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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Komitmen Organisasi 

1. Pengertian Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras 

mencapai tujuan
1
. Menurut Mathis yang dikutip oleh Jackson bahwa komitmen 

organisasi adalah tingkat sampai dimana karyawan yakin dan menerima tujuan 

organisasional, serta keinginan untuk tinggal bersama organisasi tersebut.
2
 

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak 

organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginanya untuk mepertahankan 

keanggotaanya dalam organisasi tersebut. Komitmen dapat dideskripsikan sebagai 

ketertarikan dan kesetiaan. Pinks mengatakan bahwa komitmen adalah keadaan 

emosi yang dinamis
3
. Jadi keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak 

pada pekerjaan tertentu sesorang individu, sementara komitmen organisasi yang 

tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut
4
.  

                                                             
1
Jelfani saragih sumbayak” pengaruh keadilan organisasi, sistem pengendalian ntern, 

komitmen organisasi dan gaya  kepemimpinan terhadap  kecurangan (fraud) (studi empiris pada 

kantor cabang utama perusahaan leasing di kota pekanbaru) 

https://www.neliti.com/publications/126296/pengaruh-keadilan-organisasi-sistem-pengendalian-

intern-komitmen-organisasi di akses pada 3 april 2017 pukul 14:48:56 
2
 Jackson. Manajemen sumbe daya manusia. (Jakarta: Salemba Empat 2012), h. 12 

3
Abdul hakim ,yohanas oemar  dan marnis” pengaruh kepuasan kerja, komitmen kerja 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja fasilitator program nasional pemberdayaan masyarakat 

(pnpm) Mandiri pedesaan di kabupaten indragiri hilir 

ttp://ejournal.unri.ac.id/index.php/jtmb/article/view/4315 diakses pada 5 april 2017 pukul 02:33:41 

4
 Desi Ratnaningrum, Alwi Suddin dan Suprayitno.” Pengaruh komitmen organisasi dan 

kompensasi terhadap kinerja Karyawan dengan organizational citizenship behavior Sebagai 

variable intervening” (survei pada karyawan bagian produksi pt ventura cahaya mitra sukoharjo) 

http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/viewFile/1672/1476 di akses pada 5 

april 2017 pukul 09:16:27 
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Komitmen organisasi dipandang sebagai konstruk unidimensi. Namun 

demikian, dalam perkembanganya berbagai fakta lanjutan menunjukan bahwa 

individu mengembangkan komitmen organisasi melalui berbagai dimensi. Studi-

studi awal yang dilakukan oleh Meyer dan Allen menunjukan adanya sifat 

multidimensi dari konstruk komitmen organisasi.
5
 Komitmen terhadap organisasi 

artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai 

organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi 

kepentingan organisasi demi mencapai tujuan
6
. Komitmen organisasi merupakan 

salah satu faktor  yang perlu dipahami dan diperhatikan oleh seluruh perusahaan 

kepada seluruh karyawan. Karyawan suatu perusahaan yang mempunyai 

komitmen untuk organisasi akan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan dan 

menikmati  kerja sama dalam organisasi
7
. Robbins dan Judge memberikan definisi 

bahwa ”Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan 

memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

                                                                                                                                                                       
 
5
 Yudia mey Andayani" pengaruh  komitmen  dan  loyalitas  terhadap  kinerja  dan  

kedisiplinan pegawai di balai diklat keagamaan Surabaya.  

http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/24633  di akses pada 4 april 2017 pukul 08:32:54 
6
 Yemi Tri Murni” pengaruh budaya organisasi dan motivasi  terhadap kinerja 

pegawai melalui kepuasan kerja pada pt pln  (persero) wilayah riau  dan kepulauan riau  

kantor wilayah https://www.neliti.com/publications/132514/pengaruh-budaya-organisasi-

dan-motivasi-terhadap-kinerja-pegawai-melalui-kepuasa. Di akses pada 3 april 2017 

pukul 21:32:41 

7
 Gabriela Ningrum Natalia1 dan Seno Andri.” pengaruh budaya organisasi dan 

pengembangan organisasi”(studi kasus karyawan pt. suka fajar cab. pekanbaru) 

https://www.neliti.com/publications/204237/pengaruh-budaya-organisasi-dan-

pengembangan-organisasi-studi-kasus-karyawan-pt-s. Di akses pada 2 april 2017 pukul 

16:21:22 
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mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.”
8
 terwujudnya situasi 

yang kondusif manakala karyawan dan organisasi memiliki sinergi yang sama 

dalam orientasi pencapaian tujuan, berusaha keras mencapai target yang 

ditentukan adalah suatu kemestian ketika seorang karyawan memihak pada 

organisasi. dalam hal ini Komitmen organisasi amat dibutuhkan. 

