
 
 

BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Sikap karyawan 

Definisi sikap adalah sebagai pernyataan yang dapat dinilai atau di 

evaluasi, baik yang bersifat menyenangkan ataupun tidak menyenangkan terhadap 

sebuah hal yang menjadi pokok objek, seorang individu, atau suatu kejadian yang 

pernah dialami atau pengalaman terhadap suatu peristiwa. Ada tiga aspek yang 

membentuk sikap yaitu : aspek evaluasi (komponen kognisi), aspek perasaan yang 

kuat (komponen afektif), dan aspek tingkah laku (komponen kecenderungan untuk 

berbuat/konasi) (Robbins, 2007). Masih berkaitan dengan komponen sikap, sikap 

mempunyai tiga komponen utama yang membentuk struktur sikap, yaitu : 

kognitif, afektif dan konatif. Kognitif (komponen perseptual) adalah komponen 

yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman dan pandangan, keyakinan. 

Kognitif merupakan hal-hal yang menyangkut kemampuan bagaimana orang 

mengembangkan kemampuannya untuk mempersepsikan terhadap suatu objek. 

Komponen afektif (komponen emosional) adalah komponen yang berhubungan 

atau berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. 

Komponen konatif (perilaku), yaitu komponen yang behubungan atau berkaitan 

dengan kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek sikap.  

Kecenderungan untuk merespon terhadap sesuatu secara konsisten untuk 

mendukung atau tidak medukung dengan memperhatikan objek tertentu disebut 

sikap (Kreitner & Kinicki, 2005). Sikap adalah suatu tindakan yang akan 

dilakukan dan segala sesuatu yang harus dilakukan yang hasilnya sebanding 
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dengan usaha yang dilakukan pada tindakan yang diambil tersebut. Menrut Gibson 

(2003), bahwa sikap adalah sebagai perasaan positif ataupun negatif, atau keadaan 

mental yang harus selalu dipersiapkan, dipelajari dan di atur melalui atau 

berdasarkan pengalaman yang dapat memberikan pengaruh khusus pada respon 

atau tanggapan seseorang terhadap objek, orang atau individu, ataupun keadaan. 

Sikap lebih merupakan determinan pada perilaku sebab, sikap sangat berkaitan 

erat dengan persepsi, dan kepribadian serta motivasi.  

Menurut pendapat para ahli (Robbins, 2007; Kreitner & Kinicki, 2005; 

Gibson, 2003) dapat disimpulkan bahwa sikap adalah merupakan suatu kelompok 

keyakinan-keyakinan yang mempunyai atau mengandung aspek kognitif, konatif 

dan afektif yang merupakan kesiapan mental psikologi untuk mereaksi dan 

bertindak secara positif atau negatif terhadap sebuah objek tertentu. Sikap dapat 

berubah, di pengaruhi, di bina dalam berbagai bidang kehidupan, sikap negatif 

dapat di pengaruhi menjadi positif, sikap positif diharapkan konsisten dan dapat 

ditingkatkan untuk menjaga dan meningkatkan konsistensi positif dari setiap 

individu karyawan di dalam sebuah organisasi dan perusahaan untuk mendapatkan 

tujuan dari organisasi atau perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan dari literatur di atas, maka sikap karyawan perlu di 

teliti dengan maksud untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau dampak 

hubungan antara kinerja karyawan dengan dimensi sikap karyawan. Melalui hasil 

penelitian yang dilakukan terhadap dimensi sikap karyawan, maka para peneliti 

diharapkan dapat mengetahui dampak atau pengaruh dimensi sikap karyawan 

terhadap kinerja organisasi perusahaan, demikan juga dengan para pengawas dan 
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pimpinan yang berhubungan langsung dengan karyawan produksi serta para 

pengawas dan pimpinan departemen yang terkait/berhubungan dengan operasional 

produksi diharapkan dapat mengambil tindakan-tindakan penting akibat dari 

dampak atau pengaruh yang dialami oleh sikap karyawan tersebut. Tindakan-

tindakan yang dimaksud adalah tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah 

akibat dari perubahan sikap karyawan (penurunan kinerja karyawan), tindakan 

pencegahan karena akibat dari terjadinya penurunan kinerja organisasi perusahaan 

yang disebabkan oleh perubahan sikap karyawan yang negatif, dan tindakan-

tindakan perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi perusahaan karena tidak 

ada perubahan sikap karyawan yang positif. Oleh karena itu, penelitian terhadap 

sikap karyawan penting dilakukan agar para pengawas dan pimpinan perusahaan 

dapat mengambil tindakan-tindakan dan membuat perencanaan untuk 

meningkatkan kinerja organisasi perusahaan akibat dari perubahan sikap 

karyawan. 

2.2 Penelitian-penelitian sebelumnya tentang sikap karyawan 

Penelitian tentang sikap karyawan masih terus dilakukan dalam kurung 

waktu dua dekade belakangn ini, baik di daratan benua Eropa, Amerika, Asia, 

Australia dan Afrika. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang sikap karyawan 

yang telah dilakukan terdapat di berbagai bidang, seperti bidang industri 

manufaktur elektronik, pelayanan jasa, ekonomi, perbankan, pendidikan, 

telekomunikasi, kesehatan, asuransi, pariwisata, perusahaan pemerintah, industri 

pupuk dan teknologi informasi. Isu tentang sikap karyawan lebih banyak menjadi 

kajian para peneliti di negara-negara maju terutama di benua Eropa.  

