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BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu

Dari sejumlah faktor yang ada telah dilakukan beberapa penelitian serupa 

dan dengan diketahui hasilnya mayoritas sependapat bahwa Budaya Organisasi 

dan Gaya Kepemimpinan adalah unsur yang dapat mempengaruhi Komitmen 

Organisasi.

Selanjutnya akan dijabarkan beberapa penelitian yang memiliki 

hubungan dengan model utama penelitian yang dilakukan.

Nikpour (2017), dalam kesimpulan penelitian yang dilakukannya

menunjukkan bahwa bahwa upaya meningkatkan komitmen organisasi dapat 

dilakukan secara signifikan dengan cara membuat perancangan yang baik dalam 

menentukan budaya organisasi. Arthur (1994) faktor system sumber daya manusia 

dalam bidang manufaktur sangat perlu dipertimbangkan dalam menciptakan 

komitmen kerja yang lebih tinggi. Pernyataan Denison dan Mishra (1995) ada 

bebrapa budaya organisi bida menjadi penentu atau alat ukur yang tepat untuk 

kinerja dan efektivitas organisasi. Selain itu, kesimpulan dari penelitian  yang 

dibuat oleh Boon dan Arumugam (2006) disebutkan semua dimensi budaya 

organisasi bias terlibat secara langsung dalam upaya peningkatan komitmen 

organisasi. Bonaparte (2008) menyatakan komitmen organisasi berdampak pada 

kinerja organisasi. Kemudian pendapat Manetje and Martins (2009) menyatakan 

budaya organisasi juga bias menghasilkan komitmen organisasi. Zain, Ishak, dan 

Ghani (2009) membuat kesimpulan dimana semua faktor budaya organisasi 

memiliki dampak pada komitmen organisasi. Dost, Ahmed, Shafi, dan Shaheen 
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(2011) performa organisasi juga dapat ditentukan dari komitmen pekerja itu 

sendiri.

Kotter dan Heskett (2011) menegaskan peningkatan kinerja organisasi 

dapat dilihat dari budaya. 

Lauture, Amewokunu, Lewis, dan Lawson-Body (2012) 

menyatakan_bahwa persepsi positif dari budaya organisasi meningkatkan 

komitmen karyawan. Ng’ang’adan Nyongesa (2012) dalam kesimpulannya 

disebutkan bahwa budaya organisasi berdampak pada performa organisasi itu 

sendiri. Shahzad, Luqman, Khan, dan Shabbir (2012) berpendapat bahwa budaya 

organisasi berdampak yang begitu kuat dalam mendongkrak performa organisasi. 

Selain itu, Ghorbanhosseini (2013) menemukan bahwa komitmen organisasi dapat 

terukur secara signifikan dari budaya yang dimiliki oleh organisasi. Dalam 

penelitian oleh Kashefi dkk (2013) ditegaskan juga bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Ahmed dan Shafiq (2014) menyatakan 

“bahwa budaya organisasi dengan semua dimensinya mempengaruhi perspektif 

organisasi yang berbeda kinerja”. Beikut, Irefin dan Mechanic (2014)-

menyatakan bahwa kinerja organisasi dapat ditingkatkan melalui komitmen 

karyawan dalam sebuah organisasi.
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Gambar 2.1 The impact of organizational culture on organizational 
performance: The mediating role of employee’s organizational commitment,

Sumber : Amin Nikpour (2016)

Menurut Meyer et al. (2012), “banyak bentuk komitmen organisasi dapat 

diambil serta bisa mempengaruhi kapasitas organisasi serta kesejahteraan 

karyawan”. Dengan demikian, dengan berbagai bentuk konfigurasi psikologis 

perilaku individu bias terbentuk dari komitmen yang dicipatakn dalam sebuah 

organisasi. “Dari sekian banyak strategi bisa dilakukan dengan cara membuat 

motivasi pekerja selaras dengan manajemen organisasi yang juga merupakan 

penggerak penting dari performa organisasi” (Alonso & Lewis, 2001; Saeid 

Aarabi et al., 2013). “Definisi ini menjelaskan bahwa gagasan untuk mendapatkan 

penghargaan dalam rangka memenuhi kepuasan kerja sangat dibuthkan untuk 

menghasilkan motivasi untuk bekerja.” Walaupun begitu nilai-nilai individual 

tidak bisa diabaikan, yaitu nilai-nilai identitas yang menjadi ekspektasi individu 

dalam aspek-aspek tertentu dari kehidupan yang mengarahkan perilaku mereka 

memungkinkan penilaian orang dan peristiwa, dan juga dapat membenarkan 

tindakan dan evaluasi mereka. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk 
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menganalisis hubungan antara nilai-nilai konstruk, motivasi, komitmen, kinerja 

dan penghargaan (de Castro, et al.,-2016).

Gambar 2.2 Mediating Effect of Work Performance and Organizational 
Commitment in Relationship between Reward System and Employees' Work 

Satisfaction, Sumber : Idrus M Taba (2018)

Gochhayat.J, et al.. (2017), Budaya organisasi yaitu semua tentang nilai-

nilai (Broms & Gahmberg, 1983), keyakinan, makna bersama (Davis, 1984), 

asumsi (Schein, 1992), kode perilaku, praktik, prosedur dan ritual dalam suatu 

organisasi (GhoshSrivastava,2014; Martin,1992; NguyenAoyama,2014). Itu 

tercermin dalam pernyataan visi dan misi, sikap dan perilaku karyawan, dan cara 

organisasi berfungsi.” “Ini adalah penguat yang mengikat anggota organisasi, 

yang mengarah ke yang kinerja yang lebih tinggi (Goffee & Jones, 1996; Wilkins 

& Ouchi, 1983) dan efektivitas.” “Pembangunan budaya tidak pernah seketika. 