    

2. Indiktor komitmen organisasi 

Indikator komitmen organisasi yang muncul bukan hanya bersifat loyalitas 

yang positif, tetapi juga melibatkan  hubungan yang aktif  dengan organisasi yang 

memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi yang 

bersangkutan
9
. Indikator Komitmen organisasi yaitu komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan, dan komitmen normatif. Penjelasan mengenai tiga indikator  

komitmen dapat dijabarkan sebagai berikut:   

1) Komitmen afektif 

Komitmen afektif adalah keterikatan emosional, identifikasi, dan 

keterlibatan dalam suatu organisasi; komitmen afektif menunjukan kuatnya 

keinginan sesorang untuk terus bekerja bagi suatu organisasi atau 

perusahaan karena ia memang ingin bersama organisasi itu. 

2) Komitmen berkelanjutan 

Komitmen berkalanjutan dapat di definisikan sebagai keterikatan individu 

yang didasarkan pada pertimbangan tentang apa yang harus dikorbankan 

bila akan meninggalkan organisasi 

3) Komitmen normatif 

                                                             
8
 Robbins,P. Stephen dan Timothy A. Judge. Perilaku Organisasi (Organizational 

Behavior). Edisi Kedua Belas Buku 1. Jakarta : Salemba Empat  (2014), h 201 
9
 Bima Saputra, Jumiati Sasmita dan Susi Hendriani.” pengaruh kepuasan kerja 

dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi dan turnover intention karyawan pt. 

mayapada auto sempurna pekanbaru  

http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTMB/article/view/3728 di akses pada 2 april 

2017 pukul 16:22:47 
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Komitmen normatif dapat di definisikan keterkaitan dengan kewajiban 

untuk tetap berada dalam organisasi karena adanya tanggung jawab dari 

seorang karyawan
10

 

Karyawan yang menjadi anggota akan memiliki keingginan untuk 

menggunakan usaha sesuai dengan tujuan organisasi, sebaliknya jika karyawan 

yang terpaksa menjadi anggota akan menghindari kerugian finansial dan 

kerugian lain, sehingga mungkin akan melakukan usaha yang tidak maksimal 

dan tidak sesuai dengan tujuan orrganisasi,. Sementara itu, komitmen normatif 

yang berkembang sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi. 

3. Membangun Komitmen Organisasi 

Menurut Dessler yang dikutip oleh Sopiah mengemukakan sejumlah cara 

yang bisa dilakukan untuk mengembangkan komitmen karyawan pada 

organisasi, yaitu: 

1) Make it charismatic jadikan visi dan misi organisasi sebagai sesuatu yang 
karismatik, sesuatu yang dijadikan pijakan, dasar bagi setiap karyawan dalam 

berperilaku, bersikap dan bertindak. 

2) Build the tradition. Segala sesuatu yang baik diorganisasi jadikanlah suatu 
tradisi yang secara terus menerus dipelihara, dijaga oleh generasi 

berikutnya 

3) Have comprehensive grienvance proceduresy, bila ada keluhan atau 
komplain dari pihak luar ataupuan dari internal organisasi maka organisasi 

harus memiliki prosedur untuk mengatasi keluhan tersebut secara 

menyeluruh. 

4) Provide extensive two-way communications jalanila komunikasi dua arah di 
organisasi tanpa memandang rendah bawahan 

5) Create a sense of community. Jadikan semua unsur dalam organisasi 
sebagai suatu community dimana di dalamnya ada nilai kebersamaan, rasa 

memiliki, kerjasama dan sebagainya 

6) Build value-based homogenety. Membangun nilai yang didasarkan adanya 
kesamaan. 

                                                             
10

Nurul hidaya “hubugan antara komitmen orgaisasi dengan kepuasan kerja pegawai di 

kantor bpjs jakarta”http://eprints.ums.ac.id/59153/ di akses pada 2 aprel  2017 pukul 

16:33:12 

http://eprints.ums.ac.id/59153/
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7) Share and share alike. Sebaiknya organisasi membuat kebijakan di mana 
antara karyawan level bawah sampai paling atas tidak terlalu berbeda atau 

mencolok dalam kompensasi, penampilan fisik dll. 

