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KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi secara umum dimaknai sebagai keinginan kuat

untuk bertahan di lembaga tempeat bekerja serta kerelaan menerima nilai-nilai

dan tujuan yang dimiliki instansinya. Gibson, et.al menyatakan bahwa

”organizational commitmen is a sense of identification, loyalty involvement

expressed by an employee toward the organization or unit of the

organization.” 1 Komitmen organisasi merupakan suatu bentuk identifikasi,

loyalitas, dan keterlibatan yang diekspresikan oleh pegawai terhadap

organisasi atau unit. Dalam  hal organisasi sekolah kepala sekolah sebagai

pemimpin dituntut mampu menunjukkan komitmen yang tinggi di dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kepala sekolah yang memiliki

komitmen yang tinggi senantiasa menunjukkan daya  juang yang  tinggi, tidak

mudah menyerah ketika menghadapi berbagai masalah dan rintangan dalam

melaksanakan tugas.

Secara lebih terperinci, Colquit et.al memaparkan bahwa,

”organizational commitment is defined as the desire on the part of an

1James L. Gibson, et, all, Organizations: Behavior, Structur, Processes (New York: McGraw
Hill, 2012), h. 182.



employee to  avmember of the organizationl.”2 Komitmen organisasi

didefinisikan sebagai keinginan  dari pegawai untuk tetap menjadi anggota

organisasi, “organizational commitment influences whether an employee stays

a member of the organizational (is retained) or leaves to pursue another job

(turns over)”.3 Komitmen organisasi sangat mempengaruhi apakah pegawai

tetap menjadi anggota organisasi (dipertahankan) atau meninggalkan untuk

mengejar pekerjaan lain ( pengganti). Ini penting untuk diakui bahwa

pergantian dapat berupa pergantian sukarela dan tidak sukarela. Pegawai yang

tidak berkomitmen untuk organisasi mereka terlibat dalam pengunduran diri

berupa sikap menghindari situasi kerja, perilaku ini dapat mengarah dan

berujung pada pemberhentian diri dari organisasi. Dikemukakan bahwa

komitmen organisasi terdiri atas tiga tipe, yaitu,: (1) affective commitment,

dimana pegawai mempertahankan keberadaannya dalam organisasi karena ia

menginginkan hal tersebut, (2) continuance commitment, yaitu suatu

komitmen yang menunjukkan bahwa seorang pegawai mempertahankan

keterikatannya dalam organisasi karena alasan pegawai tersebut memang

membutuhkannya, (3) normative commitment, yaitu suatu komitmen dimana

pegawai mempertahankan keberadaannya dalam organisasi karena memang

seharusnyalah ia berbuat demikian.  Penjelasan secara singkat terhadap ketiga

2Jasson Colquitt A, Jeffery LePine, and Michael J.Wesson, Organizational Behavior (New
York: McGraw-Hill Compenies. Inc., 2011), h. 68-70.

3Jasson Colquitt A, Jeffery LePine, and Michael J.Wesson, Organizational Behavior (New
York: McGraw-Hill Compenies. Inc., 2011), h. 71.



komponen dimaksud sebagai berikut: pertama, komitmen afektif berkaitan

dengan  keterikatan emosional seorang pegawai, identifikasi pegawai  pada

organisasi dan keterlibatan pegawai dalam setiap aktivitas organisasi, pegawai

yang memiliki komitmen yang tinggi atau kuat akan bekerja di dalam

organisasi karena ia mengingini atau mau melakukan hal itu secara sungguh–

sungguh. Kedua, continuance dalam hal ini yang ditonjolkan pegawai di

dalam bekerja adalah pertimbangan untung rugi dalam diri pegawai berkaitan

dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi.

Dalam hal ini, pada diri pegawai kesadaran akan ketidakmungkinan memilih

identitas social lainnya atau alternative lainnya karena adanya ancaman dalam

kerugian besar. Ketiga, komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib

untuk tetap bekerja di dalam organisasi. Dalam konteks ini pegawai merasa

adanya kewajiban moral untuk tetap bertahan dan memberikan yang terbaik

bagi organisasi.

Menurut Kreiner and Angelo,” Organizational commitment reflecs the

extent to which an individual identifies withand is commetted to is goal.”4

Memaknai komitmen organisasi dalam sebuah gambaran tentang bagaimana

individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan kemudian terikat

dengan tujuan – tujuan. Luthan mengemukakan  bahwa:

As an attitude, oragizational commitment is most often defined as: (1) a
strong desire to remain a member of a particular organization, (2) a

4Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki, Oragnizational Behavior (New York: MCGraw-Hill
Irwin, 2006), h. 221.



willingness to exert high levels of effort on behalf of the organization, and (3)
a definite belief in, and acceptance of, the values and goals of organization.”5

Komitmen organisasi sebagai : (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai

anggota organisasi,(2) keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan

keinginan organisasi dan (30 keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan

tujuan organisasi. Dalam pengertian ini , komitmen organisasi dapat dikatakan

sebagai sikap loyalitas pegawai terhadap organisasi yang merupakan proses

yang berkesinambungan melalui organisasi tersebut maka pegawai akan

menunjukka kesetiaannya terhadap organisasi.

