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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari Abdallah et al., (2017) ini bertujuan untuk menyelidiki 

hubungan timbal balik antara tiga variabel yaitu keterlibatan pekerjaan, kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi. Dengan demikian, model struktural dikembangkan 

untuk menggambarkan interaksi di antara variabel ini dan mengeksplorasi efek 

kepuasan kerja pada hubungan antara keterlibatan pekerjaan dan komitmen 

organisasi. Survei berbasis kuesioner dirancang untuk menguji model penelitian 

tersebut yang dikumpulkan dari 315 karyawan yang bekerja di bank yang 

beroperasi di ibu kota Yordania, Amman. Hasilnya menunjukkan bahwa 

keterlibatan pekerjaan dan kepuasan kerja mempengaruhi secara positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi.  

Gambar 2.1 

An Integrated Model of Job Involvement, Job Satisfaction and Organizational 
Commitment: A Structural Analysis in Jordan’s Banking Sector 

 
Sumber: Abdallah et al., (2017) 

 

Penelitian Oludeyi (2015) ini meneliti hubungan lingkungan kerja terhadap 

komitmen organisasi pada karyawan dan dosen di universitas negeri di Nigeria. 

Sistem pendidikan di Afrika menghadapi tantangan dalam penyediaan tenaga 
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kerja yang sangat terampil yang mampu memajukan sektor pendidikan disana. 

Penelitian empiris yang membahas komitmen karyawan dalam organisasi semakin 

berkembang demi perbaikan sektor pendidikan di Nigeria. Makalah ini mengkaji 

konsep, teori, dan literatur empiris untuk mengungkap bidang-bidang baru untuk 

penelitian masa depan tentang kepuasan kerja dan keterlibatan kerja karyawa 

terhadap komitmen organisasi dari staf di lingkungan kampus. Penelitian ini 

penting untuk peningkatan komitmen organisasi dari staf pengajar yang akan 

meningkatkan kualitas pendidikan.  

Gambar 2.2 

A Review of Literature Onwork Environment and Work Commitment: implication 
for Future Research in Citadels of Learning 

Sumber: Oludeyi (2015) 

Ekmekçi (2011) meneliti pengaruh dari variabel keterlibatan kerja terhadap 

komitmen organisasi. Penelitian ini dilakukan di Turki dengan menyebarkan 

kuesioner kepada karyawan dari dua perusahaan multinasional. Secara teoritis, 

penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara keterlibatan 

karyawan dengan komitmen organisasional. Untuk tujuan itu, survei dilakukan di 

antara karyawan yang bekerja di dua perusahaan multinasional di Turki. Data 

dikumpulkan dari 210 kuesioner yang dianalisis kemudian dievaluasi. Dalam 

analisis, terlihat bahwa keterlibatan karyawan di Turki memiliki efek pada 

komitmen organisasi mereka. Faktor demografis diperiksa di hal dampaknya pada 

hubungan antara keterlibatan pekerjaan karyawan dan komitmen organisasi.  

Lingkungan Kerja Komitmen Organisasi 

Guido Tamara Simanjuntak, Pengaruh Lingkungan Kerja, Keterlibatan, Kepuasan Kerja dan Kompensasi terhadap 
Komitmen Organisasi pada Karyawan Perusahaan Manufaktur di Batam, 2018 
UIB Respository©2018



10 

 

Gambar 2.3 

A study on Involvement and Commitment of employees in Turkey 

Sumber: Ekmekçi (2011) 

Kim dan Shin (2015) menganalisa bagaimana pengaruh lingkungan kerja 

yang berteknologi tinggi terhadap komitmen organisasi pada karyawan. Data 

dikumpulkan melalui survei kuesioner dari 147 responden yang dipilih secara acak 

dari tujuh perusahaan jasa keuangan global di Seoul, Korea Selatan. Ketiga jenis 

pengaturan kerja cerdas (bekerja di rumah, kantor seluler, dan pusat kecerdasan) 

dimanfaatkan. Kami menemukan bahwa tidak ada yang spesifik karakteristik 

lingkungan smartwork (presenteeism, kompleksitas IT, risiko keamanan, 

interdependensi tugas) secara signifikan terkait dengan komitmen organisasi. 

Bertentangan dengan harapan, ditemukan bahwa emosi negatif dan stres karyawan 

mengenai kompleksitas teknologi IC dan risiko keamanan TI dapat menginspirasi 

perilaku inovatif  karyawan. 

