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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komitmen Organisasi 

1. Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan atribut penting dalam diri 

karyawan dimana perusahaan berharap karyawan memilikinya. 

Menurut Meyer dan Allen’s (1990) bahwa komitmen organisasi 

adalah keadaan psikologis seseorang yang berkaitan pada hubungan 

antara diri mereka dengan organisasi dan mengurangi kemungkinan 

akan dorongan psikologi mereka untuk meninggalkan organisasi. Hal 

itu dapat menumbuhkan sikap positif pada diri individu terhadap 

organisasinya. Seiring sikap positif pada diri individu terus tumbuh 

berkembang, maka mereka akan semakin kuat untuk tetap menetap 

didalam organisasi tersebut dan selalu ingin terus berkontribusi 

kepada organisasinya. (Ketchland, 1998). 

Levy (2003), mengemukakan definisi komitmen organisasi sebagai 

bentuk kekuatan mengidentifikasi keterlibatan karyawan dalam 

perusahaan. Keterlibatan baik dalam hal formal maupun hal non 

formal yang dapat membantu memajukan perusahaan. Komitmen 

organisasi menggambarkan bentuk penerimaan karyawan terhadap 

tujuan perusahaan dan kesediaan dalam melakukan usaha-usaha yang 

positif atas nama perusahaan. Usaha-usaha yang dilakukan tidak lain 



13 

 

untuk turut serta terlibat membantu perusahaan dalam mewujudkan 

tujuannya. (Miller & Lee, 2001). 

Pendapat lain dikemukakan O’Reilly dan Chatman (1986) dimana 

komitmen organisasi merupakan keterikatan secara psikologis yang 

dirasakan dan dialami seseorang terhadap organisasi serta 

mencerminkan sejauh mana individu mengadopsi kareakteristik 

organsasinya. Komitmen organisasi disebutkan sebagai salah satu 

faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan 

perusahaan. Komitmen organisasi adalah suatu ikatan seorang 

karyawan terhadap organisasinya dan sejauh mana dia dapat 

memensinergikan dirinya dengan nilai-nilai dalam organisasi. (Cohen, 

2014). Karena setiap organisasi mempunyai nilai-nilai yang berbeda 

dengan organisasi lainnya. Nilai-nilai organisasi dan memanifestasikan 

nilai tersebut dalam diri karyawan mempengaruhi komitmen organisasi 

mereka. Komitmen organisasi merupakan salah satu indicator yang 

bagus bagi karayawan yang memiliki keinginan untuk tetap bekerja 

dan tinggal dalam organisasinya atau keinginan pindah memilih 

pekerjaan lain dan tempat yang lain. (Mc Neese, Smith, 1996). 

Beberapa pendapat dan penjelasan mengenai komitmen organisasi 

yang dikemukakan oleh beberapa dari sebagian banyak peneliti, 

mengarahkan pada pengertian komitmen organisasi yaitu sikap, 

pandangan dan perasaan untuk tetap tinggal dan bekerja pada 
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organisasinya, serta keinginan untuk berkontribusi memajukan 

organisasinya. 

2. Aspek-aspek Komitmen Organisasi 

Berdasarkan Meyer dan Allen’s (1990), terdapat tiga komponen 

dari komitmen yang merupakan karakteristik komitmen karyawan pada 

organisasi, yaitu: 

a. Komitmen Afektif (Affective Commitment) 

Komitmen Afektif merupakan bentuk keterikatan 

emosi yang positif pada organisasi. Karyawan atau pekerja 

yang mempunyai komitmen kuat untuk tetap menjadi 

bagian organisasi dan mendedikasikan dirinya pada 

organisasi, serta memiliki keinginan kuat untuk bekerja 

maksimal dalam organisasi. 

b. Komitmen Kontinuan (Continuance Commitment) 

Komitmen Kontinuan yaitu dimana berkaitan 

dengan keinginan karyawan untuk tetap tinggal atau 

meninggalkan organisasi. Hal itu berkaitan dengan adanya 

pertimbangan untung ataupun rugi dalam diri karyawan 

dalam pekerjaannya. Jika karyawan yang memiliki 

komitmen kontinuitas tinggi akan bertahan dalam 

organisasi karena merasa  butuh melakukan hal tersebut 

karena tidak adanya pilihan lain dalam dirinya. 
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c. Komitmen Normatif (Normative Commitment) 

