLaren (2008) ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap komitmen karyawan. Ini mengeksplorasi 
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bagaimana kondisi lingkungan kerja yang sangat baik mampu mempengaruhi 

kesejahteraan karyawan yang akhirnya dapat menghasilkan tingkat komitmen 

karyawan yang lebih tinggi. Penelitian ini dilakukan kepada 64 karyawan pusat 

informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk lebih meningkatkan komitmen 

karyawan organisasi harus menagani masalah lingkungan kerja, selain menangani 

masalah lingkungan kerja karyawan organisasi perlu mempertimbangkan ukuran 

kesejahteraan karyawan. 

Gambar 2.14 

Dampak lingkungan fisik pada komitmen karyawan di pusat informasi dengan 

peran mediasi kesejahteraan karyawan 

 

 

 

 

Sumber: McGuire & McLaren (2008) 

Penelitian Pitaloka & Sofia (2014) ini bertujuan melihat bagaimana 

lingkungan kerja menyebabkan kepuasan kerja dan komitmen organisasi auditor 

internal, dan bagaimana kepuasan kerja, komitmen organisasi berdampak pada 

perilaku kewargaan organisasi auditor internal. Penelitian ini menggunakan 

sekitar 162 kuesioner survei yang didistribusikan secara langsung dan email 

kepada auditor internal di Industri Telekomunikasi Indonesia. Temuan 

menunjukkan kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara signifikan 

mempengaruhi perilaku karyawan organisasi. Lingkungan kerja yang aman 

mengarah pada kepuasan kerja dan komitmen organisasi sehingga mendorong 

auditor internal untuk menunjukkan perilaku warga organisasi dalam mencapai 

tujuan organisasi. 
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Gambar 2.15 

Pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi pada OCB 

Auditor Internal 

 

 

 

 

Sumber: Pitaloka & Sofia (2014) 

Penelitian Danish et al., (2013) menggunakan 355 kuisioner yang di 

sebarkan kepada karyawan jasa di Lahore, Pakistan untuk melihat pengaruh 

dukungan organisasi terhadap lingkungan kerja dan komitmen organisasi. Temuan 

penelitian ini mengungkapkan bahwa lingkungan kerja memiliki hubungan yang 

signifikan dan positif terhadap komitmen organisasi, sedangkan tidak ditemukan 

hubungan signifikan antara persepsi dukungan organisasi dan komitmen 

organisasi.  

Gambar 2.16 

Pengaruh dukungan organisasi persepsi dan lingkungan kerja pada komitmen 

organisasi; memediasi peran pemantauan diri  

 

 

 

 

 

Sumber: Danish et al.,(2013) 

Penelitian Ushie et al.,(2015) menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap 

komitmen organisasi dalam industri agro di Cross River State, Nigeria. Objeknya 

adalah peserta dari dua agro industri besar di negara bagian dengan jumlah sampel 
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sebanyak seribu seratus sembilan puluh empat (1194) responden dipilih secara 

sengaja untuk penelitian. Temuan mengungkapkan bahwa lingkungan kerja 

diibaratkan aliran komunikasi yang konsisten, beban kerja yang dapat dikelola, 

ketersediaan listrik, dan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang diketahui 

secara positif terkait dengan komitmen karyawan dan kinerja. Studi ini 

merekomendasikan manajemen industri berbasis agro di Cross River State lebih 

baik membangun dan menciptakan lingkungan kerja yang baik di organisasi 

mereka sehingga dapat meningkatkan komitmen, kesejahteraan, kinerja dan 

produktivitas karyawan. 