Visi dan misi pendiri mencerminkan nilai-nilai dirinya dan keyakinan dan 
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mengarah pada pembentukan awal dari budaya organisasi.” “Selama proses 

seleksi, perekrut lebih memilih individu yang memiliki nilai-nilai yang mirip 

dengan organisasi (Adkins, Russell & Werbel, 1994).” “Setelah bergabung, nilai-

nilai organisasi ditanamkan pada pendatang baru melalui pelatihan, mentoring, 

konseling, interaksi dengan senior, partisipasi dalam acara organisasi dan 

pertemuan dengan masalah dan masalah organisasi (Suar & Khuntia, 2010).” 

“Untuk karyawan baru disosialisasikan dalam organisasi.” “Dengan demikian, 

budaya itu mentransmisikan kepada pendatang baru dan tumbuh di seluruh 

organisasi.” “Budaya telah dikategorikan sebagai klan, pasar dan birokrasi (Ouchi, 

1980) dan sebagai material atau obyektif dan ideasional atau subyektif (Buono, 

Bowditch & Lewis, 1985).” 

Gambar 2.3 Influence of Organizational Culture on Organizational 
Effectiveness, Sumber : Gochhayat.J, et al (2017)

Fernandes, et al (2018), “Kultur organisasi dapat diartikan sebagai nilai-

nilai bersama yang dianut dan bagaimana organisasi dan anggotanya bertindak 
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melawan hal-hal yang terkait dengan pihak luar.” “De Brun (2005) menjelaskan 

bahwa untuk menciptakan lingkungan pengetahuan diperlukan nilai dan budaya, 

perubahan dalam sikap dan pola kerja anggota, dan menyediakan akses yang 

mudah dan relevan di antara anggota dan juga sumber informasi.” “Penjelasan itu 

menunjukkan pentingnya budaya organisasi terhadap penyebaran pengetahuan.” 

“Marsick & Watkins (1990) menyatakan bahwa budaya organisasi selain 

mendorong penyebaran pengetahuan (budaya belajar) juga dapat meningkatkan 

kinerja organisasi.” “Dengan penyebaran pengetahuan yang didukung oleh budaya 

organisasi, kinerja organisasi dapat ditingkatkan.” “Budaya pembelajaran ini 

dapat dibentuk melalui keyakinan, nilai dan perilaku anggota organisasi sehingga 

menjadi pembelajaran pribadi yang dapat bermanfaat bagi anggota organisasi dan 

mendorong munculnya inovasi dan mengarah pada kinerja organisasi.” “Hasil 

studi lain oleh Kotter & Heskett (1992) memberikan bukti empiris bahwa budaya 

organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi.” “Studi lain oleh Leidner et al. 

(2006) menjelaskan bahwa budaya organisasi mempengaruhi inisiasi dan evolusi 

penyebaran pengetahuan dalam organisasi. Studi terbaru oleh Nirwan (2015) 

menemukan hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dengan transfer 

pengetahuan.”
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Gambar 2.4 The effect of organization culture and technology on motivation, 
knowledge asset, and knowledge management, Sumber : Fernandes, et al (2018)

Kohlmeyer, et al (2015), “Komitmen organisasional merupkan salah satu 

konstruksi yang paling dominan diteliti dalam perilaku perusahaan sebagai 

"diasumsikan mempengaruhi hampir semua perilaku yang bermanfaat bagi 

organisasi" (Riketta, 2002, hal. 257).” “Penelitian sebelumnya dalam perilaku 

organisasi berpendapat bahwa komitmen secara positif mempengaruhi sejumlah 

hasil karyawan dan organisasi seperti pergantian, absensi kerja, upaya kerja, 

kinerja pekerjaan, dan perilaku kewargaan organisasi (Mathieu & Zajac-1990., 

Meyer & Allen-1997., Randall-1990., Riketta-2002)”. “Peneliti akuntansi, dalam 

studi mereka tentang akuntan, juga mengakui pentingnya komitmen organisasi 

pada hasil seperti perputaran (mis., Lihat ulasan di Ketchand & Strawser, 1998, 

2001).” “Mengingat bukti bahwa komitmen memiliki konsekuensi yang 

menguntungkan, para peneliti telah berusaha untuk mengidentifikasi penyebab 

atau anteseden komitmen.” “Pengetahuan semacam itu dapat memungkinkan 

organisasi untuk menumbuhkan komitmen dan karenanya memperoleh 

keuntungan yang terkait dengannya.”
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Gambar 2.5 Do leadership styles moderate the relationship of organizational 
commitment and budgetary slack, Sumber : Kohlmeyer, et al (2015)

Rahman S, et al (2018), “Komitmen organisasi sering dikenali sebagai 

faktor penting dalam memahami perilaku kerja karyawan dalam literatur lembaga 

(Mowday et al- 1979., Meyerdan Herscovitch-2001).” “MeyerdanAllen1991 dan 

Meyer dan Herscovitch (2001) menyusun daftar definisi dan menganalisis 

persamaan dan perbedaan dalam berbagai definisikomitmen dan menyimpulkan 

komitmen menjadi kekuatan yang menjalin individu ke arah perbuatan yang 

terkait dengan target tertentu. Meyer dan Allen (1991) mengklasifikasikan 

berbagai konsep komitmen menjadi tiga tipe umum: “komitmen-afektif, 

komitmen-normatif dan komitmen-berkelanjutan.” Komitmen afektif mengarah 
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menuju emosi karyawanlampiran ke organisasi. “Komitmen normatif mengacu 

pada perasaan kewajiban yang mengikat karyawan agar terus bekerja, dan 

komitmen keberlanjutan mengacu padakesadaran akan biaya yang berhubungan 

dengan meninggalkan organisasi.” “Kemudian, Meyer dan Herscovitch (2001) 

mengembangkan Model Umum Komitmen Tempat Kerja berdasarkan JSMA 

Diunduh oleh Universitas Sussex Library Pada 20:52 06 Agustus 2018 (PT) 

klasifikasi sebelumnya dari komitmen organisasi.”

