
BAB II 

KERANGAKA TEORITIS DAN PERUMUSAN MASALAH 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Hanaysha (2016) melakukan penelitian pengaruh komitmen organisasi 

terhadap keterikatan karyawan, lingkungan kerja, dan organisasi pembelajaran. Data 

yang dikumpulkan menggunakan survei online dari 242 karyawan universitas negeri 

di Malaysia Utara. Berikut ini adalah model yang digunakan Hanaysha (2016) dalam 

menjelaskan penelitiannya:  

Gambar 2.1 
Model pengaruh Keterikatan Kerja, Lingkungan Kerja, dan Organisasi Pembelajaran 

terhadap Komitmen Organisasi 

Sumber: Hanaysha (2016). 

Abdullah dan Ramay (2012) melakukan penelitian untuk mencari tahu adanya 

hubungan dari lingkungan kerja, kepuasan gaji, keamanan kerja dan berperan dalam 

mengambil keputusan terhadap komitmen organisasi di sektor perbankan Pakistan. 

215 menjadi responden dalam sebuah survei berbasis angket yang dikumpulkan dari 

pegawai manajerial maupun non-manajerial. Berikut adalah bentuk model dari 

Abdullah dan Ramay (2012) dalam menjelaskan penelitiannya: 
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Gambar 2.2 
Model pengaruh Lingkungan Kerja, Keamanan Kerja, Kepuasan Gaji, dan Partisipasi 

Dalam Mengambil Keputusan terhadap Komitmen Organisasi 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Abdullah dan Ramay (2012) 

 

Balay (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dampak 

persepsi organisasi pembelajaran anggota fakultas terhadap komitmen organisasi 

melalui metode kuantitaif. Sampel terdiri dari 172 orang dari dua fakultas yaitu 

swasta (Universitas Zirve) dan negeri (Harran Universitas). Yang menunjukan bahwa 

anggota yang bekerja di universitas swasta memiliki tingkat presepsi belajar yang 

lebih tinggi dari pada anggota yang bekerja di universitas negeri. Berikut adalah 

model yang digunakan Balay (2012) dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.3 
Model pengaruh Organisasi Pembelajaran terhadap Komitmen Organisasi 

 
 

Sumber: Balay (2012) 
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Agyemang dan Ofei (2013) menjelaskan bahwa keterikatan karyawan 

merupakan hal yang baru di daerah sub-sahara. Penelitian ini menyelidiki keterikatan 

karyawan dan organisasi komitmen dengan menggunakan pendekatan komperatif 

pegawai sektor swasta dan publik di Ghana. 105 pegawai dari tiga publik dan tiga 

organisasi swasta menjadi sampel. Berikut adalah model yang digunakan oleh 

Agyemang dan Ofei (2013) dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.4 
Model pengaruh Keterikatan Karyawan, Organisasi Swasta, Layanan terhadap 

Komitmen Organisasi 

Sumber: Agyemang dan Ofei (2013) 

Ahmad et al (2013) membuat penelitian agar mengetahui hubungan organisasi 

pembelajaran dan komitmen organisasi antara guru besar sekolah dasar umum. 

Kuantitatif desain penelitian dengan menggunakan purposive sampling untuk 

mengumpulkan data. Responden untuk penelitian ini adalah guru senior sekolah 

dasar. Berikut adalah model dari Ahmad et al (2013) dalam menjelaskan 

penelitiannya:  
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Gambar 2.5 
Model pengaruh Organisasi Pembelajaran terhadap Komitmen Organisasi 

 

 

Sumber: Ahmad et al (2013) 

Wahba (2013) membuat penelitian yang bertujuan untuk menguji dampak 

organisasi pembelajaran terhadap komitmen organisasi. Dengan memfokuskan 

kepada akademi di arab bagian guru sains, teknologi, dan maritim dengan 

menggunakan metode SPSS. Berikut adalah model yang digunakan Wahba (2013) 

dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.6 
Model pengaruh Pembelajaran Organisasi, Pemberdayaan, Pembelajaran Tim, 

Sistem Tertanam, Sistem Koneksi,  Percakapan, Memberikan Kepemimpinan 
terhadap Komitmen Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Wahba (2013) 
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 Ahmad dan Marinah (2013) melakukan penelitian untuk mengangkat 

pertanyaan sampai sejauh mana dan bagaimana pembelajaran organisasi diterima, 

dihargai dan dipraktekkan di berbagai organisasi dan hubungannya dengan komitmen 

organisasi. Sampel diambil dari kepala sekolah di sekolah dasar negeri yang ada di 