 
Universitas Internasional Batam 

   
Manahan Manurung, Analisis Dampak Kinerja Karyawan Terhadap Dimensi Sikap Karyawan pada Industri Manufaktur 
UIB repository @2019



4 
 

Berdasarkan hasil tinjauan literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya 

tentang sikap karyawan yang ada di Benua Eropa, bahwa penelitian tentang sikap 

karyawan hanya terdapat di negara-negara maju dan tidak ditemukan di negara-

negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh karena pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi di berbagai bidang di negara maju terus mengalami 

peningkatan yang dibarengi dengan pertumbuhan jumlah industri yang terus 

bertambah, sehingga dengan banyaknya bidang industri yang tumbuh maka akan 

memberi banyak pilihan bagi para peneliti untuk memilih bidang penelitian yang 

akan dilakukan. Oleh karena itu, para peneliti lebih tertarik untuk melakukan 

penelitian di negara maju dibandingkan di negara berkembang. Beberapa 

penelitian tentang sikap karyawan di negara-negara maju yang ada di daratan 

Benua Eropa seperti Fedi, Pucci, Tartaglia, Rollero (2016), Ollo-Lopez , Bayo-

Moriones, Larraza-Kintana (2016), Camara, Dulewicz & Higgs (2015), Khoreva 

(2016), Wang, Seifert (2016), Peluso, Innocenti, Pilati (2015), Batista, Feijo, Silva 

(2013), Giannikis, Nikandrou (2013), Sahinidis, Bouris (2007).  

Ditinjau dari segi bidang penelitian yang dilakukan, bahwa penelitian yang 

paling banyak adalah di bidang pelayanan jasa (services) dan manufaktur. 

Terdapat beberapa peneliti yang melakukan penelitian di bidang pelayanan jasa 

(Fedi, Pucci, Tartaglia, Rollero, 2016; Ollo-Lopez, Bayo-Moriones, Larraza-

Kintana, 2016; Camara, Dulewicz & Higgs, 2015; Innocenti, Profili, Sammarra, 

2012). Penelitian di bidang industri manufaktur (Peluso, Innocenti, Pilati, 2015; 

Batista, Feijo, Silva, 2013; Giannikis, Nikandrou, 2013; Sahinidis, Bouris, 2007). 

Selain di bidang jasa dan manufaktur, penelitian di bidang lain yang pernah 
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dilakukan adalah bidang perbankan (Gibbs, Ashill, 2013), bidang ekonomi (Wang, 

Seifert, 2016; Alas, Vadi, 2006), di bidang pendidikan (Khoreva, 2016), di bidang 

telekomunikasi (McCarthy, Reeves, Turner, 2010), di bidang teknologi informasi 

(Nikolaou, Vakola, Bourantas, 2011), di bidang kesehatan (Edo, Llorens-

Monzonís, Moliner-Tena, Sanhez-García, 2013), dan di bidang asuransi (Schlager, 

Bodderas, Maas, Cachelin, 2011).  

Penelitian tentang sikap karyawan di daratan Benua Amerika telah banyak 

dilakukan, seperti di bidang industri manufaktur (Islam, Tadros, 2012; Greenberg, 

Sikora, Grunberg, Moore, 1999), di bidang jasa (services) (Malik, Singh, Chan, 

2017; Suazo, 2008), di bidang organisasi (Fabi, Lacoursière, Raymond, 2015; 

Mendelson, Turner, Barling, 2011), di bidang bisnis (Jensen, Luthans, 2005), di 

bidang perusahaan pemerintah (Welsh, Ganegoda, Arvey, Wiley, Budd, 2012), 

dan di bidang industri pariwisata (Brown, Elliott, Christensen-Hughes, 2009). 

Berdasarkan analisa literatur di atas, ternyata semua penelitian yang ada di 

Amerika terdapat atau berada di negara maju dan tidak ada ditemukan di negara 

berkembang. Demikian juga dengan bidang penelitian yang dilakukan, ternyata 

tidak ada satu bidang penelitian yang paling dominan dilakukan dan semuanya 

hampir merata seperti yang telah dijelaskan diatas. Hal ini disebabkan oleh karena 

di negara-negara maju banyak terdapat jenis-jenis bidang industri sehingga para 

peneliti lebih tertarik dan memiliki banyak pilihan untuk melakukan penelitian 

dan tidak berpusat pada satu bidang saja. 

Penelitian tentang sikap karyawan di kawasan Asia masih tergolong sedikit 

bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di Benua Eropa. Penelitian 
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yang dilakukan di Benua Asia terdapat di negara-negara maju dan negara-negara 

berkembang. Penelitian-penelitian yang dilakukan di negara-negara maju terdapat 

di Tiongkok (Mao, Song, Han, 2013), di India (Dasgupta, Suar, Singh, 2012), di 

Taiwan (Kuo , Ho , Wu , Lin C, 2010; Bennett, 1999). Penelitian-penelitian yang 

dilakukan di negara-negara maju di atas, ternyata semuanya bergerak di bidang 

industri manufaktur. Penelitian tentang sikap karyawan yang dilakukan di negara-

negara berkembang terdapat di Malaysia, Pakistan dan Saudi Arabia. Penelitian 

yang dilakukan di Malaysia bergerak di bidang industri manufaktur (Boon, 

Arumugam, Hwa, 2005), dan di bidang jasa pada sektor pemerintah dan swasta 

(Karia, Asaari, 2006). Penelitian yang dilakukan di negara Pakistan bergerak di 

bidang industri jasa telekomunikasi (Mahmood, Khurshid, Bashir, Sabir, 2016), 

dan industri pupuk (Mahmood, Qadeer, Sheeraz, Khan, 2017). Sedangkan 

penelitian di Saudi Arabia bergerak di bidang jasa organisasi (Elamin, 2012). 