Mc Shane dan Glinow menyatakan bahwa, ”organizational

commitment refers to the employee’s emotional attachment to, identification

with, and involvement in a particular organization.”6 Komitmen oragnisasi

merupakan ikatan emosional pegawai yang diidentifikasikan dengan

keterlibatan dalam   organisasi. Hal ini memberikan makna bahwa komitmen

afektif  tertuju kepada keterikatan emosional dalam bentuk kekesetiaan

kepada organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi ketika

merasa terikat untuk tetap bertahan karena risiko kehilangan bonus besar

apabila meninggalkan organisasi dimana mereka bekerja. Demikian halnya

dengan Griffin and Moorhead menyampaikan, “organizational commitment is

5Fred Luthan, Orgaizational Behavior (New York: McGraw – Hill, 2008), h. 147.
6Mc Shane dan Von Glinow, Organizational Behavior, (New York: McGraw–Hill,   2008),

h.119.



a person’s identification with and attachment to an organization”.7

Komitmen organisasi adalah identifikasi perasaan menyatu seseorang dengan

dan terhadap organisasi.

Berkaitan dengan etika kerja Islam, dalam kehidupan berorganisasi

setiap muslim dituntut untuk berkomitmen terhadap organisasi di dunia

dengan satu tuntutan bahwa segala bentuk pertumbuhan dan perkembangan

materi harus ditunjukkan demi keadilan, kebenaran, dan peningkatan spritual

baik bagi organisasi maupun dirinya sendiri sebagai wujud

pertanggungjawaban sebagai khalifah di bumi.8

                          
             

Terjemahan:

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang
diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan
yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka
hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia
mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".9

Maksud dari kata mengerjakan amal saleh pada ayat di atas adalah

bekerja dengan baik (bermutu), sedangkan kata janganlah ia

mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya berarti tidak

7Ricky W. Griffin, Gregory Moorhead, Organizational Behavior: Managing People and
Organizations, Eleventh Edition (South-Western, Cengange Learning, 2014), h. 74.

8Jamil, Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Sikap-sikap Pada Perubahan Organisasi
Sebagai Mediator, (Semarang: Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Dipenogoro,
2007), h. 32.

9Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta
Media, 2014), h. 167.



mengalihkan tujuan pekerjaan selain kepada Tuhan yang menjadi sumber nilai

instrinsik pekerjaan manusia. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh bekerja

dengan seenaknya dan acuh tak acuh sebab akan merendahkan makna demi

ridha Allah atau merendahkan Tuhan. 10

Berdasarkan berbagai teori, konsep, dan pandangan di atas maka dapat

disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap loyalitas dan

keteribatan individu dalam keterikatan hubungan dengan lembaga yang di

tandai dengan indikator; (1) perilaku  yang positif terhadap organisasi, (2)

keterlibatan dalam pekerjaan, (3) keinginan yang kuat dalam melaksanakan

tugas, (4) kesungguhan secara maksimal dalam menggunakan keterampilan,

(5) kesediaan menyesuaikan diri terhadap kebijakan organisasi, (6) keinginan

yang kuat untuk bertahan dalam organisasi.

2. Penghargaan (Reward)

Kata reward (penghargaan) berasal dari bahasa inggris yang berarti

ganjaran atau hadiah.11 Secara istilah, reward (penghargaan) adalah sesuatu yang

kita berikan kepada seseorang karena dia melakukan sesuatu. Sesuatu tersebut

wajar sebagai apresiasi, sebagai ungkapan terima kasih dan perhatian kita.12 Jadi,

penghargaan (reward) dapat dipahahmi secara umum sebagai sesuatu yang

10Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu, (Malang:
UIN Press, 2010), h. 80.

11Echols, John M. Dan Hasan, dan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. (Jakarta: Gramedia,
2005), h. 485.

12A.B. Susanto, dan Hermawan Wijarnako, Power Branding: Pembangunan Merek Unggul
dan Organisasi Pendukungnya, (PT Nizan Publika: Jakarta, 2005), h. 30.



diberikan atas prestasi kerja oleh pimpinan suatu lembaga kepada pegawai yang

memiliki presasi kerja yang baik. Adapaun prestasi kerja ini dapat diukur aau

diniliai dari kinerja dan produktivitas kerja maupun berdasarkan hasil evaluasi

penilaian prestasi kerja seorang pegawai. Penghargaan ini dapat berbagai macam

bentuk dan jenis, ada yang berbentuk uang, piagam penghargaann barang, bonus,

asuransi, perjalanan wisata, proosi jabatan atau jenjang karir yang lebih tinggi

aau bahkan sekedar ucapan terima kasih.

Menurut Handoko, reward merupakan sebagai bentuk apresiasi usaha

untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan

diperlukan suatu pembinaan yang berkeseimbangan, yaitu suatu usaha kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan tenaga kerja agar

mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Sebagai langkah nyata

dalam hasil peembinaan maka diadakan pemberian reward pegawai yang telah

menunjukan prestasi kerja yang baik.13

Hasibuan memaparkan definisi reward (penghargaan) sebagai semua

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang

diterima pegawai sebagai imbalan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan.14

Adapun menurut Dessler, reward (penghargaan) adalah semua bentuk penggajian

atau ganjaran kepada pegawai dan timbul karena  kepegawaian mereka. Hal

tersebut dapat berupa pembayaran secara langsung (upah, gaji, insentif, dan

13Handoko, T. Hani. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 66.
14Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2007 ),

h. 76.



bonus) dan dapat pula berbentuk pembayaran tidak langsung (asuransi, liburan

atas biaya perusahaan) dan dapat pula ganjaran bukan uang (jam kerja, yang

luwes, kantor yang bergengsi, pekerjaan yang lebih menantang).15

Hal tersebut menunjukkan bahwa reward (penghargaan) bagi suau

lembaga sangatlah penting karena menjadi cerminan suatu lembaga untuk

mempertahankan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai komponen utama

yang paling penting. Selain itu, reward (penghargaan) juga merupakan salah satu

aspek yang sangat berarti bagi pegawai karena bagi invidu, besarnya reward

(penghargaan) mencerminkan nilai karya mereka diantara pegawai itu sendiri,

keluarga, dan masyarakat.16 Di sisi lain, Hellriegel dan Slocum juga memaparkan

bahwa “reward is an event that an individual finds desirable or pleasing”.17

Reward atau penghargaan merupakan suatu hal atau keadaan yang didapatkan

atau diharapkan pegawai. Adapun bentuk materi dari suatu reward dapat berupa

upah (salary), bonus (bonuses), jaminan sosial (fringe benefits), atau sesuatu hak

yang disukai (the like) oleh pegawainya namun yang jelas dalam bentuk nyata.

