
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1  Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh (Salah, shouk, & Fawzy, 2019) di Mesir 

tentang dampak pemasaran internal pada komitmen organisasi yang bertujuan 

untuk meningkatkan komitmen karyawan pada pekerjaan dan tempat kerja 

karyawan. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara beberapa 

internal dimensi pemasaran dan komitmen organisasi karyawan agen perjalanan. 

Penelitian ini menyebarkan sebanyak 255 kuesioner kepada karyawan agen 

perjalanan. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1. Model Penelitian Dampak Pemasaran Internal pada Komitmen 

Organisasi, Sumber: (Salah et al., 2019) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Wu & Chen, 2018) di Taiwan yang 

menggunakan purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data dari 
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karyawan di departemen makanan, minuman dan pemasaran dengan membagikan 

520 kuesioner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat model 

kepemimpinan yang mulai berkembang lebih banyak perhatian secara bertahap. 

Karena penelitian kepemimpinan menunjukkan bahwa PsyCap kolektif 

memediasi sebagian hubungan antara kepemimpinan bersama dan komitmen 

organisasi serta kreativitas. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2. Model Penelitian Psikologis Kolektif yang Menghubungkan 

Kepemimpinan Organisasi Komitmen dan Kreativitas, Sumber: (Wu & Chen, 

2018) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Banjarnahor, 2018), tentang kepuasan 

kerja sebagai mediator antara arahan dan partisipatif gaya kepemimpinan terhadap 

komitmen organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran 

kepuasan kerja sebagai mediator dalam mempengaruhi gaya kepemimpinan 

direktif dan partisipatif terhadap komitmen organisasi kepala sekolah dasar di 

Medan. Sampel dari penelitian ini adalah 164 kepala sekolah menengah pertama 
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dari kepala sekolah yang dipilih dan data dianalisis dengan analisis jalur. Model 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.3. Model Penelitian Kepuasan Kerja Sebagai Mediator Antara Arahan 

dan Partisipatif Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi, Sumber: 

(Banjarnahor, 2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh (Baek, Byers, & Vito, 2018) tentang 

kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi di kantor polisi Korea. 

Menggunakan data yang dikumpulkan sebanyak 236 perwira polisi Korea. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan yang mempengaruhi 

komitmen organisasi di lembaga penegak hukum. Hasil menunjukkan itu 

kepemimpinan transformasional secara positif terkait dengan komitmen organisasi 

di lembaga kepolisian Korea dan komitmen organisasi. Model penelitian dapat 
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dilihat pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4. Model Penelitian Kepemimpinan Transformasional dan Komitmen 
Organisasi, Sumber: (Baek et al., 2018) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Jia & Hu, 2018) tentang pengaruh 

pengawas guanxi pada komitmen organisasi. Sampel dari penelitian ini adalah 

225 atlet dari 9 klub sepakbola profesional di Cina yang berasal dari Beijing, 

Shanghai, Sichuan, Chongqing, Hubei dan Jiangsu. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menunjukkan prediksi penting pada komitmen organisasi dan 

perilaku kewarganegaraan. Hasil penelitian ini konsisten dengan kesimpulan 

penelitian tentang perusahaan dan publik organisasi pemerintah, menunjukkan 

supervisor merupakan faktor kunci dalam perubahan komitmen organisasi dan 

organisasi perilaku kewarganegaraan. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 

2.5. 
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Gambar 2.5. Model Penelitian Pengaruh Pengawas Guanxi pada Komitmen 

Organisasi, Sumber: (Jia & Hu, 2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh (Chen, Zhou, & Klyver, 2018) tentang 

Efektivitas Kolektif: Menghubungkan Kepemimpinan Paternalistik terhadap 

Organisasi Komitmen yang mana paternalistik umumnya dianggap sebagai 

kepemimpinan yang mempunyai gaya kepemimpinan yang khas dalam budaya 

Asia. Penelitian ini mengumpulkan data dari tim di perusahaan manufaktur di 

China. Sebagian besar tim dipilih dari Jiangsu dan provinsi Fujian. Penelitian ini 

menyebarkan 258 kuesioner. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah 

kepemimpinan paternalistik masih merupakan bidang yang menarik dan tetap 

harus dilakukan untuk mengungkap esensi gaya kepemimpinan. Model penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

Gambar 2.6. Model Penelitian Efektivitas Kolektif: Menghubungkan 

Kepemimpinan Paternalistik Terhadap Organisasi Komitmen, Sumber: (Chen et 

al., 2018) 
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Penelitian yang di lakukan oleh (Wong & Tim, 2017) di Hongkong 

bertujuan untuk mengetahui model bersaing dari intensi turnover dan 

pendahulunya dikembangkan dan diuji secara empiris dalam satu FIE di Cina. 