Berdasarkan hasil tinjauan dari literatur di atas ditemukan bahwa jumlah peneltian 

yang dilakukan di negara berkembang dan di negara maju hampir sama (tidak ada 

yang lebih dominan). Merujuk pada temuan di atas bahwa peluang kesempatan 

untuk melakukan penelitian sangat potensial khususnya di Indonesia, karena 

selain dari jumlah penelitian di Asia yang masih sangat sedikit juga bahwa sampai 

saat ini belum ada ditemukan penelitian tentang sikap karyawan yang berindeks 

internasional.  

Selain di daratan benua Eropa, Amerika dan Asia, penelitian tentang sikap 

karyawan juga dilakukan di benua Australia dan Afrika walaupun jumlahnya 

masih sangat sedikit. Penelitian yang dilakukan di negara Australia adalah 
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bergerak di bidang industri manufaktur (Orpen, 1995). Penelitian di negara New 

Zeland bergerak bidang organisasi pemerintah dan swasta (Edgar, Geare, 2005). 

Sedangkan di negara Uganda bergerak di bidang pendidikan (Kagaari, Munene, 

Ntayi, 2010). Ditinjau dari jumlah penelitian yang dilakukan bahwa di benua 

Australia dan Afrika adalah yang paling sedikit bila dibandingkan dengan di 

benua Eropa, Amerika dan Asia. Hal ini disebabkan oleh karena letak geografi 

benua Australia dan Afrika kurang strategis bila dibandingkan dengan Benua 

Eropa, Amerika dan Asia yang letaknya sangat strategis sebagai pusat 

perdagangan dunia, tingkat pertumbuhan dan perkembangan industri dan ekonomi 

yang lebih cepat, serta pertumbuhan dan jumlah penduduk yang paling besar, 

sehingga para peneliti kurang tertarik untuk melakukan penelitian di Benua 

Australia dan Afrika. 

Setelah dilakukan analisa lebih lanjut terhadap literatur penelitian-

penelitian sebelumnya tentang sikap karyawan di atas, ternyata bahwa sikap 

karyawan memiliki dimensi-dimensi sikap karyawan dan dimensi sikap karyawan 

inilah yang lebih dominan diteliti daripada sikap karyawan itu sendiri. 

Selanjutnya, beberapa dimensi sikap karyawan yang ditemukan di negara-negara 

maju yang ada di benua Eropa seperti kepuasan kerja, komitmen afektif, 

komitmen organisasional (komitmen organisasi), komitmen normatif, keterlibatan 

kerja, ketegangan kerja, keinginan untuk pindah, perilaku yang inovatif, kepuasan 

karir, kepercayaan manajemen, usaha kerja, tekanan kerja, kejujuran, niat untuk 

berhenti, motivasi, keinginan akan berpartisipasi, identifikasi, komitmen 

karyawan, komitmen yang berkelanjutan, dan kepuasan. Dimensi sikap karyawan 
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yang dominan ditemukan adalah kepuasan kerja, komitmen afektif, dan komitmen 

organisasi. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di benua Amerika 

juga terdapat beberapa dimensi sikap karyawan seperti kepuasan kerja, kepuasan 

manfaat dan pembayaran upah, kepuasan dengan senior manajemen, kepuasan 

umum, komitmen afektif, komitmen yang berkelanjutan, komitmen organisasi, 

keinginan untuk berhenti, rasa senang bekerja, keinginan untuk pindah, perilaku 

kewargaan organisasi, rasa dukungan organisasi. Dimensi sikap karyawan yang 

dominan yang ditemukan dari hasil penelitian sebelumnya adalah kepuasan kerja, 

komitmen afektif, komitmen organisasi, keinginan untuk berhenti.   

Dalam penelitian sebelumnya tentang sikap karyawan yang dilakukan di 

negara-negara Asia baik di negara maju maupun di negara berkembang ditemukan 

beberapa dimensi sikap karyawan. Dimensi-dimensi sikap karyawan yang 

ditemukan di negara maju seperti kepuasan keja, komitment afektif, komitmen 

yang berkelanjutan, komitmen normatip, dan komitmen organisasi. Sedangkan di 

negara berkembang ditemukan dimensi-dimensi sikap karyawan seperti kepuasan 

kerja, komitmen afektif, komitmen organisasi, ketelibatan kerja, dan kepuasan 

karir serta keinginan untuk pindah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 

terhadap dimensi sikap karyawan baik di negara maju maupun di negara 

berkembang bahwa dimensi sikap karyawan yang paling dominan adalah 

kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan komitmen afektif. 

Dimensi-dimensi sikap karyawan yang ditemukan pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan di benua Australia dan Afrika adalah motivasi kerja, 
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reaksi karyawan, komitmen organisasi, komitmen fair, kepuasan kerja. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa tidak ada dimensi sikap 

karyawan yang lebih dominan karena jumlah penelitian yang dilakukan masih 

sangat sedikit.  

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap dimensi-dimensi sikap 

karyawan baik di negar-negara benua Eropa, Amerika, Asia, Australia dan Afrika 

bahwa dimensi sikap karyawan yang paling dominan ditemukan adalah kepuasan 

kerja, komitmen afektif, dan komitmen organisasi.  