Gambar 2.6 Empirical investigation of the relationship between organizational 
factors and organizational commitment in service organizations, Sumber :

Rahman S, et al (2018)

Van Thac Dang, et al (2020), Komitmen organisasi telah dipelajari oleh 

banyak peneliti di bidang manajemen dan perilaku organisasi (Meyer et al., 1993; 

Meyer et al., 2012). Beberapa definisi komitmen organisasi dan konsep-konsep 

terkait muncul di seluruh literatur sebelumnya. Bruce dan Gold (2007) 

menyatakan bahwa komitmen organisasi kualitatif mencerminkan keterikatan 

karyawan atau partisipasi dalam organisasi tempat mereka bekerja. Meyer et al. 

(1993) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai "kondisi psikologis yang 
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mencirikan hubungan individu dengan organisasi dan memiliki dampak bagi 

keputusan untuk tetap atau berhenti menjadi anggota dalam organisasi." Allen dan 

Meyer (1996) juga menunjukkan bahwa komitmen organisasi mewakili hubungan 

psikologis antara karyawan dan organisasi mereka yang membuatnya lebih kecil 

kemungkinan bahwa mantan akan secara sukarela meninggalkan organisasi. 

Meyer dan Allen (1997) dengan jelas mengidentifikasi komponen komitmen

organisasi: komitmen afektif, normatif, dan berkelanjutan. Komitmen afektif 

mengacu pada keterikatan emosional karyawan dengan organisasi. Karyawan 

dengan komitmen afektif yang kuat tetap berada di organisasi karena mereka 

secara emosional bersedia melakukannya.

Gambar 2.7 Workplace learning and foreign workers’ commitment to host
cultural organization: the effects of cross-cultural adjustment and supervisor trust

Sumber : Van Thac Dang, et al (2020)

Nguyen Huynh, et al., (2020), Allen dan Meyer (1990) berpendapat 

bahwa komitmen organisasi adalah keadaan psikologis yang menunjukkan 

hubungan karyawan dengan organisasi, dan telah terkait erat dengan keputusan 

untuk tetap menjadi anggota organisasi. Al-Sada et al. (2017) berpendapat bahwa 

komitmen organisasi sangat penting dan memiliki pengaruh besar pada aspek 
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kunci dari perilaku organisasi. Secara khusus, komitmen organisasi mengacu pada 

kepercayaan karyawan terhadap tujuan organisasi dan keinginan karyawan untuk 

menjadi anggota loyal suatu organisasi (Yiing dan Ahmad, 2009; Shoaib et al., 

2013). Oleh karena itu, "kondisi psikologis yang mencirikan hubungan individu 

dengan organisasi dan memiliki dampak bagi keputusan untuk tetap atau berhenti 

menjadi anggota dalam organisasi (Al-Sada et al., 2017). Ackers dan Wilkinson 

(2003) melaporkan bahwa komitmen telah ditemukan melibatkan tindakan 

spesifik, seperti mempertahankan pekerjaan dengan suatu organisasi, daripada 

suatu entitas.

Gambar 2.8 The relationship between taskoriented leadership style,
psychological capital, job satisfaction and organizational commitment: evidence 
from Vietnamese small and mediumsized enterprises, Sumber : Nguyen Huynh, et 

al., (2020)

Allen et al. (2017), Kepemimpinan telah diidentifikasi menjadi unsur 

prioritas dalam pengembangan komitmen organisasi (Jackson et al., 2013). 

Hubungan yang mendalam dan kuat antara pemimpin dan pengikut yang 

berkembang ketika para pemimpin transformasional menggunakan pertimbangan 

individu untuk memenuhi kebutuhan pengikut, melampaui transaksi ekonomi dan 

memberikan kontribusi pada masa kerja organisasi yang panjang dan komitmen 
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yang kuat (Dhawan dan Mulla, 2011; Dutton et al., 1994). Sejumlah penelitian 

telah menemukan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki efek positif 

pada komitmen organisasi afektif dan normatif dan efek negatif pada komitmen 

keberlanjutan (Bass dan Riggio, 2006; Farahani et al., 2011; Meyer et al., 2002).

Dalam meta-analisis literatur, Jackson et al. (2013) menemukan hubungan positif 

yang kuat antara kepemimpinan transformasional dan komitmen afektif dan 

mengemukakan bahwa pemimpin transformasional membangun komitmen afektif 

karena mereka memotivasi karyawan melalui daya tarik emosional, menciptakan 

visi yang menarik, menantang karyawan untuk bekerja bersama demi kepentingan 

terbaik kolektif, dan mereka sensitif dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

karyawan, yang semuanya menghasilkan persepsi karyawan tentang dukungan 

organisasi. Para peneliti telah menyimpulkan bahwa bisnis yang bermanfaat dan 

berharga untuk berinvestasi dalam pengembangan kepemimpinan difokuskan pada 

perilaku kepemimpinan transformasional untuk membangun komitmen organisasi 

dan, di dalamnya, mempertahankan bakat kunci dan meningkatkan daya saing 

tenaga kerja (Dhawan dan Mulla, 2011; Jackson et al., 2013) .