Secara keseluruhan, POS dan komitmen efektif memediasi dampak keadilan 

distributif dan kepercayaan dalam organisasi pada intensi turnover. Model 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.7. Model Penelitian Dampak SDM Dari Dukungan Organisasi dan 

Komitmen Efektif pada Turnover Intention, Sumber: (Wong & Tim, 2017) 

 

Penelitian yang di lakukan oleh (Luo, Marnburg, & Law, 2017) tentang 

hubungan kepemimpinan dan keadilan dengan komitmen organisasi yang di 

mediasi identitas kolektif dalam industri hotel di Hongkong. Dalam penelitian ini 

peneliti meyebarkan 585 kuesioner. Tujuan dari penelitian ini menunjukkan 
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bahwa kepemimpinan transformasional dan keadilan prosedural menjadi prediktor 

baik dari identitas kolektif karyawan dan komitmen mereka terhadap tim atau 

organisasi. Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

. 
Gambar 2.8. Model Penelitian Efek Dari Kepemimpinan Otentik dan Komitmen 

Organisasi pada Intensi Turnover, Sumber : (Luo et al., 2017) 

Penelitian yang di lakukan oleh (Semrau, Steigenberger, & Wilhelm, 

2017) yang dilakukan di Germany dengan jumlah responden 295 kuesioner 

bertujuan untuk menguji hubungan antara keterampilan politik tim dengan kinerja 

tim. Dalam penelitian ini menunjukkan beberapa faktor pendukung yang 

diantaranya adalah latar belakang profesional umum dan komitmen tim kolektif 

yang berfungsi berfungsi sebagai kontingensi penting untuk hubungan antara 

keterampilan politik tim dan kinerja tim. Model penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.9. 

Gambar 2.9. Model Penelitian Hubungan Antara Keterampilan Politik Tim 

dengan Kinerja Tim,  Sumber: (Semrau et al., 2017) 
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Penelitian yang di lakukan oleh (Gatling, Kang, & Kim, 2016) tentang 

efek dari kepemimpinan otentik dan komitmen organisasi pada intensi turnover 

yang mana penulis menguji sampel dari 236 siswa yang bekerja sebagai karyawan 

di perhotelan di Amerika Serikat. Temuan dalam penelitian ini sangat berguna 

untuk manajer, manajer sumber daya manusia, dan organisasi secara keseluruhan. 

Praktisi yang ingin meningkatkan komitmen organisasi karyawan dan mengurangi 

intensi turnover dapat melakukannya dengan menambah kualitas kepemimpinan 

yang otentik dari para manajer. Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

2.10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Model Penelitian Efek Dari Kepemimpinan Otentik dan Komitmen 

Organisasi pada Intensi Turnover, Sumber: (Gatling et al., 2016) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Nazir et al., 2016) tentang pengaruh 

penghargaan organisasional terhadap komitmen organisasi dan intensi turnover. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengisi ulang kata kunci yang diabadikan dalam 

beberapa aspek yang berdampak pada komitmen organisasional organisasi 
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Tionghoa di tempat kerja. Penelitian ini meningkatkan kesadaran bagaimana 

organisasi publik dan sektor swasta Tiongkok dapat meningkatkan kemampuan 

dan efisiensi karyawan. Data yang dikumpulkan sebanyak 202 melalui kuesioner 

yang diisi oleh karyawan China bagian selatan. Model penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 2.11. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Model Penelitian Pengaruh Penghargaan Organisasional Terhadap 

Komitmen Organisasi dan Intensi Turnover, Sumber: (Nazir et al., 2016) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Wang, 2016) tentang pengaruh 

kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi pada kinerja 
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departemen hotel di Australia. Responden dari penelitian ini adalah 146 hotel dari 

Panduan RACQ yang penuh layanan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi secara positif terkait dengan dimensi kinerja berkelanjutan. 

Oleh karena itu, pengaruh kepemimpinan transformasional dan komitmen 

organisasi di seluruh dimensi kinerja menyoroti relevansi faktor dalam 

pengelolaan hotel kelas atas. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.12.  