Selanjutnya, pengamatan terhadap hubungan antara variabel bebas degan 

variabel terikat juga dilakukan, baik di negara-negara benua Eropa, Amerika, 

Asia, Australia dan Afrika. Pengamatan yang dimaksud adalah indikasi yang 

timbul sebagai akibat atau dampak dari hubungan antara kinerja karyawan dengan 

sikap karyawan khususnya pada dimensi sikap karyawan. Di negara-negara benua 

Eropa ada beberapa indikasi yang ditemukan seperti signifikan, sangat signifikan, 

signifikan positif, tidak signifikan, tidak signifikan positif, postif, negatif, positif 

tetapi tidak signifikan, berpengaruh positif, tidak mendukung, dan ditolak 

(rejected). Setelah diamati lebih lanjut, ternyata indikasi yang timbul lebih 

dominan pada dimensi sikap karyawan dibandingkan dengan sikap karyawan itu 

sendiri. Dengan kata lain, bahwa indikasi yang timbul akibat pengaruh atau 

hubungan dari variabel independen terhadap sikap karyawan ternyata ditemukan 

pada dimensi sikap karyawan. Sesuai dengan hasil analisa yang dilakukan 

terhadap dimensi-dimensi sikap karyawan, terdapat beberapa penelitian yang 

berindikasi positif seperti Khoreva (2016) pada komitmen untuk menerima 

 
Universitas Internasional Batam 

   
Manahan Manurung, Analisis Dampak Kinerja Karyawan Terhadap Dimensi Sikap Karyawan pada Industri Manufaktur 
UIB repository @2019



10 
 

tuntutan peningkatan kinerja, komitmen untuk membangun kompetensi di bidang 

pendidikan, (Innocenti, Profili, Sammarra, 2012) pada kepuasan kerja dan 

komitmen afektif di bidang pelayanan jasa (services), (Camara, Dulewicz & 

Higgs, 2015) pada kepuasan kerja dan komitmen afektif di bidang pelayanan jasa 

(services), (Silla, Gracia, Man˜as, Peiro, 2010) pada keinginan untuk pindah di 

bidang pelayanan jasa (services) organisasi pemerintah, (Peluso, Innocenti, Pilati, 

2015) pada kepuasan kerja, komitmen afektif, dan perilaku inovasi kerja di bidang 

industri manufaktur, (Batista, Feijo, Silva, 2013) pada keterlibatan kerja, kepuasan 

kerja, kepuasan karir, dan komitmen organisasi di bidang industri manufaktur, 

(Sahinidis, Bouris, 2007) pada kepuasan kerja dan motivasi di bidang industri 

manufaktur, (Schlager, Bodderas, Maas, Cachelin, 2011) pada kepuasan kerja di 

bidang asuransi, (Alas, Vadi, 2006) pada kepuasan di bidang ekonomi, (Hes, 

2014) pada sikap karyawan dan perilaku karyawan di bidang organisasi. Indikasi 

signifikan terdapat pada penelitian (Farndale, Hope-Hailey, Kelliher, 2010) pada 

komitmen karyawan di bidang pelayanan jasa (services), (Kruijs, 2011) pada 

kepuasan kerja di bidang pelayanan jasa (services), (Wang, Seifert, 2016) pada 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi di bidang ekonomi,  (Heffernan, Dundon, 

2012) pada kepuasan kerja, komitmen afektif, dan tekanan kerja di bidang 

pelayanan jasa (services), (Edo, Llorens-Monzonís, Moliner-Tena, Sánchez-

García, 2013) pada kepuasan kerja, percaya pada kejujuran, dan percaya pada 

kebajikan di bidang industri kesehatan, (Peluso, Innocenti, Pilati, 2015) pada 

kepuasan kerja, komitmen afektif, dan perilaku inovasi kerja di bidang industri 

manufaktur, (Giannikis, Nikandrou, 2013) pada kepuasan kerja dan komitmen 
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organisasi di bidang industri manufaktur, (Sahinidis, Bouris, 2007) pada 

komitmen afektif karyawan di bidang industri manufaktur, (Nikolaou, Vakola, 

Bourantas, 2011) pada kepuasan dan komitmen organisasi di bidang teknologi 

informasi. Indikasi signifikan positif ditemukan pada penelitian (McCarthy, 

Reeves, Turner, 2010) pada sikap karyawa di bidang jasa pelayanan 

telekomunikasi, (Ollo-López, Bayo-Moriones, Larraza-Kintana, 2016) pada 

kepuasan kerja di bidang pelayanan jasa (services), (Ramsay, Scholarios, Harley, 

2000) pada komitmen karyawan di bidang pelayanan jasa (services), (Farndale, 

Hope-Hailey, Kelliher, 2010) pada komitmen karyawan di bidang pelayanan jasa 

(services), (Silla, Gracia, Man˜as, Peiro, 2010) pada komitmen organisasi di 

bidang pelayanan jasa (services), (Gilbert, Winne, Sels, 2009) pada komitmen 

afektif di bidang pelayanan jasa (services), (Schlager, Bodderas, Maas, Cachelin, 

