BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Model-model Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini penulis menggunakan model-model penelitian

terdahulu, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Susanty dan Miradipta
(2013). Gambar 2.1 merupakan model penelitian yang bertujuan menjelaskan dan
mengetes efek komitmen, perilaku kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan
menggunakan kuesioner dengan perbandingan skala Likert 1-5. Total pertanyaan
yang diberikan kepada sampel adalah 51 pertanyaan dan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 200 staff manajer dan non-manajerial.
Gambar 2.1
Pengaruh Komitmen, Perilaku Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap
Kinerja Karyawan
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Sumber: Susanty dan Miradipta (2013)
Berdasarkan Gambar 2.2 menjelaskan tentang hubungan antara budaya
organisasi dan komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara langsung
ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan kepuasan kerja sebagai
mediasi. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menunjukan pengaruh
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organization cultural dan organizational commitment terhadap employee
performance secara langsung dan tidak langsung.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sampel dari
penelitian ini yaitu 127 karyawan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif
untuk mengukur karateristik dan deskriptif responden untuk tiap variabel
indicator. Sedangkan untuk mengetes hubungan antar variabel menggunakan
metode analisa Partial Least Square (PLS) dan tes Sobel. Skala perbandingan
yang digunakan untuk mengukur jawaban dari responden adalah menggunaka
skala Likert.
Gambar 2.2
Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen dan Kepuasan Kerja terhadap
Kinerja Karyawan
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Job
Satisfaction

Employee
Performance
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Sumber: Syauta et al. (2012)
Gambar 2.3 menunjukkan pengaruh sikap pada pekerjaan dan komitmen
organisasional terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan kepuasan kerja
sebagai variabel mediasi.
Survey data diperoleh dari 310 karyawan dari 15 agensi periklanan di
Islamabad, Pakistan. Dipilihnya agensi periklanan untuk survey karena ukuran
sampel yang relative luas, biaya yang terjangkau, mudah dalam pengumpulan data
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dan adanya sifat yang homogen dari data yang didapatkan. Metode pengukuran
data yang digunakan adalah menggunakan skala Likert.
Gambar 2.3
Pengaruh Sikap terhadap Kerja, Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja
terhadap Kinerja Karyawan
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Sumber: Ahmad et al. (2010)
Penelitian pada Gambar 2.4 membahas tentang organizational culture dan
organizational commitment. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan
tingkat organizational commitment di organisasi swasta dan organisasi
pemerintah. Tujuan memilih penelitian ini karena karyawan India memiliki
orientasi budaya yang berbeda dan mereka memiliki pemahaman yang berbeda
tentang status pekerjaan dibandingkan dengan karyawan dari negara lain. Data
didapatkan dari 250 karyawan dari staff manajerial dan nonmanajerial dari
perusahaan sektor swasta dan sektor pemerintahan.

Gambar 2.4
Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kepuasan Kerja
Organizational
Commitment

Job Satisfaction

Sumber: Sharma dan Bajpai (2012)
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Penelitian pada Gambar 2.5 bertujuan untuk mengetahui pengaruh
komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja pada staff akademis dan
administrasi dan teknikal di universitas negeri dan swasta. Data yang diperoleh
berdasarkan 150 kuesioner dengan 75 respoden dari setiap universitas.
Gambar 2.5
Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kepuasan Kerja
Organizational
Commitment

Job Satisfaction

Sumber: Adekola (2012)
Gambar 2.6 merupakan model yang menunjukan adanya hubungan antara
keterlibatan kerja, kecocokan, penyesuain, dan tugas yang termasuk dalam bagian
dari budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Sampel yang digunakan adalah
dari kantor Provinsi Kermansyah, dan metode sampling dipilih secara acak
sebanyak 220 karyawan. Untuk menganalisa hubungan antara variabel dependen
dan independen dan hipotesis dari studi ini maka digunakan Spearman
Correlation Coefficient Test pada software SPSS.
Gambar 2.6
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja
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Sumber: Saeidipour et al. (2013)
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Pada Gambar 2.7 menunjukan penelitian hubungan keterlibatan kerja
dengan kepuasan kerja dengan menggunakan dokter medis dari Teaching Hospital
of Riphah International University. Total 140 kuesioner yang disebarkan ke 3
rumah sakit berbeda, 127 kuesioner lengkap yang kembali dan dapat diolah.
Gambar 2.7
Pengaruh Keterlibatan Kerja terhadap Kepuasan Kerja
Job Involvement