Gambar 2.4 

The Effect of Smartwork Environment on Organizational Commitment and 
Innovative Behavior in the Global Financial Service Industry 

Sumber: Kim dan Shin (2015) 

Penelitian dari Nguyen et al. (2014) ini mengeksplorasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi variabel komitmen organisasi. Organisasi berbasis komitmen 

percaya bahwa komitmen organisasi dari karyawan memberikan kontribusi yang 
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besar terhadap stabilitas tenaga kerja dan layanan pelanggan yang lebih baik, 

sehingga meningkatkan kinerja bisnis. Studi ini mengeksplorasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi komitmen organisasi karyawan di bank di Ho Chi Minh City, kota 

komersial terbesar di Vietnam. Sebuah survei kuantitatif dari 201 staf perbankan 

di 11 bank di kota ini, yang dipilih sesuai dengan metode convenience sampling, 

mengkonfirmasi dampak dari serangkaian praktik manajerial sumber daya 

manusia berkinerja tinggi pada komitmen organisasi karyawan. Penelitian ini juga 

menunjukkan kepuasan kerja sebagai jalur untuk menjembatani dengan komitmen 

organisasi.  

Gambar 2.5 

Factors Affecting Employees’ Organizational Commitment–A Study of Banking 
Staff in Ho Chi Minh City, Vietnam 

 
Sumber: Nguyen et al. (2014) 

Penelitian Abdullah dan Ramay (2012) ini bertujuan untuk memeriksa 

hubungan faktor-faktor seperti lingkungan kerja, keamanan kerja, kepuasan 

terhadap kompensasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dengan 
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komitmen organisasi karyawan, yang bekerja di sektor perbankan Pakistan. 

Disebarkan sebanyak 215 tanggapan untuk survei berbasis kuesioner yang 

dikumpulkan dari karyawan manajerial dan non-manajerial, dan dianalisis dengan 

SPSS. Analisis menunjukkan korelasi positif antara variabel dependen dan 

independen. Hubungan antara keamanan kerja dan komitmen organisasi adalah 

yang paling signifikan, menunjukkan bahwa pekerjaan yang aman dapat 

menghasilkan tingkat komitmen yang lebih tinggi. Lingkungan kerja juga 

memiliki hubungan yang signifikan dengan komitmen organisasi, menunjukkan 

bahwa pekerjaan yang sehat dan ramah lingkungan dapat meningkatkan komitmen 

karyawan terhadap pekerjaan dan organisasinya. Kepuasan gaji dan partisipasi 

dalam pengambilan keputusan memiliki korelasi yang rendah dengan komitmen 

organisasi. Usia dan masa jabatan sepertinya mempengaruhi komitmen karyawan, 

dengan lebih komitmen tinggi.. 

Gambar 2.6 

Antecedents of Organizational Commitment: A Study of Banking Sector of 
Pakistan 

 
 

Sumber: Abdullah dan Ramay (2012) 
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Penelitian Miller (2012) ini mengambil pendekatan baru dari penelitian 

yang ada tentang pemberian tip untuk melihat hubungan antara pemberian tip 

sebagai metode kompensasi karyawan dan komitmen terhadap organisasinya. Data 

dikumpulkan dari 1,362 karyawan layanan makanan. Temuan mendukung bahwa 

kompensasi karyawan melalui tips memang berpengaruh pada komitmen 

organisasi dari karyawan. 

Gambar 2.7 

Compensating Restaurant Employee through Tips: An Antecedent for 
Organizational Commitment 

Sumber: Miller (2012) 

Penelitian dari Nawab dan Bhatti (2011) ini bertujuan untuk membangun 

pemahaman mengenai dampak kompensasi karyawan dan kepuasan kerja 

karyawan terhadap komitmen organisasi karyawan di antara para dosen 

universitas di Pakistan. Meningkatkan komitmen organisasi di antara anggota 

fakultas adalah elemen penting karena pada akhirnya akan menghasilkan 

komitmen karyawan yang lebih tinggi, meningkatkan retensi karyawan dan akan 

berkinerja lebih baik. Dengan mengidentifikasi dampak kompensasi karyawan di 

sektor pendidikan akan membantu organisasi untuk menumbuhkan komitmen 

organisasi dan meningkatkan tingkat kepuasan karyawan di antara anggota 

fakultas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan tindakan bagi 

tenaga administrasi universitas untuk menghasilkan praktik yang memungkinkan 

mempertahankan tenaga pengajar berkualitas tetap berada di universitas tersebut. 
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Gambar 2.8 

Influence of Employee Compensation on Organizational Commitment and Job 
Satisfaction: A Case Study of Educational Sector of Pakistan 

 

Sumber: Nawab dan Bhatti (2011) 