2011) pada kepuasan di bidang asuransi, (Giannikis, Nikandrou, 2013) pada 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi di bidang industri manufaktur. Indikasi 

tidak signifikan ditemukan pada  penelitian (Fedi, Pucci, Tartaglia, Rollero, 2016) 

pada kepuasan kerja dan keterlibatan kerja di bidang pelayanan jasa (services), 

(Camara, Dulewicz and Higgs, 2015) pada komitmen afektif di bidang pelayanan 

jasa (services), (Silla, Gracia, Man˜as, Peiro, 2010) pada kepuasan kerja di bidang 

pelayanan jasa (services) organisasi umum, (Edo, Llorens-Monzonís, Moliner-

Tena, Sánchez-García, 2013) pada komitmen afektif di bidang kesehatan. Indikasi 

positif tetapi tidak signifikan juga ditemukan pada komitmen afektif oleh Camara, 

Dulewicz & Higgs (2015) pada komitmen afektif di bidang pelayanan jasa di 

bidang industri (service-sector industry). Indikasi negatif ditemukan pada 
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penelitian (Ramsay, Scholarios, Harley, 2000) pada ketegangan/keregangan kerja 

di bidang pelayanan jasa (services), (Nikolaou,  Vakola, Bourantas, 2011) pada 

kepuasan karyawan dan komitmen organisasi di bidang teknologi informasi. 

Pengamatan terhadap indikasi yang timbul pada dimensi-dimensi sikap 

karyawan juga dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di 

benua Amerika dan ditemukan beberapa indikasi seperti positif, signifikan, 

signifikan positif, negatif, signifikan negatif, berdampak positif, tidak berpangaruh 

langsung. Beberapa peneliti yang menemukan indikasi positif seperti (Jensen,  

Luthans, 2005) pada kepuasan kerja, komitmen organisasi, kesenangan kerja di 

bidang bisnis, (Suazo, 2008) pada keinginan untuk berhenti di bidang pelayanan 

jasa (services), (Brown, Elliott, Christensen-Hughes, 2009) pada kepuasan kerja, 

komitmen afektif dan engagement di bidang pariwisata, (Mendelson, Turner, 

Barling, 2011) pada kepuasan kerja dan komitmen afektif di bidang organisasi 

swasta dan pemerintah. Indikasi signifikan ditemukan pada penelitian (Greenberg, 

Sikora, Grunberg, Moore, 1997) pada komitmen afektif di bidang manufaktur, 

(Fabi, Lacoursière, Raymond, 2015) pada kepuasan kerja di bidang organisasi 

(manufaktur, institusi pelayanan kesehatan dan sosial). Untuk indikasi signifikan 

positif ditemukan pada penelitian (Malik, Singh, Chan, 2017) pada komitmen 

afektif dan kepuasan kerja di bidang pelayanan jasa manajemen (management 

services), (Welsh, Ganegoda, Arvey, Wiley, Budd, 2012) pada kepuasan umum 

(general satisfaction) di bidang perusahaan pemerintah.  Indikasi negatif 

ditemukan pada penelitian (Mendelson, Turner, Barling, 2011) pada komitmen 

berkelanjutan (continuance commitment) di bidang organisasi swasta dan 
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pemerintah, (Suazo, 2008) pada kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan rasa 

dukungan organisasi di bidang pelayanan jasa (services). Indikasi tidak 

berpengaruh langsung ditemukan pada penelitian (Fabi, Lacoursière, Raymond, 

2015) pada komitmen organisasi, niat untuk berhenti di bidang organisasi. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di kawasan benua 

Asia, ditemukan beberapa indikasi seperti positif, signifikan, signifikan positif, 

positif/berdampak langsung, tidak mendukung, tidak signifikan. Lebih lanjut, 

bahwa indikasi positif ditemukan pada penelitian (Dasgupta, Suar, Singh, 2012) 

pada komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif di bidang 

industri manufaktur, (Mao, Song, Han, 2013) pada komitmen afektif di bidang 

industri manufaktur. Indikasi signifikan ditemukan pada penelitian (Mao, Song, 

Han, 2013) pada kepuasan kerja di bidang industri manufaktur, (Boon, 

Arumugam, Hwa, 2005) pada keterlibatan kerja, kepuasan karir dan komitmen 

organisasi di bidang industri manufaktur, Elamin (2012) pada kepuasa kerja dan 

komitmen organisasi di bidang organisasi. Untuk indikasi signifikan positif 

ditemukan pada penelitian (Mahmood, Qadeer, Sheeraz, Khan, 2017) pada 

komitmen afektif dan kepuasan kerja di bidang industri pupuk, (Karia, Asaari, 

2006) pada kepuasan kerja, keterlibatan kerja, kepuasan karir dan komitmen 

organisasi di bidang organisasi pemerintah dan swasta, (Mahmood, Khurshid, 

Bashir, Sabir, 2016) pada kepuasan kerja dan komitmen organisasi di bidang 

telekomunikasi. Untuk indikasi yang berdampak langsung ditemukan pada 

penelitian (Dasgupta, Suar, Singh, 2012) pada komitmen afektif, komitmen 

bekelanjutan dan komitmen normatif di bidang industri manufaktur. Indikasi yang 
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tidak mendukung ditemukan pada penelitian (Kuo, Ho, Wu, Lin, 2010) pada 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja di bidang industri manufaktur teknologi 

tinggi. Sedangkan untuk indikasi yang tidak signifikan ditemukan dalam 

penelitian (Mahmood, Khurshid, Bashir, Sabir, 2016) pada keinginan untuk 

pindah di bidang telekomunikasi. 

Hasil analisa dari penelitian-penelitian sebelumnya terhadap dimensi sikap 

karyawan di negara benua Australia dan Afrika ditemukan beberapa indikasi 

seperti positif, signifikan, signifikan positif. Indikasi positif ditemukan dalam 

penelitian (Orpen, 1995) pada reaksi karyawan di bidang industri manufaktur. 