Bahkan lebih lanjut ditegaskan pula bahwa “most leaders also offer a wide range

of other rewards to reinforce the behaviors they want”.18 Kebanyakan pemimpin

15Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta, Gramedia, 2005), h. 98.
16Sulistiyani, dan Rosyidah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Penerbit Graha

Ilmu, 2003), h. 67.
17Hellriegel, dan Slocum, Organizational Behavior (USA: South-Western Cengage Learning,

2011), h.136.
18Hellriegel, dan Slocum, Organizational Behavior (USA: South-Western Cengage Learning,

2011), h.139.



juga menawarkan reward (penghargaan) dalam cakupan yang lebih luas untuk

menguatkan atau meningkatkan perilaku sesuai dengan yang mereka inginkan.

Sementara itu, Gibson et. al. secara detail memaparkan bahwa:

Managers who understand and are comfortable with a number of motivational
approaches are better prepared to design effective and motivational reward
programs. Theories set the tone and the direction of how to create a
motivational atmosphere. Applying the theoretical principles to the work
environment is what an organizational reward system attempts to accomplish.
(Seorang manajer yang memahami dan senang dengan pendekatan motivasi
cenderung akan lebih mempersiapkan desain penghargaan yang efektif dan
bersifat motivasional. Hal tersebut diatur sedemekian rupa sebagai acuan dan
menjadi arahan untuk menciptakan atmosfir kerja yang motivasional. Hal
tersebut diaplikasikan ke dalam lingkungan kerja yang menjadi sistem reward
lembaga yang berusaha untuk dicapai).19

Jadi, pemimpin yang sangat memahami tentang cara untuk

mewujudkan lingkungan kerja yang dinamis dan memiliki pegawai yang

senantiasa selalu termotivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya akan

menerapkan sistem reward yang sesuai dengan harapan pegawainya dengan

hasil yang pencapaian kerja masing-masing pegawai mengingat setiap kerja

keras mereka mendapatkan balasan reward yang memadai oleh pimpinan

lembaga.

Secara detail Gibson, et. al. mendeskripsikan tujuan utama reward

sebagai berikut:

19James L. Gibson, et. al, Organization: Behavior, Structure, Processes (New York:
McGraw-Hill Companies, 2009), h.175.



Gambar 2.1. Deskripsi Tujuan Pemberian Reward

Sumber: The reward process.20

Berdasarkan gambar di atas tampak jelas bahwa tujuan dari adanya

program atau proses reward adalah:

1. Untuk menarik orang-orang yang berkualitas untuk bergabung dengan

lembaga;

2. Untuk menjaga agar pegawai yang dimiliki untuk tetap bertahan dan

termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerjanya karena memiliki kepuasan

kerja yang tinggi terutama yang diakibatkan oleh program reward yang

ditetapkan dan diterapkan oleh pemimpin lembaga.

Adapun bentuk reward bermacam–macam, ada dalam bentuk bonus,

promosi, penambahan tanggung jawab yang bagi beberapa pegawai bisa menjadi

beban namun bagi beberapa pegawai lainnya dapat menjadi poin reward bagi

20James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donelly  Jr, dan Robert Konopaske,
Organization: Behavior, Structure, Processes (New York: McGraw-Hill Companies, 2009), h.176.

Motivation
to exert
effort

Ability and skill

Performance
results:

Individual

Experience

Feedback

Performance
Evaluation

Intrinsic
rewards

Extrinsic
rewards

Satisfaction



dirinya. Tapi yang pasti suatu institusi harus memberikan nilai lebih sehingga

reward tidak selamanya mengenai uang.21

Menurut Mahmudi komponen utama sistem reward terdiri atas elemen–

elemen,22 sebagai berikut:

1. Gaji dan bonus

Gaji merupakan komponen reward yang sangat penting bagi pegawai gaji

dalam hal ini meliputi gaji pokok dan tambahan kompensasi keuangan berupa

bonus dan pemberian saham (stock option atau stock grant). Reward terhadap

kinerja yang tinggi dapa diberikan dalam bentuk kenaikn gaji, pemberian bonus

atau pemberian saham. Paket gaji yang ditawarkan sebagai reward meliputi

komponen sebagai berikut:

a. Kenaikan gaji pokok

b. Tambahan honorarium

c. Insentif jangka pendek

d. Insentif jangka panjang

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diukur nilainya. Berbagai program kesejahteraan

pegawai yang ditawarkan organisasi sebagai bentuk pemberian reward atas

presentasi kerja, misalnya:

21Fredi Rangkuti, The Power of Brand, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 16.
22Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.

187.



a. Tunjangan, meliputi tunjangan jabatan, tunjangan struktural, tunjangan

kesehatan, tunjungan pendidikan anak, tunjangan keluarga dan

tunjangan hari tua.

b. Fasilitas kerja, misalnya kendaraan dinas, sopir pribadi dan rumah

dinas.

c. Kesejahteraan rohani, misalnya rekreasi, liburan, paket ibadah dan

sebagainya.

