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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1       Model Penelitian Terdahulu 

Anshu dan Upadhyay (2017) dalam meneliti pengaruh dari variabel gaya 

kepemimpinan terhadap komitmen organisasi karyawan. Penelitian dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner pada sejumlah tenaga pengajar pada berbagai 

sekolah menengah di Uttar Pradesh, India. Penelitian mengemukakan bahwa gaya 

kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi dari 

tenaga pengajar pada sekolah tempatnya mengajar di India. 

 

Gambar 2.1 Leadership Styles and Organizational Commitment: A Study on Higher 

Secondary Schools in Uttar Pradesh. Sumber: Anshu dan Upadhyay (2017) 

Penelitian Jandaghi et al., (2011) ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh 

dari variabel keamanan kerja dan kepuasan kerja karyawan terhadap komitmen 

organisasi pada pegawai negeri sipil di kota Qom, Iran.  

 
Gambar 2.2 The Impact of Job Security on Employees’ Commitment and Job 

Satisfaction in Qom Municipalities. Sumber: Jandaghi et al., (2011)  

Penelitian dari Abdallah et al., (2017) ini bertujuan untuk mengetahui 
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hubungan antara variabel keterikatan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi pada karyawan bank. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner pada karyawan dari 12 bank yang beroperasi di kota Amman, Jordania.  

 
Gambar 2.3 An Integrated Model of Job Involvement, Job Satisfaction and 

Organizational Commitment: A Structural Analysis in Jordan’s Banking Sector. 

Sumber: Abdallah et al., (2017) 

Joiceswarnalatha dan MuraliKrishna (2017) meneliti pengartuh variabel 

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dengan kepemimpinan sebagai 

variabel mediating. Penelitian dilakukan pada karyawan yang bekerja di perusahaan 

bidang informasi teknologi di India dan ditemukan hasil bahwa kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh pada komitmen organisasi karyawan melalui kepemimpinan. 

 

Gambar 2.4 The Mediating Role of Leadership in Relation to Job Satisfaction and 

Organizational Commitment. Sumber: Joiceswarnalatha dan MuraliKrishna (2017)  

Danish dan Munir (2011) melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk 

meneliti pengaruh dari variabel kesempatan kerja yang lebih baik, keterikatan kerja, 

lingkungan kerja, dan kompensasi dan pengaruhnya terhadap komitmen organisasi, 

untuk mengidentifikasi strategi yang mungkin dapat meningkatkan komitmen 
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karyawan terhadap organisasi. Penelitian dilakukan pada karyawan yang bekerja di 

sektor industri di berbagai kota di Pakistan.  

 
Gambar 2.5 The Impact of Motivation on Employee’s Commitment: Evidence from 

Public and Private Sector of Pakistan. Sumber:  Danish dan Munir (2011) 

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

berpengaruh pada komitmen organisasi yaitu dukungan manajemen, lingkungan 

kerja, pengembangan karir, semangat kerja tim dan kompensasi pada karyawan 

bank di kota Ho Chi Minh City, Vietnam. Penelitian menemukan bahwa semua 

variabel berhubungan terhadap komitmen organisasi kecuali semangat tim. 

Penelitian ini untuk lebih mempertegas tentang pentingnya komitmen karyawan 

bank pada bank tempatnya bekerja agar mereka tidak mudah untuk beralih atau 

pindah ke bank lain.  
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Gambar 2.6 Factors Affecting Employees’ Organizational Commitment–A Study of 

Banking Staff in Ho Chi Minh City, Vietnam. Sumber: Nguyen et al. (2014) 

Miller (2012) dalam penelitiannya meneliti pengartuh variabel kompensasi 

terhadap komitmen organisasi pada karyawan di bidang industri makanan dan 

restoran di Amerika Serikat. Penelitian ini menemukan bahwa kompensasi 

merupakan faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi.  

  
 

Gambar 2.7 Compensating Restaurant Employee through Tips: An Antecedent for 

Organizational Commitment. Sumber: Miller (2012) 

Penelitian Abdullah dan Ramay (2012) ini meneliti hubungan antara 

lingkungan kerja, keamanan kerja, kepuasan gaji dan partisipasi karyawan terhadap 

komitmen organisasi sebagai variabel dependen. Penelitian ini mengemukakan 

bahwa semua variabel mempunyai pengaruh pada komitmen organisasi. 
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Gambar 2.8 Antecedents of Organizational Commitment: A Study of Banking 

Sector of Pakistan. Sumber: Abdullah dan Ramay (2012) 

 

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

dampak dari kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 

karyawan pada dosen di Pakistan. Penelitian ini menemukan bahwa kepuasan kerja 

dan kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi.  