8) Emphasize barnraising, cross utilization and teamwork. Organisasi 
sebagai  suatu  community  harus  bekerjasama,  saling  berbagi, saling 

memberi manfaat dan memberikan kesempatan yang sama. 

9) Get together. Adakan acara-acara yang melibatkan semua anggota 
organisasi sehingga kebersamaan bisa terjalin. 

10) Support employee development. Karyawan akan lebih memiliki komitmen 
terhadap organisasi bila organisasi memperhatikan perkembangan karier 

karyawan. 

11) Commit  to  actualizing.  Setiap  karyawan  diberi  kesempatan  yang sama 
untuk mengaktualisasikan diri secara maksimal di organisasi sesuai 

kapasitasnya. 

12) Provide first year job challenge. Karyawan masuk ke organisasi dengan 

membawa mimpi dan harapannya, kebutuhannya. Berikan bantuan yang 

kongkret bagi karyawan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya 

dan mewujudkan impiannya. 

13) Enrich dan empower. Ciptakan kondisi agar karyawan bekerja tidak secara 
monoton karena rutinitas akan menimbulkan perasaan bosan bagi karyawan. 

14) Promote from within. Bila ada lowongan jabatan, sebaiknya kesempatan 
pertama diberikan kepada pihak internal perusahaan sebelum merekrut 

karyawan dari luar. 

15) Provide development activities. Bila organisasi membuat kebijakan untu 
merekrut karyawan dari dalam sebagai prioritas maka dengan sendirinya hal 

tersebut akan memotivas karyawan untuk terus berkembang. 

16) The question of employee security. Bila karyawan merasa aman, baik fisik 
maupun psikis, maka komitmen akan muncul dengan sendirinya. 

17) Put it in writing. Data- data tentang kebijakan, visi, misi, semboyan, 
filosofi, sejarah, strategi dan lain sebaiknya dibuat dalam bentuk tulisan 

bukan sekadar lisan. 

18) Commit to people first values. Membangun  komitmen  karyawan  pada 
organisasi merupakan proses yang panjang dan tidak bisa dibentuk secara 

instan. Oleh karena itu perusahaan harus  memberikan perlakuan yang benar 

pada masa awal karyawan memasuki organisasi. 

19)  Hire ”right kind” managers. Bila pimpinan ingin menanamkan nilan-
nilai, kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan, disiplin dan lail-lain pada 

bawahan sebaiknya pimpinan sendiri memberikan teladan dalam bentuk 

sikap dan perilaku sehari-hari. 

20) Walk the talk. Tindakan jauh lebih efektif dari sekedar kata-kata. Bila 
pimpinan ingin karyawannya berbuat sesuatu maka sebaiknya pimpinan 

tersebut mulai berbuat sesuatu, tidak sekedar kata-kata
11
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  Sopiah. Perilaku Organisasional. (Yogyakarta : Andi Offset. 2008), h. 45 
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4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Menurut Steers dalam buku Kuntjoro yang dikutip oleh wahyui dalam 

jurnalnya memaparkan tiga aspek komitmen: identifikasi, keterlibatan dan 

loyalitas karyawan terhadap organisasi.
 
Berikut pemaparanya:  

1) Identifikasi dengan organisasi yaitu penerimaan tujuan organisasi, 

dimana penerimaan ini merupakan dasar komitmen organisasi. 

Identifikasi karyawan. Karyawan tampak melalui sikap menyetujui 

kebijaksanaan organisasi. Kesamaan nilai pribadi dan nilai-nilai 

organisasi. Rasa kebanggan organisasi, menjadi bagian dari organisasi. 

2) Keterlibatan yaitu adanya kesediaan untuk berusaha sungguh-sungguh 

pada organisasi. Keterlibatan sesuai peran dan tanggung jawab pekerjaan 

di organisasi tersebut. karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan 

menerima hampir semua tugas dan tanggung jawa yang diberikan 

kepadanya. 

3) Loyalitas yaitu adanya keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan 

di dalam organisasi. Loyalitas terhadap organsasi merupakan evaluasi 

terhadap komitmen, serta adanya ikatan emosional dan keterkaitan antara 

organisasi dengan karyawan. Karyawan dengan komitmen tinggi 

merasakan adanya loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi
12

.  

