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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan secara komprehensif mengenai beberapa

variabel penelitian yang mencakup kinerja sumber daya manusia, komitmen

afektif,spiritual intelligence, dan budaya organisasi. Kemudian dari masing-

masing variabel tersebut diuraikan lebih lanjut mengenai definisi, indikator

penelitian terdahulu dan hipotesis. Selanjutnya keterkaitan hipotesis yang diajukan

dalam penelitian akan membentuk menjadi model penelitian.

2.1 Kinerja Sumber Daya Manusia

Dalam kajian manajemen sumber daya manusia, istilah kinerja berasal dari

kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja

sesungguhnya yang dicapai seseorang. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu

(Hasibuan, 2002). Rivai (2004) menyatakan bahwa kinerja merupakan perilaku

kerja yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh

karyawan sesuai dengan perannya dalam organisasi.

Schermerson dalam Nawawi (2006) mengatakan bahwa kinerja adalah

kuantitas dan kualitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan secara

individu, kelompok maupun organisasi. Lebih lanjut Mangkunegara (2010)

menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah suatu perbandingan hasil yang
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dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu dan produktifitas yang

sering dihubungkan dengan output, efisiensi, dan efektifitas.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber

daya manusia merupakan hasil yang dipersembahkan oleh tenaga kerja dalam

menyelesaikan tugas-tugas yang diemban dalam periode waktu tertentu untuk

mencapai tujuan yang diharapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia dalam

organisasi menurut Hawari (2006) adalah kecerdasan dan perasaan emosional di

tempat kerja khususnya emotional intelligence, intellectual intelligence dan

spiritual intelligence. Sedangkan menurut Winardi (2007) yaitu dikelompokan

menjadi dua yaitu faktor intrinsik yang meliputi motivasi, pendidikan,

kemampuan, keterampilan dan pengetahuan; dan faktor ekstrinsik yaitu

lingkungan kerja, kepemimpinan, hubungan kerja, dan gaji. Selanjutnya menurut

Tika (2010) yaitu faktor intern seperti kecerdasan, keterampilan, kestabilan emosi,

motivasi, persepsi peran, kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang dan

karakteristik kelompok kerja; dan faktor ekstern seperti peraturan

ketenagakerjaan, keinginan pelanggan, pesaing, nilai-nilai sosial, serikat buruh,

kondisi ekonomi, perubahan lokasi kerja, dan kondisi pasar.

Gibson (1996) mengatakan bahwa ada tiga variabel yang mepengaruhi

kinerja, yaitu (1) variabel individu meliputi kemampuan dan keterampilan, dan

latar belakang dan demografis, dimana kemampuan dan keterampilan merupakan

faktor utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu, sedangkan latar

belakang dan demografis memberikan efek yang tidak langsung kepada kinerja
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individu; (2) variabel psikologis meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan

motivasi yang banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, dan pengalaman

kerja sebelumnya; dan (3) variabel organisasi yaitu sumber daya, kepemimpinan,

penghargaan, struktur dan job design.

Selanjutnya Mahmudi (2010) mengatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja sumber daya manusia adalah:

(1) Faktor individual, meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan,

kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

(2) Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan,

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer atau team leader.

(3) Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh

rekan dala satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan,

dan keeratan anggota tim.

(4) Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang

diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam

organisasi.

(5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan

internal dan eksternal.

Dalam mengukur kesuksesan kinerja karyawan, maka tidak bisa

disamakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kesuksesan yang dicapai dari

masing-masing tenaga kerja adalah berdasarkan ukuran yang berlaku dan

disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang bersangkutan (Rivai dan Basri, 2005).

Untuk dapat mengetahui kinerja keryawan secara keseluruhan perlu diadakan
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penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan merupakan suatu cara untuk

mengukur kontribusi-kontribusi yang dipersembahkan anggota terhadap

organisasinya. Dengan adanya penilaian kinerja, karyawan diharapkan dapat

menunjukan prestasi kerja secara rutin dan teratur sehingga dapat bermanfaat bagi

pengembangan karir karyawan tersebut (Sharma, Singh et al. 2012).

Menurut Mathis dan Jackson (2006), ada lima  indikator yang dapat dapat

dijadikan sebagai acuan untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yaitu

kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran, dan

kemampuan bekerjasama. Sedangkan Robbins (2006) yakni kualitas kerja,

kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan keberhasilan kerja.

