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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu begitu penting karena untuk sumber informasi serta 

perbandingan untuk sebuah penelitian selanjutnya, termasuk penelitian ini Penelitian ini akan 

berfokus pada  variabel lingkungan kerja, stres kerja terhadap komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian ini : 

2.1.1 Penelitian pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Komitmen organisasi  

1. Adebara (2016) 

Penelitian in berjudul “Work Environment and Organizational Commitment of Staff 

in Academic Libraries in Lagos State, Nigeria” Penelitian ini dilakukan untuk memastikan 

sejauh mana lingkungan kerja berkorelasi dengan komitmen organisasi di antara staf di 

perpustakaan akademik di negara bagian Lagos, Nigeria. Desain penelitian survei diadopsi 

untuk penelitian. Populasi terdiri dari 272 staf perpustakaan dari 10 lembaga di negara 

bagian Lagos. Teknik enumerasi total digunakan untuk mencakup semua 272 staf 

perpustakaan untuk penelitian. Instrumen yang berjudul lingkungan kerja, komitmen 

organisasi(WEOC) digunakan untuk pengumpulan data. Dua ratus tujuh puluh dua (272) 

salinan kuesioner dibagikan kepada staf perpustakaan akademik dengan tingkat 

pengembalian 80,14%. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan koefisien 

korelasi. Hasilnya mengungkapkan bahwa fitur lingkungan kerja yang ada di perpustakaan 

akademik adalah fakta bahwa orang-orang di perpustakaan membayar banyak perhatian 

untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan dan mereka mengikuti aturan yang ditetapkan 
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dalam melakukan pekerjaan mereka; itu juga menunjukkan bahwa di antara lingkungan 

kerja, fitur lingkungan kerja yang berlaku di perpustakaan akademik berorientasi pada tugas. 

sementara itu ditemukan bahwa staf perpustakaan berkomitmen untuk organisasi mereka 

dan mereka percaya bahwa seseorang harus setia kepada perpustakaannya. Selain itu, 

penelitian ini juga menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara lingkungan 

kerja dan komitmen organisasi (r = 0,21, P <0,05). Persamaan variabel lingkungan kerja dan 

komitmen organisasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak 

pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang berada di perpustakaan 

akademik lagos, Nigeria, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit 

Budi Kemuliaan, Batam 

2. Rohail (2017) 

Penelitian ini berjudul “Effects of Work Environment and Engagement on Nurses 

Organizational Commitment in Public Hospitals Lahore, Pakistan” Penelitian saat ini 

bertujuan untuk menilai efek lingkungan kerja dan keterlibatan pada komitmen organisasi 

pada perawat di rumah sakit umum Lahore, Pakistan. Desain penelitian cross-sectional 

digunakan dalam penelitian ini. Self-administered questionnaire didistribusikan ke 200 

perawat melalui sampling acak yang nyaman. Analisis deskriptif digunakan untuk 

menganalisis data sedangkan analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis. Temuan 

dari penelitian ini mengungkapkan hubungan positif yang signifikan antara lingkungan kerja  

dan komitmen organisasi perawat. Persamaan variabel lingkungan kerja dan komitmen 

organisasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada  objek 

penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang berada di  rumah sakit lahore, 
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Pakistan, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, 

Batam 

 

3. Pitaloka (2014) 

Penelitian ini berjudul “THE AFFECT OF WORK ENVIRONMENT, JOB 

SATISFACTION, ORGANIZATION COMMITMENT ON OCB OF INTERNAL AUDITORS” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana lingkungan kerja sebagai 

anteseden menyebabkan kepuasan kerja dan komitmen organisasi  auditor internal, dan 

bagaimana kepuasan kerja, komitmen organisasi berdampak pada perilaku kewargaan 

organisasi auditor internal. Sekitar 162 kuesioner survei didistribusikan dengan 

menggunakan secara langsung dan email. Data diolah menggunakan analisis jalur. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja adalah anteseden job satisfaction dan 

komitmen organisasi auditor internal. kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara 

signifikan mempengaruhi perilaku warga organisasi auditor internal. lingkungan kerja yang 

kondusif mengarah pada kepuasan kerja dan komitmen organisasi. kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi mendorong auditor internal untuk menunjukkan perilaku warga 

organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Persamaan variabel lingkungan kerja dan 

komitmen organisasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak 

pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang berada di 3 perusahaan 

telekomunikasi Jakarta, Indonesia, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di 

Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

4. Danish (2013) 
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Penelitian ini berjudul “Effect of Perceived Organizational Support and Work 

Environment on Organizational Commitment; Mediating Role of Self-Monitoring” 

Penelitian ini menyelidiki pengaruh dukungan organisasi yang dirasakan dan lingkungan 

kerja pada komitmen organisasi, serta, menganalisis peran mediasi pemantauan diri dalam 

hubungan ini di sektor jasa Lahore, Pakistan. Metode yang di gunakan Survei swadaya 

dilakukan untuk pengumpulan responden dari karyawan yang bekerja di sektor jasa. Total 

680 kuesioner didistribusikan di antara karyawan dari mana 355 kuesioner diisi penuh yang 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

lingkungan kerja memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan komitmen 

organisasi sedangkan asosiasi tidak signifikan ditemukan antara persepsi dukungan 

organisasi dan komitmen organisasi. Hasil lebih lanjut terpapar bahwa pemantauan diri 

memainkan peran mediasi dalam hubungan antara dukungan organisasi yang dirasakan dan 

lingkungan kerja denga komitmen organisasi. Persamaan variabel lingkungan kerja dan 

komitmen organisasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak 

pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang berada di perusahaan 

sector jasa Lahore, Pakistan, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti Rumah Sakit 

Budi Kemuliaan, Batam 

5. Hanaysha (2016) 

Penelitian ini berjudul “Testing the Effects of Employee Engagement, Work 

Environment, and Organizational Learning on Organizational Commitment” organizational 

commitment adalah salah satu topik yang paling banyak diteliti di bidang perilaku 

organisasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji efek dari keterlibatan 

kerja, pembelajaran organisasi, dan lingkungan kerja pada komitmen organisasi  di sektor 
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pendidikan tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, data dikumpulkan menggunakan survei 

online dari 242 karyawan di universitas negeri di Malaysia utara. Data yang terkumpul 

dianalisis menggunakan SPSS dan Structural Equation Modeling (SEM). Temuan 

menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan memiliki efek positif yang signifikan terhadap 

komitmen organisasi. Itu juga menemukan lingkungan kerja  memiliki dampak positif yang 

signifikan terhadap komitmen organisasi. Akhirnya, hasil dari penelitian ini menegaskan 

bahwa pembelajaran organisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

komitmen organisasi. Temuan ini memberikan wawasan dan saran yang berguna bagi 

manajemen di lembaga pendidikan tinggi untuk belajar mengembangkan komitmen 

organisasi di antara karyawan mereka dengan mengadopsi praktik sumber daya manusia 

yang efektif yang pada akhirnya dapat menyebabkan daya saing organisasi dan peningkatan 

kinerja. Persamaan variabel lingkungan kerja dan komitmen organisasi. Sedangkan 

perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada  objek penelitian yang 

berbeda yaitu di lembaga auditor yang berada di universitas nouthern, Malaysia, sedangkan 

penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

 

2.1.2 Penelitian  Pengaruh Stres Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

1. Masihabadi (2015) 

Penelitian ini berjudul “Effects of stress on auditors' organizational commitment, 

job satisfaction, and job performance” Penelitian ini dirancang untuk mengukur dampak 

Stres kerja pada komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja pekerjaan. Sebanyak 170 

kuesioner didistribusikan di antara auditor di lembaga audit di Tehran dan Mashhad. Untuk 

menguji hipotesis, analisis jalur dan persamaan struktural dan regresi digunakan. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa stres kerja memiliki efek negatif pada komitmen organisasi 

dan kepuasan kerja dan tidak ada korelasi negatif antara stres kerja dan kinerja pekerjaan. 

stres kerja melalui komitmen organisasi dan kepuasan kerja mempengaruhi kinerja 

pekerjaan secara negatif. Selain itu, stres kerja memiliki dampak negatif terhadap kepuasan 

kerja melalui komitmen organisasi. Persamaan variabel stres kerja dan komitmen 

organisasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada  

objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang berada di lembaga audit 

Tehran dan Mashhad, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi 

Kemuliaan, Batam 

2. Bhatti (2016) 

Penelitian ini berjudul “Relationship between job stress and organizational 

commitment: An empirical study of banking sector” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memeriksa dampak stres kerja pada komitmen Organisasi di sektor perbankan. Untuk 

tujuan ini, 30 kuesioner diisi oleh karyawan dari 3 bank yang berbeda. Hasil menunjukkan 

hubungan negatif dan signifikan antara stres kerja dan komitmen organisasi. Hasil juga 

menunjukkan bahwa stres adalah penyebab utama yang mengurangi komitmen karyawan 

terhadap organisasi. Persamaan variabel stres kerja dan komitmen organisasi. Sedangkan 

perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada  objek penelitian yang 

berbeda yaitu di  3 perusahaan perbankan, Pakistan, sedangkan penelitian selanjutnya akan 

meneliti Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

3. Michael (2009) 

Penelitian ini berjudul “Job stress and organizational commitment among mentoring 

coordinators” Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak job stress pada 
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organizational commitment dari sampel acak, perwakilan koordinator dalam organisasi 

pendampingan pendidikan Israel PMP. komitmen organisasi, termasuk komitmen afektif, 

berkelanjutan dan normatif, mengacu pada hubungan pekerja dalam organisasi, dan 

bagaimana hubungan ini memengaruhi kesejahteraan, perilaku, dan kontribusi karyawan 

terhadap organisasi. Penelitian ini menggunakan tiga kuesioner untuk menyelidiki 

pengaruh variabel stres dan efek kumulatifnya untuk memprediksi coordinator Komitmen 

Organisasi , di antara 131 koordinator PMP dari enam cabang PMP yang berbeda di 

seluruh Israel. Penemuan mengungkap bahwa stres menghambat rasa komitmen emosional 

para koordinator. Ketika tingkat stres meningkat, rasa memiliki koordinator menurun. 

Temuan lain adalah bahwa stres dalam pekerjaan koordinator tidak mempengaruhi 

komitmen kelanjutan mereka secara keseluruhan. Komitmen berkelanjutan yang kuat 

ditemukan dalam dua kategori: ekspektasi peran yang tidak kompatibel dengan persyaratan 

peran, dan yang kedua, keengganan untuk meninggalkan pekerjaan di tengah tahun. Selain 

itu, penelitian menunjukkan bahwa stres kerja tidak terkait dengan komitmen normatif 

koordinator PMP. Mereka merasa kesetiaan kepada organisasi berdasarkan pada keyakinan 

bahwa pekerjaan ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Persamaan variabel stres kerja 

dan komitmen organisasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di perguruan tinggi universitas bar llan 

Ramat Gan, Israel, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi 

Kemuliaan 

4. Senem (2013) 

Penelitian ini berjudul “The relation between work-family conflict, job stress,       

organizational commitment and job performance : A study on turkish primary teachers” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konflik kerja-keluarga terhadap stres 

kerja, komitmen organisasi dan kinerja guru. Metode penelitiain ini dengan mengrim 

formulir survei yang dikembangkan untuk mengumpulkan data dikirim ke 400 guru tingkat 

dasar dari sekolah umum di The South Marmara Region, Turki. 287 (72%) kuesioner 

dibagikan dan sebagai imbalan, 266 (66,5%) dari kuesioner yang tersedia, dianalisis. 