Gambar 2.17 

Lingkungan kerja dan komitmen karyawan dalam Industri Berbasis Agro di 

Negara Bagian Lintas Sungai, Nigeria 

 

 

 

Sumber: Ushie et al.,(2015) 

Penelitian Okeoghene dan Aina (2016) melakukan kajian hubungan 

lingkungan kerja dengan komitmen organisasi di antara staf di perpustakaan 

akademik. Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 272 staf perpustakaan 

dari 10 lembaga tersier di negara bagian Lagos, Nigeria. Temuan penelitian 

mengungkapkan bahwa fitur lingkungan kerja yang ada di perpustakaan akademik 

adalah fakta bahwa orang-orang di perpustakaan menaruh banyak perhatian untuk 

menyelesaikan pekerjaan dan mereka mengikuti aturan yang ditetapkan dalam 

melakukan pekerjaan mereka, itu juga menunjukkan bahwa di antara indikator 

lingkungan kerja, fitur lingkungan kerja yang berlaku di perpustakaan akademik 

berorientasi pada tugas. 
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Gambar 2.18 

Lingkungan kerja dan komitmen organisasi staf di Perpustakaan Akademis di 

Lagos State, Nigeria 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Okeoghene dan Aina (2016) 

 

Penelitian Rohail et al., (2017) untuk menilai efek lingkungan kerja dan 

keterlibatan pada komitmen organisasi perawat di rumah sakit umum Lahore, 

Pakistan. Desain penelitian cross-sectional digunakan dalam penelitian ini. Self-

administered questionnaire didistribusikan ke 200 perawat melalui sampling acak. 

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan hubungan positif yang signifikan 

antara lingkungan kerja dan komitmen organisasional perawat atau antara 

keterlibatan dan komitmen organisasional perawat. 

 

Gambar 2.19 

Pengaruh lingkungan kerja dan keterikatan terhadap komitmen organisasi perawat 

di Rumah Sakit Umum Lahore, Pakistan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rohail et al., (2017) 

 

 

 

2.2 Definisi Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi bisa didefinisikan sebagai kesediaan karyawan untuk 

melakukan upaya yang lebih besar untuk organisasinya, keinginan kuat untuk 
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tetap berada di organisasi mereka, menerima tujuan dan sebagai rasa dari 

kewajiban karyawan untuk tetap bekerja bersama organisasi mereka. Perasaan 

inilah hasil dari tekanan normatif pengalaman karyawan (Field & Buitendach, 

2011). Komitmen organisasi juga didefinisikan kemampuan seseorang dalam 

mengidentifikasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuannya.(Ogyemang & 

Ofey, 2013). 

Komitmen organisasi adalah sejauh mana karyawan mengidentifikasi 

sebuah organisasi tertentu dan tujuanya dan ingin tetap mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi tersebut, dapat dikatakan bahwa komitmen 

organisasi sebagai perasaan seseorang sehubungan dengan melanjutkan 

keterkaitannya dengan organisasi, penerimaan nilai dan tujuan organisasi, dan 

kesediaan untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan nilai tersebut 

(Okeoghene dan Aina, 2016). Komitmen karyawan merupakan hal yang sangat 

penting bagi keberhasilan organisasi karena mempengaruhi variabel-variabel 

utama yang terkait dengan karyawan seperti absensi karyawan, produktivitas 

rendah, moral rendah, pergantian tenaga kerja dan kecenderungan kearah negatif 

lainnya (Ushie et al., 2015). 

Komitmen organisasi adalah kombinasi dari tiga komponen yaitu 

komitmen afektif, berkelanjutan dan normatif. Dalam komitmen afektif, karyawan 

menjadi terikat secara emosional dengan organisasi, sedangkan, dalam komitmen 

berkelanjutan, karyawan tetap menjadi bagian dari organisasi karena biaya terkait 

meninggalkan organisasi. Dalam komitmen normatif, karyawan menganggap tetap 

tinggal dan bertahan di sebuah organisasi adalah kewajiban jadi karyawan dengan 
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komitmen tinggi bekerja dengan baik dibandingkan dengan karyawan yang 

kurang berkomitmen (Danish et al., 2013). 