  

Khan et al., (2011) meneliti pengaruh variabel keterlibatan kerja terhadap 

komitmen organisasi pada karyawan. Keterlibatan kerja merupakan salah satu alat 

paling efektif yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas karyawan 

meningkatkan partisipasi dan komitmen karyawan. Penelitian ini menyoroti 

pengaruh keterlibatan pekerjaan pada tiga jenis komitmen yaitu komitmen afektif, 

komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif. Data dikumpulkan melalui 

kuesioner dari 211 karyawan dari 11 organisasi yang berbeda dan analisis 

mengungkapkan bahwa keterlibatan pekerjaan telah dampak positif pada tingkat 

komitmen organisasi karyawan. 

Gambar 2.9 

Job Involvement as Predictor of Employee Commitment: Evidence from Pakistan 

Sumber: Khan et al., (2011) 

Berg (2011) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

hubungan yang mungkin antara motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan dua 
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bentuk komitmen: komitmen pekerjaan dan komitmen berorganisasi. Dua bentuk 

komitmen ini dapat dipisahkan dalam tiga jenis komitmen: afektif, normatif, dan 

berkelanjutan. Komitmen karyawan adalah elemen penting untuk meningkatkan 

kinerja pekerjaan. Sebuah prediktor penting dari komitmen jenis ini adalah 

motivasi, yang memotivasi karyawan untuk menghabiskan waktu dan energi 

dalam organisasi. Karena fakta ini, ada minat yang meningkat memahami 

hubungan antara motivasi dan komitmen. Meskipun banyak penelitian tentang 

subyek motivasi dan komitmen, hubungan antara berbagai bentuk motivasi dan 

fokus komitmen yang berbeda jarang diselidiki. 

Gambar 2.10 

Exploring Possible Relationships between Motivation and Commitment 

Sumber: Berg (2011) 

Penelitian selanjutnya dari Danish et al., (2013) ini menyelidiki pengaruh 

dari dukungan organisasi yang dirasakan dan lingkungan kerja pada komitmen 

organisasi dalam perusahaan yang bergerak disektor jasa di Lahore, Pakistan. 

Survei swadaya dilakukan untuk pengumpulan tanggapan dari karyawan yang 

bekerja di sektor jasa. Total 680 kuesioner didistribusikan di antara karyawan dan 

ada 355 kuesioner diisi dengan penuh yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
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Gambar 2.11 

The Impact of Motivation on Employee’s Commitment: Evidence from Public and 
Private Sector of Pakistan 

Sumber: Danish et al., (2013) 

 

Penelitian dari Azeem (2010) ini menyelidiki sifat hubungan faktor 

demografi (usia dan masa kerja) dan kepuasan kerja aspek dengan komitmen 

organisasi. Penelitian ini juga berusaha untuk menentukan dampak dari faktor 

demografi dan aspek kepuasan pada pekerjaan terhadap komitmen organisasi. 

Sampel terdiri dari 128 karyawan dari industri jasa yang dipilih secara acak. 

Karyawan diberi kuesioner Job Descriptive Index (JDI) dan Komitmen Organisasi 

kuesioner (OCQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi berada di sisi moderat.  

Gambar 2.12 

Job Satisfaction and Organizational Commitment among Employees in the 
Sultanate of Oman 

Sumber: Azeem (2010) 
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Tujuan dari penelitian Mohammed dan Eleswed (2013) ini adalah untuk 

menguji 1) hubungan antara kepuasan kerja dan organisasi komitmen; 2) dampak 

dari variabel kunci demografi pada kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

dalam sebuah lembaga keuangan swasta di Kerajaan Bahrain. Terdapat 156 

responden yang berpartisipasi secara aktif dalam penelitian ini. Hasil 

mengungkapkan hubungan positif antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Gambar 2.13 

Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Correlational Study in 
Bahrain 

 
Sumber: Mohammed dan Eleswed (2013) 

 

Tujuan penelitian dari Malik et al. (2010) adalah untuk menentukan 

dampak kepuasan guru terhadap pekerjaan dimensi pada komitmen organisasi 

yang dirasakan di universitas negeri di Pakistan. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengeksplorasi sejauh mana guru-guru ini berkomitmen untuk universitas 

mereka dan puas dengan dimensi berbeda untuk pekerjaan mereka. Desain 

penelitian deskriptif berbasis survei digunakan. Studi dilakukan pada dosen yang 

mengajar di dua universitas sektor publik Pakistan. Sekitar 650 kuesioner survei 

berhasil didistribusikan dengan menggunakan beragam mode komunikasi seperti 

email, secara langsung dan pos. Beberapa tindak lanjut menghasilkan 331 

kuesioner yang dapat digunakan secara statistik. Analisis regresi bertahap dan satu 

sampel t-tes digunakan untuk mengkonfirmasi hipotesis penelitian. 
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Gambar 2.14 