Job Satisfaction

Sumber: Khan dan Nemati (2013)
Tujuan penelitian dari Gambar 2.8 adalah menyajikan bukti teoritis dan
konseptual tentang hubungan antara insentif non-moneter dan kepuasan kerja
dalam mempengaruhi kinerja. Dari beberapa hasil studi menyatakan insentif nonmoneter juga berpengaruh pada kepuasan kerja. Penelitian menggunakan 200
sampel yang dipilih secara acak.
Gambar 2.8
Pengaruh Insentif dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan
Non – monetary
Incentives
Job
Performance
Job
Satisfaction
Sumber: Abdullah dan Wan (2013)
Pada Gambar 2.9 meneliti tentang hubungan antara kepuasan kerja,
komitmen, dan keterlibatan kerja terhadap kinerja karyawan. Studi dalam
penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari 323 karyawan di bagian
technical education dan vocational training pada sektor pemerintah di Sri Lanka.
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Skala yang digunakan adalah skala Likert dan data yang dikumpulkan kemudian
dianalisa menggunakan program SPSS.
Gambar 2.9
Pengaruh Kepuasan Kerja, Komitmen, dan Keterlibatan Kerja terhadap
Kinerja Karyawan
Job Satisfaction
Organizational
Commitment

Employee
Performance

Job Involvement
Sumber: Hettiararchchi dan Jayarathna (2014)
Pada Gambar 2.10 menunjukkan hubungan kepuasan kerja terhadap
kinerja dengan menggunakan komitmen organisasional sebagai variabel mediasi.
Sampel dari penelitian ini yaitu 250 karyawan dari bank di Kerman yang dipilih
dengan metode random sampling. Data yang terkumpul didapat dengan
menggunakan kuesioner yang disebar ke sampel. Data yang didapat kemudian
dianalisa menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16.
Gambar 2.10
Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja
Karyawan
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Sumber: Hasanzadeh dan Davari (2014)
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Gambar 2.11 menunjukkan adanya pengaruh antara kepuasan karyawan
dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja dengan komitmen organisasional
sebagai variabel mediasi. Subjek dari penelitian ini adalah manajer dan direksi
dari IC design house yang terdaftar di Taiwan.
Teknik penyebaran sampelnya menggunakan simple random sampling.
Dari total 520 kuesioner yang dibagikan, hanya 202 yang kemudian dapat dipakai
setelah proses validitas. Teknik pengukuran data menggunakan skala Likert 1-7
dengan 7 yang berarti “extreme agreement” dan 1 sebagai “extreme
disagreement”.
Gambar 2.11
Pengaruh Kepuasan Karyawan, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen
Organisasional terhadap Kinerja
Employees’
Satisfaction
Organizational
Commitment

Organizational
Performances

Leadership Styles

Sumber: Lee et al. (2014)
Gambar 2.12 menunjukan penelitian ini digunakan untuk mencari tahu
apakah setiap variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Penelitian ini
menggunakan data survei dari perusahaan sepatu cabang Taiwan di China untuk
mengetahui dampak leadership style dengan hubungannya pada organizational
commitment dan job performance.
Penelitian ini menggunakan 1600 kuesioner untuk mengumpul data dari
karyawan perusahaan sepatu cabang Taiwan di China. Tingkat respon yang efektif
yaitu 26%.
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Gambar 2.12
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komitmen terhadap Kinerja
Organizational
Commitment
Leadership
Style

Job
Performance

Sumber: Yeh dan Hong (2012)
Pada penelitian di Gambar 2.13 memiliki tujuan untuk menjelaskan
penyusunan job involvement dan menggabungkan hasil yang berbeda dari
penelitian lainnya. Penelitian ini juga mencoba untuk menjelaskan kontroversi
antara hasil penelitian yang berbeda. Sehingga pada akhirnya penelitian ini akan
membantu manajemen dalam membuat hasil yang diinginkan oleh perusahaan.
Gambar 2.13
Pengaruh Ketelibatan Kerja terhadap Kinerja dengan Sikap sebagai
Moderasi
Information
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Job
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Performance
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Sumber: Rizwan et al. (2011)
Penelitian pada Gambar 2.14 menjelaskan hubungan antara job
satisfaction dan job performance di kalangan karyawan bagian menengah di
sektor perbankan Pakistan. Penelitian ini membantu untuk mengukur efektivitas
job performance oleh job satisfaction sehingga bank mampu meningkatkan
kinerjanya dengan memuaskan karyawannya.
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Gambar 2.14
Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan
Job
Satisfaction