3. Pengembangan karir

Pengembangan karir merupakan prospek kinerja dimasa yang akan datang.

pengembangan karir ini penting diberikan bagi pegawai yang memiliki prestasi

kerja yang memuaskan agar nilai pegawai itu lebih tinggi sehingga mampu

memberikan kinerja yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

pengembangan karir memberikan kesempatan kepada pegawai yang berprestasi

untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. Keterampilan dan keahliannya.

Pemberian reward melalui pengembangan karir dapat berbentuk:

a. Penugasan untuk studi lanjut.

b. Penugasan untuk mengikuti program pelatihan, kursus, workshop,

lokakarya, seminar, semiloka dan sebagainya.

c. Penugasan untuk magang atau studi banding.



4. Penghargaan psikologis dan sosial

Penghargaan psikologis dan sosial lebih sulit diukur nilai finansialnya,

namun nilai penghargaan ini penting bagi pegawai. Beberapa penghargaan

psikologis dan sosial tersebut misalnya:

a. Promosi jabatan

b. Pemberian kepercayaan

c. Peningkatan tanggung jawab

d. Pemberian otonomi yang lebih luas

e. Penempatan lokasi kerja yang lebih baik

f. Pengakuan

g. Pujian

Adapun menurut Winardi, bentuk–bentuk reward atau insentif dapat

diklasifikasikan sebagai berikut23:

1. Material berupa gaji/upah berupa kenaikan gaji/upah, rencana–rencana bonus,

rencana–rencana yang menstimulir.

2. Imbalan di luar gaji berupa istrahat kerja, dan bonus.

3. Penghargaan social berupa reward informal, pujian, senyum, umpan balik

evaluatif, isyarat–isyarat nonverbal, tepukan dibahu, meminta saran, undangan

minum kopi bersama atau makan bersama, penghargaan formal, dan plakat

dinding.

23Winardi, Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 67.



4. Tugas itu sendiri, seperti perasaan berprestasi, pekerjaan dengan tanggung

jawab lebih besar rotasi kerja, dan sebagainya.

5. Diterapkan sendiri, berupa reward terhadap diri sendiri, pujian untuk diri

sendiri, ucapan selamat untuk diri sendiri. Bentuk reward yang paling baik

adalah membuat pegawai mengetahui kalau dirinya dihargai oleh lembaga

bukan hanya oleh sekelompok kecil. Beberapa perusahaan kadang kala

menempatkan foto pegawai yang paling berprestasi di area kantor untuk

menegaskan bahwa pegawai tersebut dapat menjadi panutan bagi yang lain.

Beberapa bentuk dan jenis juga ditemukan dalam beberapa pandangan

umum seperti yang diungkapkan oleh Hellriegel dan Slocum seperti berikut ini:

Tabel 2.1. Reward Dalam Organisasi

Material Reward Suplemental Benefit Status Symbol
1. Pay
2. Pay Raises
3. Stock Options
4. Profit Sharing
5. Deferred Compensation
6. Bonuses/Bonusess

Plans
7. Incentive Plans
8. Expense Accounts

1. Company
Automobiles

2. Health Insurance
Plans

3. Pension Contribution
4. Vacations and sick

Leave
5. Recretaion Facilities
6. Child-care Support
7. Club Privileges
8. Parental Leave

1. Corner Offices
2. Offices with

Windows
3. Carpeting
4. Drapes
5. Paintings
6. Watches
7. Rings
8. Private Restrooms

Social/Interpersonal
Rewards

Rewards From The
Task

Self-Admintistered
Rewards

1. Praise
2. Developmental

Feedback
3. Smiles, pats on the

back, and other
nonverbal signals

1. Sense of Achievement
2. Jobs with More

Responsibility
3. Job Autonomy/Self-

direction
4. Performing Important

1. Self-congratulation
2. Self-recognition
3. Self-praise
4. Self-development

through expanded
knowledge/ skills



4. Request for Suggestions
5. Invititation to Coffee or

Lunch
6. Wall Plaques

Task 5. Greater of self-worth

Sumber: Rewards Used by Organizations24

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat diketahui bentuk reward

terbagi atas 6 kategori, yaitu:

a. Penghargaan yang bersifat materi (Material Reward), yaitu berupa: Upah,

kenaikan upah, pilihan sesuai dengan ketersediaan (stok yang ada), pembagian

keuntungan, kompensasi, bonus, pemberian insentif, biaya yang dikeluarkan.

b. Keuntungan penunjang/tambahan (suplemental benefit), yaitu berupa fasilitas

kendaraan, asuransi kesehatan, dana pensiun, perumahan, liburan dan cuti

sakit, fasilitas rekreasi, tempat penitipan anak, fasilitas/perlakuan khusus, cuti

yang berkaitan dengan orang tua.

c. Simbol status (status symbol) berupa posisi kantor/ruangan yang baik atau

strategis, ruangan yang memiliki jendela, karpet, ruangan yang tertutup/akses

yang terbatas dari luar, lukisan, jam, area khusus, ruang istirahat khusus.

d. Penghargaan sosial/interpersonal (social/interpersonal rewards), yaitu berupa

pujian, timbal balik berupa pengembangan diri, senyuman, tepukan, dan

isyarat nonverbal lainnya, permintaan sugesti, ajakan minum kopi dan makan

siang, plakat.

24Hellriegel, dan Slocum, Organizational Behavior (USA: South-Western Cengage Learning,
2011), h. 140.



e. Penghargaan berbasis tugas (rewards from the task), yaitu berupa pencapaian

yang sensasional, tugas yang lebih menantang, tugas yang bersifat otonomi

atau otoritas, pelaksanaan berbagai tugas yang lebih penting.

f. Penghargan yang Berorientasi pada Diri Pegawai (Self-administered

Rewards), yaitu berupa ucapan selamat, aktualisasi diri, pujian pribadi,

pengembangan diri melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan,

penghargaan harga diri/martabat.