 

 Hal diatas sangat jelas sekali bahwa identifikasi, keterlibatan dan loyalitas 

seorang karyawan sangat penting untuk sebuah organisasi. Dimana keterlibatan 

seorang karyawan sesuai peran dan tanggung jawab di sebuah organisasi. 
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 Wahyuni daniati sitorus.”Pengaruh iklim organisasi dan komitmen organisasi Terhadap 

kinerja karyawan (studi pada hotel grand zuri pekanbaru)  

https://www.neliti.com/publications/200571/pengaruh-iklim-organisasi-dan-

komitmen-organisasi-terhadap-kinerja-karyawan-stud. Di akses pada 2 april 2017 pukul 

16:14:57 

 

https://www.neliti.com/publications/200571/pengaruh-iklim-organisasi-dan-komitmen-organisasi-terhadap-kinerja-karyawan-stud
https://www.neliti.com/publications/200571/pengaruh-iklim-organisasi-dan-komitmen-organisasi-terhadap-kinerja-karyawan-stud


16 
 

 
 

B. Deskritif Kepuasan Kerja  

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam, baik jenis maupun tingkatanya, 

manusia memiliki kebutuhan yang cenderung tidak terbatas. Artinya, kebutuhan 

selalu bertambah dari waktu ke waktu dan manusia selalu berusaha dengan segala 

kemampuanya untuk memuaskan kebutuhan tersebut
13

. Kepuasan kerja adalah 

sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaanya. Sikap ini 

dicerminkan pada moral kerja, kedisiplinan, dan perstasi kerja
14

. Hal ini kepuasan 

kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individu. Kepuasan kerja 

juga diartikan sebagai sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya
15

. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-

beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian 

terhadap kegiatan yang dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka 

semakin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, maka 

kepuasan kerja merupakan evaluasi yang mengambarkan seseorang atas perasaan 

sikap senang atau tidak senang, puas atau tidak puasnya dalam bekerja
16

. 

                                                             
13

Medina Rizki Pramudya rinaldi” pengaruh motivasi, kepuasan dan disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai pada pt. Rumpun sari medina” http://eprints.ums.ac.id/48843/di 

akses pada 2 april 2017 pukul  16:21:43 
14

 Linna Fitri Murtiaigsih “Analisis pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi 

Dan self efficacy melalui kepuasan kerja terhadap kinerja Karyawan dinas koperasi dan usaha 

mikro kota surabaya http://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/mm/article/view/51.di akses pada 3 

april 2017 pukul 14:12:34 
15

 Siti Kunarsi Ashi “Pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja Terhadap produktivitas kerja 

karyawan Rumah sakit umum kaliwungu kendal” http://eprints.walisongo.ac.id/7953/. Di akses  

pada 5 april 2017 pukul 13:11:35 
16

 Evant Johanes Silaban” Pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap 

Komitmen perawat (kasus rumah sakit ibu dan anak ceria bunda pekanbaru) 

https://www.neliti.com/publications/198663/pengaruh-motivasi-kerja-dan-kepuasan-kerja-

terhadap-komitmen-perawat-kasus-rumah. Di akses pada 3 april 2017 pukul 13:45:23 

 

http://eprints.ums.ac.id/48843/
http://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/mm/article/view/51.di
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https://www.neliti.com/publications/198663/pengaruh-motivasi-kerja-dan-kepuasan-kerja-terhadap-komitmen-perawat-kasus-rumah
https://www.neliti.com/publications/198663/pengaruh-motivasi-kerja-dan-kepuasan-kerja-terhadap-komitmen-perawat-kasus-rumah
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Kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa 

sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan 

sosial individu di luar kerja
17

 Kepuasan kerja mencerminkan sikap emosi positif 

yang berasal dari pengalaman kerja seseorang.  

2. Indikator kepuasan kerja 

Indikator kepuasan kerja yang mempengaruhi respon efektif seseorang 

terhadap pekerjaanya. indikator kepuasan kerja karyawan adalah sebagai berikut: 

1) Pekerjaan itu sendiri. Sejauh mana suatu pekerjaan menyediakan 

kesempatan sesorang untuk belajar memperoleh tanggung jawab terhadap 

suatu  tugas tertentu  dan tantangan pekerjaan yang menarik. 

2) Bayaran (upa/gaji) yang diperoleh seseorang sebanding dengan usaha 

yang dia lakukan dan sama dengan upah/gaji  yang diterima oleh orang 

lain dalam posis kerja yang sama. 

3) Atasan kemampuan atasan untuk memberikan bantuan teknis dan 

dukungan perilaku terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 

para bawahan 

4) Promosi. Kesempatan seseorang untuk meraih atau dipromosikan ke 

jenjang yang lebih tinggi di dalam organisasi. 