 

Gambar 2.9 Influence of Employee Compensation on Organizational Commitment 

and Job Satisfaction: A Case Study of Educational Sector of Pakistan. Sumber: 

Nawab dan Bhatti (2011) 

 

Penelitian Berg (2011) bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

motivasi intrinsik dan ekstrinsik serta keterlibatan kerja pada komitmen organisasi 

karyawan dari institusi pendidikan di Finlandia. Penelitian menemukan bahwa 
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motivasi dan keterlibatan kerja berpengaruh pada komitmen organisasi. 

  
Gambar 2.10 Exploring Possible Relationships between Motivation and 

Commitment. Sumber: Berg (2011) 

Wiza dan Hlanganipai (2014) dalam penelitian pengaruh dari gaya 

kepemimpinan pada komitmen organisasi karyawan pada staf akademik di 

universitas yang dipilih di Afrika Selatan. Penelitian menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi.  

 

Gambar 2.11 The Impact of Leadership Styles on Employee Organisational 

Commitment in Higher Learning Institutions. Sumber: Wiza dan Hlanganipai 

(2014) 

 

Penelitian oleh Mohammed dan Eleswed (2013) bertujuan untuk menguji 

hubungan antara kepuasan kerja karyawan dan komitmen organisasi pada karyawan 
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lembaga keuangan swasta di Manama, Bahrain. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja karyawan berpengaruh signifikan pada komitmen organisasi. 

 
Gambar 2.12 Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Correlational 

Study in Bahrain. Sumber: Mohammed dan Eleswed (2013) 

 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Gelaidan dan Ahmad (2010) 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap hubungan gaya 

kepemimpinan dan komitmen organisasi pada karyawan di Yaman. Hasil penelitian 

menunjukkan kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi dengan 

melalui budaya organisasi yang positif.  

Gambar 2.13 The Factors Effecting Employee Commitment to Change in Public 

Sector: Evidence from Yemen. Sumber: Gelaidan dan Ahmad (2010) 

 

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

dari kepuasan kerja terhadap tiga komponen dari komitmen organisasi pada tenaga 
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pengajar perguruan tinggi negeri di Pakistan. Penelitian ini menunjukkan terdapat 

hubungan antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi.  

 
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 pada sektor perbankan di Pakistan. Penelitian menunjukkan bahwa 

motivasi, keterlibatan kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

komitmen organisasional karyawan.  

 
Gambar 2.15 Impact of Job Satisfaction and Job Control on Organizational 

Commitment: A Case Study of Air Traffic Controllers of Pakistan Civil Aviation 

Authority. Sumber: Iqbal et al., (2013) 

Penelitiann dari Akpan (2013) untuk mengetahui pengaruh keamanan kerja 

dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Penelitian ini dilakukan pada 

para dosen dan tenaga pengajar di Universitas Cross River State, Nigeria.  
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Gambar 2.16 Job Security and Job Satisfaction as Determinants of organizational 

Commitment among University Teachers in Cross River State, Nigeria. Sumber:  

Akpan (2013) 

Penelitian dari Ushie et al., (2015) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi. Penelitian di lakukan pada 

karyawan dari perusahaan di bidang industri perkebunan di Cross River State, 

Nigeria. Lingkungan pekerjaan diperkebunan sperti komunikasi dengan atasan dan 

rekan kerja, lingkungan kerja yang aman, pekerjaaan yang mapu dilakukan 

merupakan komponen dari linkungan kerja. 

 
Gambar 2.17 Work Environment and Employees’ Commitment in Agro-Based 

Industries in Cross River State, Nigeria Sumber: Ushie et al., (2015) 

Menjadi konsep penting dalam manajemen sumber daya manusia, ada 

banyak literatur tentang penelitian komitmen karyawan. Namun sedikit yang 

diketahui tentang faktor-faktor yang meningkatkan komitmen karyawan di antara 

para profesional kesehatan di Filipina. Akibatnya, penelitian ini berusaha untuk 

menguji pengaruh faktor-faktor yang dipilih pada komitmen profesional kesehatan 

di Filipina. Menggunakan metode kuantitatif penelitian menetapkan bahwa faktor-
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faktor dalam penelitian ini secara signifikan dan positif berkorelasi dengan 

komitmen karyawan. Di antara faktor-faktor tersebut, kepuasan kerja karyawan 

muncul sebagai yang paling penting dalam menjelaskan komitmen karyawan.  