Berbagai pengklasifikasan dan pemaparan berbagai jenis reward yang

telah diutarakan di atas memberikan deskripsi yang jelas dan terinci bahwa

terdapat berbagai jenis reward yang dapat diberikan pimpinan kepada pegawai

sebagai bentuk feedback (umpan balik) atas kinerja yang telah dicapai selama

melaksanakan tugas yang diemban dan dipercayakan kepadanya sehingga

diharapkan dapat bekerja lebih giat guna mencapai tujuan lembaga.

Berdasarkan berbagai teori, konsep, dan pandangan di atas maka dapat

disimpulkan bahwa reward (penghargaan) adalah sesuatu yang diberikan oleh

pimpinan sebaga imbalan atas hasil kerja pegawai yang dapat dilihat dengan

indikator (1) penghargaan yang bersifat materi (material reward), (2) keuntungan

penunjang/tambahan (suplemental benefit), (3) simbol status (status symbol), (4)

penghargaan sosial/interpersonal (social/interpersonal rewards), (5) penghargaan

berbasis tugas (rewards from the task), dan (6) penghargan yang berorientasi pada

diri pegawai (self-administered rewards).



3. Kepuasan Kerja

Para ahli manajemen memberikan definisi atau konsep mengenai

kepuasan kerja dengan ungkapan bahasa dan tinjauan dari sudut pandang yang

berbeda-beda, namun makna yang terkandung dari definisi yang mereka

ungkapkan pada umumnya sama, yaitu bahwa kepuasan kerja itu adalah sikap dan

perasaan umum dari seorang pekerja terhadap pekerjaannya. Dengan kata lain,

kepuasan kerja secara umum menyangkut persepsi seseorang mengenai

pekerjaannya.

Gibson et.al mengemukakan bahwa:

“Job satisfaction is an attitude that individuals have about their jobs. It results
from their perception of their jobs, based on factors of the work environment,
such as the supervisor’s style, policies, and procedures, work group affiliation,
working condition, and fringe benefits”.25

Kepuasan kerja merupakan suatu sikap bahwa individ umemiliki

kemampuan terkait pekerjaan mereka. Hal tersebut merupakan hasil dari persepsi

mereka terhadap pekerjaannya, berdasarkan faktor lingkungan kerja, di antaranya

adalah gaya supervisor, kebijakan-kebijakan, prosedur, afiliasi tim kerja, kondisi

kerja, serta keuntungan yang diperoleh.

Menurut Schemerhorn, et.al bahwa kepuasan kerja “is a positive feeling

about one’s work and work setting”.26Kepuasan kerja adalah perasaan positif

tentang pekerjaan seseorang dan pengaturan kerja. Lebih lanjut Menurut John

25Gibson, Donelly, Ivancevich, dan Robert Konopaske, Organizations Behavior, Structure,
Processes (New York: McGraw-Hill, 2012), h. 102.

26Schemerhorn, et.al., Organizational Behavior (New Jersey: John Willey and Sons Inc.,
2010), h. 14.



W.Newstrom dan Keith Davis mengutarakan bahwa “job satisfaction is a set of

favorable and unfavorable feelings and emotions with which employees view their

work”.27 Kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan dan emosi yang

menguntungkan dan tidak menguntungkan pegawai terhadap pekerjaannya.

Wexley & Yukl mendefinisikan bahwa "job satisfaction is the way an

employee feels about his or her job. It is a generalized attitude toward the job

based on evaluation of different aspects of job”.28 Kepuasan kerja adalah cara

seseorang pekerja menghayati pekerjaannya. Ini merupakan suatu sikap umum

terhadap pekerjaan yang didasarkan atas hasil evaluasi dari  aspek-aspek yang

berbeda dari pekerjaannya.

Lebih lanjut Hellriegel dan Slocum bahwa “job satisfaction is an attitude

of great interest to managers and team leaders”.29Kepuasan kerja merupakan

sikap tertarik terhadap manajer dan pemimpin tim.Jennifer M Goerge, dan Gareth

J. Jones juga mengatakan bahwa “job satisfaction is the collection of feelings and

beliefs that people have about their current jobs”.30 Kepuasan kerja adalah

kumpulan perasaan dan keyakinan yang mereka tentang pekerjaannya saat ini.

Sementara itu, Menurut Stephen Robbins dan Timothy Judge bahwa “job

satisfaction is a positive feeling about a job resulting from an evaluation of its

27John W. Newstrom and Keith Davis, Organizational Behavior (New York: McGraw-Hill,
2002), h. 208.

28Wexley K.N & Garry A. Yukl, Organization Behavior and Personnel Psychology, (Illinois :
Richard D. Irwin, Inc, 1984), h. 45.

29Hellriegel, dan Slocum, Organizational Behavior (USA: South-Western Cengage Learning,
2011), h. 88.

30Jennifer M Goerge, dan Gareth J. Jones, Understanding and Managing Organizational
Behavior (New Jersey: Pearson Education Inc., 2012), h. 71.



characteristics is clearly broad”.31 Kepuasan kerja adalah perasaan positif

tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristik yang jelas.

Kemudian menurut Steve M. Jex bahwa “job satisfaction is typically

defined as an employee’s level positif affect toward his or her job or job

situation”.32 Kepuasan kerja biasanya didefinisikan sebagai tingkat positif

pegawai yang berpengaruh terhadap pekerjaan atau situasi pekerjaannya. Di sisi

lain, Richard L Daft mengatakan bahwa “job satisfaction is a positive attitude

toward one’s job”.33 kepuasan kerja adalah sikap positif terhadap pekerjaan

seseorang.