5) Rekan kerja. Sejauh mana rekan kerja secara teknis cakap dan secara 

sosial mendukung tugas rekan-rekan keja lainya
18

.  

 

 Berdasarkan penjelasan dan indikator diatas mengenai kepuasan kerja maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja adalah “ perasaan sesorang 

terhadap pekerjaan”
19

. Ini berarti bahwa konsepsi kepuasan kerja semacam ini 

                                                             
17

Fadilah malvika “pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan Self efficacy 

terhadap komitmen organisasi (pada hotel grand zuri pekanbaru)  

https://www.neliti.com/publications/163406/pengaruh-gaya-kepemimpinan-transformasional-dan-

self-efficacy-terhadap-komitmen. Di akses pada 3 april 2017 pukul 13:34:12 
18

Rizki novriyanti zahara dan hajan hidayat “Pengaruh kepuasan dan disiplin kerja 

terhadap kinerja Karyawan bank di kota batam “   

https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAMA/article/download/500/349.di akses pada 2 

april 2017 pukul 14:47:31 
19

Satyawaty, Diah dan Laksmi, Asri, Riani.”Pengaruh Kepemimpinan Teransaksional dan 

Iklim Tim Pada Kompetensi Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Mediasi.”Volume 16, 

No. 2. 2016 

https://www.neliti.com/publications/200571/pengaruh-iklim-organisasi-dan-komitmen-organisasi-

terhadap-kinerja-karyawan-stud di akses pada 2 april 2017 pukul 22:19:31 

https://www.neliti.com/publications/163406/pengaruh-gaya-kepemimpinan-transformasional-dan-self-efficacy-terhadap-komitmen
https://www.neliti.com/publications/163406/pengaruh-gaya-kepemimpinan-transformasional-dan-self-efficacy-terhadap-komitmen
https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAMA/article/download/500/349
https://www.neliti.com/publications/200571/pengaruh-iklim-organisasi-dan-komitmen-organisasi-terhadap-kinerja-karyawan-stud
https://www.neliti.com/publications/200571/pengaruh-iklim-organisasi-dan-komitmen-organisasi-terhadap-kinerja-karyawan-stud
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melihat kepuasan kerja itu sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungan 

kerjanya. Di samping itu, perasaan sesorang terhadap pekerjaanya tentulah 

sekaligus merupakan repleksi dari sikapnya terhadap pekerjaanya. 

 

3. Teori Kepuasan Kerja 

Teori kepuasan kerja menurut As’ad  yang dikutip oleh  Hasibuan.
20

.  yaitu : 

a. Teori ketidak sesuaian (Dicrepani theory) 

Teori ini dipelopori oleh porter, porter mengukur kepuasan kerja 

sesorang dengan memperhitungkan selisih antara yang seharusnya dengan 

kenyataan yang dirasakan. Kerja seseorang tergantung pada ketidak sesuaian 

antara apa yang seharusnya (harapan, keinginanm, atau nilai-nilai) dan apa yang 

menurut perasaanya atau persiapanya telah dicapai melalui pekerjaan. 

b. Teori keadilan (Equity theory) 

Equiti teori (teori keadilan) dikembangkan oleh Adams. Adapun 

pendahulu dari teori ini adalah Zabznik. Prinsip dari teori ini adalah orang yang 

akan merasa puas dan tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan 

(Equity) atau tidak atas suatu situasi. Perasaan adil atau tidak adil suatu situasi, 

diperoleh dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain, dan keadilan-

keadilan lain. 

c. Teori dua faktor (two factor theory) 

Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan kerja dan ketidak puasan 

merupakan dua hal yang berbeda, artinya kepuasan dan ketidak puasan pekerja itu 
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tidak merupakan suatu variabel yang berkelanjutan. Herzberg membagi situasi 

mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaanya menjadi dua kelompok: 

kelompok satisfier atau motivator dan kelompok disatisfier atau hygiene facto. 

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja  

 Terdapat faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-

faktor itu sendiri dalam perananya memberikan kepuasan kepada karyawan 

bergantung pada masing-masing karyawan, berikut penguraianya.
21

 

1) Faktor individu, meliputi: umur, kesehatan, watak, dan harapan. 

2) Faktor sosial, meliputi: hubungan kekeluargaan, pandangan masyarakat, 

kesempatan berekreasi, kegiatan perserikatan pekerja, kebebasan berpolitik, 

dan hubungan kemasyarakatan. 