 

Gambar 2.12. Model Penelitian Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan 

Komitmen Organisasi pada Kinerja, Sumber: (Wang, 2016) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Shaughnessy et al., 2016) tentang 

kinerja para pemimpin yang bergantung pada keterampilan politik dengan 

menangkap kepemimpinan sebagai ukuran konsensus. Penelitian ini dilakukan di 

Germany dengan jumlah responden 269 kuesioner. Tujuan dari penelitian ini 

memberikan pandangan pertama pada kepemimpinan dalam pengaturan 

organisasi, bukan tim atau kelompok serta menawarkan jejaring sosial 

konseptualisasi politik kepemimpinan dalam organisasi yang berkontribusi pada 
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teori, penelitian, dan praktik. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

Gambar 2.13. Model Penelitian Status Kepemimpinan dan Individu Kinerja: 

Peran Keterampilan Politik dan Kehendak Politik, Sumber: (Shaughnessy et al., 

2016) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Samarin & Sahranavard, 2015) tentang 

hubungan antara gaya kepemimpinan dan kematangan organisasi terhadap 

komitmen organisasi di Assaluyeh yang menunjukkan perbedaan yang signifikan 

antara gaya kepemimpinan manajer dan karyawan. Semakin dominan gaya 

kepemimpinan transformasional para manajer maka semakin tinggi komitmen 

organisasi karyawan pada perusahaan dan sebaliknya. Sampel dari penelitian ini 

adalah manajer senior sebagai sampel untuk menentukan gaya kepemimpinan, 

karena jumlah manajer senior terbatas maka peneliti mengevaluasi tingkat 

komitmen organisasi karyawan sebanyak 330 kuesioner. Model penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 2.14. 

Gambar 2.14. Model Penelitian Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan 

Kematangan Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi di Assaluyeh, Sumber: 

(Samarin & Sahranavard, 2015) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Top, Akdere, & Tarcand, 2014) tentang 

memeriksa kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, komitmen organisasi 

dan kepercayaan organisasi di rumah sakit Turki: pegawai negeri versus karyawan 
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sektor swasta. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat hubungan antara 

kepemimpinan transformasional, sikap kerja karyawan, kepercayaan organisasi, 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja yang merupakan sarana untuk menarik 

dan mempertahankan karyawan dalam industri atau perusahaan. Model penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2.15. 

Gambar 2.15. Model Penelitian Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan 

Kerja, Komitmen Organisasi dan Kepercayaan Organisasi, Sumber: (Top et al., 

2014) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Rabeea, Shafizan, Gulam, & Khalid, 

2014) di Malaysia bertujuan untuk menguji dampak persepsi karyawan terhadap 

atasan langsung. Sampel dari penelitian ini sebanyak 300 kuesioner. Hasil dari 

statistik menemukan bahwa ada hubungan kuat antara perilaku kepemimpinan dan 

komitmen organisasi. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.16. 
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Gambar 2.16. Model Penelitian Hubungan Antara Perilaku Kepemimpinan dan 

Komitmen Organisasi, Sumber: (Rabeea et al., 2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh (Gentry et al., 2013) untuk memperluas 

bagaimana spesifik ciri kepribadian dan karakteristik keterampilan politik yang 

lebih proksimal terkait dengan ketegasan, kompetensi tertentu dan efektivitas 

kepemimpinan. Penelitian ini menyebarkan kuesioner sebanyak 225 kuesioner 

kepada manajer yang berlatih di Amerika Serikat. Model penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 2.17. 

 
Gambar 2.17. Model Penelitian Kepribadian dan Keterampilan Politik Terhadap 

Kepemimpinan, Sumber: (Gentry et al., 2013) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Farrar & Lowe, 2008) untuk menguji 

hubungan antara komitmen organisasi dan pengambilan keputusan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa manajemen meningkatkan pengambilan keputusan secara 

baik di perusahaan dengan mendorong tingkat komitmen organisasi yang lebih 

besar di antara karyawan. Tingkat komitmen yang lebih tinggi akan menghasilkan 

karyawan yang membuat keputusan dalam kepentingan jangka panjang untuk 

perusahaan yang berusaha menunjukkan nilai-nilai etika yang kuat. Model 
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penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.18. 