Senada dengan hal tersebut, Colquitt et.al mengemukakan bahwa “job

satisfaction is a pleasurable emotional state resulting from the appraisal of one’s

job or job experiences.34 Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang

menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian dari pekerjaan atau pengalaman

kerja.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dicermati bahwa kepuasan kerja tidak

tampak secara nyata tetapi dapat diwujudkan dalam suatu hasil pekerjaan. Dalam

konsep kepuasan kerja, para ahli memaparkan berbagai teori sebagai berikut:

a. Teori Keadian (Equity Theory)

31Stephen Robbins, dan Timothy Judge, Organizational Behavior (New Jersey: Peerson
Education Inc., 2013), h. 79.

32Steve M. Jex, Organizational Psychology (New York: John Weley & Sons, 2002), h. 116.
33Richard L. Daft, New Era of Management (Canada: South-Western Cengage Learning,

2010), h. 444.
34Colquitt, Le Pine, and Wesson, Organizational behavior: Improving Performance and

Commitment in the work Place (New York: McGraw-Hill Companies. Inc, 2011), h. 105.



Teori keadilan yang dikembangkan oleh Adam mengatakan bahwa

“equity theory suggest the employees create a mental larger of the outcomes

(or reward) they get from their job duties”.35 Pada prinsipnya, teori ini

mengemukakan bahwa seseorang akan merasa puas selama mereka merasa

ada keadilan, merinci kondisi-kondisi yang mendasari seorang pekerja akan

menganggap adil atau wajar terhadap insentif dan keuntungan dalam

pekerjaannya apabila sama dengan orang lain yang sederajat. Menurut teori

ini, bahwa setiap pegawai akan membandingkan dirinya dengan ratio input-

outcomes orang lain.

Mengacu pada teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada

dasarnya teori ini menitikberatkan pada usaha membandingkan antara rasio

masukan dan keluaran seorang pegawai dengan pegawai lain. Masukan

(input)yang dimaksud adalah segala sesuatu   yang berharga yang dirasakan

sebagai sumbangan dari pekerjaan. Misalnya, pendidikan, pengalaman kerja,

keterampilan, dan jumlah jam kerja. Adapun yang dimaksud keluaran (output)

adalah segala sesuatu yang dirasa berharga sebagai hasil dari pekerjaannya.

Misanya, upah, gaji, status, pengakuan, kesempatan untuk berkembang. Bila

perbandingan kedua hal tersebut dianggap cukup maka adil (equal) maka

seseorang akan merasa puas.

b. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory)

35Laurie J. Mullins, Management and Organization Behavior (London: Prentice Hall Inc.,
2005), h. 485



Teori yang dikembangkan oleh Herzberg ini menyatakan bahwa “the

motivation-hygiene theory has extended Maslow’s hierarchy of need theory

and this more directly applicable to the work situation”.36Teori ini

menyatakan bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja merupakan hal

yang berbeda, artinya kepuasan dan ketidakpuasa bukan merupakan suatu hal

yang berkontinu.

Karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori,

yaitu disatisfier atau hygiene factor dan satisfier atau motivator yang

membuat seseorang merasa puas.

a. Satisfier (motivator needs)meliputi faktor-faktor intrinsik atau faktor dari

dalam diri pegawai yang merupakan sumber kepuasan kerja pegawai.

Misalnya, recognition, autonomy, responsibility, and work activities.

Apabila faktor intrinsik ini terpenuhi maka pegawai akan merasa puas.

Akan tetap tidak hadirnya faktor ini juga tidak secara selalu menyebabkan

ketidakpuasan.

b. Dissatisier (hygiene factors) meliputi faktor-faktor ekstrinsik yang berasal

dari luar pekerjaan itu sendiri yang mengakibatkan ketidakpuasan

pegawai. Faktor ini meliputi pay wages, working condition, dan human

relationship behavior of supervisor atau co-worker. Apabila faktor ini

tidak terpenuhi maka menimbulkan ketidakpuasan pegawai. Jadi, faktor

36Jerald Greenbarg, dan Robert A. Baron, Behavior in Organizations (USA: Prentice Hall Inc,
2008), h. 221.



ini tidak menimbulkan kepuasan jika terpenuhi akan tetap mengurangi

ketidakpuasan.

Menurut peneliti dari Cornel University bahwa ada beberapa faktor

yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja yang terbagi dalam lima dimensi,

yaitu pekerjaan, gaji, co-worker, dan supervisi.37 Pendapat ini kemudian

diperluas lagi oleh Raymond J Stond bahwa “job satsfactionfacets pay,

promotion, promotion, opportunities, fringe benefits, supervision, colleagues,

job conditions, the nature of the work, communication, and job security”.38

a. Work

Pegawai pada umunya cenderung lebih menyukai pekerjaan yang

memberi kesempatan untuk menggunakan kemampuan dan

keterampilannya, adanya kebebasan, dan umpan balik terkait pekerjaan

mereka.

b. Pay

Pegawai menginginkan sistem upah atau gaji dan kebijakan

promosi yang dipersepsikan adil, tidak meragukan dan sesuai dengan

harapannya. Gaji dianggap adil didasarkan pada tuntutan pekerjaannya,

tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan komunitas yang

memungkinkan menimbulkan kepuasan.

37Kreitner, dan  Kinichi, Organizational Behavior (Illionis: Richard D. Irwin Inc., 2010), h.
170.

38Raymond J. Stones, Human Resources Management (Australia: John Wiley & Son Inc.,
2005), h. 29



c. Work Condition

Kondisi kerja sangat membantu pegawai dalam bekerja. Dengan

kondisi kerja yang nyaman dan memadai akan mempengaruhi kualitas

kerja pegawai.

d. Supervision

Supervisi mempunyai peranan yang penting dalam manajemen.