Gambar 2.9 Transformational leadership and affective organizational 
commitment: mediating roles of perceived social responsibility and

organizational identification, Sumber : (Allen et al., 2017)
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Haque et al. (2020), Model tiga komponen dari komitmen organisasi 

diusulkan oleh Meyer dan Allen (1997). Beberapa peneliti telah mendukung 

model sebagai konsep yang berpengaruh dalam studi organisasi (Bentein et al., 

2005; Somers et al., 2019; Haque et al., 2019). Solinger et al. (2008) menyarankan 

tiga perspektif pada model. Pertama, ketiga elemen mencerminkan keadaan 

psikologis karyawan, seperti kebutuhan dan keinginan. Kedua, model ini 

dikaitkan dengan organisasi dan mencerminkan gagasan tentang komitmen 

organisasi sebagai sikap karyawan. Ketiga, masing-masing dari ketiga komponen 

itu ada secara bersamaan. Oleh karena itu, model tiga komponen dari komitmen 

organisasi diakui sebagai "jumlah bersih" dari keadaan psikologis karyawan 

(Meyer dan Allen, 1991, 1997; Somers et al., 2019). Komitmen afektif mengacu 

pada identifikasi karyawan dengan, keterlibatan dalam, dan keterikatan 

sentimental pada organisasi mereka (Stinglhamber et al., 2002). Ini juga 

mengungkapkan sejauh mana karyawan menjadi terikat secara psikologis dengan 

organisasi mereka melalui berbagai perasaan, seperti kesetiaan, kasih sayang, 

kehangatan, rasa memiliki, kesukaan, kebahagiaan dan kesenangan (Jaros et al., 

1993; Haque et al., 2019). Komitmen afektif mengarah pada retensi karyawan dan 

kinerja pekerjaan yang lebih tinggi (Rhoades et al., 2001; Rhoades dan 

Eisenberger, 2002). Komitmen berkelanjutan mengacu pada komitmen 

berdasarkan biaya yang dirasakan, baik ekonomi dan sosial, untuk meninggalkan 

organisasi (Meyer dan Allen, 1997). Ini menandakan keadaan ketika karyawan 

tetap dalam pekerjaan karena mereka perlu, tidak harus karena mereka ingin. Ini 

dapat dikembangkan karena kegiatan atau proses yang meningkatkan biaya 

meninggalkan organisasi dan tidak melibatkan aspek psikologis yang terkait 
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dengan keputusan tersebut. Normativkomunitmeningkatkanpekerjaan dan 

perasaanpemenangan karyawanuntuk tetap bersama organisasi (Meyer dan Allen, 

1991). Dalam hal ini, karyawan tetap dengan organisasi karena rasa kewajiban 

mereka dan merasa untuk tetap dengan organisasi karena kewajiban timbal balik 

yang dirasakan kepada organisasi (norma timbal balik) (Meyerand Allen, 

1991,1997). tempat kerja. Karyawan dengan komitmen normatif yang lebih tinggi 

melanjutkan pekerjaan mereka dengan keyakinan akan cara yang "benar" dan 

"bermoral" untuk organisasi mereka (Meyer dan Allen, 1991).

Gambar 2.10 How is responsible leadership related to the three-component
model of organisational commitment?, Sumber : Haque et al. (2020)

Marchalina et al. (2020), Konsep budaya organisasi yang menjadi 

tantangan, namun juga menyalahgunakan penelitian ini (Harris dan Ogbonna, 

2002) duetososialyangdapatdalambeberapa aspek seperti organisasi, kelompok 

atau bahkan perilaku individu (Hartnell dan Walumbwa, 2011). Hasil organisasi 

dihasilkan dari mempelajari budaya organisasi melalui efek yang mereka gunakan 

pada komitmen dan kinerja organisasi (Lok dan Crawford, 2004). Misalnya, peran 

penting pada budaya organisasi dalam membuat seperangkat nilai-nilai inti, 
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pemahaman dan lingkungan kerja yang efektif, di mana ia dikontribusikan secara 

positif oleh karyawan untuk memberikan komitmen mereka terhadap 

kesejahteraan perusahaan (Appiah-Adu dan Blankson, 1998). ; Goodman et al., 

2001). Selain itu, sosialisasi sebagai salah satu dimensi dalam budaya organisasi 

mendorong pertukaran sosial yang menciptakan komitmen organisasi (Pakdil dan 

Leonard, 2015). Sejumlah literatur telah membuktikan korelasi antara budaya 

organisasi dan komitmen organisasi di mana budaya organisasi secara positif 

mempengaruhi komitmen organisasi (Demir dan € Ozt, 2011; G ulova dan 

Demirsoy, 2012; Lok dan Crawforld, 1999; Lok dan Crawforld, 1999; Shim et al., 

2015; Silverthorne, 2004; Yiing dan Ahmad, 2009; Yildirim et al., 2016). Ini telah 

menunjukkan bahwa studi sebelumnya memang mendukung hubungan antara 

komitmen organisasi dan budaya organisasi. Korelasi antara praktik sumber daya 

manusia dan budaya organisasi menarik perhatian para peneliti. Ortega-Parra dan 

Sastre-Castillo (2013) mempelajari tentang perbedaan potensial pada dimensi 

budaya yang dirasakan oleh karyawan di mana ia menganalisis nilai-nilai dan 

dampak pada komitmen organisasi. 