Gambar 2.18. Model Penelitian Hubungan Antara Komitmen Organisasi dan 

Pengambilan Keputusan , Sumber: (Farrar & Lowe, 2008) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Dale & Fox, 2008) tentang pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi yang di mediasi pengaruh 

tekanan stres. Total responden dalam penelitian ini sebanyak 147 responden yang 

hasilnya adalah untuk mengulur-ulur dampak perilaku pemimpin pada tekanan 

stres dan pada komitmen organisasi. Akibatnya, karyawan merasakan tanggung 

jawab jatuh yang lebih tinggi dan dengan demikian memiliki komitmen afektif 

yang lebih tinggi. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.19. 

 
Gambar 2.19. Model Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Komitmen Organisasi yang di Mediasi Pengaruh Role Stress, Sumber: (Dale & 

Fox, 2008) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Jang & Kandampully, 2017) tentang 

mengurangi niat pergantian karyawan melalui kepemimpinan dalam konteks 

restoran yang dimediasi oleh komitmen organisasi yang bertujuan untuk 

menunjukkan bahwa komitmen organisasi sepenuhnya memediasi hubungan 

antara persepsi karyawan tentang kepemimpinan dan turnover intention. 
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Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat dengan jumlah responden 213 orang 

karyawan di restoran. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.20. 

Gambar 2.20. Model Penelitian turnover intention melalui kepemimpinan yang 

dimediasi oleh komitmen organisasi, Sumber:(Jang & Kandampully, 2017)  

 

Penelitian yang dilakukan oleh (El Kordy, 2013) tentang budaya 

organisasi dan kepemimpinan yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa adanya 

interaksi antara budaya organisasi , kepemimpinan dan sikap karyawan. Penelitian 

ini dilakukan di Mesir dengan data yang dikumpulkan dari karyawan yang bekerja 

di tujuh perusahaan industri. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.21. 

Gambar 2.21. Model Penelitian kepemimpinan dan budaya organisasi dalam 

sikap karyawan pada komitmen organisasi, Sumber: (El Kordy, 2013). 

 

2.2  Definisi Variabel Dependen 
 

Komitmen organisasi menjadi suatu hal penting bagi organisasi dalam 

menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasinya. Komitmen menunjukkan 

hasrat keryawan sebuah perusahaan untuk tetap tinggal dan bekerja serta 

mengabdikan diri bagi perusahaan (Amilin dan Rosita, 2008). Robbins dan Judge 

(2008), mengemukakan definisi komitmen organisasi sebagai tingkat di mana 
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seorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. 

Komitmen organisasi Komitmen organisasi sebagai kekuatan keyakinan yang 

dimiliki seseorang dalam tujuan organisasi, penerimaan nilai-nilai dalam 

organisasi dan kemauan untuk mengerahkan upaya ekstra untuk mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi. Kemudian menurut Mathis dan Jackson (2008), 

komitmen organisasi dianggap sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu 

dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi. 

 Selanjutnya menurut Bathaw dan Grant (2008), komitmen organisasi 

merupakan sebuah keinginan karyawan untuk tetap mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia melakukan usaha yang berat demi 

pencapaian tujuan organisasi. Menurut Daft (2008), komitmen organisasi 

merupakan sikap penting yang mempengaruhi kinerja. Daft mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai loyalitas dan keterlibatan yang tinggi pada 

organisasi. Karyawan dengan derajat komitmen organisasi yang tinggi akan 

melibatkan dirinya pada organisasi dan bekerja atas nama organisasi. 

Selain itu, Meyer, Allen dan rekan kerja telah menganalisis teori 

komitmen organisasi secara mendalam, dan telah secara luas menguji baik 

komitmen afektif dan normatif. Namun, Wagner (2007) menyatakan bahwa tidak 

ada kekurangan penelitian yang telah menyelidiki anteseden komitmen karyawan. 

Beberapa penelitian terbaru dalam konteks Tiongkok (He et al., 2011; Miao et al., 

2013; Newman dan Sheikh, 2012; Newman et al., 2011) telah menekankan bahwa 

karakteristik organisasi dapat merangsang komitmen karyawan. Hasilnya 
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mengungkapkan bahwa penghargaan ekstrinsik, sosial dan intrinsik, serta 

karakteristik organisasi, memainkan peran penting dalam meningkatkan 

komitmen karyawan terhadap organisasi dan memberikan wawasan ke dalam 

komitmen organisasi karyawan. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Keterampilan Politik Terhadap Partisipasi 
Pengambilan Keputusan 
 