Malaysia. Data yang diambil terdiri dari 107 kepala sekolah dari 600 kepala sekolah 

yang mendaftarkan diri untuk program gelar akademik. Berikut adalah model yang 

digunakan Ahmad dan Marinah (2013) dalam mejelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.7 
Model pengaruh Pembelajaran Organisasi terhadap Komitmen Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ahmad dan Marinah (2013) 

 

 Usefi et al (2013) melakukan penelitian untuk menyelidiki hubungan antara 

pembelajaran organisasi terhadap komitmen organisasi terhadap organisasi olahraga 

di Provinsi Kurdistan. Populasi statistik yang terlibat dalam penelitian ini adalah 

semua anggota staf organisasi olahraga di Kurdistan. Berikut adalah model yang 

dilakukan Usefi et al (2013) dalam menjelaskan penelitiannya: 
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Gambar 2.8 

Model pengaruh Pembelajaran Organisasi dan Komitmen Organisasi 
  

 

Sumber: Usefi et al (2013) 

Khan dan Jan (2015) membuat penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

peristiwa terdahulu dengan cara memperkirakan hubungan demografi yang 

mempengaruhi komitmen organisasi dan lingkungan kerja perawat dari dua rumah 

sakit di wilayah Dera Ismail Khan. Jumlah responden  sebanyak 125 orang dari dua 

rumah sakit tersebut. Berikut adalah bentuk dari model menurut Khan dan Jan (2013) 

dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.9 
Model pengaruh Gaji, Promosi, Rekan Kerja, Pengawasan, dan Lingkungan 

Kerja terhadap Komitmen Organisasi 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Khan dan Jan (2013) 

 
 Danish et al (2013) melakukan penelitian untuk menyelidiki pengaruh 

dukungan organisasi dan lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi, serta 

menganalisis peran mediasi pemantauan diri pada sektor jasa di Lahore, Pakistan. 

Metodologi  yang dilakukan adalah dengan menggunakan survei swadaya untuk 
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mengumpulkan pendapat dari karyawan yang bekerja di sektor jasa. Total 680 

kuesioner didistribusikan diantara karyawan dari 335 kuesioner yang benar-benar 

terisi yang digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Berikut adalah model yang 

dilakukan oleh Danish et al (2013) dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.10 
Model penelitian Dukungan Organisasi, Lingkungan Kerja terhadap Komitmen 

Organisasi dan Pemantauan Diri sebagai mediasi 
 

 

 

 

 

Sumber Danish et al (2013) 

 

 Bamgbose (2014) melakukan penelitian pengaruh lingkungan kerja terhadap 

komitmen organisasi antara praktisi media elektronik di South West, Nigeria. 750 

praktisi media diambil untuk menjadi sampel secara purposive dan random sampling  

dari sembilan stasiun media elektronik yang didirikan oleh pemerintah Negara bagian 

dan federal serta media elektronik swasta yang berlokasi di South West, Nigeria. 

Berikut adalah model yang dilakukan Bamgbose (2014) untuk menjelaskan 

penelitiannya: 

Gambar 2.11 
Model penetilian Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

 

  
Sumber: Bamgbose (2014) 
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 Albdour dan  Altarawneh (2014) membuat penelitian yang bertujuan untuk 

menyelidiki hubungan antara keterikatan kerja terhadap komitmen organisasi. Metode 

penelitian menggunakan metode survei dengan mengambil sampel sebanyak 336 

pegawai bank di Yordania. Berikut adalah model yang digunakan Albdour dan 

Altarawneh (2014) dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.12 
Model pengaruh Keterikatan Karyawan dan Komitmen Organisasi 

 

   
Sumber: Albdour dan Altarawneh (2014) 
 

Shoko dan Zinyemba (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi dampak keterikatan karyawan terhadap komitmen organisasi antar 

pekerja di lembaga pendidikan tinggi nasional di Zimbabwe. Metode penelitian 

menggunakan metode survei diambil secara acak dari 142 karyawan dari tiga 

Universitas. Berikut adalah model dari Shoko dan Zinyemba (2014) dalam 

menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.13 

Model pengaruh Keterikatan Karyawan terhadap Komitmen Organisasi 
 

  

Sumber: Shoko dan Zinyemba (2014) 
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 Geldenhuys et al (2014) melakukan penelitian yang memiliki tujuan untuk 

mengetahui hubungan antara kejujuran psikologi dan keterikatan karyawan terhadap 

komitmen organisasi. Metode penelitian berupa kuantitatif dalam mengumpulkan 

data, dengan menggunakan desain survei cross-sectional. Sampel sebanyak 415 

terdiri dari karyawan di berbagai perusahaan dan posisi di Gauteng, Afrika Selatan. 