Metode sampling yang dipilih adalah metode sampling yang mudah. Temuan umum dari 

penelitian ini adalah efek negatif konkret dari konflik kerja-keluarga pada stres kerja dan 

efek parsial pada komitmen orgaisasi. Juga ditemukan bahwa stres kerja menyebabkan efek 

negatif pada komitmen organisasi. Persamaan variabel stres kerja dan komitmen organisasi. 

Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada  objek penelitian 

yang berbeda yaitu di sekolah  dasar, Turki , sedangkan penelitian selanjutnya akan 

meneliti di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

5. Alipour ( 2015) 

Penelitian ini berjudul “Examining the Relationship between Job Stress and 

Organizational Commitment among Nurses of Hospitals” Studi menunjukkan bahwa 

mengurangi stres]s kerja dapat mengarah pada komitmen organisasi, yang merupakan 

faktor penting untuk mencapai efisiensi organisasi, maka dari itu penelitian ini dilakukan. 

Metode penelitian deskriptif dan korelasional ini dilakukan pada 120 perawat sebagai 

sampel yang bekerja di rumah sakit Behbahan dan dipilih secara sampling acak. Alat 

pengumpulan data Kesehatan dan Keselamatan Eksekutif kuesioner (HSE) dan kuesioner 

komitmen organisasi Allen dan Meyer. Koefisien korelasi Pearson dan analisis regresi 

berganda dilakukan untuk menganalisis data. P-value kurang dari 0,05 dianggap signifikan 

secara statistik. Dalam penelitian ini, stres kerja dianggap sebagai variabel independen dan 
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komitmen organisasi sebagai variabel dependen.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan invers yang signifikan antara stres kerja dan komitmen organisasi. Selain itu, ada 

hubungan invers yang signifikan antara stres kerja dan komitmen afektif, normatif, dan 

berkelanjutan. Persamaan variabel stres kerja dan Komitmen Organisasi. Sedangkan 

perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada  objek penelitian yang 

berbeda yaitu di rumah sakit, Behbahan, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di 

Rumah Sakit Budi Kemuliaan 

 

2.1.3 Penelitian Pengaruh  Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

1. Dr. Salunke (2015) 

Penelitian ini berjudul “Work Environment and  Its effect On Job Satisfaction In 

Cooperative  Sugar Factories In Maharasta, India.” Penelitian ini  dilakukan untuk upaya 

untuk mempelajari lingkungan kerja & efeknya terhadap kepuasan kerja di pabrik-pabrik 

gula koperasi. Penelitian ini dilakukan di Maharashtra. Kuesioner didistributorkan dari 

sampel 850 responden. Untuk menguji hipotesis digunakan statitik chisquare. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja secara signifikan mempengaruhi  

kepuasan kerja  karyawan di industri gula. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan.  

Adanya persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya persamaan variabel 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang 

berada di pabrik gula Maharashtra, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di 

Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 
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2. Raziq  (2014) 

Penelitian ini berjudul “Impact of Working Environment on Job Satisfaction” 

Penelitian ini Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis dampak lingkungan 

kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metodologi 

kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner survei yang dikelola sendiri. Kuesioner 

diadopsi dari survei yang divalidasi sebelumnya. Populasi target terdiri dari lembaga 

pendidikan, sektor perbankan dan industri telekomunikasi yang beroperasi di kota Quetta, 

Pakistan. Simple random sampling digunakan untuk pengumpulan data dari 210 

karyawan. Hasil menunjukkan hubungan positif antara lingkungan kerja dan kepuasan 

kerja karyawan. Adanya persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya 

persamaan variabel lingkungan kerja dan kepuasan kerja. Sedangkan perbedaan dalam 

penelitian yang akan dilakukan terletak pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di 

lembaga auditor yang berada di universitas Queta,Pakistan,  sedangkan penelitian 

selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

3. Agbozo (2016) 

Penelitian ini berjudul  “The Effect of Work Environment on Job Satisfaction: 

Evidence from the Banking Sector in Ghana” Penelitian ini meneliti pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kepuasan kerja  dengan sorotan pada bank pedagang di Ghana. Di antara 

tujuan lain, kertas ditetapkan untuk memastikan dampak lingkungan fisik dan mental pada 

kinerja karyawan, untuk mengetahui tingkat kepuasan keseluruhan karyawan di bank dan 

mempelajari apakah lingkungan kerja fisik, sosial dan psikologis mempengaruhi kepuasan 

kerja. teknik sampling stratified diadopsi untuk memilih sampel untuk penelitian sebanyak 
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105 responden. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian sementara Paket 

Statistik untuk Ilmu Sosial (SPSS) digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan 

dari studi lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar staf di bank 

puas dengan lingkungan kerja mereka terutama suasana fisik. Maka ini menyimpulkan 

bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Temuan dari makalah ini menekankan perlunya manajemen untuk meningkatkan 

lingkungan kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Adanya persamaan 

penelitian ini dengan penelitian selanjutnya persamaan variabel lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada 

objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang berada di perbankan, Ghana , 

sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

4. Ghulam (2015) 

Penelitian ini berjudul “Impact of Work Environment on Teachers’ Job 

Satisfaction A Case Study of Private Business Universities of Pakistan” Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah untuk memeriksa hubungan antara lingkungan kerja dan kepuasan 

kerja guru di universitas bisnis swasta di Karachi, Pakistan. Faktor-faktor yang termasuk 

dalam lingkungan kerja,kebebasan guru, keterlibatan guru, kebijakan manajemen, 

hubungan dan atsan rekan kerja - hubungan karyawan yang digunakan sebagai variabel 

independen dan kepuasan kerja guru digunakan sebagai tanggungan variabel. Terstruktur 

5 poin kuesioner skala likert digunakan untuk mengumpulkan data dari 105 responden.  

Data dianalisis melalui SPSS 17 dengan menggunakan alat statistik seperti statistik 

deskriptif, korelasi Person dan regresi linier sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa di 

sini adalah hubungan positif antara semua faktor lingkungan kerja dan kepuasan kerja 
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pada guru. Riset juga menemukan bahwa hubungan antara atasan dan karyawan adalah 

faktor paling penting dari lingkungan kerja di universitas swasta bisnis di Pakistan. 

Persamaan variabel lingkungan kerja dan kepuasan kerja. Sedangkan perbedaan dalam 

penelitian yang akan dilakukan terletak pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di 

lembaga auditor yang berada di universitas swasta Karachi, pakistan, sedangkan penelitian 

selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

5. Pawirosumarto (2016) 

Penelitian ini berjudul” The effect of work environment, leadership style, and 

organizational culture towards job satisfaction and its implication towards employee 

performance in Parador Hotels and Resorts, Indonesia” Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja dan implikasinya terhadap kinerja karyawan. Populasi penelitian 

adalah seluruh 642 karyawan Parador Hotels and Resorts, Indonesia. Jumlah sampel 

ditentukan dengan rumus Slovin, dan pertimbangan sampel Structural Equation Modeling 

(SEM) adalah sama dengan 200 karyawan. Sebanyak 179 kuesioner dikembalikan dan 

dikirim untuk analisis. Sampel stratifional proporsional digunakan untuk teknik sampling, 

dan elemen sampel ditentukan dengan metode sampling kebetulan. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan SEM-Partial Least Square 

dengan Paket Statistik IBM untuk Ilmu Sosial (IBMSPSS) Statistics22.0software and 

WarpPLS3.0program. Hasilnya menunjukkan bahwa lingkungan kerja, gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Kerja, tetapi hanya gaya kepemimpinan yang positif dan signifikan. 

Berpengaruh pada kinerja karyawan. Kepuasan kerja tidak memberikan efek yang 
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signifikan dan positif kinerja karyawan dan bukan variabel mediasi. Persamaan variabel 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang 

berada di resort dan perhotelan, Indonesia, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti 

di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

 

2.1.4 Penelitian pengaruh Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

1. Hoboubi (2016) 

Penelitian ini berjudul “The Impact of Job stress on job satisfaction on workforce 

productivity in Iranian petro chemical industry” Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

apakah ada hubungan stres kerja, kepuasan kerja dan workforce productivity , dan untuk 

menguji tersebut melakukan metode memilih 125 karyawan secara acak dan data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner demografi, osipow occupational stress 

questionnaire  untuk menyelidiki tingkat stres kerja . job descriptive index untuk menguji 

kepuasan kerja, kuesioner hersey dan goldsmith untuk menyelidiki produktivitas dalam 

populasi penelitian. Hasil penelitian tingkat stres kerja yang dirasakan karyawan dan 

kepuasan kerja masing-masing sedang-tinggi dan produktivitas mereka dievaluasi sebagai 

moderat. Meskipun hubungan antara stres kerja dan indeks produktivitas tidak signifikan 

secara statistik. korelasi positif antara kepuasan kerja dan indeks produktivitas secara 

statistik signifikan. Pemodelan regresi menunjukkan bahwa produktivitas secara signifikan 

terkait dengan jadwal shift, dimensi kedua dan ketiga stres (ketidakcukupan peran dan 

ambiguitas peran), dan dimensi kedua kepuasan kerja (pengawasan). Persamaan variabel 

stres kerja dan kepuasan kerja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan 
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terletak pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang berada di  

industri kimia petro, Iran , sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit 

Budi Kemuliaan, Batam 

2. DR Iqbal (2012) 

Penelitian berjudul “Impact of Job Stress on Job Satisfaction among Air Traffic 

Controllers of Civil Aviation Authority: An Empirical Study from Pakistan” Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak stres kerja pada karyawan kerja dan juga 

untuk mencari tahu penyebab stres kerja, yang berkontribusi untuk menciptakan stres yang 

pada akhirnya berdampak negatif terhadap kepuasan kerja. Desain pendekatan Penelitian 

ini melakukan pengumpulan data melalui survei kuesioner yang dilakukan dari sampel 

yang dipilih Pengendali Lalu Lintas Udara Pakistan Otoritas Penerbangan Sebanyak 134 

kuesioner dibagikan di antara sampel yang dipilih menggunakan teknik sampling klaster 

122 responden mengembalikan kuesioner, yang digunakan untuk tujuan analisis temuan 

hasil studi saat ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara stres kerja dan 

kepuasan kerja mereka pengendali lalu lintas udara yang memiliki tingkat stres kerja yang 

tinggi dan memiliki kepuasan kerja yang rendah. Persamaan variabel stres kerja dan 

kepuasan kerja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada  

objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang berada di otoritas 

penerbangan , Pakistan, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit 

Budi Kemuliaan, Batam 

3. Rehman (2012) 

Penelitian ini berjudul “The Impact of Job Stress on Employee Job Satisfaction:                                         

A Study on Private Colleges of Pakistan” penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak 
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stres kerja pada kepuasan kerja terhadap karyawan. Sampel 150 karyawan dari perguruan 

tinggi swasta Pakistan digunakan untuk analisis ini. stres kerja telah diukur oleh beban 

kerja dan lingkungan fisik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa beban kerja stres, 

lingkungan fisik berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian 

ini bertentangan dengan stres yang secara positif terkait dengan kepuasan kerja karyawan 

yang tidak mendukung studi Caplan (1991) dan Keller (1975) dan Mansoor & sabtain 

(2011) tentang stres. Penelitian ini memperkuat pentingnya kepuasan kerja karyawan yang 

penting bagi perusahaan yang sukses di era modern saat ini. Hasil menemukan hubungan 

positif antara workload dan kepuasan kerja dan ada hubungan positif antara lingkungan 

fisik dan kepuasan kerja. Dalam kasus pertama hipotesis nol ditolak karena ada kemiskinan 

di Punjab dan di perguruan tinggi swasta karyawan menuntut kerja ekstra dan mereka ingin 

meningkatkan gaji. Jadi sudut pandang kita tentang kondisi ekonomi negara orang paling 

penting dalam penentuan kepuasan itulah mengapa di negara berkembang hasil kepuasan 

menunjukkan hubungan positif dengan stres. Persamaan variabel stres kerja dan kepuasan 

kerja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada  objek 

penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang berada di perguruan tinggi, Pakistan, 

sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

4. Agarwal (2018) 

Penelitian ini berjudul “Evaluating the relationship between job stress and job 

satisfaction among female hospital nurses in Babol : An application of structural equation 

modeling” Penelitian ini dirancang untuk menyelidiki kepuasan kerja dan hubungannya 

dengan stres kerja yang dirasakan antara perawat rumah sakit di Babol County, Iran. Metode 

: Penelitian cross-sectional ini dilakukan pada 406 perawat wanita di 6 rumah sakit Babol. 
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Responden menyelesaikan Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), alat indikator 

kesehatan dan keselamatan eksekutif (HSE) dan kuesioner demografi. Analisis deskriptif, 

analisis dan pemodelan persamaan struktural (SEM) dilakukan dengan menerapkan SPSS v. 