Gambar 2.11 Employees’ commitment to change: personality traits and
organizational culture, Sumber : Marchalina et al. (2020)
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Mwesigwa et al. (2020), Istilah komitmen organisasi didefinisikan dalam 

hal sejauh mana karyawan mengidentifikasi dengan dan terlibat dengan organisasi 

(Curry et al., 1986). Komitmen organisasi merupakan kondisi seseorang individu 

merasakan kesetiaan kepada organisasi, menerima dan menginternalisasi tujuan 

dan nilai-nilainya, serta terlibat dalam organisasi (Lambert et al., 2007). Menurut 

Meyer dan Allen (1997), karyawan yang berkomitmen adalah orang yang tetap 

bersama organisasi melalui masa-masa sulit, menghadiri pekerjaan secara teratur, 

bekerja sehari penuh, melindungi aset perusahaan, berbagi tujuan perusahaan, dan 

lain-lain. Jadi, memiliki kerja yang berkomitmen akan menambah keuntungan 

bagi organisasi.Meyer dan Allen (1991) mengklasifikasikan komitmen menjadi 

tiga bentuk (afektif, kontinuitas, dan normatif). Komitmen afektif adalah 

keterikatan emosional karyawan dengan organisasi. Komitmen berkelanjutan 

mengacu pada pengakuan karyawan atas manfaat dari asosiasi berkelanjutan 

dengan organisasi dibandingkan dengan bayaran yang diperoleh untuk 

meninggalkan organisasi. Komitmen normatif mengacu pada perasaan kewajiban 

karyawan untuk tetap berada di organisasi.

Gambar 2.12 Leadership styles, job satisfaction and organizational commitment
among academic staff in public universities, Sumber : Mwesigwa et al. (2020)
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Oyewobi et al. (2019), Al-Meer (1989) mengkategorikan komitmen 

organisasi menjadi tiga elemen utama: identifikasi dengan tujuan dan nilai 

organisasi; keterlibatan dalam organisasi melalui usaha; dan kesetiaan kepada 

organisasi. Dalam penelitian serupa, Meyer et al. (1991) berteori tiga elemen 

komitmen organisasi: komitmen afektif, kontinuitas dan normatif. Komitmen 

afektif menarasikan keterikatan emosional karyawan dengan organisasinya. 

Komitmen berkelanjutan menjelaskan persepsi karyawan tentang potensi risiko 

dan biaya yang terkait dengan meninggalkan organisasinya saat ini. Randeree dan 

Chaudhry (2012) mengamati bahwa ada dua aspek komitmen kontinuitas - aspek 

yang mempertimbangkan pengorbanan individu yang akan melibatkan 

meninggalkan organisasi dan kurangnya alternatif yang tersedia untuk individu, 

sedangkan komitmen normatif terjadi ketika seorang karyawan terus bertahan 

dengan organisasi karena dia merasa memiliki kewajiban dan tanggung jawab 

kepada organisasi yang mempekerjakannya karena alasan tertentu. Randeree dan 

Chaudhry (2012), oleh karena itu, melaporkan bahwa elemen dasar komitmen 

dalam berbagai penjelasan berhubungan dengan kemauan individu untuk tetap 

berada di organisasi mereka atau keengganan mereka untuk mengubah organisasi 

untuk keuntungan pribadi yang wajar. Dipercaya bahwa karyawan 

mengembangkan komitmen organisasi yang lebih kuat ketika mereka mengalami 

kepuasan kerja yang lebih besar. Fokus penelitian ini adalah komitmen afektif. 

Komitmen afektif menjelaskan kesiapan individu untuk bertahan dalam organisasi 

dengan mempercayai tujuan, nilai dan norma organisasi, dan menjadi lebih terikat 

secara emosional dengan organisasi (Allen dan Meyer, 1996; Glazer dan Kruse, 

2008). Faktanya, komitmen afektif menjadi kekuatan pendorong utama yang 
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mendorong individu berkontribusi meningkatkan kinerja organisasi (Meyer et al., 

1989). Komitmen afektif adalah dimensi komitmen yang paling kuat dan 

konsisten terkait dengan kinerja karyawan, sedangkan komitmen kontinyu 

berhubungan negatif dengan kinerja karyawan dan secara positif terkait dengan 

ketidakhadiran sukarela (Meyer et al., 1993; Francis dan Lingard, 2004) . Oleh 

karena itu, pilihan komitmen yang digunakan atau digunakan akan menentukan 

hasil yang diharapkan dari organisasi (Meyer et al., 1989).

Gambar 2.13 Influence of organizational commitment on work–life balance and
organizational performance of female construction professionals, Sumber : 

Oyewobi et al. (2019)

Park dan Doo (2020), Kepuasan kerja mengacu pada "kondisi emosional 

secara positif yang diperoleh melalui penilaian kinerja seseorang untuk mencapai 

atau memfasilitasi nilai pekerjaan seseorang" (Locke, 1969, p. 317). Kotler (1997) 

juga mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan senang dan kecewa individu 

tentang hasil kinerja atau konsekuensi pekerjaan mereka dibandingkan dengan 

harapan mereka. Salah satu perilaku karyawan yang penting dalam organisasi 

adalah kepuasan kerja, yang telah banyak digunakan untuk mengukur efektivitas 

dan kinerja karyawan (Ellickson dan Logsdon, 2002).

Meskipun model komitmen organisasi tiga komponen mereka telah banyak 

diterapkan dalam penelitian, penekanan dalam penelitian ini adalah komitmen 
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organisasi, jadi kami fokus pada komitmen afektif, yang menggambarkan 

keterikatan emosional karyawan dengan organisasi. Kami memilih pendekatan ini 

karena kebanyakan studi komitmen organisasi Korea telah mensintesis tiga 

dimensi komitmen organisasi dan, dengan demikian, mengadopsi pendekatan 

komitmen afektif dimensi tunggal ini (Lee dan Moon, 2014).

Gambar 2.14 The effect of organizational culture and HR practices on female 
managers’ commitment and job satisfaction, Sumber : Park dan Doo (2020)

Rawashdeh dan Tamimi (2019), Saat ini komitmen organisasi menjadi 

bagian penting dari agenda penelitian akademik (Silva dan Dias, 2016). 