2.2 Komitmen Afektif

Komitmen dalam organisasi dipandang sebagai konstruk uni-dimensi

(Mowday, Porter et al. 1982 dalam Tella, Ayeni et al. 2007) yang didefinisikan

sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan

(kesediaan untuk menunjukan usaha sebaik mungkin demi kepentingan

organisasi), dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi organisasi

bersangkutan), yang mana dalam pendekatan multidimensi, hal ini disebut sebagai

komitmen afektif.

Komitmen afektif didefinisikan sebagai suatu keinginan emosional yang

muncul dari dalam diri individu untuk tetap berada dalam organisasi karena

memiliki keinginan untuk itu (Allen dan Meyer, 1996 dalamWang, Indridasson et

al. 2010). Komitmen afektifmerujuk pada keinginankaryawan
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untukmempertahankan keanggotaan dalam organisasi dan menunjukan kinerja

karena mereka sepakat dengan tujuan organisasi (Allen dan Meyer, 1991;

Mowday, at al.1979 dalamGalletta, Portoghese et al. 2011). Sedangkan Jaros

(2007) dalam Budihardjo (2013) mendefinisikan komitmen afektif sebagai suatu

perasaan tentang sejauh mana seseorang terikat secara emosional pada organisasi

yang mempekerjakannya melalui perasaan loyalitas dan affection karena senang

dengan organisasi.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen afektif

merupakan suatu perasaan emosional yang muncul dari dalam diri anggota

terhadap organisasinya karena adanya kesepakatan terhadap tujuan organisasi.

Seorang karyawan yang merasa bahwa ia harus menunjukan loyalitas dan

kesetiaan pada organisasi, maka karyawan tersebut akan tetap tinggal sebagai

anggota organisasi karena didasari oleh rasa kepercayaan terhadap organisasinya.

Allen dan Meyer dalam Muhammad (2014) mengatakan bahwa indikator

komitmen afektif dari seorang karyawan nampak pada loyalitas, terikat secara

emosional, bangga terhadap organisasi tempat ia bekerja, ikut andil dalam

pengembangan organisasi, dan menganggap organisasinya adalah yang terbaik.

2.3 Spiritual Intelligence

Spiritual intelligence terdiri atas 2 kata yaitu spiritual dan intelligence.

Kata spiritual berasal dari bahasa latin yaitu spiritus yang artinya adalah nafas.

Selanjutnya di era modern, kata spiritual mengalami perkembangan makna yaitu

mengacu pada energi batin yang non jasmani meliputi emosi dan karakter.
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Sedangkan kata intelligence berasal dari bahasa inggris yang berarti kemampuan

seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, terutama masalah yang

menuntut kemampuan fikiran. Labby at al. (2012) menyatakan bahwa intelligence

adalah kecerdasan untuk memecahkan masalah dan menyesuaikan diri terhadap

situasi baru secara cepat, efektif dan praktis.

Dari penggabungan kedua kata tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan

dasar bahwa spiritual intelligence adalah kemampuan menghadapi dan

memecahkan masalah secara praktis melalui keterhubungan antara dunia luas dan

energi batin yang berada di dalam diri manusia.

Menurut Zohar dan Marshall (2007) spiritual intelligence merupakan

kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk

menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya,

kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih

bermakna dibanding dengan yang lain. Spiritual intelligence merupakan perasaan

intuisi yang dalam terhadap keterhubungan dengan dunia luas didalam hidup

seseorang (Vibha, 2011). Spiritual intelligence memberikan rasa empati, cinta,

motivasi, kemampuan untuk menanggapi kesedihan atau kegembiraan secara tepat

(Zohar dan Marshal, 2007), dan kemampuan untuk merasa (Agustian, 2001)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa spiritual

intelligence adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam

memposisikan pemikiran dan tindakan hidup untuk meyelesaikan masalah, makna

dan nilai secara komprehensif.
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Zohar dan Marshall (2007) menyatakan bahwa indikator dalam spiritual

intelligence diantaranya kemampuan bersikap fleksibel yaitu adaptif secara

spontan dan aktif, tingkat kesadaran tinggi, rendah hati, kepedulian, kemampuan

mengadaptasi dan memanfaatkan penderitaan, kemampuan menghadapi dan

melampaui rasa sakit, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan misi, keengganan

untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, kecenderungan untuk melihat

keterkaitan antara berbagai hal (berpandangan holisitik), kecenderungan nyata

untuk bertanya ”mengapa atau bagaimana jika” untuk mencari jawaban

mendasar, penuh pengabdian dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut

Wolman (2001) dalam Cherati, Mahdavi et al. (2013) terdapat 7 indikator utama

dari spiritual intelligence, diantaranya adalah ketuhanan, kesadaran, persepsi

pancaindera, masyarakat, intelektualitas, trauma, dan spiritualitas masa kekanak-

kanakan.