Job Satisfaction and Organizational Commitment of University Teachers in 
Public Sector of Pakistan 

 
Sumber: Malik et al. (2010) 

 

Penelitian dari Iqbal et al., (2013) ini bertujuan untuk meneliti hubungan 

antara motivasi, keterlibatan karyawan dan kompensasi terhadap komitmen 

karyawan. Motivasi karyawan adalah masalah utama dalam organisasi saat ini. 

Studi kami berfokus untuk mencari tahu hubungan motivasi dan komitmen 

karyawan. Dua jumlah hipotesis yang disurvei dalam penelitian ini memiliki dua 

jumlah tujuan penelitian. Populasi statistik dalam penelitian ini meliputi karyawan 

sektor perbankan dari antaranya 45 karyawan dipilih secara acak sebagai 

kelompok sampel. Data dikumpulkan menurut standar daftar pertanyaan. Untuk 

analisis data, koefisien korelasi digunakan SPSS.  

Gambar 2.15 

Role of Employee Motivation on Employee’s Commitment in the Context of 
Banking Sector 

 
Sumber: Iqbal et al., (2013) 
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kerja yang tinggi dianggap sebagai aset paling penting bagi organisasi apa pun 

yang berfungsi sebagai kunci untuk peningkatan kualitas dan produktivitas. 

Penelitian dari Mohsan et al., (2011) ini berusaha untuk menemukan hubungan 

antara tiga perilaku karyawan yang terkait dengan karyawan yaitu motivasi, 

komitmen dan keterlibatan pekerjaan. Penelitian ini dilakukan pada karyawan di 

sektor perbankan di Pakistan. 400 personil perbankan dipilih secara acak dan 

tanggapan dicari dari mereka dengan menggunakan kuesioner. Dari total 400 

kuesioner yang didistribusikan, 305 diterima kembali dan 285 yang dianggap valid 

dan kemudian dianalisis menggunakan SPSS 16. Hubungan antara motivasi 

dengan komitmen organisasi diketahui signifikan positif, demikian pula hubungan 

antara keterlibatan dan komitmen organisasi ditemukan satu sama lain.  

Gambar 2.16 

Are Employee Motivation, Commitment and Job Involvement Inter-related: 
Evidence from Banking Sector of Pakistan 

 
Sumber: Mohsan et al., (2011) 

 

Penelitian dari Danish dan Munir (2011) ini merupakan upaya untuk 

meneliti bagaimana peluang kerja yang lebih baik, keterlibatan pekerjaan, 

lingkungan kerja, dan insentif menciptakan dan mempengaruhi komitmen 

karyawan terhadap organisasi. Untuk mengidentifikasi strategi yang mungkin 

dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Sejumlah penelitian 
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telah dilakukan untuk mengeksplorasi motivasi para karyawan dari beberapa 

dekade terakhir. Sebanyak 277 kuesioner dibagikan, dan 200 survei yang lengkap 

diterima untuk dilakukan analisis data. Hasil penelitian mengkonfirmasi adanya 

korelasi positif yang kuat di antara variabel dan memiliki dampak positif pada 

komitmen karyawan. Penelitian ini memberikan saran yang konstruktif kepada 

direktur dan manajer SDM untuk mengubah motivasi karyawan menjadi 

komitmen karyawan. Penelitian ini juga memberikan arahan dan saran masa depan 

untuk pembuat kebijakan di bidang SDM. 

Gambar 2.17 

The Impact of Motivation on Employee’s Commitment: Evidence from Public and 
Private Sector of Pakistan 

 
Sumber:  Danish dan Munir (2011) 

Akpan (2013) melakukan penelitian yang bertjuan untuk mengetahui 

sejauh mana keamanan kerja dan kepuasan kerja memprediksikan komitmen 

organisasi dari para dosen di Cross River State, Nigeria. Kontribusi relatif dari 

masing-masing dua variabel independen terhadap prediksi juga diselidiki. Desain 
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survei diadopsi dan sampel penelitian terdiri dari 290 dosen yang dipilih dari 2 

universitas menggunakan teknik purposive sampling. Dua hipotesis memandu 

penelitian. Instrumen untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner yang 

terstruktur. Data dianalisis menggunakan regresi berganda dan t-test. Dua variabel 

independen memberikan kontribusi relatif yang signifikan terhadap komitmen 

organisasi para dosen. Berdasarkan temuan ini direkomendasikan bahwa 

pemerintah dan manajemen universitas harus meningkatkan strategi motivasi yang 

ada untuk memastikan kepuasan kerja staf akademik untuk meningkatkan 

komitmen mereka. Tindakan pemerintah dan otoritas universitas yang akan 

menyebabkan ancaman keamanan kerja di antara staf akademik harus dihindari 

karena ini dapat membahayakan rasa komitmen mereka. 