Komitmen Organisasi didefinisikan sebagai rasa identitas dan 

ketergantungan individu pada organisasi dan tingkat di mana karyawan 

mengidentifikasi organisasi dan tujuannya serta ingin mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi tersebut (Pitaloka dan Sofia, 2014). Komitmen 

organisasi sering berbeda karena karyawan mengakui tujuan dan standar 

organisasi, kecenderungan untuk menggunakan tekad substansial atas nama 

organisasi dan ingin menjaga keterikatan mereka dengan organisasi (Kalyar et al., 

2012). 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Pembelajaran Organisasi dan Komitmen 

Organisasi 

Pembelajaran organisasi didefinisikan sebagai satu kumpulan tindakan 

organisasi yang meliputi akuisisi pengetahuan, mendistribusikan dan menafsirkan 

informasi, serta memori yang memiliki efek sadar atau tidak sadar pada perubahan 

organisasi yang positif di mana organisasi menghasilkan, melengkapi dan 

mengatur pengetahuan, menormalkan aktivitas mereka berdasarkan itu dan 

membuatnya menjadi budaya mereka sendiri (Salarian et al., 2015). Pembelajaran 

organisasi sebagai kemampuan perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan 

kinerjanya berdasarkan pengalaman dan membayangkan kemampuan ini sebagai 

kemampuan untuk memperoleh dan mengeksploitasi pengetahuan secara diam-

diam dan eksplisit (Salarian et al., 2015). 
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Studi sebelumnya Andjarsari et al., (2013), Salarian et al., (2015), Ahmad 

& Awang (2013), Kalyar et al.,(2012) dan Usefi et al., (2013) menunjukkan 

komitmen organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh pembelajaran oraganisasi. 

2.3.2 Hubungan antara Keterikan Karyawan dan Komitmen Organisasi 

Keterikatan karyawan didefinisikan sebagai keadaan pemenuhan motivasi 

efektif yang persisten dan positif. Karyawan yang terikat sangat antusias dan 

energik tentang pekerjaan mereka dan diri mereka sepenuhnya berada di 

dalamnya sehingga mereka tidak merasakan waktu terus berlalu ketika mereka 

sedang bekerja (Field & Buitendach, 2011). Keterikatan karyawan mencerminkan 

semakin pentingnya modal manusia dan keterlibatan psikologis karyawan dalam 

bisnis. Bisnis tidak punya pilihan selain menghasilkan lebih banyak output dengan 

input karyawan yang lebih sedikit dalam upaya untuk melakukannya, perusahaan 

tidak hanya perlu melibatkan tubuh fisik, tetapi juga pikiran mental dan jiwa 

bawaan setiap karyawan (Dajani, 2015) 

Penelitian sebelumnya Agyemang & Ofei (2013), Hanif et al., (2015), 

Field & Buitendach (2011) dan Dajani (2015) melaporkan bahwa komitmen 

organisasi dipengaruhi oleh keterkaitan karyawan. Karyawan yang terikat pun 

melakukan upaya yang lebih besar untuk bekerja keras, kemungkinan akan 

melampaui jumlah tugas yang dibutuhkan dan diharapkan dari pekerjaan mereka.  

2.3.3 Hubungan antara Lingkungan Kerja dan Komitmen Organisasi 

Setiap organisasi percaya bahwa semakin bahagia karyawan akan semakin 

menyenangkan pelanggan. Lingkungan kerja dalam penelitian ini adalah ruang 

kerja dan fasilitas penunjang yang dapat di gunakan karyawan untuk 
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H2 

H3 

H1 

menyelesaikan pekerjaan perusahaan yang diberikan kepada nya (Pitaloka & 

Sofia, 2014). 

Sejumlah penelitian McGuire & McLaren (2008), Pitaloka & Sofia (2014), 

Danish et al.,(2013), Ushie et al.,(2015) dan Okeoghene dan Aina (2016) 

menunjukkan komitmen organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan 

kerja.  

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model ini dibuat berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang dikutip dari 

berbagai penelitian tedahulu, yaitu sebagai berikut:  

Gambar 2.20 
Model Penelitian Pengaruh Pembelajaran Organisasi, Keterikatan  Karyawan dan 

Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi pada Karyawan di Rumah Sakit 

Swasta di Kota Batam 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hanaysha (2016) 

Berdasarkan model penelitia pada Gambar 2.20, Maka perumusan 

hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H1 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara pembelajaran organisasi dan 

komitmen organisasi 

Pembelajaran 

Organisasi 

Keterikatan 
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H2 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara keterikatan karyawan dan 

komitmen organisasi 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara lingkungan kerja dan 

komitmen organisasi 
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