MenurutChin, Anantharaman et al. (2011); Rani, Abidin, et al.

(2013)spiritual intelligence dalam dunia kerja memiliki fungsi utama yaitu

membantu memberikan nilai kehidupan dari dalam diri, sebagai kerja yang

memiliki arti, dan menunjukan integritas yang tinggi. Ketika seorang karyawan

bekerja, ia dituntut untuk mengarahkan spiritualnya sehingga tercipta perasaan

senang dalam menyelesaikan pekerjaannya yang dapat menampilkan kinerja yang

baik (Mosaybian dan Araghizade, 2014).

Hasil studi Rani, Abidin at al. (2013) membuktikan bahwa terdapat

pengaruh positif antara spiritual intelligence dan kinerja sumber daya manusia.

Karyawan yang mengaplikasikan nilai-nilai spiritualitas dalam kerjanya akan
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merasakan hidup yang bermakna dan pekerjaan yang dihasilkan juga lebih baik

dibanding mereka yang bekerja tanpa memiliki spiritual intelligence (Stupar,

Pilav-Velić et al. 2013). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan

adalah:

H1 : Semakin tinggi spiritual intelligence, maka kinerja sumber daya manusia

semakin meningkat.

Pada era perkembangan yang semakin kompetitif, setiap organisasi

berusaha mencari dan merekrut para karyawan yang mampu menyelesaikan

pekerjaan dengan baik yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi kearah yang

positif. Para karyawan yang memiliki nilai spiritual intelligence yang tinggi akan

tampil lebih cerdas dalam mengaitkan kehidupan pribadi dengan pekerjaan

mereka secara emosional dan penuh loyalitas (Ravikumar dan Dhamodharan,

2014). Mereka akan menunjukan komitmen afektif untuk mewujudkan kesuksesan

pekerjaan dengan baik (Meyer dan Allen, 1997 dalamTolentino, 2013).

Selanjutnya, mereka juga selalu berusaha mencari nilai dan makna dalam

pekerjaan dan mencoba untuk mencapai hasil kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Semakin tinggi spiritual intelligence, maka komitmen afektif semakin

meningkat.

Hasil studi menyatakan bahwa komitmen afektif mempengaruhi turnover

intention (Ahmad dan Omar, 2010; Guntur, Haerani, et al. 2012; Lew, 2011),

keterikatan kerja (Chughtai, 2013; Khan dan Zafar, 2013), organizational

citizenship behavior (Fu, 2013; Kazemipour, Amin, et al.2012), organizational
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citizenship behavior dan turnover intention (Benjamin, 2012), intensitas tinggal

diorganisasi (Ghorpade, Lackritz, et al. 2012; Haque dan Aslam, 2014), kesiapan

karyawan terhadap perubahan organisasi (Al-Abrrow dan Abrishamkar, 2013),

kepuasan dan inovasi kerja (Lee, Tan, et al. 2010), dan kinerja karyawan dalam

organisasi (Mehmud, Ali, et al. 2010; Raj dan Polepeddi, 2011). Para karyawan

yang memiliki komitmen afektif yang tinggi dapat mengurangi keinginan mereka

untuk keluar dari organisasi, menunjukan pencapaian kinerja yang paling tinggi,

merasa lebih senang dengan pekerjaannya, dan meningkatnya prestasi kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : Semakin tinggi komitmen afektif, maka kinerja sumber daya manusia

semakin meningkat.

2.4 Budaya Organisasi

Setiap organisasi memiliki visi, misi, dan nilai tersendiri yang menjadi

pembeda dengan organisasi lainnya. Perbedaan ini akan menjadi budaya khusus

yang mendorong seseorang untuk menunjukan perilaku tertentu dalam organisasi.