22 dan AMOS v. 22. Hasil : Indeks Fit Ber-Norma (NFI), Non-normed Fit Index (NNFI), 

Indeks Kemiringan Tambahan (IFI) dan Comparative Fit Index (CFI) lebih besar dari 0,9. 

Juga goodness of fit index (GFI = 0,99) dan indeks goodness of fit (AGFI) yang disesuaikan 

lebih besar dari 0,8, dan root mean square error of approximation (RMSEA) adalah 0,04, 

Model ini ditemukan dengan kecocokan yang tepat. R-squared adalah 0,42 utuk kepuasan 

kerja, dan semua dimensinya terkait dengan stres kerja. Dimensi stres kerja menjelaskan 

42% perubahan dalam varians kepuasan kerja. Ada hubungan yang signifikan antara 

dimensi stres kerja  seperti permintaan (β = 0,173, CI = 0,095 - 0,365, P ≤ 0,001), kontrol (β 

= 0,135, CI = 0,062 - 0,404, P = 0,008), hubungan (β = -0.208, CI = -0.637– -0.209; P ≤ 

0.001) dan perubahan (β = 0.247, CI = 0.360 - 1.026, P ≤ 0.001) dengan kepuasan kerja. 

Persamaan variabel stres kerja dan kepuasan kerja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian 

yang akan dilakukan terletak pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor 

yang berada di rumah sakit, Baboi, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di 

Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

5. Dr Ahari (2013) 

Penelitian ini berjudul “Studying the Relation of Job stress with Job satisfaction and 

Organizational Productivity among the Telecommunications Employees in Lorestan 

Province” penelitian ini dilakukan untuk mempelajari hubungan stres kerja dengan 

kepuasan kerja dan produktivitas organisasi antara karyawan telekomunikasi di provinsi 

Lorestan. Dilakukan dengan metode kuesioner terhadap seluruh populasi. Temuan-temuan 
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penelitian menunjukkan ada hubungan langsung antara stres kerja dan produktivitas 

organisasi, kepuasaan kerja dan produktivitas organisasi dan stres kerja dan kepuasan kerja. 

Persamaan variabel stres kerja dan kepuasan kerja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian 

yang akan dilakukan terletak pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor 

yang berada di PT telekomunikasi provinsi lorestan, sedangkan penelitian selanjutnya akan 

meneliti di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

 

2.1.5 Penelitian pengaruh Kepuasan Kerja terhadap  Komitmen Organisasi 

 1.  De gieter (2011) 

Penelitian ini berjudul “Revisiting the impact of job satisfaction and organizational 

commitment on nurse turnover intention : An individual differences analysis” penelitian ini 

adalah fokus eksklusifnya pada menjelaskan perilaku peralihan dari "rata-rata perawat", 

dengan demikian mengabaikan perbedaan individu antara perawat dan kelompok perawat. 

Memeriksa perbedaan individu dalam hubungan antara dua omset penting anteseden 

kepuasan kerja, komitmen organisasi dan niat pergantian perawat. Metode survei 

digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, yang dianalisis melalui regresi linier 

berganda standar, model regresi campuran dan t-tes. Dalam sampel total perawat rumah 

sakit, baik kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara signifikan memprediksi niat 

pergantian perawat. Namun, analisis perbedaan individu berikutnya mengungkapkan 

adanya dua sub kelompok perawat. Dalam kepuasan terfokus sedangkan dalam kepuasan 

dan komitmen kelompok terfokus baik kepuasan kerja dan komitmen organisasi terkait 

dengan intensi turnover. Selanjutnya, perawat dalam kelompok terakhir menunjukkan 

intensi turnover yang lebih kuat, secara signifikan lebih muda dan memiliki masa kerja 
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kurang dan tenurial organisasi daripada perawat dalam kelompok yang berfokus pada 

kepuasan. Persamaan variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Sedangkan 

perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yang 

berbeda yaitu di rumah sakit, Belgia, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di 

Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

2. Srivastava (2013) 

Penelitian ini berjudul “Job Satisfaction and Organizational Commitment Relationship: 

Effect of Personality Variables” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi 

hubungan antara stres kerja dan komitmen organisasi efek moderasi dan untuk menyelidiki 

dari Trust dan Locus of Control pada hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi. Studi ini dilakukan pada 247 manajer tingkat menengah yang tergabung dalam 

organisasi sektor swasta. Empat instrumen yang divalidasi digunakan dalam penelitian ini. 

Alat statistik seperti Statistik Deskriptif, Analisis Faktor, Pearson Product Moment 

Correlation dan Hierarchical Regression Analysis digunakan untuk menganalisis data. Studi 

ini menemukan bahwa kepuasan kerja berhubungan positif dengan komitmen organiasasi 

dan kepercayaan dan Locus of Control moderat kepuasan kerja dan hubungan komitmen 

organisasi. Temuan penelitian ini dapat membantu administrator dan pembuat kebijakan 

untuk memahami efektivitas manajerial dari perspektif sifat-sifat pribadi. Upaya dapat 

dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi manajer terhadap diri mereka sendiri dan peran 

mereka. Upaya akademik masa depan mungkin menggunakan penelitian ini sebagai batu 

loncatan untuk penelitian eksplorasi dan konfirmasi lebih lanjut menuju pemahaman yang 

lebih lengkap tentang pertimbangan kepuasan pada khususnya. Persamaan variabel stres 

kerja dan komitmen organisasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan 
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terletak pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga auditor yang berada di pabrik 

gula Maharashtra, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi 

Kemuliaan, Batam 

 

3. Iqbal (2011) 

Penelitian ini berjudul “Impact of Job Satisfaction and Job Control on 

Organizational Commitment : A Case Study of Air Traffic Controllers of Pakistan Civil 

Aviation Authority” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak kepuasan 

kerja dan kontrol pekerjaan pada komitmen organisasi dalam pengontrol lalu lintas udara 

dari Otoritas Penerbangan Sipil (CAA). Studi ini terutama didasarkan pada penelaahan 

literatur yang ada dan pengumpulan data melalui survei kuesioner yang diadopsi, yang 

dilakukan dari sampel terpilih Pengontrol Lalu Lintas Udara CAA. Total 134 kuesioner 

dibagikan di antara sampel menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. 

Seratus dua puluh dua (122) responden mengembalikan kuesioner, yang digunakan untuk 

tujuan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dampak positif dari kepuasan kerja 

dan kontrol pekerjaan terhadap komitmen organisasi. Pengontrol lalu lintas udara yang 

memiliki tingkat kepuasan kerja dan kontrol pekerjaan yang tinggi memiliki komitmen 

organisasi tingkat tinggi. Makalah penelitian ini didasarkan pada kasus spesifik Pengontrol 

Lalu Lintas Udara. Jadi hasilnya berlaku untuk Pengawas Lalu Lintas Udara CAA. 

Metodologi kuantitatif digunakan untuk menyelidiki masalah. Penelitian masa depan dapat 

menyelidiki masalah dengan menggunakan campuran metodologi penelitian kuantitatif dan 

kualitatif. Implikasi praktis dari makalah ini termasuk implementasi hasil yang diberikan 

oleh peneliti untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan kontrol pekerjaan dan 
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meningkatkan tingkat kepuasan kerja. Persamaan variabel kepuasan kerja  dan Komitmen 

Organisasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada  objek 

penelitian yang berbeda yaitu di Pengawas Lalu Lintas Udara Penerbangan Sipil, Pakistan, 

sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

4. Mosadeghrad (2013) 

Penelitian ini berjudul “Leadership, Job Satisfaction and Organizational 

Commitment in Healthcare Sector: Proposing and Testing a Model” Studi ini menjelaskan 

lebih lanjut hubungan antara perilaku kepemimpinan manajer dan dua sikap yang 

berhubungan dengan kepuasan kerja dan organisasi di rumah sakit umum di Iran. 

Pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini dan hubungan mereka dapat menunjukkan 

strategi yang lebih baik untuk merekrut, mempromosikan, dan melatih manajer dan 

karyawan rumah sakit di masa mendatang, khususnya di Iran, tetapi mungkin di masyarakat 

lain juga. Metode yang di gunaka penelitian ini cross-sectional kuesioner yang 

didistribusikan sendiri di antara 814 karyawan rumah sakit dan manajer melalui stratified 

random sampling. Hasil dan diskusi: Gaya kepemimpinan yang dominan dari manajer 

rumah sakit adalah gaya partisipatif. Karyawan rumah sakit cukup puas dengan pekerjaan 

mereka dan berkomitmen untuk organisasi mereka. Gaji, tunjangan, promosi, penghargaan 

kontingen, hubungan interpersonal dan kondisi kerja adalah prediktor terbaik dari kepuasan 

kerja di antara karyawan rumah sakit. kepemimpinan, kepuasan kerja dan komitmen saling 

terkait erat. Perilaku kepemimpinan manajer menjelaskan 28% dan 20% dari variasi dalam 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi masing-masing. Persamaan variabel kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan 
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terletak pada objek penelitian yang berbeda yaitu di rumah sakit umum, Iran, sedangkan 

penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

5. Dr. Tehseen Shah (2015) 

Penelitian ini berjudul “Impact of Job Satisfaction on Organizational Commitment in IT 

Sector Employees of Pakistan” Sumber Daya Manusia merupakan peran penting untuk 

organisasi, yang membuatnya menjadi aset bagi organisasi. Organisasi harus tertarik dengan 

retensi karyawan. Kebutuhan organisasi ini membuat kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi sebagai konsep yang lebih tertarik untuk menilai perilaku karyawan yang penting 

bagi organisasi. kepuasan kerja dan komitmen organisasi adalah konsep penting yang 

menentukan sikap karyawan di tempat kerja. Ini adalah hasil positif yang membantu 

organisasi memanen manfaatnya dalam hal kinerja dan produktivitas organisasi. Terlepas 

dari kinerja dan produktivitas organisasi, keinginan berpindah juga menjadi perhatian utama 

organisasi. Sikap-sikap penting karyawan di tempat kerja ini menentukan niat mereka untuk 

tetap berada di dalam organisasi. Populasi untuk penelitian ini adalah para profesional yang 

bekerja di Industri TI Pakistan. Sistematic Random Sampling digunakan untuk 

mengidentifikasi sampel penelitian. Penelitian ini melaporkan dampak kepuasan kerja pada 

komitmen organisasi di IT profesional Pakistan. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada 

hubungan positif antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi pada karyawan industri TI, 

yang memperkuat dampak dari satu hasil sikap karyawan pada yang lain dalam arah yang 

sama, yaitu, peningkatan kepuasan kerja meningkatkan komitmen organisasi. Survei 

dilakukan melalui kuesioner, yang dikembangkan dari berbagai studi. Kuesioner 

diapungkan melalui kunjungan pribadi dan email. Kunjungan pribadi dilakukan untuk 

meningkatkan tingkat respons profesional TI. Analisis reliabilitas dilakukan bersama 
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dengan korelasi, dan analisis regresi dalam edisi SPSS-17. Persamaan variabel kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada  objek penelitian yang berbeda yaitu di industry IT, Pakistan , sedangkan 

penelitian selanjutnya akan meneliti di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti dan judul Variabel Hasil 

1 Dr. Salunke (2015) 

Work Environment and Its Effect On 

Job Satisfaction In Cooperative 

Sugar Factories In Maharasta, India. 

