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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1. Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan oleh Khan dan Rashid (2012) yang bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh antara organizational culture, leadership style  dan 

organizational justice terhadap organizational citizenship behavior dengan 

organizational commitment sebagai variabel intervening. Dimana peneliti 

menggunakan sampel dari pekerja akademisi dari sebuah departemen universitas 

swasta. Jumlah sampel yang digunakan berupa 50 orang yang terdiri dari 48,6% 

pria dan 51,4% wanita yang kebanyakan dari mereka telah memiliki gelar lulusan 

kualifikasi sebagai master di universitas swasta Malaysia. Ada 57% di bawah 

kategori usia antara 25 tahun sampai 35 tahun dan 51,4 % responden memiliki 

pengalaman kerja sebagai akademisi antara satu sampai 5 tahun.  

Gambar 2.1 

Model Penelitian The Mediating Effect of Organizational Commitment in the 

Organizational Culture, Leadership and Organizational Justice Relationship with 

Organizational Citizenship Behavior: A Study of Academicians in Private Higher 

Learning Institutions in Malaysia. 

 

 

Sumber : Khan dan Rashid (2012) 
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Selanjutnya Tang (2008) melakukan penelitian studi stres kerja, komitmen 

organisasi, kepuasan kerja, dan organizational citizenship behavior terhadap 

karyawan yang mengambil edukasi lanjut tingkat universitas. Penelitian ini 

mengambil sampel dari karyawan yang mengambil pendidikan yang lebih lanjut 

dan dari berbagai perusahaan di Taipei. Penelitian ini memiliki total 163 

responden dari sampel dengan enam karakteristik dimensi yang dipilih, yaitu: 

jenis kelamin, status perkawinan, usia, pengalaman kerja, posisi, dan ukuran 

perusahaan.  

Gambar 2.2 

Model Penelitian A Study of Work Stress, Organizational Commitment, Job 

Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior: A Case to Employee Who 

are Taking Further Education in University 

 

 

Sumber : Tang (2008) 

Sedangkan Yahaya et al., (2012) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis tentang hubungan antara stres kerja, komitmen organisasi, dan 

kepuasan kerja dengan organizational citizenship behavior. Penelitian ini 

dilakukan diperusahaan Bernama TV dengan sampel yang terdiri dari 53 orang 
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karyawan dengan sistem pemilihan acak dari seluruh departemen perusahaan. 

Bernama TV merupakan perusahaan penyiaran berita di Malaysia. Departemen 

yang ada didalamnya adalah keuangan, penjualan, pemasaran, penelitian, sumber 

daya manusia, administrasi, penjadwalan lalu lintas, grafis dan segala aspek 

produksinya.  

Gambar 2.3 

Model Penelitian The Relationship Between the Occupational Stress, 

Organizational Commitment and Job Satisfaction With Organizational 

Citizenship Behavior. 

 

 
 

Sumber : Yahaya et al., (2012) 

Ziauddin et al., (2010) melakukan penelitian dampak stres kerja terhadap 

komitmen organisasi pada karyawan. Penelitian ini menggunakan sampel pada 

perusahaan gas dan minyak yang terletak pada Pakistan baik itu perusahaan 

swasta maupun perusahaan negara. Sebanyak 200 lembar kuisioner yang 

dibagikan kepada karyawan dan hanya 151 yang balik ke peneliti dengan tingkat 

respon sebesar 75,5%. Sampel terdiri dari 73,5% laki-laki dan 26,5% perempuan 

dan usia rata-rata berada didalam kategori usia 26-36 tahun.  
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Gambar 2.4 

Model Penelitian The Impacts of Employees Job Stress on Organizational 

Commitment  

 

 
 

Sumber : Ziauddin et al., (2010) 

Penelitian juga dilakukan oleh Aghdasi et al., (2011) tentang kecerdasan 

emosional dan komitmen organisasi dengan stres kerja dan kepuasan kerja sebagai 

mediator. Penelitian ini menggunakan sampel 234 karyawan yang bekerja di 

departemen sains, riset, dan teknologi di Iran untuk jangka waktu kerja setidaknya 

telah satu tahun bekerja. 

Gambar 2.5 

Model Penelitian Emotional Intelligence and Organizational Commitment: 

Testing the Mediatory Role of Occupational Stress and Job Satisfaction 

 

 

Sumber : Aghdasi et al., (2011) 
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makanan di perusahaan Chamonix milik Wang Group di China. Dengan karyawan 

di Chamonix yang menjadi subjek penelitian, jumlah kuesioner yang 

didistribusikan sebanyak 330. Setelah dikurangi 107 eksemplar yang tidak valid, 

sebanyak 223 kuisioner yang valid telah diambil dengan tingkat pengembalian 

sebesar 68%. 