Komitmen organisasi sangat penting bagi perusahaan untuk menarik dan 

mempertahankan karyawan berbakat, karena hanya karyawan yang berkomitmen 

yang akan bersedia mempertahankan hubungan mereka dengan perusahaan dan 

mengerahkan upaya besar untuk mencapai tujuannya (Nagar, 2012). Banyak 

konstruksi komitmen organisasi telah dikonseptualisasikan selama beberapa tahun 

terakhir. Berbagai definisi komitmen organisasi disajikan dalam literatur. 

Sebagian besar definisi ini bersifat generik, yaitu hubungan karyawan dengan 

organisasi (Kadiresan et al., 2015). Beberapa definisi lain menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi melibatkan masalah hubungan manusia seperti pergantian, 

kepuasan kerja, kinerja karyawan dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 
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dan oleh karena itu, sangat penting untuk perusahaan (Memari et al., 2013). 

Menurut Watson (2010), komitmen organisasi secara tradisional dilihat sebagai 

keyakinan tertinggi dan pengadopsian nilai-nilai dan tujuan perusahaan, kesediaan 

penuh untuk tetap bekerja untuk organisasi, dan dorongan untuk melakukan upaya 

maksimal atas nama perusahaan. Sirin dan Sirin (2013) mengusulkan bahwa 

komitmen organisasi dianggap sebagai aspek yang signifikan dari kondisi 

psikologis individu, termasuk sikap potensial terhadap perusahaan. Secara umum, 

berbicara, komitmen organisasi dianggap sebagai sejauh mana individu 

menganggap diri mereka sebagai anggota perusahaan dan disatukan dengan 

miliknya (Kadiresan et al., 2015; Meyer et al., 2013).

Gambar 2.15 The impact of employee perceptions of training on organizational 
commitment and turnover intention, Sumber : Rawashdeh dan Tamimi (2019)

Yoon et al. ( 2018), Joo dan Lim (2009) membuktikan bahwa budaya 

pembelajaran organisasi, yang memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan, dialog 

dan penyelidikan, pembelajaran tim, sistem yang mapan, pemberdayaan, koneksi 

sistem, dan kepemimpinan strategis, memiliki hubungan positif dengan komitmen 
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organisasi, menggunakan sampel 283 karyawan di Korea Selatan. Cao dan 

Hamori (2016) memberikan bukti untuk efek positif dari praktik pengembangan 

manajemen, termasuk pembelajaran informal (yaitu tugas pengembangan, 

dukungan dari manajemen senior, dan dukungan dari atasan langsung), pada 

komitmen organisasi dengan menggunakan sampel 312 karyawan dari lebih dari 

60 negara. Secara khusus, tugas pengembangan terbukti memiliki efek terkuat 

pada komitmen organisasi dalam studi mereka. Payne dan Huffman (2005) 

melakukan studi longitudinal dan menemukan bahwa mentoring berhubungan 

positif dengan komitmen afektif dan komitmen kontinyu dengan menggunakan 

sampel 1.334 perwira Angkatan Darat AS.

Gambar 2.16 Informal learning, organizational commitment and self-efficacy
Sumber : Yoon et al. (2018)

Chai et al. (2020), Menurut Blau (1964), seseorang yang merasa 

diperlakukan dengan baik mengalami rasa kewajiban timbal balik (komitmen), 

yang secara positif mempengaruhi efektivitas organisasi (Kell dan Motowidlo, 

2012). Meskipun komitmen dalam konteks organisasi melibatkan konstruksi 

multidimensi (Meyer et al., 2012), esensi dari konstruk ini tampaknya adalah 

dimensi afektif karena berasal dari motivasi internal (misalnya keinginan) dan 
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memiliki bukti empiris yang lebih konklusif (Chun et al. , 2013; Mercurio, 2015). 

Oleh karena itu, kami fokus pada komitmen organisasi afektif, yang mengacu 

pada dedikasi emosional karyawan dan keterikatan psikologis dengan organisasi 

atau identifikasi dengan organisasi (Meyer et al., 2012). Komitmen organisasi 

adalah kontrak psikologis dan ikatan emosional antara karyawan dan organisasi 

(Meyer dan Allen, 1991), yang mengarah pada beberapa hasil positif dari 

efektivitas organisasi. Dengan demikian, peneliti semakin menyelidiki anteseden 

dari komitmen organisasi, termasuk karakteristik pribadi, karakteristik pekerjaan, 

hubungan kelompok / pemimpin dan budaya organisasi (lihat review oleh Kell 

dan Motowidlo, 2012; Meyer et al., 2012).

Gambar 2.17 Themulti-level effects of developmental opportunities, pay equity, 
and paternalistic leadership on organizational commitment, Sumber : Chai et al.

(2020)
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Hendri (2019) Landasan teoritis yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: teori pembelajaran organisasi (Senge, 1990; Argyris dan 

Schon, 1996; Marquardt, 1996), teori kepuasan kerja (Porter in Wexley dan Yukl, 

1997, Herzberg, 2002; Luthans, 2002), teori komitmen organisasi (O'Reilly dan 

Chatman, 1986; Mowday et al., 1982; Meyer et al., 1993) dan teori kinerja 

karyawan (Bernardin dan Russel, 1998). ). Teori pembelajaran organisasional 

(Senge, 1990; Argyris dan Schon, 1996; Marquardt, 1996) dimulai dari pengertian 

pengertian pembelajaran organisasional dan indikator pembelajaran organisasi. 

Peneliti lebih fokus pada konsep dan teori yang diberikan oleh Senge (1996), 

sedangkan indikator pembelajaran organisasi mengacu pada empat indikator yang 

paling banyak digunakan dan dipertimbangkan dalam penelitian, yaitu pola 

berbagi informasi, penyelidikan iklim, praktik pembelajaran dan pola pikir 

pencapaian ( Pace dan dan Faules, 1998; Levitt dan March, 1988; Subramaniam, 

2005; Garvin, 1993).