Gambar 2.18 

Job Security and Job Satisfaction as Determinants of organizational Commitment 
among University Teachers in Cross River State, Nigeria 

 
Sumber:  Akpan (2013) 

Tujuan dari penelitian Lumley et al., (2011) ini adalah untuk 

mengeksplorasi hubungan antara kepuasan kerja karyawan (yang diukur dengan 

Kepuasan Kerja Survey) dan komitmen organisasi (yang diukur pada Skala 

Komitmen Organisasi). Survei dengan metode cross-sectional dilakukan pada 86 

karyawan di empat perusahaan teknologi informasi di Afrika Selatan. Korelasional 

Kepuasan Kerja 

 

Keamanan Kerja 

 

Komitmen 

Organisasi 

Guido Tamara Simanjuntak, Pengaruh Lingkungan Kerja, Keterlibatan, Kepuasan Kerja dan Kompensasi terhadap 
Komitmen Organisasi pada Karyawan Perusahaan Manufaktur di Batam, 2018 
UIB Respository©2018



22 

 

dan analisis regresi bertahap menunjukkan sejumlah hubungan yang signifikan 

antara dua variabel. Temuan penelitian menambahkan pengetahuan baru yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan praktik komitmen organisasi untuk retensi 

anggota staf yang berharga dalam lingkungan perusahaan di bidang teknologi 

informasi. 

Gambar 2.19 

Exploring the Job Satisfaction and Organizational Commitment of Employees in 
the Information Technology Environment 

 

Sumber: Lumley et al., (2011) 

 

Tujuan dari penelitian Jandaghi et al., (2011) ini adalah untuk 

mengeksplorasi dampak dari keamanan kerja pada komitmen dan pekerjaan 

karyawan kepuasan di Qom, Iran. Penelitian ini dilakukan sebagai studi deskriptif 

dan lapangan. Populasi terdiri dari karyawan perusahaan swasta sebanyak 158 

orang responden. Untuk mengumpulkan data, dua kuesioner kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi digunakan. Untuk menganalisa data, koefisien korelasi 

Spearman, uji t dan tes analisis regresi multivariabel langkah demi langkah telah 

dipakai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara karyawan tetap dan karyawan kontrak dan pengaruhnya terhadap komitmen 

organisasi. Sementara itu, ada perbedaan antara karyawan kepuasan kerja tetapi 

tidak signifikan. Ada juga korelasi signifikan positif dan langsung antara kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi.  
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Gambar 2.20 

The Impact of Job Security on Employees’ Commitment 
and Job Satisfaction in Qom Municipalities  

 

 
Sumber: Jandaghi et al., (2011) 

  

 

Tujuan dari penelitian Iqbal (2012) ini adalah untuk menyelidiki dampak 

kepuasan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan terhadap komitmen organisasi di 

lingkungan karyawan pengendali lalu lintas udara dari Otoritas Penerbangan Sipil, 

Pakistan. Penelitian terutama didasarkan pada penelaahan literatur yang ada dan 

pengumpulan data melalui survei kuesioner yang diadopsi. Total 134 kuesioner 

dibagikan di antara sampel menggunakan teknik proportionate stratified random 

sampling. Seratus dua puluh dua (122) responden mengembalikan kuesioner, yang 

digunakan untuk tujuan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat dampak positif dari kepuasan kerja dan pengawasan pekerjaan terhadap 

komitmen berorganisasi. Karyawan di bidang pengendali lalu lintas udara yang 

memiliki tingkat kepuasan kerja dan pengawasan pekerjaan yang tinggi akan 

memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi pula. 
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Gambar 2.21 

Impact of Job Satisfaction and Job Control on Organizational Commitment: A 
Case Study of Air Traffic Controllers of Pakistan Civil Aviation Authority 

 
Sumber: Iqbal (2012) 

 

Emhan (2012) melakukan penelitian komparatif yang menyelidiki 

hubungan antara dukungan manajerial, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi 

dalam organisasi nirlaba, nirlaba, dan publik. Penelitian ini didasarkan pada survei 

dengan target sampel 750 karyawan yang bekerja di organisasi pendidikan dan 

kesehatan di tiga sektor di Turki. Analisis data mengungkapkan bahwa ada 

hubungan positif antara dukungan manajerial dan kepuasan kerja, dan antara 

kedua variabel ini dan dua komponen komitmen organisasi. 