Gambar 2.6 

Model Penelitian A Study on the Effects of Leadership Style on Organizational 

Commitment in Catering Industry 

 

 

Sumber : Ho (2012) 

 Yeh dan Hong (2012) melakukan penelitian tentang gaya kepemimpinan 

terhadap komitmen organisasi serta kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di 

Cina pada sebuah anak cabang perusahaan dari Taiwan. Sebanyak 1.600 

kuesioner yang disebarkan untuk mengumpulkan data dari karyawan dengan 

tingkat responden sebesar 26%. 
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Gambar 2.7 

Model Penelitian The Mediating Effect of Organizational Commitment on 

Leadership Type and Job Performance 

 

  

Sumber : Yeh dan Hong (2012) 

2.2. Definisi Variabel Dependen 
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mereka memperlakukan orang lain dengan hormat. Sportmanship menyiratkan 

bahwa karyawan memiliki sikap positif dan bersedia untuk mentolerir dari kondisi 

yang kurang ideal tanpa mengeluh. Civic virtue berarti bahwa karyawan 

bertanggung jawab dalam berpartisipasi, dan memikirkan tentang kesejahteraan 
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yang tidak memiliki suatu persyaratan sebagai suatu peranan dan tidak ada 

didalam deskripsi pekerjaan yang dijelaskan pada kontrak kerja seseorang dengan 

organisasi.  

Perilaku diskresioner menjadi sebuah pilihan bagi karyawan baik untuk 

dilakukan maupun tidak. Dan karyawan melakukan sesuatu yang diluar perjanjian 

kontrak yang telah ditandatangani oleh mereka pada saat memasuki organisasi dan 

mereka melakukan tugas-tugas yang bukan kewajiban tanpa mengharapkan 

imbalan apapun atau pengakuan (Swaminathan dan Jawahar 2013). 

 Robbins (2005) memandang organizational citizenship behavior sebagai 

perilaku ekstra karena merupakan tindakan prestasi kerja diluar kebutuhan 

pekerjaan. Selain itu, organizational citizenship behavior (OCB) yang umum 

didefinisikan sebagai perilaku yang melampaui persyaratan formal dari pekerjaan 

dan bermanfaat bagi organisasi. Organizational citizenship behavior juga telah 

didefinisikan sebagai seperangkat prilaku kerja diskresioner yang melebihi 

persyaratan pekerjaan dasar seseorang. Perilaku ini sering digambarkan sebagai 

sebuah prilaku yang melebihi tugas yang diberikan (Jahangir et al., 2004). 

Organizational citizenship behavior bergantung pada teori hubungan sosial yang 

berpendapat bahwa orang membalas keuntungan yang mereka terima dari 

organisasi mereka (Kandlousi et al., 2010). Oleh karena itu layak untuk 

menyimpulkan bahwa karyawan yang puas dengan proses komunikasi dalam 

organisasi akan mencoba untuk membalas dengan prilaku organizational 

citizenship behavior (Bolino, 1999). 
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2.3. Hubungan antar Variabel 

2.3.1. Hubungan antara Organizational Culture terhadap Organizational 

Commitment 

Menurut Schein (2004), budaya organisasi didefinisikan sebagai pola 

asumsi dasar bersama yang dipelajari oleh suatu kelompok seperti memecahkan 

masalah terhadap adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah bekerja 

ukup baik untuk dianggap sah dan oleh karena itu, akan diajarkan kepada anggota 

baru sebagai cara yang benar yang diterima, pikirkan dan rasakan dalam kaitannya 

dengan masalah tersebut.  

Silverthorne (2003) melaporkan dan menemukan budaya bureaucratic 

memiliki tingkat terendah komitmen organisasi dan budaya innovative memiliki 

komitmen tingkat menengah dan akhirnya budaya supportive menunjukkan 

tingkat yang lebih tinggi komitmen organisasi dan selanjutnya menekankan 

bahwa jika karyawan memiliki kecocokan dengan budaya organisasi yang mereka 

akan menunjukkan tingkat komitmen kerja yang lebih tinggi. Lok dan Crawford 

(2003) menjelaskan bahwa individu membawa nilai-nilai pribadi mereka, sikap 

dan keyakinan ke tempat kerja sehingga tingkat komitmen mereka akan berbeda. 