Indikasi signifikan ditemukan dalam penelitian (Orpen, 1995) pada motivasi kerja 

di bidang industri manufaktur, (Edgar, Geare, 2005) pada komitmen organisasi, 

kepuasan kerja, dan keadilan organisasi di bidang organisasi (swasta, pemerintah, 

manufaktur, transportasi, pendidikan dan kesehatan), Indikasi signifikan positif 

ditemukan pada penelitian (Kagaari, Munene, Ntayi, 2010) pada sikap karyawan 

di bidang pendidikan sekolah pemerintah. Indikasi tidak signifikan ditemukan 

pada penelitian (Kagaari, Munene, Ntayi, 2010) pada keadilan organisasi di 

bidang organisasi. 

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap penelitian-penelitian 

sebelumnya tentang sikap karyawan dapat diambil beberapa kesimpulan seperti : 

Pertama, penelitian yang paling banyak dilakukan adalah di negara benua Eropa 

yang terdapat di negara-negara maju, kemudian diikuti oleh benua Asia dan 

Amerika, sedangkan yang paling sedikit adalah di negara benua Australia dan 

Afrika. Kedua, semua penelitian yang ada di benua Amerika berada di negara 
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Amerika Serikat. Ketiga, penelitian yang paling banyak dilakukan di benua Eropa 

adalah di bidang jasa (services) dan manufaktur, di benua Amerika adalah di 

bidang manufaktur dan service, sedangkan di benua Asia adalah di bidang 

manufaktur dan organisasi. Maka, dari semua penelitian yang dilakukan baik di 

benua Eropa, Amerika, Asia dan Afrika bahwa bidang penelitian yang paling 

banyak ditemukan adalah bidang manufaktur, jasa (services), dan organisasi. 

Keempat, dari semua penelitian yang dilakukan pada umumnya sikap karyawan 

memiliki dimensi sikap karyawan dan hanya 3 penelitian saja yang tidak memiliki 

dimensi sikap karyawan seperti (McCarthy, Reeves, Turner, 2010) di bidang jasa 

telekomunikasi, (Hes, 2014) di bidang organisasi (swasta, pemerintah, service 

industri, manufaktur), (Kagaari, Munene, Ntayi, 2010) di bidang pendidikan. 

Kelima, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa penelitian tentang 

sikap karyawan ternyata lebih dominan pada dimensi sikap karyawan daripada 

sikap karyawan itu sendiri. Terdapat beberapa dimensi sikap karyawan yang 

ditemukan dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti kepuasan kerja, 

komitmen afektif, komitmen organisasi, keterlibatan kerja, komitmen yang 

berkelanjutan,  keinginan/niat untuk berhenti, keinginan/niat untuk pindah, 

motiavsi kerja, kepuasan karir, kepuasan umum, niat untuk meninggalkan, 

ketegangan/regangan kerja, usaha kerja dan tekanan kerja. Keenam, ditinjau dari 

dimensi sikap karyawan, bahwa dimensi sikap karyawan yang paling dominan 

ditemukan di negara-negara benua Eropa adalah kepuasan kerja, komitmen afektif 

dan komitmen organisasi, di benua Amerika adalah kepuasan kerja, komitmen 

afektif, komitmen organisasi, keinginan/niat untuk berhenti, di benua Asia adalah 
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kepuasan kerja, komitmen organisasi dan komitmen afektif, sedangkan di benua 

Australia dan Afrika tidak ditemukan dimensi yang dominan karena jumlah 

penelitian yang dilakukan sangat sedikit.  Dari seluruh penelitian yang dilakukan 

baik di benua Eropa, Amerika, Asia, Australia dan Afrika bahwa dimensi sikap 

karyawan yang paling dominan ditemukan adalah kepuasan kerja, komitmen 

afektif, komitmen organisasi, dan keterlibatan kerja. Ketujuh, ditinjau dari indikasi 

yang timbul akibat hubungan variabel independen terhadap sikap karyawan 

khususnya pada dimensi sikap karyawan, baik di benua Eropa, Amerika, Asia, 

Australia dan Afrika bahwa indikasi yang paling dominan ditemukan adalah 

indikasi positif, signifikan, dan signifikan positif. Kedelapan, berdasarkan dari 

kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penelitian yang akan dilakukan adalah  

tentang dimensi sikap karyawan yaitu kepuasan kerja, komitmen afektif, 

komitmen organisasi, dan keterlibatan kerja. Pada kajian literatur di atas juga 

mengungkapkan bahwa kajian tentang dimensi sikap karyawan masih belum 

banyak dilakukan di negara berkembang di kawasan Asia, terutama di Indonesia. 

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini  mengambil dan fokus untuk kasus di 

Indonesia. Selanjutnya, dimensi sikap karyawan dalam hal ini meliputi kepuasan 

kerja, komitmen afektif, komitmen organisasi, dan ketelibatan kerja dijadikan 

sebagai variabel terikat. Kesembilan, berdasarkan kajian literatur dari penelitian-

penelitian sebelumnya terhadap variabel independen, bahwa sistem kinerja 

karyawan adalah memiliki indikasi (positif, signifikan, dan signifikan positif) 

yang sangat relevan terhadap hasil kajian pada dimensi sikap karyawan yaitu 

kepuasan kerja, komitmen afektif, komitmen organisasi, dan keterlibatan kerja. 
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Atas dasar kajian literatur tersebut di atas, maka kinerja karyawan dijadikan 

sebagai variabel bebas. 