Keterampilan politik didefinisikan sebagai kemampuan untuk secara 

efektif memahami orang lain di tempat kerja dan menggunakan pengetahuan 

tersebut untuk memengaruhi orang lain bertindak dengan cara yang meningkatkan 

tujuan pribadi atau organisasi seseorang. Karyawan yang memiliki keterampilan 

politik biasanya memiliki kecerdikan sosial yang tinggi memahami orang dan 

situasi secara tepat dan mampu bertindak berdasarkan pengetahuan dalam cara 

berpengaruh dengan pengaruh pribadi yang tepat, koalisi dan keaslian (Semrau et 

al., 2017). Lingkungan dengan menggunakan keterampilan politik mampu 

memfasilitasi pencapaian tujuan perusahaan. Orientasi ini dipercaya karena 

tindakan ini akan mendorong para pemimpin untuk menggunakan pengambilan 

keputusan untuk memastikan pencapaian tujuan. Proses keterampilan politik 

adalah partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan di mana pengikut 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang tujuannya adalah untuk 

mendapatkan komitmen terhadap upaya implementasi (Yukl, 2010). 
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Pertama, kecerdikan sosial, yang mengacu pada kemampuan membaca dan 

memahami orang lain, akan membantu para pemimpin menilai apakah karyawan 

mereka memiliki informasi yang relevan dan dapat mengungkapkan kekhawatiran 

tentang konsekuensi negatif dari keputusan yang diusulkan. Kedua, Pengaruh 

interpersonal, kemampuan untuk beradaptasi dan mengkalibrasi perilaku agar 

sesuai dengan situasi, dan juga berguna ketika keputusan penting perlu 

diimplementasikan. Para pemimpin yang memiliki keterampilan politik pertama-

tama akan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk 

mendapatkan komitmen dan dukungan dan kemudian menerapkannya dalam 

praktik (Thompson, Buch, & Kuvaas, 2017) dan (Nazir et al., 2016). 

2.3.2 Hubungan Antara Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Pengambilan 
Keputusan 

 
 Kepemimpinan sebagai suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku 

orang-orang agar bekerja bersama-sama menuju suatu tujuan tertentu yang mereka 

inginkan bersama. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan kelompok tersebut untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Variabel organisasi kepemimpinan 

(mengartikulasikan visi, menyediakan model yang tepat, harapan kinerja tinggi, 

memberikan dukungan individual, rangsangan intelektual dan mendorong 

penerimaan) (Wang, 2016). 

 Kepercayaan organisasi dan kepuasan kerja (gaji, promosi, pengawasan, 

tunjangan, hadiah, prosedur operasi, rekan kerja, sifat kerja dan komunikasi) 

mempengaruhi persepsi karyawan terhadap komitmen organisasi (komitmen 

afektif, normatif, dan berkelanjutan) karena kepemimpinan dapat membuat 
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kepercayaan karyawan, mengagumi dan menunjukkan kesetiaan kepada 

pemimpin dan mendorong untuk melampaui diri mereka dalam minat organisasi 

(Aghashahi et al., 2013). 

 Kepemimpinan yang mulai berkembang lebih banyak memperhatikan 

proses tahapan. Jika seorang pemimpin kinerjanya tidak baik atau menurun maka 

gairah kerja dan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan cenderung 

berkurang. Oleh karena itu, komitmen organisasi lebih cenderung meningkat 

ketika anggota kelompok atau karyawan dapat merasakan visi bersama dan 

dukungan dari para pemimpin bersama (Farrar & Lowe, 2008) 

2.3.3 Hubungan Antara Partisipasi Pengambilan Keputusan Terhadap 
Komitmen Organisasi 

 
Komitmen pada organisasi merupakan suatu keadaan dimana seorang 

karyawan memihak pada suatu organisasi dan memiliki tujuan serta berniat 

memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Seseorang akan lebih merasa 

puas terhadap emosional diri ketika dilibatkan dalam suatu proses pengambilan 

keputusan dan dalam suatu kemampuan berjejaring untuk mengembangkan aliansi 

dan koalisi yang kuat dan bermanfaat dengan yang lain seperti bermanfaat untuk 

meningkatkan modal sosial dan mengimplementasikan suatu keputusan. 

Akhirnya, para pemimpin perusahaan perlu menyadari bagaimana hasil dari 

pengambilan keputusan yang telah melibatkan karyawan dalam suatu keputusan 

yang akan dirasakan oleh para karyawan (Gentry et al., 2013). 