Gambar 2.18 The mediation effect of job satisfaction and organizational
commitment on the organizational learning effect of the employee performance,

Sumber : Hendri (2019)
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henpeng, Luo, Einar Marnburg (2016), Komitmen organisasi telah 

didefinisikan sebagai kekuatan keyakinan yang dimiliki individu dalam 

organisasi, penerimaan nilai-nilai dalam suatu organisasi, dan kesediaan untuk 

mengerahkan upaya ekstra untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

(Porter et al., 1974). Oleh karena itu, karyawan yang memiliki komitmen tinggi 

pada organisasi akan secara efektif mengatasi emosi negatif, seperti turnover 

intention, dan melakukan perilaku yang diinginkan, seperti membantu orang lain 

dan tampil dengan upaya ekstra (Luo et al., 2013a; 2013b). Diakui secara luas 

bahwa struktur komitmen memiliki tiga lapisan. Yaitu, "afektif", "kelanjutan" dan 

"komitmen normatif" (Gellatlyetal., 2006; Leeetal., 2001; Meyeretal., 2002; 

Powell dan Meyer, 2004). Komitmen berkelanjutan dianggap sebagai sikap egois. 

Ini adalah hasil dari biaya yang meningkat ketika seorang anggota staf 

meninggalkan organisasi. Komitmen normatif adalah kewajiban moral yang 

bersumber dari tekanan sosial. Itu terjadi ketika seorang karyawan merasa bahwa 

dia berhutang budi kepada organisasi. Dalam hal komitmen afektif, biasanya 

dianggap sebagai keterikatan emosional staf ke organisasi (Powell dan Meyer, 

2004). Ini juga menunjukkan hubungan seseorang dengan suatu organisasi, 

apakah dia terkait erat dengan organisasi, tertarik pada organisasi atau 

menganggap dirinya sebagai bagian dari organisasi. (Cooper-Hakim dan 

Viswesvaran, 2005, hal 243). Oleh karena itu, diharapkan bahwa komitmen 

afektif akan memiliki dampak positif yang lebih kuat pada sikap dan perilaku

karyawan dibandingkan dengan dua jenis komitmen lainnya (Luo et al., 2013a; 

2013b), dan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen normatif (He 

et al., 2011). Sebaliknya, komitmen kontinyu berhubungan negatif atau tidak 
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berhubungan dengan perilaku karyawan (Organ dan Ryan, 1995; Powell dan 

Meyer, 2004). Oleh karena itu, komitmen afektif menjadi fokus utama 

pengukuran komitmen organisasional (Colquitt et al., 2001) karena adanya 

keterlibatan motivasi internal seseorang yang secara signifikan mempengaruhi 

perilaku tertentu (Price et al., 2006). Mengenai efek motivasi dalam 

kepemimpinan, penelitian ini berfokus pada komitmen afektif.

Gambar 2.19 Linking leadership and justice to organizational commitment,
Sumber : Zhenpeng, Luo, Einar Marnburg (2016)

Soomro dan Shah (2019), Hubungan antara orientasi kewirausahaan dan 

kinerja karyawan difokuskan pada kurang karena hubungan yang masuk akal 

antara struktur perusahaan, gaya manajemen serta kinerja karyawan (Tzokas et al., 

2001). Namun dimensi orientasi kewirausahaan secara eksklusif mempengaruhi 

kinerja karyawan (Lumpkin dan Dess, 1996). Pertama, kreativitas membawa 

inovasi. Porsi perubahan seperti itu memperkenalkan produk dan layanan baru 

yang membawa perkembangan dan persaingan baru. Pada akhirnya, inisiatif ini 

meningkatkan kinerja organisasi atau usaha. Kedua, sikap proaktif di pasar baru 

membuat harga biaya lebih tinggi daripada pasar kompetitif (Zahra dan Covin, 
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1995). Ketiga, persaingan meningkatkan keinginan perusahaan yang berdampak 

langsung kepada pesaing untuk meningkatkan keadaan pasar. Untuk selanjutnya, 

agresivitas kompetitif dan sikap proaktif dikaitkan dengan kinerja dalam berbagai 

cara. Keempat, pengambilan risiko cenderung dilakukan secara spekulatif di pasar 

negara berkembang yang telah diakui. Strategi risiko merupakan faktor yang 

mengembangkan hubungan positif dan signifikan antara kinerja dan pengambilan 

risiko. Menurut Isa (2011), inovasi teknologi dan organisasi merupakan prediktor 

terbaik untuk meningkatkan kinerja. Demikian pula, Wang (2008) menyatakan 

gagasan orientasi kewirausahaan, sebagai komponen fundamental dari 

keberhasilan setiap bisnis. De Clercq dkk. (2010) sangat merekomendasikan 

bahwa tingkat komitmen organisasi yang lebih tinggi akan memperkuat hubungan 

antara orientasi kewirausahaan dan kinerja. Mendukung hal ini, Murphy dan 

Callaway (2004) mengusulkan bahwa komitmen emosional dan usaha 

kewirausahaan dapat mengarah pada ketekunan yang lebih tinggi serta kinerja 

yang lebih baik. Oleh karena itu, literatur sebelumnya menawarkan gambaran 

yang jelas tentang dampak langsung yang dibuat oleh orientasi kewirausahaan 

terhadap kinerja perusahaan.
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Gambar 2.20 Determining the impact of entrepreneurial orientation and
organizational culture on job satisfaction, organizational commitment, and

employee’s performance, Sumber : (Soomro & Shah, 2019)

2.2 Definisi Variabel Dependen

Mowday et al. (2001) mengartikan bahwa komitmen organisasi bagai 

kemampuan mengidentifikasi individu serta kontribusi khusus dalam organisasi 

termasuk kepercayaan, dukungan serta tekad berusaha dalam megupayakan 

kepentingan organisasi dan memelihara status anggotanya didalam organisasi. 