3) Faktor utama dalam bekerjaan meliputi: upah, pengawasan, ketentraman 

bekerja, kesempatan untuk maju, penghargaan, hubungan sosial dalam 

menyelesaikan konflik antara manusia, dan perlakuan yang adil, baik yang 

menyangkut pribadi maupun tugas. 

 

Karyawan dengan kepuasan kerja tinggi akan merasa senang dan bahagia 

dalam melakukan pekerjaanya. Karyawan akan cenderung merasa puas jika 

keberadaanya diikuti dan kemampuanya diperhitungkan. Hal ini akan membuat 

karyawan merasa nyaman dengan apa saja jenis pekerjaan yang di berikan dan 

bisa mengaktualisasikan dirinya, dimana situasi pekerjaanya yang dapat membuat 

karyawan merasa senang. 
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C. Penelitian Terdahulu 

Permaslahan yang diangkat dalam penelitian penulis adalah komitmen 

organisasi dengan kepuasan kerja karyawan, yang menempatkan lokasi penelitian 

pada sebuah perusahaan tepatnya pada PT. Damai Jaya Lestari kec. Wiwirano 

Kab. Konawe Utara. Jenis penelitian versi kualitatif ataupun kuantitatif yang 

berkenaan tentang komitmen organisasi dengan beberapa variabel terikat yang 

sama. Sebelumnya telah ada rekan-rekan yang telah melaksanakannya, pada 

bagian ini tidak memunkinkan bagi penulis untuk menampilkan dan menyebutkan 

hasil penelitian rekan-rekan sebelumnya satu-persatu. 

Namun ada beberapa hasil penelitian yang akan dikemukakan yang erat 

kaitanya dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Hal ini dimaksud sebagai 

acuan awal dan sekaligus rujukan peneliti untuk melihat hasil yang dicapai oleh 

peneliti sebelumnya, dengan demikian, maka terlihat kedudukan dan posisi 

penelitian penulis dengan penelitian rekan-rekan yang dilakukan pada tempat dan 

waktu yang berbeda. Berikut uraian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

beberpa rekan-rekan terdahulu mengangkat judul dan tema yang luar biasa 

menarik. 

1. Pengaruh komitmen organisasi dan motivasi kerja baik secara parsial maupun 

simultan terhadap kepuasan kerja pada PT. Pos Indonesia Yogyakarta yang 

disusun oleh Rimata. Mahsiswa Program Studi Manajemen Universitas Negeri 

Yogyakarta 2014. Dan hasil penelitian menunjukan: 

Berdasarkan hasil penelitian pada taraf signifikan 5% menunjukan bahwa.1) 

komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
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kerja, yang ditunjukan dari hasil uji t hitung  sebesar 5.875 dan signifikan 

0.000. 2) motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja, yang ditunjukan dari hasil uji t hitung  sebesar 5.177. dengan 

signifikan 0.000. 3) komitmen organisasi dan motivasi kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, yang ditunjukan dari hasil uji 

F hitung sebesar 51.799 dengan signifikan 0.000. nilai koefisian determinan 

dalam penelitian ini adalah sebesar 0.487. hal ini berarti komitmen 

organisasi dan motivasi kerja mampu dalam menjelaskan variasi kepuasan 

kerja sebesar 48.7% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model
22

 

 
 Penelitian tersebut menguji apakah ada pengaruh komitmen organisasi dan 

motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, dengan hasil ada pengaruh 

komitmen organisasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Memiliki hasil reverensi dan kajian karya penelitian pada variabel kepuasan kerja, 

sedangkan titik perbedaanya terletak pada salah satu variabelnya. karya saudara 

Rimata penulis jadikan salah satu gambaran awal penelitian dalam penyusunan 

penelitian. Kajian saudara Rimata lebih banyak memfokuskan pada objek kajian 

dengan variabel penelitianya pengaruh komitmen organisasi dan motivasi kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Iksan. Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Uin Syarif Hidayatulah Jakarta 2015 ini akan menguji secara empiris hubungan 
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antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap turnover intention. 