Gambar 2.22 

Relationship among Managerial Support, Job Satisfaction and Organizational 
Commitment: A Comparative Study of Nonprofit, For-Profit and Public Sectors in 

Turkey 

Sumber: Emhan (2012) 
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Penelitian dari Rahati et al., (2015) ini adalah untuk menyelidiki hubungan 

komitmen organisasi dan keterlibatan kerja dari karyawan yang bekerja di bidang 

medis di Iran dan hubungan antara dua masalah ini. Penelitian cross-sectional ini 

dilakukan pada 160 karyawan yang dipilih melalui metode sensus pada tahun 

2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan memperoleh setengah dari 

skor komitmen organisasi dan sekitar dua pertiga dari skor keterlibatan pekerjaan. 

Oleh karena itu, manajer tingkat yang lebih tinggi dari sistem medis darurat 

disarankan untuk menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan keterlibatan 

pekerjaan karyawan dan komitmen organisasi. 

Gambar 2.23 

Job Involvement and Organizational Commitment of Employees of Prehospital 
Emergency Medical System 

Sumber: Rahati et al., (2015) 

Penelitian Miligi et al., (2015) ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara faktor lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai 

aspek-aspek lingkugan kerja dan hubungannya dengan komitmen pada perawat 

yang bekerja di rumah sakit di Kairo, Mesir.  

Gambar 2.24 

Assessment of Work Environment and Employee’s Commitment in College of 
Nursing 

Sumber: Miligi et al., (2015) 
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2.2    Definisi Variabel Dependen 

 

Berbagai definisi dan cara untuk mengukur komitmen organisasi telah 

dibicarakan di lingkungan penelitian selama beberapa tahun belakangan. Abdallah 

et al., (2017) memberikan definisi untuk komitmen organisasi yang menurutnya 

karyawan merupakan kumpulan investasi, yang memotivasi karyawan agar tetap 

berada di sebuah organisasi sehingga tidak akan hilang jika mereka meninggalkan 

organisasi. Penelitian selanjutnya Emhan (2012) yang mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai kemungkinan untuk meresepkan nilai-nilai organisasi; berusaha 

untuk mematuhi untuk nilai-nilai tersebut dan keinginan untuk tetap menjadi 

bagian dari organisasi. Mungkin definisi komitmen organisasi yang paling 

sederhana yang menyebutnya sebagai keterikatan karyawan pada organisasi atau 

dimensinya. Komitmen organisasional juga telah didefinisikan sebagai kekuatan 

yang mengikat sebuah individu ke arah tindakan yang relevan dengan satu atau 

lebih tujuan. Dengan merujuk pada istilah ini untuk mendefinisikan komitmen 

organisasi yang terdiri dari tiga karakteristik yang meliputi: 1) keyakinan kuat dan 

penerimaan pada tujuan organisasi dan nilai-nilai yang dimilinya 2) kemauan 

untuk mengerahkan banyak usaha atas nama organisasi, dan 3) keinginan yang 

kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. 

Iqbal (2012) mengusulkan model tiga komponen multidimensi dari 

komitmen organisasi yang dianggap pendekatan yang paling diakui dan diterima 

dalam literatur mengenai komitmen organisasi. Menurutnya ketiga komponen 

tersebut adalah: komitmen afektif yang mengacu pada sejauh mana karyawan 

mengidentifikasi dengan, secara emosional melekat, dan terlibat dalam organisasi, 
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kelanjutan komitmen mengacu pada kesadaran karyawan biaya yang terkait 

dengan meninggalkan organisasi, dan komitmen normatif mencerminkan perasaan 

kewajiban untuk tetap dalam suatu organisasi.  

Abdullah dan Ramay (2012) mendefenisikan komitmen organisasi 

mengacu pada fokus dan keinginan keterikatan individu untuk suatu tugas tertentu 

atau pekerjaannya. Komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan normatif 

adalah alat untuk mengukur organisasi komitmen. Komitmen afektif berkaitan 

dengan lampiran suatu karyawan dengan organisasinya dan tujuan organisasi. 

Komitmen berkelanjutan dengan komitmen untuk mengejar bekerja di sebuah 

organisasi karena antar karyawan hubungan dan lainnya tidak dapat 

dipindahtangankan investasi seperti manfaat pensiun. 