Simosi dan Xenikou (2010) bahwa karena rasa harga diri seseorang ditingkatkan 

melalui keanggotaannya, itu diperkirakan bahwa seorang karyawan menunjukkan 

komitmen terhadap organisasi ketika organisasi ini mencakup norma-norma yang 

positif. Dengan kata lain, organisasi yang memiliki orientasi budaya konstruktif 

lebih cenderung untuk menyebabkan ikatan emosional dan normatif yang tinggi 

kepada karyawan mereka.  
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Lee dan Zaman (2009) melaporkan bahwa budaya bureaucratic, 

innovative dan supportive memiliki efek moderating yang signifikan terhadap 

hubungan antara perilaku kepemimpinan yang participative dan supportive serta 

komitmen organisasi. Dapat kita ketahui bahwa budaya perusahaan 

mempengaruhi komitmen karyawan dalam organisasi dan kekuatan komitmen 

organisasi berkorelasi dengan kekuatan budaya perusahaan. Sebuah budaya 

perusahaan yang kuat memungkinkan karyawan memahami tujuan organisasi, dan 

saat mereka bekerja menuju ke arah tujuan organisasi, maka tingkat komitmen 

meningkat. Budaya organisasi secara umum dapat memiliki pengaruh terhadap 

komitmen organisasi yang ditunjukkan karyawan. Menurut Martins dan Martins 

(2003) "Penelitian global menunjukkan bahwa budaya organisasi menciptakan 

tingginya tingkat komitmen dan kinerja". Hasil yang didapatkan juga sama 

dengan penelitian terdahulu oleh Khan dan Rashid (2012) dimana organizational 

culture memiliki pengaruh positif terhadap organizational commitment. 

2.3.2. Hubungan antara Leadership Style dengan Organizational 

Commitment 

Kepemimpinan adalah proses dimana pemimpin mempengaruhi 

pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi (Lussier & Archua, 2007; 

McLaurin, 2008). Melalui memotivasi pengikutnya, pemimpin membantu 

organisasi merealisasikan pencapaian tujuan dan beradaptasi dengan lingkungan 

yang tergantung (Amis et al., 2004).  

Lo, Ramayah dan Hui (2006) dalam studi mereka menekankan bahwa 

hubungan antara pemimpin dan anggota organisasi memainkan peran yang 
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signifikan dalam hal memotivasi karyawan untuk melakukan organizational 

citizenship behavior. Perilaku kepemimpinan dapat meningkatkan komitmen 

organisasi dengan mempertimbangkan gaya kepemimpinan sebagai salah satu 

aspek untuk yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kepemimpinan telah 

diusulkan sebagai salah satu faktor yang paling menentukan kontribusi bagi sikap 

karyawan terhadap organisasi mereka (Bass, Avolio, Jung, & Berson, 2003), 

mungkin terdapat di antara prediktor yang paling menonjol dari komitmen 

organisasi. Hasil penelitian dari Ibrahim, Nurzahit dan Turker (2010) 

menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki efek penambahan yang cukup besar 

terhadap komitmen organisasi. 

Berbagai penelitian yang dilakukan pada gaya kepemimpinan menyatakan 

bahwa gaya kepemimpinan dianggap sebagai aspek komitmen organisasi (Sabir, 

Sohai, & Khan, 2011) dan bahwa ada hubungan positif yang kuat antara 

kepemimpinan dan komitmen organisasi (Ekaterini, 2010;. Sabir et al., 2011). 

Sejumlah penelitian telah menunjukkan sebelumnya bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Bycio et al., (2004) menyatakan 

bahwa gaya kepemimpinan seperti pengaruh ideal, stimulasi intelektual dan 

pertimbangan individual yang dilaporkan lebih dikaitkan dengan peningkatan 

tingkat komitmen organisasi daripada faktor-faktor lain seperti management by 

exceptions (MBE), contingent rewards (CR) dan Laissez faire (LF). Hasil yang 

didapatkan juga sama dengan penelitian terdahulu oleh Khan dan Rashid (2012), 

Ho (2012) dimana leadership style memiliki pengaruh positif terhadap 

organizational commitment. 
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2.3.3. Hubungan antara Job Satisfaction dengan Organizational Commitment 

Kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai perasaan positif tentang 

pekerjaan seseorang (Robbins, 2007) sedangkan Newstrom dan John (2007) 

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sekumpulan perasaan dan emosi yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dimana karyawan melihat pekerjaan 

mereka.  