Komitmen Normatif menggambarkan perasaan kuat 

akan ketentuan dalam hidup yang terikat, sehingga menjadi 

wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Hal itu sejalan 

dengan pendapat Wiener (dalam Allen’s & Meyer, 1990) 

mengemukakan komitmen ini sebagai bagian dari tekanan 

normatif yang terinternalisasi secara keseluruhan untuuk 

berperilaku tertentu dalam memenuhi keinginan dan tujuan 

yang ingin dicapai organisasi. Oleh karena itu, perilaku 

karyawan ditentukan adanya keyakinan norma-norma yang 

berkaitan dengan nilai moral.  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen organisasi 

Tinggi dan rendahnya komitmen karyawan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Sopiah (2008), menjelaskan ada 5 faktor yang 

mempengaruhi komitmen organisasi pada karyawan antara lain: 

a. Budaya Terbuka. Artinya baik perusahaan maupun 

karyawan harus memiliki keterbukaan dan saling 

mendukung dalam urusan pekerjaannya, sehingga 

mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pekerjaan. 

b. Kepuasan. Artinya perusahaan harus dapat memenuhi 

kebutuhan karyawan dalam pekerjaannya, supaya karyawan 

dapat bekerja maksimal dan memberikan hasil terbaik bagi 

perusahaan. 
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c. Kesempatan Personal untuk Berkembang. Artinya 

karyawan harus memiliki keinginan untuk pengembangan 

dirinya dengan memanfaatkan kesempatan yang telah 

disediakan perusahaan untuk mengembangkan pendidikan, 

karir, maupun kemampuannya. 

d. Disiplin. Artinya karyawan harus bersikap profesional 

melalui kesadaran kedisipilinan pada dirinya, agar dapat 

memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan. 

e. Penghargaan Kerja yang Sesuai. Artinya perusahaan harus 

mampu memberikan feedback yang sesuai. Feedback yang 

dimaksud dapat berupa penghargaan terhadap kinerja yang 

dilakukan oleh karyawan agar karyawan merasa bahwa 

perusahaan mengayomi dan menghargai. 

 

B. Kepuasan Kerja 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan Kerja bukan hal yang asing dalam dunia organisasi dan 

telah cukup banyak diteliti oleh para peneliti dibidang organisasi, 

serta menghasilkan banyak definisi mengenai kepuasan kerja. Spector 

(1997), menjelaskan bahwa kepuasan kerja bisa dipahami sebagai 

perasaan umum seseorang terhadap pekerjaan sebagai kelompok 

terpisah dalam berbagai banyak aspek pekerjaan. Gambaran kepuasan 

kerja yang lebih komprehensif karena satu orang dapat mempunyai 
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sikap yang berbeda dengan yang lainnya, bahkan bertentangan 

terhadap berbagai aspek pekerjaan mereka. 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Okoth (2003) yang 

mendefinisikan kepuasan kerja sbagai keadaan positif yang timbul 

berdasarkan pengalaman kerja yang dimiliki seseorang. Kepuasan 

kerja sebagai kesatuan dari perasaan dan kepercayaan yang dimiliki 

seseorang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Lebih jauh lagi 

digambarkan, bahwa seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi 

umumnya menyukai pekerjaan mereka, merasa mendapat perlakuan 

yang adil, dan mereka percaya dalam pekerjaan mereka banyak hal 

yang mereka inginkan seperti gaji yang sesuai, tingkat pekerjaan yang 

menarik, serta rasa aman dalam pekerjaan. Oleh karena itu, kepuasan 

kerja merupakan pandangan mereka terhadap pekerjaannya. Sejauh 

mana seseorang melihat dan menilai pekerjaan yang mereka lakukan 

dengan baik. (Gumato, 2003). Sedangkan Ellickson & Logsdon 

(2002), memberikan pendapat bahwa kepuasan kerja sebagai bentuk 

tolak ukur sejauh mana seorang karyawan menyukai pekerjaan yang 

mereka lakukan. Karyawan yang menikmati dan menyukai 

pekerjaannya dan merasa tidak memiliki beban, maka karyawan 

tersebut menunjukan kepuasan akan pekerjaannya. 

Dari sudut pandang lainnya Hussami (2008), mengemukakan 

kepuasan atau ketidakpuasan seseorang bukan hanya bergantung dari 

sifat suatu pekerjaan, namun juga bergantung pada harapan akan 
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pekerjaan yang diberikan. Harapan yang sesuai tentang pekerjaan yang 

dirasakan akan menimbulkan kepuasan, sedangkan harapan tentang 

pekerjaan yang dirasakan tidak sesuai menimbulkan ketidakpuasan. 