Komitmen mengacu pada semacam kewajiban pada bagian seorang 

karyawan, karena yang dia bersedia untuk tetap (atau terus bekerja) di organisasi. 

Komitmen afektif dan berkelanjutan telah banyak diteliti oleh orang, di seluruh 

dunia. Tapi normative Komitmen adalah salah satu yang kurang diteliti jenis 

komitmen. Dalam studi ini, komitmen organisasi tidak diambil kaitannya dengan 

alat ukurnya (afektif, komitmen berkelanjutan dan normatif), melainkan dipelajari 

sebagai unit lengkap. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

Lingkungan kerja didefinisikan oleh Abdullah (2012) sebagai suasana dan 

kondisi kerja yang berhubungan berhubungan dengan atmosfer tempat seseorang 
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bekerja dalam sebuah organisasi. Karyawan bergabung dengan organisasi karena 

kebutuhan dan keinginan mereka; dan mereka mengharapkan suatu lingkungan di 

mana mereka dapat menyehatkan dan juga kebutuhan mereka. Hubungan yang 

positif antara teman sebaya dan dengan pengaruh manajemen komitmen karyawan 

terhadap organisasi. Komitmen karyawan terhadap organisasi dipengaruhi oleh 

sifat hubungan antar rekan kerja.  

Organisasi perlu mempromosikan kegiatan sosial, sehingga hubungan 

persahabatan bisa meningkatkan antara karyawan; dan pada gilirannya, komitmen 

karyawan terhadap organisasi semakin meningkat. Rendahnya berkomitmen dari 

karyawan juga menunjukkan bahwa lingkungan kerja kurang nyaman, sedangkan 

karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi karyawan 

membutuhkan lingkungan kerja yang lebih menantang (Miller, 2012).  

Miligi et al., (2015) Melalui pengumpulan data dan analisisnya, tingkat 

asosiasi kerja lingkungan dengan organisasi komitmen akan ditentukan dalam 

penelitian ini sebagai suasana di lingkungan kerja merupakan tempat yang 

mendorong komitmen kerja karyawan yang dapat memaksimalkan produktivitas. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasional 

karyawan berkaitan dengan lingkungan pekerjaan, seperti penerangan, tata letak 

peralatan kerja. Seorang karyawan bisa terpengaruh oleh tugas yang diberikan 

pada mereka dan juga lingkungan tempat mereka bekerja. Dengan memiliki 

lingkungan yang baik, karyawan bisa menerapkan energi dan perhatian penuh 

untuk melakukan pekerjaan. 
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Penelitian terdahulu dari Oludeyi (2015), Kim dan Shin (2015), Nguyen et 

al. (2014), Abdullah dan Ramay (2012) dan Miligi et al., (2015) menemukan 

hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja dengan komitmen 

organisasional dari karyawan. 

 

2.3.2 Pengaruh Keterlibatan terhadap Komitmen Organisasi 

 

Keterlibatan kerja dan hasil-hasilnya seperti kepuasan kerja, komitmen 

kerja, dan kinerja karyawan adalah di antara bidang yang paling banyak dipelajari 

dalam perilaku organisasi dan penelitian manajemen sumber daya manusia. 

Keterlibatan kerja didefinisikan sebagai ukuran tingkat di mana karyawan terlibat 

dalam pekerjaannya dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. 

Keterlibatan kerja karyawan meningkat jika karyawan memiliki otoritas 

pengambilan keputusan, tanggung jawab dan tempo pekerjaan (Iqbal et al., 2013). 

Ekmekçi (2011) mendefinisikan keterlibatan pekerjaan sebagai sebuah 

tingkat dimana seseorang berada secara kognitif sibuk dengan, terlibat dalam, dan 

peduli dengan pekerjaannya saat ini.  Keterlibatan pekerjaan merupakan salah satu 

kunci dalam faktor pemberdayaan karyawan dan partisipasi karyawan dalam 

pengambilan keputusan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan hal-hal 

terkait lainnya dari pekerjaan seseorang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Ini 

juga menciptakan rasa kepemilikan pada karyawan yang terlibat dalam keputusan 

terkait pekerjaan mereka dan kegiatan terkaitnya. Beberapa penelitian sebelumnya 

dari Berg (2011), Ekmekçi (2011) dan Iqbal et al., (2013) menegaskan hubungan 
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antara keterlibatan kerja dengan tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi 

tempatnya bekerja.  