Berikut adalah model yang dilakukan Geldenhuys et al (2014) dalam menjelaskan 

penelitiannya: 

Gambar 2.14 
Model pengaruh Kejujuran Psikologi dan Keterikatan Karyawan terhadap Komitmen 

Organisasi 
 

 

 

 

Sumber: Geldenhuys et al (2014) 

 

Shamaa et al (2015) menegaskan bahwa komitmen organisasi adalah 

keterlibatan dan kesetiaan karyawan terhadap organisasi, dan ini semakin penting 

dalam bisnis yang berubah saat ini terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini telah 

mempertibangkan dua faktor yaitu kepuasan kerja dan keterikatan karyawan. 

Penelitian empiris dilakukan untuk memvalidasikan hubungan variabel dengan 

komitmen organisasi. Berikut adalah model yang digunakan oleh Shamaa et al (2015) 

dalam menjelaskan penelitiannya: 
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Gambar 2.15 

Model pengaruh Kepuasan Kerja, Keterikatan Karyawan terhadap Komitmen 
Organisasi 

 

 

 

Sumber: Shamaa et al (2015) 

Khalid et al (2015) melakukan analisa untuk mencari tahu kaitan antara 

kepuasan karir dan keterikatan karyawan terhadap komitmen organisasi. Penelitian 

memiliki tujuan untuk menciptakan kesadaran kepada karyawan dengan menganalisis 

3 variabel tersebut. 124 orang menjadi sampel dalam penelitian tersebut yang berasal 

dari univesitas Gujrat, Hafiz Hayat Campus. Berikut adalah model yang dilakukan 

oleh Khalid et al (2015) dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.16 
Model penelitian Kepuasan Karir dan Keterikatan Karyawan terhadap Komitmen 

Organisasi 
  

 

 

Sumber: Khalid et al (2015) 

 

 Adebara et al (2016) melakukan penelitian untuk memastikan sejauh mana 

lingkungan kerja berkorelasi dengan komitmen organisasi antara staf di perpustakaan 

akademik di Negara bagian Lagos, Nigeria. Metode penelitian menggunakan metode 
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survei. 272 responden dijadikan sampel yang berasal dari perpustakaan 10 institusi 

tersier di Negara bagian Lagos. Berikut adalah model yang dilakukan Adebara et al 

(2016) dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.17 

Model penelitian Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

 

 

Sumber: Adebara et al (2016) 

 

 Lin dan Ping (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

hubungan otonomi pekerjaan dan keterikatan karyawan terhadap komitmen 

organisasi. Sebanyak 83 karyawan perusahaan dari sebuah intitusi pendidikan tinggi 

swasta di Malaysia. Berikut adalah model yang dilakukan oleh Lin dan Ping (2016) 

dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.18 
Model pengaruh Otonomi Pekerjaan dan Keterikatan Karyawan terhadap Komitmen 

Organisasi 
 

 

 

  

Sumber: Lin dan Ping (2016) 
 

 Rohali et al (2017) menjelaskan bahwa lingkungan kerja dan keterikatan 

sangat berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menilai dampaknya lingkungan kerja dan keterikatan terhadap komitmen organisasi 

Lingkungan Kerja Komitmen Organisasi 

Otonomi Pekerjaan 

Keterikatan Karyawan 

Komitmen Organisasi 

Witriamoko, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi Pada Perusahaan Kapal Yang Ada di 
Kota Batam, 2018, UIB Repository©2018



perawat di rumah sakit umum Lahore, Pakistan. Metode yang dilakukan adalah 

random sampling dari 200 perawat yang ada dirumah sakit tersebut. Berikut adalah 

model yang dilakukan oleh Rohali et al (2017) dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.19 

Pengaruh model Lingkungan Kerja dan Keterikatan terhadap Komitmen Organisasi 
 

 

 

 

Sumber: Rohali et al (2017) 

 

 Yenidogan dan Secan (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi dua faktor yaitu pembelajaran organisasi dan komitmen organisasi. 