Sedangkan Amstrong (2006) mendefinisikan kepuasan kerja 

merupakan bentuk dari perasaan dan sikap seseorang memandang 

pekerjaannya. Jika sikap positif yang muncul dan merasa pekerjaannya 

menguntungkan menunjukan kepusan kerja. Namun jika sikap negatif 

yang muncul dan merasa tidak menguntungkan pekerjaannya 

menunjukan ketidakpuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sebuah 

atribut penting yang dimiliki seseorang karyawan dan diinginkan oleh 

perusahaan karena dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. 

(Oshagbemi, 2003). 

Dari beberapa penjelasan definisi diatas, maka dapat diambil garis 

besarnya untuk mendefinisikan kepuasan kerja. Dimana kepuasan 

kerja merupakan perasaan, sikap dan pandangan positif dan puas 

terhadap hasil dari pekerjaan yang telah atau sedang mereka kerjakan. 

2. Aspek-aspek Kepuasan Kerja 

Aspek Kepuasan Kerja menurut Spector  (dalam Watson, 

Thompson, & Meade, 2007)  antara lain: 

a. Gaji / Pay, mengacu pada kepuasan karyawan terletak pada 

gaji baik dalam segi jumlah nominal maupun keadilan. 

b. Promosi / Promotion, mengacu pada kepuasan karyawan 

akan adanya kesempatan mendapat peluang promosi. 
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c. Pengawasan / Supervision, mengacu pada kepuasan 

individu karena adanya dukungan dari atasan dalam 

pekerjaan seperti pengawasan langsung terhadap 

kompetensi terkait penugasan yang diberikan. 

d. Tunjangan / Fringe Benefits, mengacu pada kepuasan akan 

adanya tunjangan-tunjangan naik berupa fasilitas, liburan, 

asuransi, dan bentuk tunjangan lainnya. 

e. Imbalan tidak terduga / Contingent Rewards, mengacu pada 

kepuasan karyawan akan adanya apresiasi atau 

penghargaan yang diberikan baik materi maupun non 

materi atas kinerja maksimal. Penghargaan tersebut sebagai 

bentuk pengakuan, penghormatan dan kepedulian terhadap 

kinerja karyawan. 

f. Kondisi Operasi / Operating Conditions, mengacu pada 

kepuasan pada wilayah prosedur dan kebijakan di dalam 

organanisasi atau perusahaan. 

g. Rekan Kerja / Co-Workers, mengacu pada hubungan kerja 

sama pada rekan kerja yang memiliki semangat, 

kompetensi dan mampu bekerja bersama-sama. 

h. Sifat Pekerjaan / Nature of Work, mengacu pada kepuasan 

dalam wilayah pekerjaan itu sendiri. Dimana pekerjaan 

yang dilakukan dapat dinikmati atau bisa jadi tidak dapat 

dinikmati. 
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i. Komunikasi / Communication, mengacu pada kepuasan 

dalam komunikasi di dalam organisasi,sebagai bentuk 

pertukaran ide, gagasan, dan informasi, baik secara verbal 

maupun tulisan. 

       

C. Hubungan antara Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi 

Pada Karyawan 

Penelitian mengenai hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen 

Organisasi sudah banyak dilakukan oleh sebagian besar peneliti. Hasil dari 

masing- masing peneliti juga memiliki keragaman. Namun sebagian besar peneliti 

masih menganggap kepuasan kerja dan komitmen Organisasi memiliki hubungan 

positif dan saling mempengaruhi. 

Pada penelitian sebelumnya oleh Donald, Lucia & Victor (2016) telah 

menemukan korelasi positif antara kepuasan kerja dan komitmen Organisasi. 

Dalam penelitian yang berjudul “The Relationship Between Job Satisfaction and 

Organizational Commitment Academic Staff Members in a Selected Higher 

Education Institutional” dimana terdapat 3 hipotesis antara lain (i) ada hubungan 

positif antara kepuasan kerja dengan komitmen afektif, (ii) ada hubungan positif 

kepuasan kerja dengan komitmen kontinuitas dan (iii) ada hubungan positif antara 

kepuasan kerja dengan komitmen normatif. Hasil dalam penelitian tersebut 

menjelaskan hipotesis pertama dan kedua diterima dan hipotesis ketiga ditolak. 

Pengujian hipotesis pertama menggunakan moment pearson dengan hasil adanya 
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hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan komitmen afektif 

(r=0,556, p=0,000). 