-Work environment 

 NITISEMITO 

(2006) 

Job satisfaction 

Rothmans and 

Coetzer (2002) 

Terdapat pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kepuasan kerja 

secara signifikan. 

2 Raziq  (2014) 

Impact of Working Environment on 

Job Satisfaction 

Work environment . 

NITISEMITO 

(2006) 

Job satisfaction 

Vroom (1964) 

 Terdapat pengaruh positif 

antara lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja karyawan. 

3 Agbozo (2016) 

 “The Effect of Work Environment on 

Job Satisfaction: 

Work environment 

ALEX S. 

NITISEMITO 

(2006)) 

Job satisfaction 

Smits, S. J. (1972). 

 

Lingkungan kerja 

mempengaruhi kepuasan kerja 

secara positif 

4 Ghulam (2015) 

 “Impact of Work Environment on 

Teachers’ Job Satisfaction A Case 

Study of Private Business 

Universities of Pakistan 

Work environment 

ALEX S. 

NITISEMITO 

(2006)Job 

satisfaction 

(Crossman & Abou-

Zaki, 2003) 

 Terdapat pengaruh positif 

yang kuat antara lingkungan 

kerja terhadap kepuasan kerja 

5 Pawirosumarto (2016) 

“The effect of work environment, 

leadership style, and organizational 

culture towards job satisfaction and 

its implication towards employee 

performance in Parador Hotels and 

Resorts, Indonesia 

Work environment 

(Tyssen, 2005, p. 58). 

Job satisfaction 

Kreitner and Kinicki 

(2008), 

Organization culture 

(Marta and 

Suharnomo, 2011) 

Lingkungan kerja 

mempengaruhi kepuasan kerja 

yang psoitif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja di 

hotel dan resort 
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Employee 

performance 

Robbins (2003) 

6 Hoboubi (2016) 

 “The Impact of Job stress on job 

satisfaction on workforce 

productivity in Iranian petro 

chemical industry” 

Job stress 

(milosevij, 2009) 

Stres kerja 

( bariball, 2005) 

 Terdapat pengaruh antara stres 

kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

7 DR Muhammad iqbal (2012) 

Penelitian berjudul “Impact of Job 

Stress on Job Satisfaction among Air 

Traffic Controllers of Civil Aviation 

Authority: An Empirical Study from 

Pakistan” 

Stres kerja 

(Stamatios et al., 

2003) 

Kepuasan kerja 

(Schneider et al, 

2003) 

Terdapat pengaruh negatif 

antara stres kerja terhadap 

kepuasan kerja. 

8 Rehman (2012) 

Penelitian ini berjudul “The Impact 

of Job Stress on Employee Job 

Satisfaction:                                         

A Study on Private Colleges of 

Pakistan” 

.  

Stres kerja 

(Chan et al., 2000) 

Kepuasan kerja 

(Coleman, 1976) 

Terdapat pengaruh negatif 

antara stres kerja terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 

9 Agarwal (2018) 

Penelitian ini berjudul “Evaluating 

the relationship between job stress 

and job satisfaction among female  

hospital nurses in Babol: An 

application of structural equation 

modeling” 

Stres kerja 

(Wang, Zheng, Hu, & 

Zheng, 2014) 

Kepuasan kerja 

(Sager J. , 1990) 

 Terdapat pengaruh antara stres 

kerja terhadap kepuasan kerja 

10 Dr.Ahari (2013) 

Penelitian ini berjudul” Studying the 

Relation of Job stress with Job 

satisfaction and Organizational 

Productivity among the 

Telecommunications Employees in 

Lorestan Province” 

Stres kerja 

(Dadvar, 2006) 

Kepuasan kerja 

(Halcous, 2010) 

Terdapat pengaruh positif 

antara stres kerja terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 

11 Pitaloka (2014) 

Penelitian ini berjudul “THE 

AFFECT OF WORK 

ENVIRONMENT, JOB 

SATISFACTION, 

ORGANIZATION COMMITMENT 

ON OCB OF INTERNAL 

AUDITORS” 

Lingkungan kerja 

(Mehboob and Bhutto 

2012) 

Kepuasan Kerja 

(malik et al, 2010) 

Organisasi Komitmen 

(Allameh, 2001) 

Lingkungan kerja 

mempengaruhi komitmen 

organisasi  secara signifikan 



33 
 

12 Adebara ( 2016) 

Penelitian in berjudul “Work 

Environment and Organizational 

Commitment of Staff in Academic 

Libraries in Lagos State, Nigeria” 

Lingkungan kerja 

(Smith, 2011). 

Organisasi Komitmen 

(Moos, 1994) 

Terdapat pengaruhi secara 

positif  antara lingkungan kerja 

terhadap komitmen organisasi. 

13 Rohail (2017) 

Penelitian ini berjudul “Effects of 

Work Environment and Engagement 

on Nurses Organizational 

Commitment in Public Hospitals 

Lahore, Pakistan” 

Lingkungan kerja 

(Butt, H. S, 2012) 

Organisasi Komitmen 

(Paris, 2011) 

Terdapat pengaruhi secara 

positif  antara lingkungan kerja 

terhadap komitmen organisasi 

perawat. 

14 Rizwan qaisher Danish (2013) 

Penelitian ini berjudul “Effect of 

Perceived Organizational Support 

and Work Environment on 

Organizational Commitment; 

Mediating Role of Self-Monitoring” 

Lingkungan kerja 

(Mowday, 1974) 

Organisasi Komitmen 

(Allen, N. J, 1990) 

Terdapat pengaruh secara 

positif  antara lingkungan kerja 

terhadap komitmen organisasi 

15  Hanaysha (2016) 

Penelitian ini berjudul “Testing the 

Effects of Employee Engagement, 

Work Environment, and 

Organizational Learning on 

Organizational Commitment “ 

Lingkungan kerja 

(Aneela, 2012) 

Organisasi Komitmen 

(Allen & Meyer, 

1990) 

Lingkungan kerja 

mempengaruhi komitmen 

organisasi secara positif. 

16  Masihabadi (2015) 

Penelitian ini berjudul “Effects of 

stress on auditors' organizational 

commitment, job satisfaction, and 

job performance” 

Komitmen organisasi 

Colquitt, LePine, and 

Wesson (2009) 

Kepuasan kerja 

(Meyer, Stanley, 

Herscovitch, & 

Topolnytsky, 2002) 

Stres kerja 

(Kathleen, 2008) 

Stres kerja mempengaruhi 

negatif komitmen organisasi 

17  Bhatti (2016) 

Penelitian ini berjudul “Relationship 

between job stress and organizational 

commitment: An empirical study of 

banking sector” 

Stres Kerja 

Jamal (1990) 

Organisasi Komitmen 

(Allen and Meyer, 

2000) 

Stres kerja mempengaruhi 

komitmen organisasi secara 

negatif dan signifikan 

18  Michael (2009) 

Penelitian ini berjudul “Job stress 

and organizational commitment 

among mentoring coordinators” 

Stres Kerja 

(Keinan, 1997) 

Organisasi Komitmen 

(Morrow, 1993) 

Stres kerja mempengaruhi 

komitmen organisasi secara 

negatif dan signifikan 
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19 Senem  (2013) 

Penelitian ini berjudul” The relation 

between work-family conflict, job 

stress,       organizational 

commitment and job performance: A 

study on turkish primary teachers” 

Stres Kerja 

(Pleck et al., 1980; 

30) 

Organisasi Komitmen 

(Marchiori & 

Henkin, 2004; 353). 

Stres kerja memiliki pengaruh 

negatif yang rendah terhadap 

komitmen organisasi 

20 Alipour ( 2015) 

Penelitian ini berjudul” Examining 

the Relationship between Job Stress 

and Organizational Commitment 

among Nurses of Hospitals” 

Stres Kerja 

(Azadmarzabadi E, 

2008) 

Organisasi Komitmen 

Golparvar M, 2006) 

Terdadapat pengaruh 

signifikan antara stres kerja 

terhadap komitmen organisasi 

21  De gieter (2011) 

Penelitian ini berjudul “Revisiting 

the impact of job satisfaction and 

organizational commitment on nurse 

turnover intention: An individual 

differences analysis” 

Kepuasan kerja 

(Chen et al, 2008) 

Organisasi Komitmen 

(Ingersoll, 2002) 

Terdapat pengaruh positif  

antara kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi 

22 Srivastava (2013) 

Penelitian ini berjudul “Job 

Satisfaction and Organizational 

Commitment Relationship: Effect of 

Personality Variables” 

Kepuasan kerja 

(Lok P, Crawford J., 

2003) 

Organisasi Komitmen 

(Meyer and 

colleagues,2002) 

 Terdapat pengaruh yang kuat 

antara kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi 

23 Iqbal (2011) 

  Penelitian ini berjudul 

“Impact of Job Satisfaction and Job 

Control on Organizational 

Commitment: A Case Study of Air 

Traffic Controllers of Pakistan Civil 

Aviation Authority” 

Kepuasan kerja 

(Locke, 1976) 

Organisasi Komitmen 

Marilyn (2003) 

Terdapat pengaruh  positif dari 

Kepuasan Kerja dan kontrol 

pekerjaan terhadap Komitmen 

Organisasi. 

24 Deghrad (2013) 

Penelitian ini berjudul “Leadership, 

Job Satisfaction and Organizational 

Commitment in Healthcare Sector: 

Proposing and Testing a Model” 

Organisasi Komitmen 

(Meyer et al. 1991) 

Kepuasan kerja 

(Specter 1997) 

Terdapat pengaruh kepuasan 

kerja terhadap komitmen 

organisasi. 
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25 Dr. Faisal Tehseen Shah (2015) 

Penelitian ini berjudul “Impact of 

Job Satisfaction on Organizational 

Commitment in IT Sector Employees 

of Pakistan” 

Kepuasan kerja 

(Smith et al, 1969) 

Organisasi Komitmen 

(Mowday et al , 

1982) 

Terdapat penagruh positif 

terhadap kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi. 