Sampel yang dilakukan sebanyak 279 orang termasuk analisis manajer dan karyawan 

dan statistik data yang bisa dipakai sebanyak 260 kuesioner. Berikut adalah model 

yang dilakukan Yenidogan dan Secan (2017) dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.20 
Model pengaruh Pembelajaran Organisasi terhadap Komitmen Organisasi 

 

 

Sumber: Yenidogan dan Secan (2017) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Membangun komitmen didalam organisasi tidak diragukan lagi sangat 

penting bagi seluruh organisasi. Karena karyawan adalah faktor utama dalam 

kesuksesan suatu perusahaan. Komitmen organisasi telah ditetapkan sebelumnya 

sebagai sikap psikologis yang melekatkan seorang karyawan ke organisasi untuk 

mengurangi dampak turn over (Allen & Meyer, 2013). Komitmen organisasi 

merupakan pengaruh yang paling kuat, dimana orang mengidentifikasikan terhadap 

permintaan dan sangat termotivasi untuk melaksanakan nya, bahkan ketika sumber 

motivasi tidak kembali hadir. Ada juga aspek yang mempengaruhi komitmen 

organisasi yaitu keterikatan karyawan, lingkungan kerja, dan pembelajaran 

organisasi. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Keterikatan Karyawan terhadap Komitmen Organisasi 

  Men (2015) mendefinisikan keterikatan karyawan sebagai tingkat 

keterlibatan, interaksi, keakraban, dan pengaruh seseorang terhadap lingkungan kerja 

dari waktu ke waktu. Sedangkan menurut Catlette dan Hadden (2011) 

mengemukakan bahwa keterikatan karyawan sebagai perilaku positif, afektif 

psikologi yang berhubungan dengan pekerjaan itu yang menginspirsi karyawan untuk 

secara antusias mengekspresikan dan mempersiapkan diri secara emosional, kognitif, 

dan fisik untuk melakukan tugas dari pekerjaan mereka. 
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  Begitu juga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanaysha (2016) 

bahwa keterikatan karyawan memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

karena karyawan yang terlibat cenderung merasa bahwa lingkungan kerja dan budaya 

organisasi secara positif mempengaruhi fisik dan kesejahteraan psikologi di tempat 

kerja. 

2.3.2 Hubungan  Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

  Lingkungan kerja merupakan kunci yang dapat mempengaruhi kepuasan dan 

komitmen karyawan terhadap suatu organisasi. Lingkungan kerja mengarah pada 

suasana organisasi tempat karyawan melakukan pekerjaan mereka menurut Danish et 

al (2013), lingkungan kerja terkait dengan iklim organisasi terntentu ketika karyawan 

melakukan tugasnya. Tidak diragukan lagi bahwa lingkungan kerja yang aman dan 

mempunyai fasilitas yang memadai dapat menarik perhatian karyawan dalam 

berkomitmen dalam suatu organisasi. 

  Penelitian yang dilakukan Hanaysha (2016) menemukan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi dimana jika lingkungan yang 

kondusif berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen dalam berorganisasi. 

2.3.3 Hubungan Pembelajaran Organisasi terhadap Komitmen Organisasi 

  Saat ini dunia adalah suatu yang tidak dapat diprediksi, pembelajaran 

organisasi dianggap sebagai rekomendasi terbaik untuk tingkatan kinerja dalam 

organisasi. Menurut Bate dan Khasawneh (2010) pembelajaran organisasi  

merupakan fenomena bahwa mendukung perolehan informasi, distribusi dan sharing 

pembelajaran untuk memperkuat suatu organisasi. Salarin (2015) menggambarkan 
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pembelajaran organisasi sebagai suatu kegiatan dalam organisasi yang mencangkup 

pengetahuan akuisisi, berbagai informasi, dan juga mengartikan informasi yang 

memiliki pengaruh baik sadar maupun tidak sadar dalam suatu buadaya organisasi 

secara keseluruhan. Dalam melakukan penelitiannya Hanaysha (2016) menemukan 

bahwa pembelajaran organisasi dan komitmen organisasi berkorelasi atau hubungan 

timbal balik. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Hanaysha (2016) melakukan penelitian pengaruh komitmen organisasi 

terhadap  keterikatan karyawan, lingkungan kerja, dan pembelajaran organisasi di 

universitas yang ada di Malaysia pada tahun 2016. Melalui kuesioner yang sudah 

dikembangkan. Hasil menunjukan bahwa semua faktor yaitu keterikatan karyawan, 

lingkungan kerja, dan pembelajaran organisasi mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap komitmen organisasi. Berikut adalah model yang digunakan Hanaysha 

(2016) dalam menjelaskan penelitiannya: 

Gambar 2.21 
Model yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi pada Perusahaan Kapal Yang Ada 

di Kota Batam 
 

  

 

  

Sumber: Hanaysha (2016) 
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 Dari hasil hipotesis diatas, perumusan masalah hipotesis untuk penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

H1 : Keterikatan Karyawan berpengaruh signifikan positif pada Komitmen 

Organisasi 

H2 : Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan positif pada Komitmen Organisasi 

H3 : Pembelajaran Organisasi berpengaruh signifikan positif pada Komitmen 
Organisasi 
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