Pada umumnya, pegawai menyukai supervisi yang adil, terbuka, dan mau

bekerja sama dengan pegawai. Selain itu, hal yang disukai juga adalah

menyeleksi pegawai yang tepat untuk tiap pekerjaan, memotivai pegawai,

mengukur dan menilai hasil kerjanya, mengadakan koreksi bilaman

dianggap perlu, dan melakukan mutasi pegawai pada jenis pekerjaan yang

sesuai atau bahkan jika perlu dapa melakukan pemberhentian, memberi

pujian dan penghargaan atas hasil kerja mereka yang baik, dan

menyelaraskan setiap pegawai ke dalam kerja sama yang erat dengan

teman-temannya.

e. Co-workers

Pada umumnya, bagi pegawai bekerja adalah merupakan bagian

interaksi sosial. Oleh karena itu, perlu dipahami jika mempunya rekan

kerja yang ramah dan mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerjanya.

Berdasarkan Berdasarkan berbagai teori, konsep, dan pandangan di

atas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah persepsi seseorang

terhadap pekerjaannya dengan indikator (1) adanya keadilan kerja, (2) adanya



kesempatan promosi (pembinaan dan pengembangan karir secara transparan),

(3) lingkungan kerja yang harmonis, (4) adanya penghargaan dan sanksi, dan

(5) interaksi sosial yang baik.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut ini beberapa penelitian yang terkait dengan komitmen organisasi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafiq et. al yang berjudul “The

Effect of Rewards On Job Satisfaction Evidence From Pakistan”. Dalam

Penelitian ini ditemukan bahwa reward (penghargaan) baik yang intrinsik

maupun ekstrinsik sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja.39

2. Penelitian yang berjudul “Impact of Tangible and Intangible Rewards on

Organizational Commitment: Evidence From The Textile Sector of Pakistan”

yang dilakukan oleh Shahnawaz Saqib et. al ditemukan bahwa reward

(penghargaan) baik yang berwujud maupun tidak berpengaruh signifikan

terhadap komitmen organisasi.40

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Oemar yang berjudul “Pengaruh

Pemberian Reward terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Bank Riau”.

39Muhammad Rafiq, et. al. The Effect of Rewards On Job Satisfaction Evidence From
Pakistan (Pakistan: Interdiscplinary Journal of Contemporary Research Business, May 2014 Vol. 4)

40Shahnawaz Saqib et. al. Impact of Tangible and Intangible Rewards on Organizational
Commitment: Evidence From The Textile Sector of Pakistan, (USA: American Journal of Industrial
and Business Management, Maret 2015 Vol 5)



Penelitian ini menemukan bahwa reward tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap kepuasan kerja pegawai Bank Riau.41

4. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja

dan Prestasi Kerja Karyawan (Studi pada Karyawan PT. ASKES (Persero),

Cabang Boyolali)” yang disusun oleh Awang Mada Kurnia, Bambang Swasto

Sunuharyo, dan Hamidah Nayati Utami.. Dalam penelitian disebutkan bahwa

motivasi kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja

dengan nilai R2 sebesar 0.524 atau 52.4%.42

5. Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Tania dan Eddy M. Sutanto yang

berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap

Komitmen Organisasional Karyawan PT. Dai Knife Di Surabaya”. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan

signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan. Kepuasan kerja

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional.

Sementara itu variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif

dan signifikan bersama-sama terhadap komitmen organisasional karyawan.43

Berbagai penelitian relevan di atas mengkaji tentang variable pemberian

penghargaan terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi pegawai pada

41Yohanes Oemar, Pengaruh Pemberian Reward terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada
Bank Riau, (Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 5, Nomor I, April 2007).

42 Awang Mada Kurnia, dkk, Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan
Prestasi Kerja Karyawan (Studi pada Karyawan PT. ASKES (Persero), Cabang Boyolali),
(Universitas Brawijaya, Volume 6 No. 1, tahun 2103).

43Anastasia Tania dan Eddy M. Sutanto, Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja
Terhadap Komitmen Organisasional Karyawan PT. Dai Knife Di Surabaya, (Jurnal Agora Vol. 1, No.
3, Tahun 2013).



perusahaan namun dengan pola tau jalur hubungan dan pengaruh yang berbeda-

beda. Adapun posisi penelitian yang saya lakukan adalah pengaruh reward

(penghargaan) dan  kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi Dosen IAIN

Kendari.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan hasil penelusuran teoretis ditemukan keterkaitan, baik yang

bersifat pengaruh maupun hubungan antara pemberian penghargaan (reward)

dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Hal tersebut dikarenakan

dengan pemberian penghargaan (reward) dapat menstimulir pegawai dan dosen

untuk bekerja lebih giat karena merasa hasil dari kontribusi positif yang dilakukan

mendapatkan apresiasi yang sesuai atau setimpa dari pimpinan. Selanjutnya,

tingkat kepuasan tersebut menjadi stimulan positif yang mampu membuat

pegawai maupun Dosen bertahan di insititusi dan berusaha memaksimalkan

kemampuannya dalam menyelesaikan tanggung jawabnya serta senantiasa

berusaha mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki agar dapat melebihi

ekspektasi institut. Adapun teori yang menunjukkan keterkaitan tersebut sebagai

berikut:

1. Keterkaitan Reward (X1) dengan Komitmen Organisasi (X3)

Pemberian reward (penghargaan) adalah salah satu cara yang dapat

memberikan kontribusi positif terhadap berbagai perilaku pegawai. Melalui



penberian reward (penghargaan) dapat berimplikasi positif terhadap komitmen

organisasi sehingga mampu menghasilkan kemampuan atau peningkatan kinerja

pencapaian tujuan, serta mempertahankan  pegawai yang mampu bekerja dengan

prestasi tinggi

Colqiutt et. al mengutarakan bahwa “rewards tend to increase goal

commitment across cultures”.44 Penghargaan berpengaruh terhadap peningkatan

komitmen pencapaian tujuan melalui budaya. Jadi, dengan membudayakan atau

membiasakan pemberian reward (penghargaan) kepada pegawai dapat

berpengaruh terhadap peningkatan komitmen.