Paulin et al., (2006) menyatakan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi 

komitmen organisasi. Kim et al., (2005) percaya bahwa karyawan yang puas 

terhadap kerjanya memiliki tingkat komitmen organisasi yang lebih tinggi 

daripada karyawan yang memiliki ketidakpuasan kerja. Dengan demikian, jika 

ketidakpuasan karyawan dimana kerja mereka meningkat, maka karyawan 

memiliki niat untuk meninggalkan organisasi untuk kondisi pekerjaan lain. 

Penelitian ini memiliki hasil yang sama antara Spector (2006), Meyer et 

al., (2002),  Tang (2008), Aghdasi (2011) dimana kedua variabel yang saling 

berkaitan secara signifikan. 

2.3.4. Hubungan antara Job Stress dengan Organizational Commitment 

Robbins (2005) mengatakan bahwa stress dapat menyebabkan 

ketidakpuasan dan stres yang berhubungan dengan pekerjaan dapat menyebabkan 

ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Ketidakpuasan kerja adalah efek psikologis 

yang paling sederhana dan paling jelas dari stress. 

Menurut logika, stres seharusnya berhubungan negatif terhadap komitmen 

organisasi bagi karyawan. Semakin tinggi stress, akan semakin rendah  kepuasan 

kerja karyawan dan tingkat komitmen yang semakin rendah (Elangovan, 2001). 
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Karyawan dengan komitmen afektif yang kuat untuk organisasi berperforma lebih 

baik dibandingkan dengan tingkat yang lebih rendah dari komitmen afektif. Hal 

ini berhubungan positif dengan motivasi karyawan, prestasi kerja, dan kepuasan 

kerja, dan berhubungan negatif dengan absensi dan perpindahan, serta stres kerja. 

Stres kerja memiliki hubungan dengan sikap kerja, termasuk kepuasan kerja, 

komitmen organisasi afektif, dan keinginan berpindah (Sweeney & Quirin, 2009) 

sehingga ini memiliki pengaruh negatif pada karyawan. 

Hasil yang didapatkan juga sama dengan hasil penelitian terdahulu oleh 

Tang (2008), Yahaya et al., (2012), Ziauddin et al., (2010), Aghdasi (2011).  

2.3.5. Hubungan antara Organizational Commitment dengan Organizational 

Citizenship Behavior 

Steven dan Brian (2007) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai 

kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu dalam organisasi 

tertentu. Di sisi lain, komitmen organisasional mengacu dan berfokus pada 

keterikatan, emosional dan fungsional (Dov & Meni, 2001). 

Norris-Watts dan Levy (2004) menemukan bahwa komitmen afektif 

dimediasi dengan hubungan timbal balik antara lingkungan dan organizational 

citizenship behavior. Riketta (2002) melaporkan bahwa adanya korelasi tinggi 

antara komitmen sikap dan kinerja melalui perilaku kewarganegaraan dan perilaku 

peran. Flinders dan Rauter (2004) melaporkan perbedaan yang signifikan dari 

komitmen antara guru kontingen dan permanen. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa guru tetap menunjukkan lebih banyak komitmen dan melaporkan 

identifikasi kuat dengan perilaku kewargaan organisasi dan organisasi ditemukan 
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berhubungan positif dengan komitmen afektif dan identifikasi bagi para guru yang 

dipekerjakan secara permanen. 

Beberapa penelitian lain yang menyatakan bahwa organizational 

commitment berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behavior 

antara lain seperti Khan dan Rashid (2012), Tang (2008), Riketta (2002). 

 

2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggabungkan beberapa model 

penelitian terdahulu dan akan meneliti tentang organizational culture, leadership 

style, job satisfaction, job stress terhadap organizational citizenship behavior  

dengan  organizational commitment sebagai variabel intervening. Berdasarkan 

pemaparan dari model penelitian diatas maka peneliti akan meneliti tentang : 

Gambar 2.8 

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior 

pada Karyawan Perusahaan Manufaktur di Batam 

 
 

Sumber : Khan dan Rashid (2012), Yahaya et al., (2012) dan Tang (2008). 
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H1 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara organizational culture     

terhadap organizational commitment.   

H2 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara leadership style terhadap 

organizational commitment.   

H3 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara job satisfaction terhadap 

organizational commitment.   

H4 : Terdapat pengaruh signifikan negatif antara job stress terhadap  

organizational commitment.  

H5 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara organizational commitment 

terhadap organizational citizenship behavior.   
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