(Studi kasus pada karyawan the media hotel dan towers).  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara persial komitmen 

organisasi berpengruh positif dan signifikan terhadap turnover intention, 

sedangkan kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

turnover intention pada tingkat signifikan kurang dari 0,05 atau 5%. Secara 

simultan, komitmen organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap turnover intention. Nilai Adjusted R square adalah 0,562 yang 

berarti semua variabel independen dapat menjelaskan 56,2% terhadap 

variabel dependen. Sementara sisanya 43,8% dijelaskan faktor lain yang 

tidak diuji dalam penelitian ini. Komitmen organisasi memiliki pengaruh 

yang paling dominan terhadap turnover intention di bandingkan variabel 

kepuasan kerja.
23

 

 
 Penelitian tersebut menguji apakah ada pengaruh komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap turnover intention, dengan hasil ada pengaruh komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja terhadap turnover intention. Memiliki hasil 

reverensi dan kajian karya penelitian pada variabel kepuasan kerja, sedangkan 

titik perbedaanya terletak pada salah satu variabelnya. karya saudara Muhamad 

Iksan penulis jadikan salah satu gambaran awal penelitian dalam penyusunan 

penelitian. Walaupun demikian, kajian saudara Iksan lebih banyak memfokuskan 

pada objek kajian dengan variabel penelitianya hubungan antara komitmen 
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organisasi dan kepuasan kerja terhadap turnover intention. (Studi kasus pada 

karyawan the media hotel dan towers). 

3. Selanjutnya penelitian yang tidak kalah pengtinya  dalam rangka melihat kajian 

penelitian relevan, mengutip penelitian yang dilakukan saudari Patmawati. 

Mahasiswi Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Akutansi Universitas 

Muhammadiyah surakarta pada tahun 2011 dalam sebuah penelitianya yang 

berjudul hubungan antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja dengan 

tingkat perpindahan kerja (survey pada kantor akuntan publik surakarta dan 

yogyakarta) 

Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa: 

1) komitmen organisasi memiliki hubungan negatif yang erat dengan tingkat 

perpindahan kerja karyawan (turnover intetion). Hasil analisis korelasi 

memperoleh nilai r hitung  sebesar -0.610 diterima pada taraf signifikan 5% 

(p<0.05). artinya semakin tinggi komitmen organisasi, maka semakin 

rendah tingkat perpindahan kerja karyawan. Variabel komitmen organisasi 

memberikan sumbangan efektif sebesar 21% terhadap tingkat perpindahan 

kerja karyawan. 2) kepuasan kerja memiliki hubungan negatif yang erat 

dengan tingkat perpindahan kerja karyawan (turnover intention). Hasil 

analisis korelasi memperoleh nilai r hitung sebesar -0.660 diterima pada 

taraf signifikan 5% (p<0.05.) semakin tinggi kepuasan kerja karyawan, 

maka semakin rendah tingkat perpindahan kerja karyawan variabel 

kepuasan kerja memberikan sumbangan efektif sebesar 30.6% terhadap 

tingkat perpindahan kerja karyawan secara keseluruhan komitmen 
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organisasi dan kepuasan kerja memberikan sumbangan sebesar 51.6% 

terhadap tingkat perpindahan kerja karyawan.
24

 

 
 Dari hasil penelitian menunjukan kesamaan yakni ada pengaruh yang 

signifikan, dan perbedaanya pada penelitian ini salah satu variabel mengkaji 

perpindahan kerja karyawan sedangakan pada penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti pada variabel kepuasan kerja karyawan namun demikian, beberapa karya 

ilmiya sebagai hasil penelitian rekan-rekan terdahulu mengenai beberapa variabel 

penelitian yang dianggap memiliki reverensinya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. Untuk itulah penulis menganggap perlu penelitian dilakukan 

tepatnya di PT.Damai Jaya Lestari Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara 

 Meskipun demikian, dalam melakukan penelitian ini nantinya, hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh rekan-rekan selaku peneliti sebelumnya 

menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama dalam rangka 

menambah khasana keilmuwan dan cakrawala pengalaman yang ditemukan oleh 

peneliti sebelumnya, begitu juga sumber yang membahas mengenai variabel yang 

mempunyai kemiripan dan bahkan kesamaan yang belum diungkap di sini, 

menjadi bahan, rujukan atau referensi kepustakaan yang sangat berguna sehingga 

penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. 

 Dari ketiga rekan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti hubungan 

antara komitmen organisasi dengan kepuasan kerja karyawan. Sedangkan 

perbedaan penelitian saya dengan rekan-rekan peneliti terdahulu adalah terletak 
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pada lokasi dan waktu penelitin yang berbeda, tolak ukur dari setiap variabel yang 

terbatas. 