Organisasi yang memiliki budaya khusus dapat memberikan daya tarik bagi

individu dengan karakteristik tertentu untuk bergabung. Menurut Schein (1985a)

dalam  Roos (2005) bahwa budaya yang mengakar dalam organisasi akan

membentuk kepribadian karyawan dan mempengaruhi semua kegiatan mereka

dalam organisasi seperti bagaimana mereka bekerja, cara memandang pekerjaan,

bekerja dengan kolega, dan melihat kemasa depan.
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Greenberg dan Baron (2003) mengatakan bahwa budaya organisasi

merupakan kerangka kerja kognitif yang terdiri dari sikap, nilai-nilai, norma

perilaku dan harapan yang diterima bersama oleh anggota organisasi. Sedangkan

Cheki (1996) dalam Purnama (2013) menyatakan bahwa budaya organisasi

merupakan suatu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh

kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan,

memikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Budaya

organisasi adalah sistem makna, nilai-nilai kepercayaan yang dianut bersama

dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan

antara organisasi satu dengan yang lain (Hofstede, 1980 dalamÇiçek dan Özer,

2011; Sharma dan Sharma, 2010).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi

merupakan suatu sistem dari keyakinan dan nilai-nilai bersama yang dianut dalam

organisasi untuk mengarahkan perilaku anggotanya. Budaya organisasi bersifat

nonformal atau tidak tertulis, namun mempunyai peranan penting terhadap

anggota organisasi yaitu sebagai pembentuk cara berpikir, menerima kedaan, dan

merasakan sesuatu dalam organisasi tersebut.

Sistem nilai yang dibangun dalam organisasi menurut Robbins (1998)

dalam Purnama (2013) memiliki tujuh karakteristik utama, yang secara

keseluruhan merupakan hakikat dari budaya organisasi yaitu (1) Inovasi dan

pengambilan risiko (innovation and risk taking), yaitu sejauh mana para karyawan

terdorong untuk melakukan berbagai inovasi dan berani mengambil risiko;(2)

Berhati-hati secara detail (attention to detail), yaitu suatu tingkatan dimana para
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karyawan diharapkan dapat memiliki kecermatan, analisis, dan perhatian secara

rinci pada berbagai hal;(3) Orientasi hasil (outcome orientation), yaitu sejauh

mana manajemen lebih menfokuskan perhatian pada hasil, bukannya pada teknik

dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil;(4) Orientasi orang (people

orientation), yaitu sejauh mana keputusan-keputusan yang ditetapkan manajemen

mempertimbangkan efek dari hasil atas orang-orang yang berada dalam

organisasi;(5) Orientasi tim (team orientation), yaitu sejauh mana kegiatan-

kegiatan kerja dalam organisasi diorganisir pada tim dibanding pada individu-

individu;(6) Keagresifan (aggressiveness), yaitu sejauh mana orang yang berada

dalam organisasi bersikap agresif dan kompetitif daripada santai;(7) Stabilitas

(stability), yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan agar

dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan.

Budaya organisasi yang kuat akan membantu organisasi memberikan

kepastian bagi seluruh individu yang berada didalamnya untuk berkembang dan

secara bersama pula meningkatkan kinerja dalam menghadapi persaingan,

meskipun tingkat pertumbuhan masing-masing individu sangat bervariasi

(Reinnman dan Weinner, 1989 dalam Tika, 2010). Robbins (2006)

mengemukakan bahwa ciri-ciri organisasi yang memiliki budaya organisasi yang

kuat antara lain menurunya tingkat keluarnya karyawan, ada kesempatan yang

tinggi dikalangan anggota mengenai apa yang dipertahankan oleh organisasi, dan

ada pembinaan kohesif, kesetiaan dan komitmen organisasi.

Sedangkan ciri-ciri organisasi yang memiliki budaya organisasi yang

lemah, menurut Deal dan Kennedy (2000) adalah mudahnya terbentuk kelompok-



37

kelompok yang bertentangan satu sama lain, kesetiaan kepada kelompok melebihi

kesetiaan kepada organisasi, dan anggota organisasi tidak segan-segan

mengorbankan kepentingan organisasi demi kepentingan kelompok atau diri

sendiri. Budaya organisasi yang kurang mendapatkan dukungan secara luas dari

para anggotanya dan bersifat dipaksakan, akan berpengaruh negatif pada

organisasi karena akan memberi arah yang salah kepada anggotanya (Killman at

al, 1988 dalam Tika, 2010). Hal tersebut nampak pada kurangnya motivasi atau

semangat kerja, timbulnya kecurigaan, komunikasi yang kurang lancar, lunturnya

loyalitas dan komitmen pada organisasi. Jika hal ini dibiarkan, maka kinerja

karyawan tidak akan terlaksana dengan baik, yang berakibat pada kurangnya

efektifitas dan nilai keunggulan kompetitif dalam organisasi.

Karyawan dengan kesadaran diri yang tinggi mempunyai kemampuan

untuk mengubah respon anggota-anggota organisasi atas sikap atau tindakan

mereka untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, karyawan

yang memiliki spiritual intelligence tinggi akan lebih mudah menunjukan sikap

fleksibel, mampu membangun hubungan-hubungan yang kuat antar anggota

kelompok, sehingga terbentuk norma-norma yang mendorong terciptanya

kesatuan dalam organisasi (Isfahani dan Nobakht; Shojaei dan Ghaffari, 2013).