Job
Performance

Sumber: Aftab dan Idrees (2012)
Sultana et al. (2012) meneliti tentang pengaruh pelatihan terhadap gaji,
keterlibatan dan kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan dinegara Pakistan
dengan sampel populasi di industri telekomunikasi. Dalam peneletian ini,
sebanyak 360 kuesioner telah dibagikan kepada 5 perusahaan dibidang
telekomunikasi.
Gambar 2.15
Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan
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Sumber: Sultana et al. (2012)
Tabiu (2013) meneliti tentang pengaruh rekurtmen, pelatihan, keterlibatan,
penghargaan, maintance, seperation terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam
penelitian ini merupakan karyawan yang bekerja di Universitas Usamanu
Danfodiyo di Sokoto. Data diperoleh melalui 198 kuesioner. Model penelitian
Tabiu (2013) dapat dilihat pada Gambar 2.16.
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Gambar 2.16
Pengaruh HRM Practices terhadap Kinerja
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Sumber: Tabiu dan Nura (2013)
Khan dan Akbar (2014) meneliti hubungan antara job involvement dan
pengaruhnya terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Data didapat dari
karyawan institusi yang berada di Pakistan Utara, sampel dari penelitian ini adalah
sejumlah 211.
Gambar 2.17
Pengaruh Keterlibatan Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan
Employee Job
Satisfaction
Employee Job
Involvement

Job
Performance

Sumber: Khan dan Akbar (2014)
Thamrin (2012) meneliti tentang pengaruh transformational leadership,
organizational commitment terhadap kinerja karyawan dan job satisfaction.
Penelitian ini dilakukan di perusahaan bagian pengiriman barang yang ada di
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Indonesia. Responden penelitian yang dibagikan kuesioner sebanyak 105
karyawan yang bekerja setidaknya 5 tahun di perusahaan.
Gambar 2.18
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja,
Komitmen Organisasional terhadap Kinerja
Organizational
commitment
Employee
Performance

Transformational
Leadership
Job
Satisfaction
Sumber: Thamrin (2012)

Mohsan, et al. (2011) meneliti tentang pengaruh job involvement terhadap
organizational citizenship behavior (OCB) dan in-role job performance pada
karyawan yang bekerja di sektor perbankan di Pakistan. Data diperoleh melalui
pembagian kuesioner sejumlah 112.
Gambar 2.19
Pengaruh Keterlibatan Kerja terhadap OCB dan Kinerja

OCB
Job Involvement
In-Role
Job Performance
Sumber: Mohsan et al. (2011)
Penelitian pada Gambar 2.20 dilakukan untuk mengetahui hubungan
antara job involvement, job satisfaction, OCB, dan organizational commitment
pada karyawan di universitas Nigeria. Sampel dari penelitian ini yaitu 210 staff
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anggota akademis pengajar dan bukan pengajar dari 5 universitas pemerintah
pusat yang berada di ibukota Nigeria dengan menggunakan kuesioner dan
interview.
Gambar 2.20
Hubungan antara Kepuasan Kerja, Keterlibatan Kerja, OCB, dan
Komitmen Organisasional
Job
Involvement
Job
Satisfaction

Organizational
Commitment
OCB

Sumber: Nwibere (2014)
Penelitian pada Gambar 2.21 dilakukan untuk mengetahui peran mediasi
dari organizational commitment terhadap hubungan antara leadership dan
employee performance.
Gambar 2.21
Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan dan Komitmen
Organisasional sebagai Mediasi
Transformational
Leadership

Organizational
Commitment

Employee
Performance

Transactional
Leadership
Sumber: Toban et al. (2014)
Shore et al. melakukan penelitian yang dilakukan dengan sampel staff
rumah sakit daerah untuk mengetahui pengaruh organizational commitment, job
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satisfaction terhadap employee performance. Model penelitian Shore et al. dapat
dilihat pada Gambar 2.22.
Gambar 2.22
Pengaruh Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan
Organizational
Commitment
Employee
Performance
Job
Satisfaction
Sumber: Shore et al. (2012)
Trang et al. (2013) meneliti tentang pengaruh work motivation, leadership,
learning organization terhadap employee performance dengan organizational
commitment sebagai mediasi pada karyawan yang bekerja di PT. Pelabuhan
Indonesia Cabang Bitung. Model penelitian Trang et al. dapat dilihat pada
Gambar 2.23.
Gambar 2.23
Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan, Pengembangan Organisasi terhadap
Kinerja Karyawan dan Komitmen Organisasional sebagai Mediasi
Work
Motivation