Dalam hal ini kepuasan kerja berhubungan dari sikap individu dalam 

pekerjaannya dan berdampak pada komitmen mereka terhadap organisasi. Jika 

seorang individu memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi maka akan 

mempengaruhi tingkat komitmennya terhadap organisasi. Peningkatan tingkat 

kepuasan kerja akan mempengaruhi peningkatan tingkat dari komitmen afektif 

individu. Sejalan dengan hipotesis kedua bahwa kepuasan kerja memiliki 

hubungan positif  yang signifikan dengan komitmen kontinu yang diukur dengan 

momen pearson (r=0,512, p=0,000). 

Hasil itu menggambarkan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi komitmen 

kontinu dimana karyawan memiliki perasaan untuk tinggal dan menetap di 

perusahaan. Karyawan yang mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya baik 

secara intrinsik maupun ekstrinsik akan mempunyai perasaan untuk berkontribusi 

dan tetap pada perusahaannya. Peningkatan tingkat kepuasan kerja karywan akan 

mnimbulkan peningkatan komitmen kontinu karayawan terhadap perusahaan. 

Kemudian hipotesis ketiga ditemukan hasil tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara kepuasan kerja dengan komitmen normatif (r= -0,512, 

p=0,0000). 

Hasil tersebut menggambarkan bahwa karyawan yang merasa puas dalam 

pekerjaannya akan memilih untuk tinggal diperusahaannya, dan tidak berdasarkan 

normatif atau merasa wajib harus berada diperusahaan. Kepuasan kerja yang 

dirasakan karyawan tidak menimbulkan komitmen yang mengharuskan karyawan 
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wajib untuk berada diperusahaan hanya. Sehingga ketika karyawan tidak merasa 

puas tdalam pekerjaannya tidak menjadi alasan untuk karyawan wajib berada 

diperusahaan. Oleh karena itu peningkatan tingkat kepuasan kerja hanya 

berhubungan positif yang signifikan dengan komitmen afektif dan komitmen 

kontinu, namun tidak memiliki hubungan yang siginifikan dengan komitmen 

kontinu. 

Penelitian selanjutnya yang menjelaskan tentang hubungan kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi dijelaskan oleh Aydogdu & Asikgil (2011), yang 

melakukan penelitian dengan judul “An Empirical Study of the Relationship 

Among Job Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention”. 

Dalam penelitian tersebut ditemukan hubungan positif antara kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi afektif. Hasil yang didapat diukur menggunakan regeresi 

berganda yang memberikan hasil hubungan signifikan antara kepuasan kerja 

internal dan komitmen afektif (β = 0,621, t = 9,299 dan p = 0,000 <0,05) dan juga 

memiliki hubungan positif antara kepuasan kerja eksternal dan komitmen afektif 

(β = 0,245, t = 3,670 dan p = 0,000 <0,05). Pengukuran tersebut mendapatkan 

nilai R2 yaitu 0,683 atau 68,3%. Berdasarkan hasil tersebut berarti kepuasan kerja 

baik intrinsik maupun ekstrinsik memiliki hubungan positif yang signifikan 

dengan komitmen organisasi. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja seseorang meningkat 

akan menjadikan komitmen terhadap organisasinya juga akan meningkat. 

Sebaliknya faktor kepuasan kerja menimbulkan tingkat kepuasan kerja rendah 

maka akan menghasilkan komitmen yang rendah pada organisasinya. Artinya 
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individu yang memiliki kepuasan kerja baik intrinsik maupun ekstrinsik akan 

membuat individu tersebut punya keinginan kuat tinggal diorganisasinya untuk 

berkontribusi dan berperan dalam memajukan organisasinya. Namun, ada sedikit 

perbedaan bahwa hubungan komitmen afektif terhadap kepuasan intrinsik lebih 

tinggi daripada hubungan antara komitmen afektif dengan kepuasan ekstrinsik. 

Hasil yang kedua, adanya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja 

intrinsik dengan komitmen kontinu (β = 0,779, t = 9,628 dan p = 0,000 <0,05), 

Begitu juga ada hubungan positif yang signifikan angtara kepuasan kerja 

ekstrinsik dengan komitmen kontinu (β = 0,698, t = 8,786 dan p = 0,000 <0,05) 

dimana memiliki nilai R2 0,535 atau 53,5%. Berdasarkan hasil tersebut berarti 

kepuasan kerja baik intrinsik maupun ekstrinsik memiliki hubungan positif yang 

signifikan dengan komitmen kontinu organisasi. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja seseorang meningkat 

akan menjadikan komitmen terhadap organisasinya juga akan meningkat. 