2.3 Hubungan Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja  

Sistem kinerja karyawan menggambarkan sekelompok praktik sumber 

daya manusia yang terpisah namun saling melengkapi, termasuk prosedur 

rekrutmen dan seleksi yang komprehensif, kompensasi insentif dan manajemen 

kinerja, keterlibatan karyawan yang luas dan pelatihan sesuai dengan tujuan 

organisasi, tujuan praktik ini adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan dan 

perusahaan dengan meningkatkan kompetensi dan sikap tenaga kerja, dan 

meningkatkan motivasi karyawan (Takeuchi, 2009). Gagasan bahwa sistem 

kinerja karyawan mempengaruhi sikap karyawan terutama karena pemahaman 

yang benar dari karyawan didukung oleh teori pensinyalan (Casper & Harris, 

2008). Teori ini berpendapat bahwa jika karyawan dapat memahami praktik 

sistem kinerja karyawan sebagaimana adanya termasuk pelatihan komprehensif, 

pemberdayaan manajemen mandiri, berbagi informasi dan penekanan pada 

keamanan karyawan, mereka akan merasa bahwa organisasi lebih banyak 

berinvestasi dalam mereka, memberi mereka lebih banyak peluang dan merasa 

mereka lebih didukung oleh organisasi, yang menghasilkan kepuasan kerja yang 

lebih besar dan komitmen afektif (Lee & Peccei, 2006).  

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai keadaan emosional yang dihasilkan 

yang sifatnya menyenangkan atau positif berdasarkan penilaian dari sebuah 

pekerjaan atau pengalaman seseorang (Locke, 1976). Kepuasan kerja adalah 

sesuatu yang besifat individu yang mempunyai nilai tingkat kepusan yang 
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berbeda-beda berdasarkan nilai yang berlaku pada diri individu tersebut. Semakin 

tinggi tingkat penilaian dari suatu pekerjaan yang dirasakan oleh setiap individu, 

maka tingkat kepuasan yang dirasakan juga semakin tinggi. Kepuasan kerja 

ditentukan oleh perasaan karyawan tentang lingkungan kerja mereka dan evaluasi 

keseluruhan atas situasi kerja mereka (Scandura & Lankau, 1997). Dengan 

demikian kepuasan adalah penilaian atau evaluasi terhadap individu atas perasaan 

sikapnya dalam bekerja. Menurut teori keadilan (equity theory), bahwa orang akan 

merasa puas atau tidak puas adalah tergantung pada ada atau tidaknya keadilan 

yang dirasakan dalam sebuah situasi. Ada beberapa komponen-konponen utama 

dalam teori keadilan, yaitu; input, hasil, keadilan dan ketidakadilan. Input adalah 

komponen/bagian yang sangat penting yang mendukung sebuah pekerjaan seperti 

pendidikan, pengalaman, keahlian dan kemampuan, peralatan dan perlengkapan 

yang akan digunakan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Hasilnya adalah sesuatu yang dianggap berguna atau bermanfaat dan bernilai bagi 

karyawan dan organisasi atau perusahaan. Adanya sistem kinerja karyawan yang 

bekerja di dalam perusahaan diharapkan akan berpengaruh dan berdampak positif 

pada sikap karyawan khususnya kepuasan kerja sehingga dapat meningkatkan 

kinerja dan prestasi karyawan, organisasi dan perusahaan. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan 

positip antara kinerja dengan sikap karyawan pada kepuasan kerja (Peluso, 

Innocenti, Pilati, 2015), (Batista, Feijo, Silva, 2013), (Sahinidis, Bouris, 2007). 

Hubungan signifikan antara kinerja dengan dimensi sikap karyawan pada 

kepuasan kerja juga di temukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Peluso, 
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Innocenti, Pilati (2015), Giannikis, Nikandrou (2013), Mao, Song, Han (2013). 

Selain hubungan positif dan signifikan, hubungan signifikan positif pada kepuasan 

kerja ditemukan juga dalam penelitian (Giannikis, Nikandrou, 2013). Dengan 

demikian dapat dituliskan hipotesis untuk hubungan kinerja karyawan dengan 

kepuasan kerja; 

H1 : Terdapat pengaruh hubungan kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja. 

2.4 Hubungan Kinerja Karyawan dengan Komitmen Afektif 

Komitmen afektif adalah perasaaan yang menyatu pada organisasi yang 

menimbulkan niat dan keinginan untuk tetap ada dan bersama-sama membangun 

hubungan atau ikatan sosial serta menghargai nilai hubungan yang sudah terjalin 

dengan baik antara individu dengan organisasi karena sudah menjadi bagian dari 

organisasi perusahaan. Banyak organisasi atau perusahaan mengadopsi serta 

menerapakan sistem kerja berkinerja tinggi pada organisasi atau perusahaan. 

Dengan bekerjanya sistem kinerja dengan baik, selaras dan adanya keharmonisan 

di dalam organisasi atau perusahaan diharapkan mampu menumbuhkan dan 

meningkatkan komitmen afektif karyawan yang pada akhirya dapat meningkatkan 

produktifitas karyawan dan organisasi/perusahaan. Karena, tanpa ada sikap 

komitmen afektif yang kuat dan positif dari seseorang individu, organisasi dan 

perusahaan, maka implementasi dari sebuah sistem kinerja tidak akan berhasil dan 

tidak akan mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan perusahaan 

(Allen & Meyer, 1990). 