Leadership

Organizational
Commitment

Employee
Performance

Learning
Organization
Sumber: Trang et al. (2013)
Paracha et al. (2012) meneliti tentang pengaruh leadership style terhadap
employee performance dan job satisfaction sebagai mediasi pada sekolah privat
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yang berada di Pakistan, dan sampel yang digunakan adalah guru-guru sekolah
yang berada di Rawalpindi dan Islamabad. Model penelitian Paracha et al. (2012)
dapat dilihat pada Gambar 2.24.
Gambar 2.24
Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan
Kerja sebagai Mediasi
Job
Satisfaction

Leadership
Style

Employee
Performance

Sumber: Paracha et al. (2012)
Shahab dan Nisa (2014) meneliti tentang pengaruh leadership dan attitude
towards work terhadap employee performance dengan job satisfaction sebagai
mediasi pada HR yang bekerja di Konawe Hospital, Sulawesi Tenggara. Model
penelitian Shahab dan Nisa (2014) dapat dilihat pada Gambar 2.25.
Gambar 2.25
Pengaruh Kepemimpinan dan Sikap Kerja terhadap Kinerja Karyawan dan
Kepuasan Kerja sebagai Mediasi

Leadership

Attitude
Towards Work

Job
Satisfaction

Employee
Performance

Sumber: Shahab dan Nisa (2014)
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2.2

Definisi Variabel Dependen
Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh

terhadap keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya karena
kemampuan suatu perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lainnya adalah
bergantung dengan sumber daya manusia berkualitas yang bekerja dengan baik
agar mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan.
Menurut Mangkunegara (2005) kinerja karyawan adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melakukan tanggung
jawabnya. Menurut Khan et al (2010) kinerja karyawan didefinisikan sebagai
pencapaian dalam hal kuantitas dan kualitas yang diharapkan dari setiap
karyawan.
Rival (2009) menyatakan bahwa kinerja adalah istilah umum yang
digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau kegiatan dari suatu
organisasi pada periode tertentu dengan mengacu pada sejumlah standar, seperti
biaya yang akan diterima di masa depan, dan diproyeksikan oleh dasar efisiensi,
tanggung jawab dan akuntabiltas manajemen.