Berdasarkan teori di atas, maka diduga bahwa terdapat pengaruh langsung

reward (penghargaan) terhadap komitmen organisasi.

2. Keterkaitan Kepuasan Kerja (X2) dengan Komitmen Organisasi (X3)

Kepuasan kerja merupakan aspek penting pada diri seorang pegawai di

dalam organisasi dunia kerja karena dengan adanya kepuasan kerja dalam bekerja

akan lebih memotivasi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab

yang diamanahkan dan berkomitmen tinggi dalam mencapai tujuan lembaga

tempatnya bekerja.

Colquitt et. al memaparkan bahwa:

Job satisfaction has a moderate strong positive effect on organizational
commitment. People who experience higher levels of job satisfaction tend

44Jasson Colquitt A, Jeffery LePine, and Michael J.Wesson, Organizational Behavior (New
York: McGraw-Hill Compenies. Inc., 2011), h. 193.



to feel higher levels of affective commitment, and higher levels of
normative commitment.45

Kepuasan kerja memiliki efek positif yang kuat terhadap komitmen

organisasi. Orang yang merasakan kepuasan kerja yang lebih tinggi cenderung

memiliki komitmen afektif, dan komitmen normatif tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan teori di atas, maka diduga bahwa terdapat pengaruh langsung

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi.

3. Keterkaitan Reward (X1) dengan Kepuasan Kerja (X2)

Melalui pemberian reward (penghargaan) dapat berimplikasi terhadap

munculnya kepuasan kerja pegawai sehingga dapat bekerja lebih produktif. Daft

mengutarakan bahwa “the leader’s responsibility is to clarify rewards to

followers to increase the amount of rewards to enhance satisfaction and job

performance”.46 Tanggung jawab seorang pemimpin adalah untuk

mengklarifikasi reward yang diberikan untuk sebagai upaya untuk berusahah

meningkatkan jumlah reward dalam rangka peningkatan kepuasan dan prestasi

kerja.

Hong Lu juga mengutarakan hal yang senada bahwa “these rewards are

either intrinsic or extrinsic thus impacting the level of satisfaction employees

experience with their jobs”.47 Penghargaan (reward) pada hakikatnya baik yang

45Jasson Colquitt A, Jeffery LePine, and Michael J.Wesson, Organizational Behavior (New
York: McGraw-Hill Compenies. Inc., 2011), h. 125.

46Richard L. Daft, The Leadership Experience, (USA: Thomson South-Western, 2008), h. 77.
47Hong Lu, While, E., dan Barriball, L. Job Satisfaction Among Nurses: a Review of

Literature, (International Journal of Nursing Studies, No. 42 (2005), h. 211.



bersifat intrinsik  maupun ekstrinsik berdampak pada tingkat kepuasan pegawai

dan persepsi mereka terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan kedua teori di atas, maka diduga bahwa terdapat pengaruh

langsung reward (penghargaan) terhadap kepuasan kerja.

Berdasarkan kajian konsep, peneltian relevan dan kerangka teoretik di atas

maka dapat diuraikan kerangka berpikir seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Kerangka Berpikir di atas didasarkan pada teri sebagai berikut:

1. Untuk pengaruh X1 ke X3 didasarkan pada teori Colqiutt et. al yang

mengutarakan bahwa “rewards tend to increase goal commitment across

cultures”.48 Penghargaan berpengaruh terhadap peningkatan komitmen

pencapaian tujuan melalui budaya.

2. Untuk pengaruh X2 terhadap X3 didasarkan pada teori Colqiutt et. al yang

memaparkan bahwa:

Job satisfaction has a moderate strong positive effect on organizational
commitment. People who experience higher levels of job satisfaction tend to

48Jasson Colquitt A, Jeffery LePine, and Michael J.Wesson, Organizational Behavior (New
York: McGraw-Hill Compenies. Inc., 2011), h. 193.

Penghargaan (X1)

Kepuasan Kerja
(X2)

Komitmen Organisasi
(X3)



feel higher levels of affective commitment, and higher levels of normative
commitment.49

Kepuasan kerja memiliki efek positif yang kuat terhadap komitmen

organisasi. Orang yang merasakan kepuasan kerja yang lebih tinggi cenderung

memiliki komitmen afektif , dan komitmen normatif tingkat yang lebih tinggi.

3. Untuk pengaruh X1 terhadap X2 didasarkan pada teori Richard L. Daft yang

bmengutarakan bahwa “the leader’s responsibility is to clarify rewards to

followers to increase the amount of rewards to enhance satisfaction and job

performance”.50 Tanggung jawab seorang pemimpin adalah untuk

mengklarifikasi reward yang diberikan untuk sebagai upaya untuk berusahah

meningkatkan jumlah reward dalam rangka peningkatan kepuasan dan

prestasi kerja.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik hipotesis

penelitian sebagai berikut:

1. Reward (penghargaan) berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi.

2. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi.

3. Reward (penghargaan) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja.

49Jasson Colquitt A, Jeffery LePine, and Michael J.Wesson, Organizational Behavior (New
York: McGraw-Hill Compenies. Inc., 2011), h. 125.

50Richard L. Daft, The Leadership Experience, (USA: Thomson South-Western, 2008), h. 77.