Tabel 2.1 menunjukkan hasil dari penelitian – penelitian sebelumnya yang  menyebutkan 

bahwa lingkungan kerja dan stres kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja, dan 

komitmen organisasi dapat memediasi hubungan antar variabel. Berdasarkan penelitian-

penelitian tersebut, peneliti ingin menginvestigasi pengaruh stres kerja dan lingkungan kerja 

terhadap komitmen organisasi melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Penelitian ini 

berbeda dari penelitian – penelitian sebelumnya karena menggabungkan 4 variabel yaitu 

lingkungan kerja, Stres Kerja, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi dalam satu penelitian. 
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Tabel 2.2 Rangkuman penelitian terdahulu berdasarkan teori 

Variabel Jurnal Teori Indicator Teori yang digunakan 

pada penelitian ini 

Lingkungan 

kerja 

Dr. Ganesh Salunke 

(2015) 

Abdul Raziq  (2014) 

George Kafui 

Agbozo (2016) 

Ghulam 

Muhammad (2015) 

ALEX S. 

NITISEMITO 

(2006) 

1. Lingkungan kerja fisik 

2. Lingkungan kerja non 

fisik 

Dalam penelitian ini 

menggunakan teori 

ALEX S. NITISEMITO 

(2006), karena teori ini 

dianggap dapat 

mewakili dari 

keseluruhan teori- teori 

yang ada serta yang 

paling sering digunakan 

dalam penelitian 

sebelumnya. Dengan 

indicator lingkungan 

kerja 

yang meliputi :  

1. Lingkungan kerja 

fisik 

2. Lingkungan kerja 

non fisik 

Endang pitaloka 

(2014) 

Mayowa-Adebara ( 

2016) 

Rhapael rohail 

(2017) 

Stephen P. 

Robbins (2001) 

1. Hub karyawan 

2. Tingkat kebisingan 

lingkungan kerja 

3. Peraturan kerja 

penerangan 

Rizwan qaisher 

Danish (2013) 

Schultz & 

Schultz (2006 

1. Jaminan terhadap 

keamanan menimbulkan 

ketenangan. 

2. Tata ruang 

3. Kebersihan lingkungan 

kerja 

 

 

Stres kerja 

Naser hoboubi 

(2016) 

DR Muhammad 

iqbal (2012) 

Muttie ur Rehman 

(2012) 

Richa N Agarwal 

(2018) 

Cartwright dan 

Cooper (1998) 

1. Faktor pekerjaan 

2. Faktor individu 

3. Faktor Organisasi 

 

Dalam penelitian ini 

menggunakan teori 

Cartwright dan Cooper 

(1998), karena teori ini 

dianggap dapat 

mewakili dari 

keseluruhan teori- teori 

yang ada serta yang 

paling sering digunakan 

dalam penelitian 

sebelumnya. Dengan 

indikator stres kerja 

yang meliputi : 

 1. Faktor pekerjaan  

2. Faktor individu  

3. Faktor organisasi 

Dr. Mehdi Babaei 

Ahari (2013) 

Abolghasem 

Masihabadi (2015) 

Misbah Hayat Bhatti 

(2016) 

Behr et., al 

(2001) 

1. Kurangnya sumber daya 

2. Kelebihan beban kerja 

3. Kurangnya harmonisasi 

dengan rekan kerja 

4. Stres kerja yang terkait 

faktor faktor lain 

Orly Michael (2009) Parker & 

Decotiis (1983) 

1. Perasaan dibawah tekanan 

yang berkaitan dengan 

waktu 

2. Perasaan yang 

berhubungan dengan 

pekerjaan 

 

 



37 
 

 

 

Tabel 2.2 menjelaskan teori – teori yang dipakai dalam penelitian sebelumnya pada 

variabel lingkungan  kerja, stres kerja, kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Oleh karena 

itu, sumbangan penelitian yang akan diberikan oleh peneliti selanjutnya yaitu menguji kembali 

hubungan variabel-variabel tersebut dengan meletakkan variabel lingkungan kerja dan stres 

Kepuasan 

kerja 

Dr. Ganesh Salunke 

(2015) 

Abdul Raziq  (2014) 

(Mobley et al, 

1998) 

1. Isi pekerjaan 

2. Supervisi 

3. Rekan kerja 

Dalam penelitian ini 

menggunakan teori 

Smith et al. (1969) , 

karena teori ini sering 

digunakan dalam 

penelitian dan dianggap 

dapat mewakili dari 

keseluruhan teori- teori 

yang ada sebelumnya. 

Dengan indicator 

kepuasan kerja yang 

meliputi : 

1. Gaji 

2. Promosi 

3. Hubungan dengan 

supervisi 

George Kafui 

Agbozo (2016) 

Ghulam Muhammad 

(2015) 

Suharno 

Pawirosumarto 

(2016) 

Naser hoboubi 

(2016) 

DR. Muhammad 

iqbal (2012) 

Smith et., al 

(1969) 

1. Gaji 

2. Promosi 

3. Hubungan dengan 

supervisi 

Muttie ur Rehman 

(2012) 

(Meyer et., al, 

2002) 

1. Discrepancy Theory 

2. Equity Theory 

3. Two factor theory 

 

Komitmen 

organisasi 

Orly Michael (2009) 

Misbah Hayat Bhatti 

(2016) 

Mowday et., al 

(1979) 

1. Komitmen organisasi 

afektif  

2. Komitmen organisasi 

kelanjutan  

3. Komitmen kerja 

Dalam penelitian ini 

menggunakan teori 

Meyer dan Allen (1997) 

yang juga memiliki 

kesamaan dengan teori 

dari Meyer, Allen dan 

Smith (1993) dan 

Mowday et al (1979). 

Dengan indicator 

komitmen organisasi 

yang meliputi : 

1. Komitmen afektif 

2. Komitmen 

continuance 

3. Komitmen normatif 

Sarah de gieter 

(2011) 

Farhad alipour 

( 2015) 

Senem NART 

(2013) 

De witte et., al 

(2010) 

1. Keyakinan terhadap nilai- 

nilai dan tujuan organisasi  

2. Keinginan untuk 

memberikan 

kemampuannya untuk 

kepentingan organisasi 

3. Keinginan untuk tetap 

berada di organisasi 

Dr. Faisal Tehseen 

Shah (2015) 

Ali Mohammad 

Mosadeghrad (2013) 

Muhhamad iqbal 

(2011) 

Shalini Srivastava 

(2013) 

Allen & Meyer 

(1991) 

1.  Komitmen Afektif  

2.  Komitmen Normatif 

3. Komitmen continuence 
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kerja sebagai variabel independen yang mempengaruhi Komitmen organisasi sebagai variabel 

dependen dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening yang akan dilakukan pada Perawat 

tetap Rumah sakit budi kemuliaan, Kota Batam, Kepulauan riau . Untuk membuktikan teori 

yang sudah ada dan hipotesis yang ditentukan dalam penelitian ini. Adapun pada penelitian 

selanjutnya teori yang digunakan pada setiap variabel yaitu pada Lingkungan kerja 

menggunakan teori Nitisemito (2006) Stres kerja menggunakan Cartwright dan Cooper (1998), 

Kepuasan kerja menggunakan teori  Smith et., al. (1969) dan komitmen organisasi 

menggunakan teori Meyer dan Allen (1991). Alasan pemilihan teori – teori tersebut adalah 

dikarenakan banyaknya penelitian yang menggunakan teori tersebut dan sudah terbukti 

hasilnya. Selain itu, teori – teori tersebut juga dianggap paling relevan untuk di gunakan pada 

objek penelitian selanjutnya. 

2.2. Landasan teori 

2.2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Hal yang paling penting dan utama yang perlu diperhatikan didalam suatu organisasi 

yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang tentunya akan menempati suatu posisi strategis 

dalam organisasi. Sejalan dengan pendapat Amstrong (dalam Alwi, 2001), yang 

menyatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) diartikan tentang 

bagaimana orang-orang yang ada didalam organisasi dikelola dengan cara terbaik dan 

seefisien mungkin untuk kepentingan suatu organisasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya 

SDM didalam suatu organisasi dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan efektif dan 

efisien, guna mendukung dan mencapai tujuan suatu organisasi. 

Dessler (2004), mengungkapkan arti sederhana dari Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) adalah kegiatan yang didalamnya terdapat sebuah proses mulai dari memperoleh, 
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melatih, menilai, memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan serikat 

pekerja mereka, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, serta yang berhubungan 

dengan masalah keadilan. Lebih lanjut (Noe 2017), juga menjelaskan bahwa ada beberapa 

praktik didalam manajemen sumber daya manusia (MSDM), seperti merekrut karayawan, 

memilih karyawan, melakukan desain terhadap pekerjaan, memberikan kompensasi, 

pengembangan tenaga kerja, serta membuat hubungan yang baik kepada karyawan dalam 

organisasi. 

Sedangkan, menurut (Amstrong 1998), manajemen sumber daya manusia (MSDM), 

adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap manjemen manusia, dengan 

berlandaskan tiga prinsip dasar utama. Pertama, sumber daya manusia merupakan harta dan 

aset yang paling berharga yang dimiliki oleh organisasi, dan yang menjadi kunci 

keberhasilan suatu organisasi adalah manajemen yang efektif. Kedua, keberhasilan yang 

sangat mungkin untuk dicapai apabila kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 

manusia didalam organisasi tersebut mempunyai hubungan satu sama lain, sehingga 

mampu memberikan sumbangan dalam pencapaian tujuan organisasi dan melakukan 

perencanaan strategis. Ketiga, nilai dan budaya yang ada didalam perusahaan tersebut 

tentunya harus saling berhubungan, dan memberikan pengaruh yang besar untuk hasil 

pencapain yang terbaik. Dengan definisi yang telah diterangkan menggunakan beberapa 

teori, intinya adalah akan diperlukan waktu yang cukup panjang untuk memahami MSDM, 

itu karena adanya gabungan dari beberapa teori disiplin ilmu lain dengan MSDM. 

Pernyataan ini didukung oleh pendapat Alwi (2001), mengungkapkan bahwa hakekatnya 

guna mempelajari dan memahami tentang MSDM, harus ada aktivitas pembelajaran 

tentang disiplin ilmu yang lain seperti ilmu manajemen, ilmu perilaku, dan ilmu psikologi. 
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas berkaitan dengan MSDM, dapat disimpulkan 

bahwa MSDM adalah sebuah proses manejerial yang ada pada lingkup karyawan. Dimana, 

manajer menjalankan kebijakan dan praktek melalui beberapa fungsi yang memiliki 

hubungan langsung dengan pengelolaan aspek-aspek SDM dengan tujuan untuk menunjang 

segala aktivitas didalam sebuah organisasi dan dapat mencapai tujuan dari organisasi.  

Menurut Bangun (2012), bahwa ada beberapa fungsi operasional yang di miliki 

manajemen sumber daya manusia (MSDM), seperti pengadaan sumber daya manusia, 

pengembangan sumber daya manusia, pemberian kompensasi, pengintergrasian, dan 

pemeliharaan sumber daya manusia. Dimana pengadaan sumber daya manusia bertujuan 

untuk memperolah karyawan dengan jumlah, kualitas, dan penempatan yang sesuai dengan 

yang dibutuhkan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Analisis pekerjaan, 

perencanaan sumber daya manusia, dan seleksi sumber daya manusia merupakan bagian 

yang harus dilakukan dalam pengadaan tenaga kerja. Pengembangan sumber daya manusia 

lebih fokus kepada bagaimana proses dalam melakukan pelatihan dan pengembangan 

terhadap sumber daya manusia dilakukan, termasuk didalamnya tentang perencaan dan 

pengembangan jenjang karir, pengembangan manajemen, pengembangan organisasi, dan 

penilaian kinerja terhadap sumber daya manusia. 