D. Kerangka Pikir 

 Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan ruang lingkup asumsi 

dan konsep yang akan tergambarkan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ada beberpa teori yang diungkapkan oleh para peneliti menjelaskan bahwa 

komitmen organisasi dengan kepuasan kerja memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan. Penelitian ini dilakukan oleh Wang yang dalam buku Coopey dan 

Kepuasan kerja 

karyawan 

Komitmen  

organisasi 

1) Sejauh mana kesempatan sesorang 

untuk belajar memperoleh tanggung 

jawab terhadap suatu  tugas tertentu  

2) usaha yang dia lakukan dan sama 

dengan upah/gaji  yang diterima oleh 

karyawan 

3) memberikan bantuan teknis dan 

dukungan perilaku terhadap pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawab para 

bawahan 

4) Kesempatan seseorang dipromosikan 

kejenjang yang lebih tinggi di dalam 

organisasi. 

5) Sejauh mana rekan kerja secara teknis 

cakap dan secara sosial mendukung 

rekan kerja 

 

 

 

 

- Keterikatan emosional,dan keterlibatan 

dalam suatu organisasi serta kuatnya 

keinginan untuk terus berada dalam  

organisasi.  

 

 

- keterikatan individu yang didasarkan 

pada pertimbangan tentang apa yang 

harus dikorbankan 

 
 

- keterkaitan dengan kewajiban untuk 

tetap berada dalam organisasi karena 

adanya tanggung jawab  

Hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan 

kerja karyawan  
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Harley yang dikutip oleh Diandra. Menunjukan bahwa budaya pembelajaran 

organisasi dapat dilihat sebagai faktor yang penting bagi komimitmen organisasi 

dan kepuasan kerja karyawan.
25

 Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa 

komitmen organisasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan 

kepuasan kerja karyawan, disini komitmen organisasi berfungsi sebagai patokan 

dalam menentukan respon emosional karyawan yang nantinya akan berdampak 

pada kepuasan kerja karyawan-nya. Karyawan tersebut akan berkomitmen dengan 

tempat ia bekerja pada saat kepuasan kerja yang diharapkan oleh pihak karyawan 

tersebut dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan 

 Hasil temuan james dalam buku Gomes yang dikutip oleh Rahmawati 

dalam penelitianya mengambarkan bahwa aspek-aspek yang menunjukan bahwa 

komitmen organisasi berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan adapuan 

aspek kepuasan kerja yang digunakan pada penelitian ini adalah promosi, gaji, 

pekerjaan, pengawasan, dan kelompok kerja.
26

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunlu dalam buku Simon yang dikutip 

oleh Rahmawati menunjukan bahwa ada hubungan yang positif antara komitmen 

organisasi dengan kepuasan kerja. Dapat dikatakan bahwa karyawan yang 

berkomitmen tinggi tentu tidak akan meninggalkan perusahaan, maka pada saat 
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itu pula kepuasan kerja akan muncul dan tingkat keberhenting bekerja karyawan 

akan berkurang  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Naderi ditemukan korelasi pisitif sang 

signifikan antara komitmen organisasi dengan kepuasan kerja
27

. Penjelasan logis 

yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah kepuasan kerja merupakan fungsi 

komitmen organisasi. Ada tiga dimensi yang digunakan ialah komitmen afektif 

yakni keterikatan emosional dan keterlibatan dalam organisasi serta inggin 

bekerja terus untuk memenuhi kebutuan dan memang ia inggin tetap bertahan 

dalam organisasi, komitmen berkelanjutan yakni keterikatan sesorang yang 

didasari pada pertimbangan tentang apa yang harus dikorbankan dan apa yang 

harus benar-benar dimiliki serta harus mengetahui apa yang harus dikorbankan 

jika meninggalkan organisasi, dan komitmen normatif yakni keterkaitan dengan 

kewajiban untuk tetap berada dalam organisasi karena adanya tanggung jawab, 

karena sering ada pembiasaan untuk mematuhi unsur-unsur dalam organisasi dan 

tanggung jawab besar yang diberikan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

Keterkaitan kebutuhan mereka terpenuhi maka tingkat kepuasan mereka akan 

menjadi tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di ungkapkan oleh para peneliti tersebut 

membuktikan bahwa komitmen organisasi dengan kepuasan kerja terdapat 

hunbungan yang positif dan signifikan. 
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E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat hubungan antara 

komitmen organisasi dengan kepuasan kerja karyawan PT. Damai Jaya Lestari 

Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara. 

 