Dalam keikutsertaan pengambilan keputusan dapat membantu 

mengembangkan hubungan yang menguntungkan dengan pemimpin dan 

meningkatkan kebanggaan partisipasi dalam organisasi,. Akhirnya akan 
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berdampak pada suatu kebetahan karyawan dalam perusahaan karena dianggap 

selalu dilibatkan dalam proses pencapaian keputusan (Tsai, 2011). Terdapat 

kepuasan emosional yang baik terhadap mereka yang selalu dilibatkan dalam 

proses keputusan untuk kebijakan suatu perusahaan karena keberadaannya di akui 

dan diaggap penting. Dengan kata lain karyawan akan menyadari perlunya 

menjaga perusahaan untuk tetap berkembang dalam pencapaian (Bell, 2014). 

2.3.4 Hubungan Antara Keterampilan Politik  Terhadap Komitmen 
Organisasi 

 
(Wang, 2016)  Komitmen organisasi merupakan hubungan individu yang 

berniat untuk memberikan sesuatu dari diri mereka untuk membantu organisasi 

agar berhasil dan kemungkinan akan memiliki konsekuensi yang menguntungkan 

bagi karyawan dan organisasi. Studi telah menemukan komitmen organisasi 

menjadi prediktor kunci dari pergantian sukarela (Zhou, 2014) menambahkan 

bahwa komitmen organisasi adalah kelekatas secara psikologis yang dirasakan 

oleh seseorang terhadap organisasinya, dalama hal ini akan merefleksikan derajat 

dimana individu menginternalisasi dirinya atau mempunyai kemampuan politik 

yang baik dalam beradaptasi di internal organisasi. Individu atau karyawan yang 

mampu menginternalisasi dirinya sendiri atau mempunyai kemampuan politik 

yang baik dalam beradaptasi di internal organisasi akan lebih mudah untuk 

mempengaruhi orang lain sesuai dengan yang diharapkan.  

2.3.5    Hubungan Antara Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi 
 

Kepemimpinan yang memberikan contoh baik kepada karyawan akan 

mendorong inovasi dan kegiatan pembelajaran, mengembangkan potensi 

karyawan, memberikan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk 
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menjaga karyawan agar tetap komitmen terhadap perusahaan. Kemampuan 

memimpin suatu perusahaan dengan baik dapat meningkatkan komitmen 

organisasi di suatu perusahaan, dalam hal ini akan memiliki dampak positif dan 

perasaan keyakinan diri yang tinggi dan mempunyai semangat atau lebih 

berenergi untuk perusahaan (Hanaysha, 2016).  

 

Sebuah organisasi memerlukan seorang pemimpin yang dapat 

menjalankan tugas fungsi dan peran organisasi. Gaya kepemimpinan dapat dilihat 

dari cara kerja pola perilaku dengan orang lain atau karyawan lain untuk sebuah 

visi yang telah ditetapkan. Pemimpin harus mempercayai karyawan agar 

karyawan juga merasa nyaman dalam bekerja seperti pemberian posisi atau 

jabatan (Miller, 2012). 

2.3.6 Hubungan Antara Keterampilan Politik  Terhadap Komitmen 
Organisasi yang di Mediasi oleh Partisipasi Pengambilan Keputusan 

 
Ketika para pemimpin yang terampil secara politik melibatkan karyawan 

mereka dalam proses keputusan, ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa mereka 

dihargai oleh pemimpin mereka dan merupakan anggota penting dari organisasi. 

(Gatling et al., 2016). Hal ini akan memperkuat keterikatan emosional atau afektif 

mereka terhadap organisasi seperti yang diidentifikasi oleh individu yang 

berkomitmen kuat, terlibat dalam dan menikmati keanggotaan dalam organisasi. 

Karyawan menganggap diri mereka sebagai anggota penting dari sebuah 

organisasi, komitmen mereka meningkat. Ini mendukung penelitian oleh (Chen, 

2018) yang menunjukkan hubungan antara keterampilan politik pemimpin dan 

komitmen karyawan. Proses keterampilan politik adalah partisipasi bawahan 

Feggy Alfa Syahfitri. Pengaruh Keterampilan Politik dan Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi 
dengan Partisipasi Pengambilan Keputusan Sebagai Mediasi. 
UIB Repository©2019



dalam pengambilan keputusan di mana pengikut terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan komitmen 

terhadap upaya implementasi (Leon Rohr, 2016). 