Selanjutnya adalah pemberian kompensasi yang diberikan kepada karyawan sebagai 

wujud atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Untuk kompensasi dibagi menjadi 

dua, yaitu kompensasi finansial seperti gaji atau upah, insentif, dan kompensasi non 

finansial seperti kebijakan organisasi, rekan kerja yang menyenangkan, lingkungan kerja 

yang aman, waktu yang fleksibel, dan pembagian pekerjaan yang baik. Untuk 

pengintegrasian sendiri, diartikan sebagai penyamaan dari keinginan karyawan dengan 
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kebutuhan organisasi. Pengintergrasian sendiri mencakup motivasi kerja, kepemimpinan, 

dan kepuasan kerja. Pemeliharaan sumber daya manusia berfungsi untuk mempertahankan 

karyawan agar tetap berada sebagai bagian dari organisasi yang mempunyai loyalitas dan 

kesetiaan yang tinggi terhadap organisasi. Jadi sebuah organisasi tentu memiliki tujuan 

yang berbeda-beda dalam pengelolaan sumber daya manusia karena disesuaikan dengan 

kebutuhan SDM didalamnya. Namun, tetap sumber daya manusia menjadi hal penting dan 

krusial dengan peranan yang tidak dapat di abaikan didalam organisasi. Semangat kreatif 

didalam sebuah organisasi tentu tidak akan muncul tanpa adanya sumber daya manusia 

yang efektif dan efisien yang mampu mencapai tujuan organisasi. Maka, secara 

keseluruhan pengelolaan yang dilakukan terhadap sumber daya manusia semata-mata untuk 

mempertahankan para karyawan yang berkompeten, dan untuk mendapatkan keunggulan 

kompetitif dengan pengelolaan sumber daya manusia yang optimal. 

2.2.2  Lingkungan Kerja  

1) Pengertian Lingkungan Kerja 

     Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi  pada 

lingkungan kerja sekitarnya dimana seseorang bekerja sesuai dengan metode kerjanya 

serta membentuk pengaturan kerja yang baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok (Nitisemito 2006). Sedangkan menurut Salunke (2015) lingkungan kerja 

merupakan pelibatan segala aspek yang mempengaruhi tindakan dan reaksi  terhadap 

tubuh dan pikiran seorang karyawan. Sendangkan menutu Agbozo dkk (2017) 

lingkungan kerja berhubungan dengan tempat kerja yang berkualitas agar dapat menjaga 

pekerja dalam menjalankan pekerjaannya.  
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2) Jenis Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja dapat dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu: lingkungan kerja non fisik 

dan lingkungan kerja fisik (Nitisemito 2006). Lingkungan kerja non fisik mencakup 

hubungan kerja yang terbina dalam perusahan (Sedarmayanti, 2009). Seseorang bekerja 

di dalam perusahan tidaklah seorang dir, dan dalam melakukan aktivitas, orang tersebut 

juga membutuhkan bantuan orang lain.  

Menurut Nitisemito (2006) secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 

2 yakni : 

1) Lingkungan Kerja Fisik 

Menurut Nitisemito (2006) lingkungan kerja fisik adalah semua yang terdapat 

disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori, yakni : 

a. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan, contohnya pusat kerja, 

kursi, meja.  

b. Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan kerja 

yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya  temperatur, kelembaban, sirkulasi 

udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna.  

Menurut Sarwono (2005) lingkungan kerja fisik adalah tempat kerja pegawai 

melakukan aktivitasnya. Lingkungan kerja fisik mempengaruhi semangat dan emosi kerja 

para karyawan. Faktor – faktor fisik ini mencakup suhu udara di tempat kerja, luas ruang 

kerja, kebisingan, kepadatan, dan kesesakan. Faktor – faktor fisik ini sangat 

mempengaruhi tingkah laku manusia. Selanjutnya menurut Sarwono (2005) Peningkatan 

suhu dapat menghasilkan kenaikan prestasi kerja tetapi dapat pula malah menurunkan 
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prestasi kerja. Kenaikan suhu pada batas tertentu menimbulkan semangat yang 

merangsang prestasi kerja tetapi setelah melewati ambang batas tertentu kenaikan suhu 

ini sudah mulai mengganggu suhu tubuh yang mengakibatkan terganggunya pula prestasi 

kerja (Sarwono, 2005).  

Menurut Robbins (2002) lingkungan kerja fisik juga merupakan faktor penyebab stres 

kerja pegawai yang berpengaruh pada prestasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

lingkungan kerja fisik adalah :  

a) Suhu 

Suhu adalah suatu variabel dimana terdapat perbedaan individual yang besar. Dengan 

demikian untuk memaksimalkan produktivitas, adalah penting bahwa pegawai bekerja di 

suatu lingkungan dimana suhu diatur sedemikian rupa sehingga berada diantara rentang 

kerja yang dapat diterima setiap individu. 

b) Kebisingan 

Bukti dari telaah-telaah tentang suara menunjukkan bahwa suara-suara yang konstan 

atau dapat diramalkan pada umumnya tidak menyebabkan penurunan prestasi kerja 

sebaliknya efek dari suara-suara yang tidak dapat diramalkan memberikan pengaruh 

negatif dan mengganggu konsentrasi pegawai. 

c) Penerangan 

Bekerja pada ruangan yang gelap dan samar-samar akan menyebabkan ketegangan 

pada mata. Intensitas cahaya yang tepat dapat membantu pegawai dalam memperlancar 

aktivitas kerjanya. Tingkat yang tepat dari intensitas cahaya juga tergantung pada usia 

pegawai. Pencapaian prestasi kerja pada tingkat penerangan yang lebih tinggi adalah 

lebih besar untukpegawai yang lebih tua dibanding yang lebih muda. 
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d) Mutu Udara 

Merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa jika menghirup udara yang 

tercemar membawa efek yang merugikan pada kesehatan pribadi. Udara yang tercemar 

dapat mengganggu kesehatan pribadi pegawai. Udara yang tercemar di lingkungan kerja 

dapat menyebabkan sakit kepala, mata perih, kelelahan, lekas marah dan depresi. 

       Faktor lain yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik adalah rancangan ruang kerja. 

Rancangan ruang kerja yang baik dapat menimbulkan kenyamanan bagi pegawai di 

tempat kerjanya. Faktor-faktor dari rancangan ruang kerja tersebut menurut Robbins 

(2002) yaitu terdiri atas :  

a. Ukuran ruang kerja 

Ruang kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Ruang kerja yang sempit dan 

membuat pegawai sulit bergerak akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih rendah 

jika dibandingkan dengan karyawan yang memiliki ruang kerja yang luas. 

b. Pengaturan ruang kerja 

        Jika ruang kerja merujuk pada besarnya ruangan per pegawai, pengaturan merujuk 

pada jarak antara orang dan fasilitas. Pengaturan ruang kerja itu penting karena sangat 

dipengaruhi interaksi sosial. Orang lebih mungkin berinteraksi dengan individu-

individu yang dekat secara fisik. Oleh karena itu lokasi kerja karyawan mempengaruhi 

informasi yang ingin diketahui. 

c. Privasi 

Privasi dipengaruhi oleh dinding, partisi, dan sekatan-sekatan fisik lainnya. 

Kebanyakan pegawai menginginkan tingkat privasi yang besar dalam pekerjaan mereka 

(khususnya dalam posisi manajerial, dimana privasi diasosiasikan dalam status). 
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Namun kebanyakan pegawai juga menginginkan peluang untuk berinteraksi dengan 

rekan kerja, yang dibatasi dengan meningkatnya privasi. Keinginan akan privasi itu 

kuat dipihak banyak orang. Privasi membatasi gangguan yang terutama sangat 

menyusahkan orang-orang yang melakukan tugas-tugas rumit. 

 

2) Lingkungan Kerja Non Fisik 

Menurut Nitisemito (2006) menyatakan bahwa lingkungan kerja non fisik adalah 

semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan 

maupun dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. 

Lingkungan kerja non fisik ini merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa 

diabaikan. Menurut Nitisemito (2006) perusahan hendaknya dapat mencerminkan kondisi 

yang mendukung kerja sama antara tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki 

status jabatan yang sama di perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah 

suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik dan pengendalian diri. Membina hubungan 

yang baik antara sesama rekan kerja, bawahan maupun atasan harus dilakukan karena 

kita saling membutuhkan. Hubungan kerja yang terbentuk sangat mempengaruhi 

psikologis karyawan. 

Menurut Mangkunegara (2000), untuk menciptakan hubungan hubungan yang 

harmonis dan efektif, pimpinan perlu : 1) meluangkan waktu untuk mempelajari aspirasi-

aspirasi emosi pegawai dan bagaimana mereka berhubungan dengan tim kerja dan 2) 

menciptakan suasana yang meningkatkatkan kreativitas. Pengelolaan hubungan kerja dan 

pengendalian hubungan kerja dan pengendalian emosional di tempat kerja itu sangat 

perlu untuk diperhatikan karena akan memberikan dampak terhadap prestasi kerja 
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pegawai. Hal ini disebabkan karena manusia itu bekerja bukan sebagai mesin. Manusia 

mempunyai perasaan untuk dihargai dan bukan bekerja untuk uang saja.  

3) Manfaat Lingkungan Kerja 

Menurut Ishak dan Tanjung (2003), manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan 

gairah kerja, sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. Sementara itu, manfaat 

yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan tepat. Yang artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standard 

yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Prestasi kerjanya akan dipantau oleh 

individu yang bersangkutan, dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak pengawasan 

serta semangat juangnya akan tinggi. 

4) Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga dicapai suatu 

hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi lingkungan yang 

sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat 

melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Ketidaksesuaian 

lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. Lebih jauh lagi, 

Keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih 

banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Banyak 

faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja. 

Berikut ini beberapa faktor yang diuraikan Nitisemito (2006) yang dapat 

mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan 

kemampuan karyawan, diantaranya adalah : 

1. Penerangan/Cahaya di Tempat Kerja 
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Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna mendapat 

keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan 

(cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas, sehingga 

pekerjaan akan lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada skhirnya menyebabkan 

kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit dicapai. 

Pada dasarnya, cahaya dapat dibedakan menjadi empat yaitu : 

a. Cahaya langsung 

b. Cahaya setengah langsung 

c. Cahaya tidak langsung 

d. Cahaya setengah tidak langsung 

2. Temperatur di Tempat Kerja 

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur berbeda. 

Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal, dengan suatu 

sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang 

terjadi di luar tubuh. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, 

yaitu bahwa tubuh manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar 

jika perubahan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 35% 

untuk kondisi dingin, dari keadaan normal tubuh. Menurut hasil penelitian, untuk 

berbagai tingkat temperatur akan memberi pengaruh yang berbeda. Keadaan tersebut 

tidak mutlak berlaku bagi setiap karyawan karena kemampuan beradaptasi tiap karyawan 

berbeda, tergantung di daerah bagaimana karyawan dapat hidup. 
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3. Kelembaban di Tempat Kerja 

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, biasa dinyatakan 

dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi oleh temperatur udara, 

dan secara bersama-sama antara temperatur, kelembaban, kecepatan udara bergerak dan 

radiasi panas dari udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat 

menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Suatu keadaan dengan temperatur udara 

sangat panas dan kelembaban tinggi, akan menimbulkan pengurangan panas dari tubuh 

secara besar-besaran, karena sistem penguapan. Pengaruh lain adalah makin cepatnya 

denyut jantung karena makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan 

oksigen, dan tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan antar panas 

tubuh dengan suhu disekitarnya. 

4. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh mahluk hidup untuk menjaga 

kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metaboliasme. Udara di sekitar dikatakan kotor 

apabila kadar oksigen, dalam udara tersebut telah berkurang dan telah bercampur dengan 

gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara 

segar adalah adanya tanaman di sekitar tempat kerja. Tanaman merupakan penghasil 

oksigen yang dibutuhkan olah manusia. Dengan sukupnya oksigen di sekitar tempat 

kerja, ditambah dengan pengaruh secara psikologis akibat adanya tanaman di sekitar 

tempat kerja, keduanya akan memberikan kesejukan dan kesegaran pada jasmani. Rasa 

sejuk dan segar selama bekerja akan membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat 

lelah setelah bekerja. 
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5. Kebisingan di Tempat Kerja 

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya adalah 

kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak dikehendaki, karena 

terutama dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, 

merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut 

penelitian, kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan 

membutuhkan konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan 

pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja meningkat. Ada 

tiga aspek yang menentukan kualitas suatu bunyi, yang bisa menentuikan tingkat 

gangguan terhadap manusia, yaitu : 

a. Lamanya kebisingan 

b. Intensitas kebisingan 

c. Frekuensi kebisingan 

Semakin lama telinga mendengar kebisingan, akan semakin buruk akibatnya, diantaranya 

pendengaran dapat makin berkurang. 

6. Getaran Mekanis di Tempat Kerja 

    Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis, yang sebagian 

dari getaran ini sampai ke tubuh karyawan dan dapat menimbulkan akibat yang tidak 

diinginkan. Getaran mekanis pada umumnya sangat menggangu tubuh karena ketidak 

teraturannya, baik tidak teratur dalam intensitas maupun frekwensinya. Gangguan 

terbesar terhadap suatu alat dalam tubuh terdapat apabila frekuensi alam ini beresonansi 

dengan frekwensi dari getaran mekanis. Secara umum getaran mekanis dapat 

mengganggu tubuh dalam hal : 
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a. Kosentrasi bekerja 

b. Datangnya kelelahan 

c. Timbulnya beberapa penyakit, diantaranya karena gangguan terhadap : mata, 

syaraf, peredaran darah, otot, tulang.  

7. Bau-bauan di Tempat Kerja 

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran, 

karena dapat menganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan yang terjadi terus menerus 

dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. Pemakaian “air condition” yang tepat 

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang 

menganggu di sekitar tempat kerja.  

8. Tata Warna di Tempat Kerja 

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik-

baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan dengan penataan dekorasi. 

Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. 

Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain, 

karena dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia. 

9. Dekorasi di Tempat Kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu dekorasi tidak 

hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja tetapi berkaitan juga dengan cara mengatur 

tata letak, tata warna, perlengkapan, dan lainnya untuk bekerja. 

10. Musik di Tempat Kerja 

       Menurut para pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengan suasana, waktu dan 

tempat dapat membangkitkan dan merangsang karyawan untuk bekerja. Oleh karena itu 
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lagu-lagu perlu dipilih dengan selektif untuk dikumandangkan di tempat kerja. Tidak 

sesuainya musik yang diperdengarkan di tempat kerja akan mengganggu konsentrasi 

kerja. 

11. Keamanan di Tempat Kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman maka 

perlu diperhatikan adanya keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di 

tempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Keamanan (SATPAM). 

5) Indikator 

Yang menjadi indikator-indikator lingkungan kerja menurut Nitisemito (2006) adalah 

sebagai berikut : 

a. Lingkungan Kerja Fisik 

b. Lingkungan  Kerja  Non Fisik 

2.2.3 Stres Kerja 

1. Pengertian Stres Kerja 

Stres biasanya dihubungkan dengan sesuatu hal yang bersifat negatif/buruk. Stres 

sendiri merupakan kondisi yang dialami oleh individu ketika menghadapi peluang, 

kendala (constraints) atau tuntutan (demands) yang dirasa berlebihan dan tidak sesuai 

dengan kemampuan. Secara lebih khusus, stres terkait dengan kendala dan tuntutan. 

Kendala adalah kekuatan yang mencegah individu dari melakukan apa yang sangat 

diinginkan sedangkan tuntutan adalah hilangnya sesuatu yang sangat diinginkan (Robbins, 

2002). Sedangkan menurut Cartwright & Cooper (1998) mengemukakan bahwa stres kerja 

sebagai suatu ketegangan atau tekanan yang dialami ketika tuntutan yang dihadapkan 

melebihi kekuatan yang ada pada diri kita. Stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan 
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seseorang, baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan lingkungannya yang 

dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam (Anoraga, 2001). Ivancevich 

et al (2006) menyatakan bahwa stres kerja adalah suatu respons adaptif, dimoderasi oleh 

perbedaan individu, yang merupakan konsekuensi dari setiap tindakan, situasi, atau 

peristiwa dan yang menempatkan tuntutan khusus terhadap seseorang.  

Stres yang dialami atau di rasakan oleh seseorang individu tertentu akan tergantung pada 

karakteristik khas orang tersebut. Efek dari stres sendiri ada banyak dan bervariasi, 

beberapa efek dari stres kerja ada yang bersifat positif seperti motivasi diri dan stimulasi 

untuk tujuan individu. Akan tetapi, beberapa konsekuensi stres bersifat merusak, kontra 

produktif, dan secara potensial berbahaya. Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Stres Kerja merupakan suatu keadaan yang muncul dari diri seorang 

karyawan yang diakibatkan adanya tuntutan pekerjaan serta ketidaksesuaian antara harapan 

dan hasil yang diterima.  

 

2. Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja   

Agar dapat menghindarkan karyawan dari stres kerja, maka perusahaan perlu 

mengetahui apa saja penyebab dari Stres Kerja. Menurut Kreitner & Kinicki (2014) bahwa 

stres memiliki 4 tipe umum, yaitu inidividu, kelompok, organisasi dan ekstraorganisasi. 

Pemicu stres tingkat individu adalah hal – hal yang dihubungkan dengan tugas kerja 

seseorang secara langsung, seperti tuntutan kerja, beban kerja yang berlebihan, konflik 

peran, ambiguitas peran, pertengakaran sehari – hari, kontrol yang di persepsikan terhadap 

peristiwa – peristiwa yang terjadi di lingkungan kerja, dan karakteristik – karakteristik 

pekerjaan. Faktor pemicu stres tingkat kelompok disebabkan oleh dinamika kelompok dan 
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perilaku manajerial seperti kurangnya perhatian dan arahan, fokus pada hal negatif dan 

mengabaikan kinerja yang bagus. 

Faktor pemicu stres tingkat organisasi memengaruhi sejumlah besar karyawan, 

misalnya lingkungan dengan tekanan tinggi yang menakuti karyawan untuk bekerja sesuai 

standar dapat meningkatkan respons stres. Selanjutnya, untuk faktor pemicu stres 

esktraorganisasi disebabkan oleh faktor – faktor diluar organisasi, seperti status sosial 

ekonomi, status kerja dan bagaimana konflik diasosiasikan dengan keseimbangan karir 

seseorang dengan kehidupan keluarga yang menyebabkan stres.  Menurut Handoko (2011) 

menyebutkan ada dua kategori penyebab stres yaitu on the job dan off the job. Penyebab 

stres kerja on the job adalah sebagai berikut :   

a. Beban kerja yang berlebihan  

b. Tekanan atau desakan waktu  

c. Kualitas supervisor yang jelek  

d. Iklim politis yang tidak aman   

e. Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai  

f. Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung jawab  

g. Kemenduaan peranan (role ambiguity)   

h. Frustasi  

i. Konflik antar pribadi dan antar kelompok  

j. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan  

k. Berbagai bentuk perusahaan   

Sedangkan penyebab stres off the job atau penyebab dari luar perusahaan adalah :   

a. Kekuatiran finansial   
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b. Masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak       

c. Masalah-masalah fisik   

d. Masalah-masalah perkawinan (misal, perceraian)   

e. Perubahan-perubahan yang terjadi di tepat tinggal   

f. Masalah-masalah pribadi lainnya, seperti kematian sanak saudara.   

Moerhead & Griffin (2013) menjelaskan penyebab umum stres kerja (stressor) dibagi 

menjadi dua kategori besar, yaitu stressor organisasi dan stressor kehidupan. Stressor 

organisasi adalah berbagai faktor di tempat kerja yang dapat menyebabkan stres, yaitu :  

a. Tuntutan tugas  

b. Tuntutan fisik  

c. Tuntutan peran   

d. Dan hubungan antar personal  

Sedangkan stressor kehidupan adalah stres yang di pengaruhi oleh peristiwa-peristiwa diluar 

organisasi. Stressor kehidupan terbagi menjadi 2, yaitu:  

a. Perubahan kehidupan  

b. Trauma kehidupan  

 Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab stres kerja, diharapkan perusahaan mampu 

mengantisipasi dan mencegah munculnya stres kerja agar kinerja karyawan tidak terganggu, 

dan mampu bekerja secara optimal.      

3. Konsekuensi Stres Kerja  

     Akibat dari stres sendiri sangat banyak dan bermacam-macam. Cox (2006) telah 

mengidentifikasi efek stres, yang mungkin muncul serta dialami oleh karyawan pada 

suatu organisasi. Kategori yang di susun meliputi:  
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a. Dampak Subjektif (Subjective effect)  

Kekhawatiran/kegelisahan, kelesuhan, kebosanan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan 

kesabaran, perasaan terkucil dan merasa kesepian.  

b. Dampak Perilaku (Behavioral effect)  

Akibat stres yang berdampak pada perilaku pekerja dalam bekerja di antaranya peledakan 

emosi dan perilaku implusif.  

c. Dampak Kognitif (Cognitive effect)  

Ketidakmampuan mengambil keputusan yang sehat, daya konsentrasi menurun, kurang  

perhatian/rentang perhatian pendek, sangat peka terhadap kritik/kecaman dan hambatan 

mental.   

d. Dampak Fisiologis (Physiological effect)  

Kecanduan glukosa darah meninggi, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut 

kering, berkeringat, bola mata melebar dan tubuh panas dingin.  

e. Dampak Kesehatan (Health effect)  

Sakit kepala dan migrant, mimpi buruk, sulit tidur, gangguan psikosomatis.  

 

f. Dampak Organisasi (Organizational effect)  

Produktivitas menurun/rendah, terasing dari mitra kerja, ketidakpuasan kerja, menurunnya 

kekuatan kerja dan loyalitas terhadap instansi. Menurut Handoko (2001) akibat dari stres kerja 

yaitu:   

a) Prestasi kerja akan menurun, karena stres mengganggu pelaksanaan pekerjaan .   

b) Karyawan tidak mampu untuk mengambil keputusan   

c) Perilaku karyawan tidak teratur   
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d) Karyawan menjadi sakit dan putus asa   

e) Karyawan akan keluar (turnover) atau melarikan diri dari pekerjaan   

Oleh karena itu, jika stres kerja tidak mampu diatasi oleh perusahaan, maka akan menimbulkan  

dampak yang merugikan bukan hanya bagi karyawan itu sendiri, akan tetapi perusahaan juga  

akan mengalami kerugian dikarenakan produktivitas dan kinerja karyawan yang menurun.  