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya tentang sikap karyawan, bahwa 

ditemukan hubungan positif antara kinerja karyawan dengan komitmen afektif 
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seperti pada penelitian Peluso, Innocenti, Pilati (2015), Dasgupta, Suar, Singh 

(2012), Mao, Song, Han (2013). Hubungan signifikan antara kinerja karyawan 

pada komitmen afektif ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Peluso, 

Innocenti, Pilati (2015), Greenberg, Sikora, Grunberg, Moore (1997). Selain 

hubungan positif dan signifikan, hubungan signifikan positip juga ditemukan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Peluso, Innocenti, Pilati (2015). Berdasarkan 

uraian literatur di atas, maka hipotesis untuk hubungan kinerja karyawan dengan 

komitmen afektif dapat dituliskan; 

H2 : Terdapat pengaruh hubungan antara kinerja karyawan dengan komitmen 

afektif. 

2.5 Hubungan Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasi.  

Komitmen organisasi adalah sebuah sikap yang menggambarkan atau 

menunjukkan seorang atau individu mengenal, terikat dan terlibat dalam sebuah 

organisasi perusahaan, juga niat dan kemauan atau keinginan seorang individu 

untuk berusaha dan bekerja keras sesuai dengan keinginan, keyakinan dan 

penerimaan nilai dan tujuan organisasi perusahaan. Komitmen organisasi adalah 

suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada organisasi perusahaan  

tertentu, serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya di 

dalam organisasi perusahaan tersebut. Keterlibatan seseorang individu dalam 

pekerjaan dan organisasi berarti telah memihak pada pekerjan dan organisasi yang 

diikuti, sementara komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak pada 

organisasi perusahaan yang menerima dan memasukkan individu ke dalam 

organisasi tersebut (Robbins, 1996). Sehingga dengan bekerjanya dan dengan 
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diimplementasikannya sistem kinerja dalam organisasi atau perusahaan yang 

disertai dengan komitmen yang kuat dan positif dapat menimbulkan sikap 

komitmen individu karyawan dan organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Pada penelitian-penelitian sebelumya ditemukan hubungan positip antara 

kinerja karyawan dengan komitmen organisasi (Batista, Feijo, Silva, 2013). 

Hubungan signifikan antara kinerja karyawan dengan komitmen organisasi juga 

ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Boon, Arumugam, Hwa (2005). 

Selain hubungan positif dan signifikan, hubungan signifikan positif juga 

ditemukan pada penelitian (Giannikis, Nikandrou, 2013). Oleh karena itu hipotesis 

hubungan antara kinerja karyawan dengan komitmen organisasi dapat dituliskan; 

H3 : Terdapat pengaruh hubungan antara kinerja karyawan dengan komitmen 

organisasi. 

2.6 Hubungan Kinerja Karyawan dengan Keterlibatan Kerja 

Keterlibatan atau keikutsertaan  mental dan emosional seorang individu 

dalam sebuah kelompok yang mendorongnya untuk berpartisipasi dan 

memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dan target yang menjadi 

tujuan  kelompok atau organisasi serta berbagai tanggung jawab untuk mencapai 

tujuan kelompok dan organisasi atau perusahaan itu (Davis & Newstrom, 1994). 

Terjadinya sebuah keterlibatan kerja adalah apabila anggota kelompok atau 

organisasi perusahaan dapat menempatkan dirinya dalam peran fisik, kognitip, dan 

emosional dalam sebuah rangkaian kegiatan pekerjaan yang ada (Luthans, 2006). 

Menurut Robbin (1996), bahwa keterlibatan kerja adalah sebagai proses 

partisipatip yang menggunakan seluruh  kemampuan, potensi, peranan serta 
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kekuatan karyawan yang ada dan dirancang untuk mendorong dan meningkatkan 

sebuah komitmen yang kuat untuk keberhasilan dan suksesnya suatu kelompok 

atau organisasi. 

Dengan tingginya sikap keterlibatan kerja individu karyawan diharapkan 

mampu meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara umum, karena 

sikap keterlibatan sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil atau prestasi 

kinerja setiap individu karyawan dan perusahaan. Demikian juga hal nya dengan 

implementasi kinerja karyawan pada organisasi atau perusahaan, peranan sikap 

keterlibatan yang positif dari setiap individu karyawan dan organisasi diharapkan 

dapat mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan hubugan 

positif antara kinerja karyawan dengan keterlibatan kerja (Batista, Feijo, Silva, 

2013). Hubungan signifikan antara kinerja karyawan degan keterlibatan kerja 

ditemukan dalam penelitian (Boon, Arumugam, Hwa, 2005). Oleh karena itu, 

hipotesis untuk hubungan kinerja karyawan dengan keterlibatan kerja dapat 

dituliskan; 

H4 : Terdapat pengaruh hubungan antara kinerja karyawan dengan keterlibatan 

kerja. 
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2.7 Model Penelitian  

Berdasarkan pertimbangan dari uraian penjelasan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya, maka penulis mencoba merencanakan penelitian dengan 

model  sebagai berikut. 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pembahasan hubungan antar variabel, maka dalam penelitian 

ini terdapat dua jenis variabel yang akan digunakan, yaitu : variabel bebas dan 

varibel terikat. Variabel bebas yang digunakan adalah kinerja karyawan, dan 

variabel terikat yang digunakan adalah dimensi sikap karyawan. Dalam penelitian 

ini dimensi sikap karyawan meliputi kepuasan kerja, komitmen afektif, komitmen 

organisasi, serta ketelibatan kerja. 
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