2.3

Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Job Involvement terhadap Job Satisfaction
Soong (2000) menemukan hubungan antara keterlibatan kerja dan
kepuasan kerja tetapi menggambarkan bahwa keterlibatan kerja adalah sarana
yang baik untuk dapat memperkirakan absensi dan perilaku kerja dibandingkan
dengan kepuasan kerja. Jika kita meneliti lebih jauh mengenai hubungan antara
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dua hal ini, seseorang dapat menemukan korelasi yang wajar antara keterlibatan
kerja dan ukuran kepuasan kerja.
Hafer dan Martin (2006), mengutip dari hasil penelitian lain (Freund,
2005; Clinebell dan Shadwick, 2005; Van Dyne dan Pierce, 2004; Leong et al.,
2003) menunjukkan bahwa keterlibatan kerja telah dikaitkan dengan sikap kerja
yang berkaitan serta menjadi prediktor kerja terkait dengan hasil seperti niat untuk
meninggalkan organisasi, komitmen professional dan perilaku etis, keadaan
psikologis karyawan dan kinerjanya, dan kesiapan karyawan untuk berubah.
2.3.2 Hubungan Organizational Commitment terhadap Job Satisfaction
Menurut Sopiah (2008) komitmen organisasi adalah ikatan psikologis
karyawan untuk organisasi yang ditandai dengan keyakinan yang kuat dan
penerimaan untuk tujuan organisasi dan nilai-nilai, keinginan untuk mencapai
tujuan organisasi, dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan posisi mereka
sebagai anggota organisasi.
Penelitian yang dilakukan Markovits et al. (2007) menyatakan bahwa
komitmen organisasi afektif ditemukan paling berpengaruh terhadap tingkat
intrinsik dan ekstrinsik kepuasan kerja. Sependapat dengan Markovits et al
(2007), penelitian yang dilakukan oleh Sharma dan Bajpai (2010) dan Adeloka
(2012) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah yang terbukti sebagai
katalis untuk meningkatkan tingkat kepuasan kerja karyawan. Sehingga Markovits
et al. (2007), Sharma dan Bajpai (2010), dan Adekola (2012) adalah beberapa dari
peneliti yang mendukung pendapat kedua.
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2.3.3 Hubungan Job Involvement terhadap Employee Performance
Menurut Nia dan Zadeh (2009), keterlibatan kerja adalah sebuah fitur yang
diukur dengan 3 indikator yaitu pemberdayaan, membangun tim, dan
pengembangan kemampuan. Organisasi yang efektif akan memberdayakan
karyawan mereka, membentuk organisasi berdasarkan hasil kerjasama tim, dan
mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di semua tingkatan.
Komitmen antara anggota organisasi akan meningkat dan mereka akan
menganggap diri mereka sebagai bagian dari tubuh organisasi. Karyawan akan
menganggap diri mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan keputusan
mempengaruhi pekerjaan mereka dan berhubungan langsung dengan tujuan
organisasi.
Bates (2004), Baumruk (2004), Harter et al (2002), Richman (2006)
menyatakan bahwa keterlibatan kerja dengan pasti dapat mempengaruhi kinerja
karyawan, kinerja organisasi dan keberhasilan organisasi. Menurut Schaufeli dan
Bakker (2004) dan Sonnetag (2003), dalam penelitian keterlibatan kerja memiliki
hubungan secara negatif terkait dengan turnover intention, berhubungan secara
positif dengan komitmen organisasi dan juga terkait dengan perilaku peran ekstra
dan kinerja karyawan.
2.3.4 Hubungan

Organizational

Commitment

terhadap

Employee

Performance
Menurut Luthans (2006) komitmen organisasi adalah keinginan yang kuat
untuk menjadi anggota dari organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha cocok
dengan keinginan perusahaan, memiliki keyakinan dan menerima nilai dan tujuan
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organisasi. Ini adalah sikap yang mencerminkan loyalitas karyawan kepada
organisasi dan proses yang berkesinambungan di mana anggota organisasi
mengekspresikan perhatian mereka kepada organisasi dan berhasil dan
berkelanjutan. Pada dasarnya, komitmen karyawan dibutuhkan untuk mendukung
prestasi kerja, karena komitmen adalah kekuatan relatif dari individu untuk
organisasi.
Menurut Filstad (2011) komitmen organisasi sebagai keterikatan
emosional dengan organisasi yang dapat dilihat dengan melakukan, keterlibatan
dan menikmati keanggotaan, dan karena itu memiliki hubungan dengan positif
untuk perilaku kerja yang diinginkan dalam organisasi.
Karyawan dianggap berkomitmen pada sebuah perusahaan jika mereka
bersedia melanjutkan hubungan mereka dengan perusahaan dan memberikan
banyak usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Semakin banyak usaha yang
diberikan oleh karyawan dengan tingkat komitmen yang tinggi juga akan
menyebabkan tingkat kinerja yang tinggi dari individu maupun perusahaan
(Sharma & Bajpai, 2010).
2.3.5 Hubungan Job Satisfaction terhadap Employee Performance
Job satisfaction adalah kondisi yang diperlukan oleh seseorang dalam
melakukan pekerjaan, karena bila pekerjaan mereka mampu memberikan
kepuasan, maka karyawan akan melakukan pekerjaan dengan baik dan
menghasilkan kinerja yang bagus. Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan
kepuasan kerja adalah sebuah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang
dihasilkan dari evaluasi sifatnya. Menurut Mahdad (2008), kepuasan kerja adalah
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sebuah bentuk emosional positif yang dirasakan seseorang ketika telah
mengemban tugas dan tanggung jawabnya.
Parvin dan Kabir (2011) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang
mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan, seperti tingkat gaji dan insentif yang
diterima, keadilan yang dirasakan dalam sebuah sistem promosi pangkat di sebuah
organisasi, kondisi kerja, kepemimpinan dan hubungan sosial dengan karyawan
lain, dan pekerjaan yang sedang dilakukan.
Menurut Nelson (2006), kepuasan kerja karyawan sangat berharga.
Karyawan yang merasa frustasi dan tidak termotivasi akan berpengaruh negatif
terhadap keinginan untuk bekerja. Karyawan yang tidak merasa puas akan kurang
berkomitmen terhadap perusahaan yang akan mempengaruhi kinerjanya dan
kinerja perusahaan.
Voon et al. (2011) membagi komponen kepuasan kerja menjadi 2 aspek,
yaitu kondisi kerja (ekstrinsik) dan tugas (instrinsik). Tujuan dari kondisi kerja
adalah lingkungan kerja yang berhubungan dengan fungsi manajemen, sistem
mentoring dan lainnya. Oleh karena itu, kondisi kerja yang baik sebagai faktor
kunci bagi pekerja untuk mengembangkan nilai yang akan meningkatkan kinerja
dan meningkatkan daya ingat karyawan dalam organisasi. Sementara itu, tugas
yang mengacu pada kegiatan atau pekerjaan yang diberikan kepada karyawan,
sehingga mereka harus menjalankan tugasnya dengan komitmen dan produktivitas
yang tinggi.
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2.3.6 Hubungan Job Involvement terhadap Employee Performance melalui
Job Satisfaction
Menurut Judge et al. (2001), job involvement adalah salah satu dari faktor
kunci yang membuat karyawan jauh dari niat negatif seperti absen dan turn over
yang tinggi, bila perilaku tersebut dapat dianggap sebagai perasaan yang positif,
perasaan yang positif tersebut dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik, karena
semakin tinggi keterlibatan kerja seorang karyawan akan membuat dia merasa
dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan.
2.3.7 Hubungan