2.3.3 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

Menurut, kepuasan kerja adalah perasaan dan keyakinan yang dimiliki 

terhadap pekerjaan mereka saat ini. Tingkat kepuasan kerja dapat berkisar dari 

kepuasan ekstrim dan ketidakpuasan yang ekstrim. Peneliti lainnya telah 

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sebuah perasaan positif tentang pekerjaan 

yang dihasilkan dari evaluasi sebagai suatu hal yang menyenangkan atau keadaan 

emosi positif yang dihasilkan dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja 

seseorang (Jandaghi et al., 2011).   

Kepuasan kerja merupakan fenomena yang diteliti secara luas dan 

kompleks, sehingga ada banyak konsep dan definisi kepuasan kerja. Menurut 

Nawab dan Bhatti (2011), kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai perasaan 

total individu tentang pekerjaan mereka dan sikap yang mereka miliki berbagai 

aspek atau aspek pekerjaan mereka, serta sikap dan persepsi yang bisa akibatnya 

mempengaruhi tingkat kesesuaian antara individu dan organisasi. Seorang 

karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi tampaknya memiliki sikap 

yang umumnya positif, dan orang yang tidak puas biasanya lebih sering bersikap 

negatif terhadap pekerjaan mereka.  

Menurut Mohammed dan Eleswed (2013), kepuasan kerja adalah hasil dari 

persepsi dan evaluasi individu terhadap pekerjaan mereka dipengaruhi oleh 

kebutuhan, nilai, dan harapan unik mereka sendiri, yang mereka anggap sebagai 

penting bagi mereka. Penelitian telah mengindikasikan pekerjaan itu kepuasan 
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tidak terjadi dalam isolasi, karena tergantung pada organisasi variabel seperti 

struktur, ukuran, gaji, kondisi kerja dan kepemimpinan, yang mewakili iklim 

organisasi. Namun, jika kepuasan kerja tidak ada dan peluang kerja lain muncul, 

pergantian bisa juga meningkat. Kepuasan kerja dapat dilihat sebagai reaksi 

terhadap pekerjaan, yang timbul dari apa yang dicari individu dalam pekerjaan 

dibandingkan dengan yang sebenarnya hasil yang diberikan pekerjaan kepada 

individu 

2.3.4 Pengaruh Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi 

Iqbal et al., (2013) mendefenisikan kompensasi sebagai sebuah output dan 

manfaat yang diterima karyawan dalam bentuk upah, upah dan juga hadiah yang 

sama seperti pertukaran moneter bagi karyawan untuk meningkatkan komitmen 

organisasi. Kompensasi adalah segmen transisi antara karyawan dan pemilik 

bahwa hasil kontrak karyawan. Sebagai calon dari gaji karyawan adalah 

kebutuhan hidup. Pembayaran diterima dari pekerjaan yang dilakukan atas nama 

orang yang mendapatkan pekerjaan. Dari calon karyawan salah satu bagian 

terpenting dari arus kas. Kompensasi adalah sebagian besar sama dengan setengah 

arus kas perusahaan. Namun di sektor jasa lebih dari setengah, hal ini utamanya 

agar menarik karyawan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan komitmen 

organisasi dan kinerja karyawan. 

Merupakan sebuah argumen bahwa kebanyakan individu yang 

mendapatkan pendidikan tinggi mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka dan 

mereka omset lebih dari sehingga organisasi diatasi dengan masalah yang 

mendesain dataran kompensasi untuk dipertahankan karyawan juga bermain lebih 
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banyak untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi untuk memberikan 

kekuatan manusia. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kompensasi dan 

penghargaan memngaruhi pengambilan keputusan karyawan untuk bertahan 

dalam sebuah organisasi dan juga menerima tanggung jawab lebih (Danish & 

Munir, 2011) 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan dari pemaparan dan pembahasan penelitian sebelumnya di 

atas, maka penulis mengembangkan sebuah kerangka model penelitian yang 

berkaitan dengan pengaruh variabel independen yaitu lingkungan kerja, 

keterlibatan kerja, kepuasan kerja dan kompensasi terhadap komitmen organisasi 

sebagai berikut: 

Gambar 2.25 

Pengaruh Lingkungan Kerja, Keterlibatan, Kepuasan Kerjadan Kompensasi 

terhadap Komitmen Organisasi pada Karyawan Perusahaan Manufaktur di Batam  

 

 
Sumber: Abdallah et al., (2017) dan Abdullah dan Ramay  
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Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap komitmen 

organisasi 

H2:  Terdapat pengaruh signifikan antara keterlibatan kerja terhadap komitmen 

organisasi 

H3: Terdapat pengaruh signifikan antara kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi 

H4:  Terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap komitmen 

organisasi 
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