Masterson dan Stamper (2003) berpendapat bahwa pengambilan 

keputusan akan memperkuat hubungan relasional karyawan dalam organisasi. 

Ketika karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, motivasi kerja 

mereka dan kemauan untuk berinvestasi dalam organisasi meningkat. Selain itu, 

pengambilan keputusan adalah salah satu cara paling efektif untuk mendorong 

keterlibatan karyawan dan perasaan saling percaya dan kepercayaan diri, hal ini 

dapat meningkatkan rasa memiliki mereka dengan demikian meningkatkan 

kesediaan mereka untuk tetap berada di organisasi karena keterikatan emosional 

(Han et al., 2010).  

2.3.7 Hubungan Antara Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi 
yang di Mediasi oleh Partisipasi Pengambilan Keputusan 

  
Penelitian psikologi organisasi secara tradisional memandang komitmen 

organisasi sebagai suatu sikap yang mencirikan hubungan antara karyawan dan 

organisasi. Komitmen organisasi sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan 

keterlibatan seseorang dalam organisasi tertentu yang salah satunya adalah ikut 

andil dalam pengambilan keputusan. Definisi ini menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi adalah konstruk multidimensi yang terdiri dari tiga dimensi utama 

komitmen afektif atau nilai, keyakinan yang kuat dan penerimaan tujuan dan nilai 

organisasi, kesediaan untuk melakukan upaya atas nama organisasi dan 

kemelekatan atau niat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

(Banjarnahor, 2018) 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Luo et al., 2017) kepemimpinan 

dengan komitmen organisasi mempunyai hubungan positif  yang pada konteksnya 

pemimpin dilaksanakan dengan baik melalui proses dan pertimbangan individual 

yang melibatkan karyawan dalam mencapai strategi dan tujuan organisasi. 

Sebagian karyawan merasa bahwa dalam kepemimpinan yang melibatkan 

karyawan dalam setiap keputusan karyawan akan meningkatkan pemberdayaan 

mereka dalam melaksanakan fungsi organisasi, dan hal ini menyebabkan semakin 

tingginya tingkan komitmen karyawan pada suatu perusahaan. 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1  Model Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh (Thompson et al., 2017) tentang pengaruh 

keterampilan politik, yang dimediasi oleh partisipasi pengambilan keputusan 

terhadap komitmen organisasi yang dilakukan di Norway menunjukkan bahwa 

para pemimpin tinggi di kalangan politisi telah mendesak para pengikut untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan sampel data 

dari populasi penelitian diambil dari 148 supervisor dan 988 bawahan dari tingkat 

atas, menengah dan operasional di organisasi bisnis. Hasil penelitian ini 

menunjukan Keterampilan politik berhubungan positif dengan partisipasi 

pengambilan keputusan. Dalam hal ini penulis akan menamah satu independen 

yang juga mempengaruhi komitmen organisasi dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Samarin & Sahranavard, 2015) yang membahas tentang hubungan 

antara gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi di Assaluyeh. 
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Gabungan antara dua pendapat ini dapat dilihat dalam model penelitian dibawah 

ini : 

Gambar 2.22. Model Penelitian Pengaruh Keterampilan Politik dan 

Kepemimpinan yang Dimediasi Oleh Partisipasi Pengambilan Keputusan 

Terhadap Komitmen Organisasi, Sumber: (Thompson et al., 2017; Samarin & 

Sahranavard, 2015)  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komitmen 

Organisasi, Variabel independennya adalah Keterampilan Politik dan 

Kepemimpinan yang dimediasikan oleh Partisipasi Pengambilan Keputusan. 

2.4.2   Perumusan Hipotesis 

H1: Keterampilan politik secara positif berpengaruh terhadap partisipasi 

pengambilan keputusan.  

H2: Kepemimpinan secara positif berpengaruh terhadap partisipasi   

pengambilan keputusan.  

H3: Partisipasi pengambilan keputusan secara positif berpengaruh 

terhadap 
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       komitmen organisasi. 

H4: Keterampilan politik secara positif berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi.  

 

H5: Kepemimpinan secara positif berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi. 

H6: Keterampilan politik secara positif berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi melalui partisipasi pengambilan keputusan sebagai mediasi. 

H7: Kepemimpinan secara positif berpengaruh terhadap komitmen  

organisasi melalui partisipasi pengambilan keputusan sebagai mediasi. 
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