Organizational

Commitment

terhadap

Employee

Performance melalui Job Satisfaction
Menurut Linz (2002) kepuasan kerja adalah dipengaruhi oleh sikap
terhadap pekerjaan dan organisasi komitmen. Hal ini diasumsikan bahwa sikap
terhadap pekerjaan yang positif dan komitmen organisasi yang lebih tinggi
meningkatkan kepuasan kerja yang akan meningkatkan kinerja individu.
Chao (2007) mengemukakan bahwa karyawan dapat meningkatkan
kesadaran perubahan organisasi

melalui komitmen organisasi.

Hal

ini

memperkuat komitmen karyawan terhadap organisasi mereka dan karenanya
meningkatkan kinerja kerjanya.

2.4

Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis
Perbedaan mendasar penelitian terdahulu dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis adalah penulis menggabungkan dan memodifikasi
penelitian yang dilakukan oleh Susanty dan Maradipta (2013), Khan dan Nemati

Fernando Gonata. Pengaruh Job Involvement dan Organizational Commitment terhadap Employees' Job Performance dengan Job Satisfaction seba
UIB Repository©2016

(2013), dan Hettiararchchi dan Jayarathna (2014) dimana sebelumnya Susanty dan
Maradipta (2013) meneliti pengaruh komitmen organisasi dan sikap kerja
terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai mediasi, Khan dan
Nemanti (2013) meneliti pengaruh keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja, dan
Hettiararchchi dan Jayarathna (2014) meneliti pengaruh kepuasan kerja,
komitmen organisasi, dan keterlibatan kerja terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan uraikan dengan
kerangka teoritis yang ada, maka model penelitian yang akan diteliti oleh penulis
adalah sebagai berikut:
Gambar 2.26
Pengaruh Job Involvement dan Organizational Commitment terhadap Employee
Performance dengan Job Satisfaction sebagai Mediasi
Job
Involvement

H3
H1

H6

Job
Satisfaction
Organizational
Commitment

H2

H5

Employee
Performance

H7
H4

Berdasarkan model tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan hipotesis
sebagai berikut:
H1 :

Terdapat pengaruh signifikan positif job involvement terhadap job
satisfaction

H2 :

Terdapat pengaruh signifikan positif organizational commitment terhadap
job satisfaction
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H3 :

Terdapat pengaruh signifikan positif job involvement terhadap employee
performance

H4 :

Terdapat pengaruh signifikan positif organizational commitment terhadap
employee performance

H5 :

Terdapat pengaruh signifikan positif job satisfaction terhadap employee
performance

H6 :

Job satisfaction dapat memediasikan pengaruh job involvement terhadap
employee performance

H7 :

Job satisfaction dapat memediasikan pengaruh organizational commitment
terhadap employee performance
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