  
Gambar 2.18 Determinants of Employee’s Commitment among Healthcare 

Professionals. Sumber: Essono dan Sandeep (2016) 

 

2.1    Definisi Variabel Dependen 

 

Komitmen organisasional karyawan didefinisikan sebagai komitmen untuk 

setia dan bertahan di sebuah organisasi.  Secara umum ada tiga komponen yaitu 

komitmen yang berkelanjutan, komitmen afektif dan komitmen normatif (Lumley 

et al., 2011). Komitmen organisasional dipandang oleh Lumley et al., (2011) 

sebagai sebuah pandangan terhadap organisasi yang menunjukkan karyawan sangat 

memikirkan dan mengutamakan pekerjaan dan organisasinya. Karyawan selalu 

berusaha memberikan segala usaha dalam membantu organisasi atau perusahaan 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Miller (2012) mendefinisikan komitmen 

organisasional karyawan sebagai sebuah sikap yang muncul dari proses yang 

disebut sebagai identifikasi dirinya terhadap organisasi tempatnya bekerja. 
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Komitmen organisasional karyawan diartikan sebagai sebuah kekuatan dari 

karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya menjadi bagian dari 

organisasi, yang dicirikan dengan penerimaan nilai dan tujuan organisasi, kesediaan 

berusaha demi organisasi dan keinginan mempertahankan keanggotaan dalam 

sebuah organisasi (Jandaghi et al., 2011). Komitmen karyawan adalah loyalitas dan 

dukungan yang diberikan oleh karyawan untuk mencapai tujuan organisasi (Miller, 

2012). Hal ini berkaitan dengan orientasi karyawan terhadap organisasi dalam hal 

loyalitas dan keterlibatan dalam organisasi. Dari tiga bentuk komitmen, komitmen 

afektif dianggap paling diinginkan untuk sebuah organisasi, sebagai karyawan 

dengan tingkat tinggi komitmen afektif lebih cenderung rela memberikan kontribusi 

pada kinerja organisasi dan produktivitas.  

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

Lingkungan kerja didefinisikan sebagai suasana dilingkungan kerja yang 

mendorong komitmen kerja karyawan yang dapat memaksimalkan produktivitas. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasion karyawan 

berkaitan dengan lingkungan kerja, seperti penerangan lampu dan tata letak 

peralatan kerja. Seorang karyawan bisa terpengaruh oleh tugas yang diberikan pada 

karyawan dan juga lingkungan tempat karyawan bekerja. Dengan memiliki 

lingkungan yang baik, karyawan bisa menerapkan energi dan perhatian penuh untuk 

melakukan pekerjaan (Abdullah, 2012) 

Lingkungan kerja yang fasilitatif dan tepat menaikkan tingkat komitmen 

dan produktivitas karyawan. Hal ini disimpulkan dari penelitian terdahulu bahwa 
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organisasi harus menyediakan fasilitas pertolongan pertama, toilet yang bersih, air, 

dan pakaian yang aman untuk karyawan. Organisasi harus merancang lingkungan 

kerja dengan cara yang meningkatkan komitmen dan motivasi tingkat organisasi 

dan pada akhirnya meningkatkan komitmen organisasional dari karyawan (Nguyen 

et al. 2014). Danish et al., (2013), Nguyen et al. (2014) menemukan hubungan yang 

signifikan antara lingkungan kerja di perusahaan dengan komitmen organisasional 

karyawan perusahaan tersebut. 

2.3.2 Pengaruh Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi 

Anshu dan Upadhyay (2017) mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah 

kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi perilaku karyawan agar bekerja 

bersama menuju tujuan yang diinginkan bersama. Dengan kata lain, kepemimpinan 

adalah kemampuan mempengaruhi anggota kelompok untuk mencapai tujuan 

kelompok tersebut.  Tinggi rendahnya kepuasan, komitmen dan kinerja anggota 

tergantung pada gaya dan sikap para pimpinan. 

Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan dan memberdayakan 

karyawan akan mempengaruhi kinerjanya. Anshu dan Upadhyay (2017) juga 

menyebutkan, perilaku pemimpin memiliki dampak signifikan terhadap sikap, 

perilaku dan kinerja karyawan. Efektifitas pemimpin di pengaruhi karakteristik 

bawahanya dan terkait dengan proses komunikasi yang terjadi antara pimpinan dan 

bawahannya. Pimpinan dapat dikatakan tidak berhasil bila tidak dapat memotivasi, 

menggerakkan dan memuaskan karyawan pada suatu pekerjaan dan lingkungan 

organisasi. Tugas pimpinan adalah mendorong bawahan supaya memiliki 

kompetensi dan kesempatan berkembang dalam mengantisipasi setiap tantangan 

dan peluang dalam pekerjaan. Penelitian terdahulu dari Anshu dan Upadhyay 
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(2017), Gelaidan dan Ahmad (2010) menemukan hubungan yang signifikan antara 

kepemimpinan dengan komitmen organisasional dari karyawan. 

2.3.3 Pengaruh Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi 

Kompensasi merupakan salah satu faktor yang menghasilkan kepuasan 

kerja sebagaimana dimaksud dalam model pemenuhan kebutuhan oleh Danish dan 

Munir (2011). Dalam penelitiannya, Iqbal et al., (2013) mengungkapkan bahwa 

kompensasi dan keamanan kerja adalah motivator yang lebih besar untuk pribadi 

daripada sektor publik profesional peluang pengembangan dan paket gaji yang 

sangat penting yang menciptakan faktor kepuasan kerja. Atas dasar penelitian di 

atas jelas bahwa kompensasi karyawan memiliki beberapa dampak positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan dan komitmen organisasi. Organisasi yang memiliki 

sistem manajemen kompensasi yang lebih baik menempatkan dampak yang sangat 

positif pada karyawan karyawan. Hal ini juga logis bahwa karyawan dengan 

kompensasi yang lebih baik akan lebih puas dengan pekerjaan karyawan dan juga 

berkomitmen dengan organisasi. 

Sistem kompensasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan dengan 

demikian mempengaruhi niat untuk cukup serta tingkat retensi. tingkat kompensasi 

yang lebih tinggi akan menyebabkan tingkat kepuasan kerja dan retensi yang lebih 

tinggi pada karyawan. Sebuah penghargaan yang ditingkatkan dalam sebuah 

organisasi juga dapat meningkatkan kepuasan kerja (Abdullah & Ramay, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nawab dan Bhatti (2011) menyimpulkan bahwa jika 

karyawan puas dengan pekerjaan karyawan serta lingkungan organisasi termasuk 

rekan kerjanya, kompensasi, dan kepemimpinan maka karyawan akan lebih 
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berkomitmen terhadap organisasi dibandingkan dengan ketika karyawan merasa 

tidak puas terhadap perusahaan.  

2.3.4 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

Menurut Nawab dan Bhatti (2011), kepuasan kerja adalah perasaan dan 

keyakinan yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaan saat ini. Tingkat kepuasan 

kerja karyawan terdiri dari kepuasan ekstrim dan ketidakpuasan ekstrim. Penelitian 

lainnya mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sebuah perasaan positif tentang 

pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi yang menyenangkan dan positif yang 

dihasilkan dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seorang karyawan 

(Jandaghi et al., 2011).   

Mohammed dan Eleswed (2013), berpendapat bahwa semakin tinggi  

pendidikan karyawan maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan dan bahwa 

kepuasan kerja dipengaruhi oleh tingkat gaji dan kinerja, imbalan kerja, pelatihan, 

perekrutan, desain pekerjaan, kehidupan kepuasan, otonomi, kepuasan 

pertumbuhan, kepuasan dengan rekan kerja, kepuasan dengan supervisor dan 

kepuasan pelanggan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan yang 

dilakukan akan termotivasi dalam meningkatkan kinerja sehingga akan berdampak 

pada meningkatnya kinerja perusahaan secara umum. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dari beberapa penelitian 

sebelumnya di atas, maka Model penelitian yang dirumuskan sebagai berikut: 
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Gambar 2.19 Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

pada Karyawan Bank Nasional di Batam. Sumber: Essono dan Sandeep (2016) 

Berdasarkan uraian dan kerangka model diatas maka penulis merumuskan  

hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan positif  antara lingkungan kerja terhadap 

komitmen organisasi  

H2:  Terdapat pengaruh yang signifikan positif  antara kepemimpinan terhadap 

komitmen organisasi  

H3: Terdapat pengaruh yang signifikan positif  antara kompensasi terhadap 

komitmen organisasi  

H4:  Terdapat pengaruh yang signifikan positif  antara kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi  
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