Sebaliknya faktor kepuasan kerja menimbulkan tingkat kepuasan kerja rendah 

maka akan menghasilkan komitmen kontinu yang rendah pada organisasinya. 

Artinya individu yang memiliki kepuasan kerja baik intrinsik maupun ekstrinsik 

akan membuat individu tersebut kuat dalam mempertimbangkan untung dan rugi, 

serta punya keinginan untuk tetap tinggal dalam organisasinya. Namun ada sedikit 

perbedaan bahwa hubungan komitmen kontinu terhadap kepuasan intrinsik lebih 

tinggi daripada hubungan antara komitmen kontinu dengan kepuasan ekstrinsik. 

Hasil yang ketiga, adanya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja 

intrinsik dengan komitmen normatif (β= 0,521, t= 5,955 dan p= 0,000 <0,05), 
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Begitu juga ada hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja ekstrinsik 

dengan komitmen normatif (β= 0.187, t= 2.134 dan p= 0,034 <0,05), dimana 

memiliki Nilai R2 adalah 0,457 atau 45,7%. Berdasarkan hasil tersebut berarti 

kepuasan kerja baik intrinsik maupun ekstrinsik memiliki hubungan positif yang 

signifikan dengan komitmen normatif pada organisasi. Faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kepuasan kerja seseorang meningkat akan menjadikan komitmen 

normatif terhadap organisasinya juga akan meningkat. Sebaliknya faktor kepuasan 

kerja menimbulkan tingkat kepuasan kerja rendah maka akan menghasilkan 

komitmen normatif yang rendah pada organisasinya. Artinya individu yang 

memiliki kepuasan kerja baik intrinsik maupun ekstrinsik akan membuat individu 

merasakan bahwa mereka harus tetap berada diorganisasi karena merupakan suatu 

kewajiban. Namun, ada sedikit perbedaan bahwa hubungan komitmen normatif 

terhadap kepuasan intrinsik lebih tinggi daripada hubungan antara komitmen 

normatif dengan kepuasan ekstrinsik. Artinya faktor kepuasan kerja intrinsik 

seperti kemampuan pemanfaatan, prestasi, kemajuan, pengakuan, tanggung jawab 

lebih memiliki hubungan signifikan yang tinggi daripada faktor ekstrinsik seperti 

kebijakan dan praktik perusahaan kompensasi rekan kerja pengawasan hubungan 

manusia pengawasan teknis. 

Kemudian penelitian selanjutnya oleh Jonathan, Darroux, & Massele (2013) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Perceived Job Satisfaction and Its Impact on 

Organizational Commitment: An Empirical Study of Public Secondary School 

Teachers in Dodoma, Tanzania”. Penelitian tersebut menggunakan korelasi 

product moment pearson yang menunjukan ada hubungan positif yang signifikan 
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secara total antara kepuasan intrinsik dengan komitmen organisasi (r= 0,605, n= 

103, p<0,05) dan menunjukan hubungan positif yang signifikan secara menengah 

antara kepuasan ekstrinsik dengan komitmen organisasi (r= 0.494, n= 103, 

p<0,05). Artinya seorang individu akan menunjukkan komitmen terhadap 

organisasinya jika mereka merasakan kepuasan dalam pekerjaannya. Kepuasan 

dalam pekerjaan bisa berupa penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik. Dengan 

demikian apabila penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik dirasakan sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan maka akan menimbulkan komitmen yangh tinggi, 

namun sebaliknya jika penghargaan yang didapat tidak sesuai maka komitmen 

akan rendah. 

Berdasarkan hasil dari beberapa peneliti menyebutkan kepuasan kerja 

memiliki hubungan yang signifikan dengan komitmen kerja, dimana kepuasan 

kerja sebagai salah satu penentu dari munculnya komitmen kerja. Seperti pendapat 

Williams dan Hazer (1986), dimana ada hubungan langsung antara kepuasan kerja 

dengan komitmen organisasi. Kepuasan Kerja merupakan penentu komitmen 

organisasi, yang menggambarkan bahwa orientasi dalam pekerjaan akan 

mempengaruhi orientasi secara keseluruhan pada organisasi atau dapat dikatakan 

tujuan dan harapan pribadi terpenuhi, maka mereka akan membantu organisasi 

memenuhi tujuan dan harapannya. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif 

antara Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi. Dimana, semakin tinggi tingkat 

kepuasan kerja karyawan, maka komitmen organisasi yang dimiliki karayawan 

akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kepuasan kerja 

karyawan, maka komitmen organisasi akan semakin rendah. 