“Komitmen organisasi menunjuk pada pengedentifikasian tujuan karyawan 

dengan tujuan organisasi, kemauan mengerahkan sebala daya untuk kepentingan 

organisasi dan keterikatan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi (Mowday, 

Steers, Porter, 1979).” Meyer dan Allen (1991) mengusung tiga unsur model 

komitmen organisasi dan direfleksikan dalam tiga pokok utama: affective 

commitment, continuance commitment, normative commitment.

Continuance commitment adalah kemauan untuk tetap bertahan dalam 

organisasi dikarenakan tidak ingin kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan 

pekerjaannya.  Normative commitment adalah kemauan untuk tetap bertahan pada 
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organisasi tanpa ada tekanan dari luar. Keluar dari organisasi merupakan 

anggapan yang bertentangan dengan pendapat umum yang berlaku. Affective 

commitment adalah keinginan tetap bekerja dan bertahan pada organisasi atas 

dasar sepakat terhadap tujuan organisasi dan ada keinginan untuk terlibat dalam 

pencapaiannya.

2.3 Hubungan Antar Variabel

Kata "budaya" menyiratkan gagasan untuk membuat sesuatu tumbuh, 

berkembang, matang, meningkatkan atau mempertahankan dirinya (Cooren, 

2015). Budaya yang kuat dicirikan oleh nilai-nilai inti yang dipegang kuat yang 

secara jelas tertata dan dibagikan secara luas dan dikomunikasikan oleh anggota 

dalam organisasi (Robbins dan Barnwell, 1998). Studi awal mengidentifikasi 

nilai-nilai budaya yang berbeda dan studi yang berbeda mengkategorikan budaya 

organisasi dengan label yang berbeda (Denison dan Mishra, 1995; O’Reilly et al., 

1991). Secara khusus, budaya tim (misalnya keterlibatan, dorongan suportif dan 

humanistik), budaya detail (misalnya konsistensi, stabilitas dan konvensional) dan 

budaya inovasi (mis. Kemampuan beradaptasi, misi dan daya saing) (Block, 2003; 

Kwantes dan Boglarsky, 2007; Lok dan Crawford , 1999; Sarros et al., 2002) telah 

banyak digunakan dan diuji secara empiris. Penelitian juga menunjukkan bahwa 

budaya organisasi memiliki efek positif pada komitmen dan / atau kepuasan kerja 

(Lok dan Crawford, 1999; O'Reilly et al., 1991; Silverthorne, 2004) dan kinerja 

(Denison dan Mishra, 1995).

Gaya kepemimpinan dan strategi pengaruh adalah dua sistem tindakan 

yang berbeda dan mereka memiliki dampaknya sendiri pada hasil organisasi 
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(Yukl, 2002). Studi ini menguji tiga gaya kepemimpinan: mendukung, tugas dan 

mengubah kepemimpinan karena ini menangkap komponen terpenting dari 

penelitian kepemimpinan sebelumnya. Kepemimpinan yang mendukung 

mencakup berbagai perilaku yang olehnya seorang pemimpin menunjukkan 

pertimbangan, penerimaan, dan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan 

bawahan. Tugas kepemimpinan berarti bahwa seorang pemimpin terutama 

berkaitan dengan menyelesaikan tugas, memanfaatkan sumber daya secara efisien 

dan mempertahankan operasi yang stabil dan dapat diandalkan. Kepemimpinan 

perubahan mencakup komponen-komponen kepemimpinan utama seperti 

mengartikulasikan visi yang menarik, mengusulkan strategi inovatif dan membuat 

permohonan persuasif tentang perlunya perubahan (untuk perincian, lihat Yukl, 

2002). Perilaku kepemimpinan ini berdampak pada komitmen, kepuasan kerja, 

dan kinerja (mis. Herold et al., 2008). 

Kepemimpinan juga melibatkan strategi pengaruh yang merujuk pada 

tindakan yang diambil oleh pemimpin untuk mengubah sikap, kepercayaan atau 

perilaku bawahan (Van Knippenberg et al., 1999). Strategi pengaruh relasional 

mencakup pemberian hadiah, sosialisasi, pujian, dll. Dalam strategi pengaruh 

asertif, pemimpin menggunakan tekanan dan memeriksa kemajuan pekerjaan. 

Strategi pengaruh persuasif adalah strategi di mana manajer menggunakan 

konsultasi, kolaborasi, argumen logis, dan permohonan inspirasi untuk membujuk 

bawahannya (Chong et al., 2013). Perilaku pengaruh kepemimpinan memiliki 

efek pada komitmen organisasi bawahan (Chong, 2014; Chong et al., 2013, 2015) 

dan menghasilkan hasil kepatuhan, komitmen atau perlawanan (Chong et al., 

2013; Yukl dan Tracey, 1992). Hanya beberapa penelitian yang meneliti korelasi 
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antara kedua proses kepemimpinan ini (mis. Charbonneau, 2004; Howell dan 

Higgins, 1990). Investigasi kami dengan demikian membantu memperjelas fungsi 

dan efektivitas mereka pada hasil organisasi.

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Gambar 2.21 Model Penelitian : Two sides of the same coin? Leadership and
organizational culture, Sumber : Chong et al. (2018)

H1: Budaya tim secara positif dan signifikan mempengaruhi gaya 

kepemimpinan.

H2: Budaya detail secara positif dan signifikan mempengaruhi gaya 

kepemipinan.

H3: Budaya   inovasi secara   positif   dan    signifikan     mempengaruhi     

gaya kepemimpinan.

H4: Gaya   kepemimpinan   secara positif dan signifikan mempengaruhi  

komitmen organisasi.

H4 Organizational 
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