Lebih lanjut, kesatupaduan kelompok tersebut menumbuhkan ekspresi inovatif,

kepercayaan, pengambilan keputusan yang efisien, dan peningkatan kinerja

menyeluruh.Hasil studi Dharmanegara, Sudarma et al. (2013) membuktikan

bahwa spiritual intelligence dapat mempengaruhi budaya organisasi.Berdasarkan

uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:
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H4 : Semakin tinggi spiritual intelligence, maka budaya organisasi semakin

meningkat.

Hasil studi Jakfar (2014); Noar, Linderman, et al. (2009)menunjukan

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dan kinerja

karyawan. Budaya organisasi yang baik yang diterapkan dalam sebuah organisasi

akan membawa perubahan positif bagi organisasi yang berimplikasi pada

meningkatnya kinerja sumber daya manusia. Selanjutnya budaya organisasi dapat

memediasi keterhubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja

yang berdampak pada peningkatan kinerja karyawaan (Ogbonna dan Harris,

2000), spiritual intelligence dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan

(Dharmanegara, Sudarma et al. 2013). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis

yang diajukan adalah:

H5 : Semakin tinggi budaya organisasi, maka kinerja sumber daya manusia

semakin meningkat.

2.5 Model Empirik Penelitian

Hasil studi Rani, Abidin at al. (2013) membuktikan bahwa terdapat

pengaruh positif antara spiritual intelligence dan kinerja sumber daya manusia.

Karyawan yang mengaplikasikan nilai-nilai spiritualitas dalam kerjanya akan

merasakan hidup yang bermakna dan pekerjaan yang dihasilkan juga lebih baik

dibanding mereka yang bekerja tanpa memiliki spiritual intelligence (Stupar,

Pilav-Velić et al. 2013).
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Para karyawan yang memiliki nilai spiritual intelligence yang tinggi akan

tampil lebih cerdas dalam mengaitkan kehidupan pribadi dengan pekerjaan

mereka secara emosional dan penuh loyalitas (Ravikumar dan Dhamodharan,

2014). Mereka akan menunjukan komitmen afektif untuk mewujudkan kesuksesan

pekerjaan dengan baik (Meyer dan Allen, 1997 dalamTolentino, 2013).

Selanjutnya, mereka juga selalu berusaha mencari nilai dan makna dalam

pekerjaan dan mencoba untuk mencapai hasil kinerja yang diharapkan.Para

karyawan yang memiliki komitmen afektif yang tinggi dapat mengurangi

keinginan mereka untuk keluar dari organisasi, menunjukan pencapaian kinerja

yang paling tinggi, merasa lebih senang dengan pekerjaannya, dan meningkatnya

prestasi kerja dalam organisasi.

Hasil studi Jakfar (2014); Noar, Linderman, et al. (2009)menunjukan

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dan kinerja

karyawan. Budaya organisasi yang baik yang diterapkan dalam organisasi akan

membawa perubahan positif bagi organisasi yang berimplikasi pada

meningkatnya kinerja sumber daya manusia. Berdasarkan kajian pustaka, maka

pembangunan kerangka pemikiran teoritik dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Peningkatan Kinerja Sumber Daya ManusiaBerbasisSpiritual Intelligence
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2014). Mereka akan menunjukan komitmen afektif untuk mewujudkan kesuksesan

pekerjaan dengan baik (Meyer dan Allen, 1997 dalamTolentino, 2013).

Selanjutnya, mereka juga selalu berusaha mencari nilai dan makna dalam

pekerjaan dan mencoba untuk mencapai hasil kinerja yang diharapkan.Para

karyawan yang memiliki komitmen afektif yang tinggi dapat mengurangi

keinginan mereka untuk keluar dari organisasi, menunjukan pencapaian kinerja

yang paling tinggi, merasa lebih senang dengan pekerjaannya, dan meningkatnya

prestasi kerja dalam organisasi.

Hasil studi Jakfar (2014); Noar, Linderman, et al. (2009)menunjukan

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dan kinerja

karyawan. Budaya organisasi yang baik yang diterapkan dalam organisasi akan

membawa perubahan positif bagi organisasi yang berimplikasi pada

meningkatnya kinerja sumber daya manusia. Berdasarkan kajian pustaka, maka

pembangunan kerangka pemikiran teoritik dalam penelitian ini sebagai berikut:
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