4. Strategi Manajemen Stres Kerja  

Stres dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa memperoleh dampak 

yang negatif. Manajemen stres lebih dari pada sekedar mengatasinya, yakni belajar 

menanggulanginya secara adaptif dan efektif. Hampir sama pentingnya untuk mengetahui apa 

yang tidak boleh dan apa yang harus dicoba. Sebagian para pengidap stres di tempat kerja akibat 

persaingan, sering melampiaskan dengan cara bekerja   keras yang berlebihan. Ini bukanlah cara 

efektif yang bahkan tidak menghasilkan apa-apa untuk memecahkan sebab dari stres, justru akan  

menambah masalah lebih jauh.  Secara umum strategi manajemen stres kerja dapat 

dikelompokkan menjadi strategi penanganan individual, organisasional (Moorhead & Griffin, 

2013) :  

a. Strategi Penanganan Individual  

Strategi yang dikembangkan secara pribadi atau individual. Strategi individual ini bisa 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :  

a) Berolahraga  

b) Melakukan relaksasi dan meditasi  

c) Manajemen waktu  

d) Manajemen peran  

e) Kelompok dukungan   
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b. Strategi Penanganan Organisasional  

Strategi ini didesain oleh manajemen untuk menghilangkan atau mengontrol penekan tingkat   

organisasional untuk mencegah atau mengurangi stres kerja untuk pekerja individual.  

Manajemen stres melalui organisasi dapat dilakukan dengan :  

a) Program institusional melalui mekanisme yang sudah ada di perusahaan seperti 

desain dan jadwal pekerjaan diatur dengan baik serta pengawasan yang lebih baik 

untuk menjaga agar beban pekerjaan tetap masuk akal.  

b) Progam kolateral yaitu progam organisasi yang secara khusus diciptakan untuk 

membantu karyawan menangani stres, seperti progam kebugaran karyawan, 

humor, pijat sampai yoga sebagai penangkal stres.  

5. Indikator Stres 

Sebagian besar definisi mengatakan bahwa stres disebabkan oleh rangsangan, dan 

rangsangan tersebut dapat berupa fisik atau psikologis, dan bahwa individu merespons 

terhadap rangsangan tersebut dengan sejumlah cara. Oleh karena itu Moorhead & Griffin 

(2014) mendefinisikan stres sebagai respon adaptif seseorang terhadap rangsangan yang 

menempatkan tuntutan psikologis atau fisik secara berlebihan kepadanya. Dalam penelitian ini, 

indikator stres kerja diukur dengan menggunakan teori Cartwright & Cooper (1998) yang 

meliputi :  

a. Faktor pekerjaan  

Keadaan lingkungan kerja yang tidak menentu akan dapat menyebabkan pengaruh 

pembentukan struktur organisasi yang tidak sehat terhadap pegawai. Dalam faktor lingkungan 

terdapat tiga hal yang dapat menimbulkan stres bagi pegawai yaitu posisi, konflik organsisai 

dan teknologi. Perubahan yang sangat cepat karena adanya penyesuaian terhadap ketiga hal 
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tersebut membuat seseorang mengalami ancaman terkena stres. Hal ini dapat terjadi, 

misalnya perubahan teknologi yang begitu cepat. Perubahan yang baru terhadap teknologi 

akan membuat keahlian seseorang dan pengalamannya tidak terpakai karena hampir semua 

pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dengan adanya 

teknologi yang digunakannya.  

b. Faktor individu  

Pada dasarnya, faktor yang terkait dalam hal ini muncul dari dalam keluarga, masalah 

ekonomi pribadi dan karakteristik pribadi dari keturunan. Hubungan pribadi antara keluarga 

yang kurang baik akan menimbulkan akibat pada pekerjaan yang akan dilakukan karena 

akibat tersebut dapat terbawa dalam pekerjaan seseorang. Sedangkan masalah ekonomi 

tergantung dari bagaimana seseorang tersebut dapat menghasilkan penghasilan yang cukup 

bagi kebutuhan keluarga serta dapat menjalankan keuangan tersebut dengan seperlunya.  

c. Faktor organisasi  

Didalam organisasi terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan stres yaitu role 

demands (tuntutan peran), interpersonal demands (tuntutan antar perseorangan), 

organizational structure (struktur organisasi) dan organizational leadership (kepemimpinan 

organisasi). 

2.2.4 Kepuasan Kerja 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan masalah persepsi, sehingga kepuasan kerja yang 

ditunjukkan seseorang akan berbeda dengan orang lain. Karena, apa yang dianggap 

penting oleh setiap orang akan selalu berbeda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku 

didalam dirinya (Smith, 1969). Sementara menurut Robbins (2006), menyatakan bahwa 
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kepuasan kerja dianggap sebagai suatu siap umum yang terjadi terhadap pekerjaan 

seseorang. Seseorang yang mempunyai tingkat kepuasan kerja tentu akan memiliki sikap 

positif dengan pekerjaan yang dilakukan, dan sebaliknya akan seseorang akan 

menunjukkan sikap negatif jika orang tersebut merasa tidak puas dengan pekerjaan yang 

dilakukan. Lebih lanjut, Gibson et al (2012), mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah 

suatu perilaku individu yang berkaitan dengan pekerjaannya, dan kepuasan kerja juga 

merupakan persepsi atas pekerjaan yang berhubungan dengan faktor lingkungan seperti 

gaya kepemimpinan supervisor, prosedur, peraturan, hubungan suatu kelompok, kondisi 

pekerjaan, dan tunjungan. Hal ini didukung oleh Mathis dan Jackson (2006), mengatakan 

bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan emosi yang positif dari proses evaluasi 

pengalaman kerja seseorang, ketidapuasan kerja muncul saat harapan tidak terpenuhi. 

Faktor kristisnya adalah apa yang diharapkan oleh karyawan dari pekerjaannya dan apa 

yang mereka terima sebagai penghargaan dari pekerjaan mereka (Mathis dan Jackson, 

2006). Spector (2000), mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sebuah sikap yang 

merefleksikan bagaimana perasaan seseorang terhadap pekerjaannya secara keseluruhan 

maupun terhadap berbagai aspek yang ada pada pekerjaannya. Hal ini menyangkut dengan 

seberapa jauh seseorang menyukai (like) dan tidak menyukai (dislike) pekerjaannya. 

Dengan demikian, kepuasan kerja akan lebih mudah dipahami sebagai tingkat dimana 

seseorang menyukai pekerjaannya. 

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja adalah perasaan yang mencerminkan sikap puas dan tidak puasnya individu dalam 

sebuah organisasi terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja ini merupakan bentuk yang ada 
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pada diri seseorang secara individual. Dimana setiap individu akan memiliki tingkat 

kepuasan kerja yang tidak sama. 

2. Teori Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja menjadi suatu yang begitu diperlukan oleh seorang karyawan, 

karena dengan adanya kepuasan kerja seorang karyawan akan dapat meningkatkan 

produktivitas kinerjanya. Itu sebabnya mengapa seseorang yang bekerja akan 

mengharapkan kepuasan dari tempat kerjanya. Menurut Wexley dan Yukl (2005) 

terdapat tiga teori tentang kepuasan kerja, yaitu : 

a. Teori Ketidaksesuaian (Discrepancy Theory) 

Dalam teori ini, mencoba mengukur kepuasan kerja seseorang dengan berdasarkan selisih 

antara apa yang seharusnya didapatkan dengan kenyataan yang didapatkan seseorang. 

Seseorang akan merasakan kepuasan kerja apabila tidak ada perbedaan antara yang 

seharusnya dirasakan dengan kenyataan yang dirasakan, dalam hal ini maka batas minimal 

telah terpenuhi. Sementara, jika kebutuhannya telah terpenuhi diatas batas minimal maka 

seseorang tersebut akan merasa lebih puas. Sebaliknya, jika batas minimal kebutuhannya 

tidak terpenuhi maka seseorang akan merasakan ketidakpuasan kerja. 

b. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Teori ini menjelaskan tentang kepuasan seseorang yang tergantung pada ada atau 

tidaknya keadilan pada suatu situasi. Situasi yang dimaksud disini adalah situasi yang ada 

dalam pekerjaan mereka. Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah 

seorang tersebut dapat merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi yang 

sedang dialami dalam pekerjaannya. Perasaan adil atau tidak adil bisa diperoleh dengan 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang dinilai memiliki tingkatan yang sama dan 
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masa kerja yang sama. Jika perbandingan yang dilakukan dirasa cukup adil maka orang 

tersebut akan merasa puas. 

 

c. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory) 

Dalam teori ini mencoba untuk merumuskan karateristik pekerjaan menjadi dua 

kelompok yaitu satisfies dan dissatisfies. Satisfies merupakan faktor yang dibutuhkan 

sebagai sumber kepuasan kerja dan terdiri dari pekerjaan yang menarik, penuh dengan 

tantangan, memiliki kesempatan untuk berprestasi, kesempatan memperoleh 

penghargaan, dan promosi. Jika faktor tersebut dapat terpenuhi maka akan menghasilkan 

kepuasan, namun jika tidak terpenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan.  

Dissatisfies adalah faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan, seperti gaji atau upah, 

hubungan antar personal, pengawasan, kondisi kerja, dan status. Dimana, jika tidak 

terpenuhi maka faktor ini akan membuat karyawan tidak puas. Sementara jika ini 

terpenuhi, karyawan tidak akan kecewa merskipun belum terpuaskan (2004). Menurut 

teori ini kepuasan dan ketidakpuasan merupakan dua titik yang tidak sama. Salah satu 

faktor ketidakpuasan kerja tidak dapat mengubah menjadi kepuasan tetapi hanya 

mengurangi ketidakpuasan. 

3. Indikator Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan sikap umum terhadap pekerjaan seseorang sebagai 

selisih antara banyaknya feedback yang diterima seorang karyawan dan banyaknya yang 

mereka yakini yang harusnya mereka terima. Smith et al. (1969), membagi indicator yang 

membentuk kepuasan kerja menjadi 3, yaitu: 

a. Gaji (pay) 
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Aspek ini mengukur kepuasan karyawan yang berhubungan dengan gaji yang 

diterimanya dan adanya kenaikan gaji, yaitu besarnya gaji yang diterima sesuai 

dengan tingkat yang dianggap sepadan. Karyawan memandang gaji sebagai hak yang 

diterima atas kewajiban yang sudah dilaksanakan. 

b. Kesempatan Promosi (promotion opportunity) 

        Aspek ini mengukur sejauh mana kepuasan karyawan berkaitan dengan 

kebijaksanaan promosi dan kesempatan untuk mendapatkan promosi. Promosi untuk 

meningkatkan karir juga akan memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Kebijaksanaan promosi ini harus dilakukan dengan adil, yaitu setiap 

karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik maka mempunyai kesempatan 

yang sama untuk promosi. 

 

c. Kepemimpinan (supervision) 

   Aspek ini mengukur kepuasan kerja seorang karyawan terhadap atasannya. 

Karyawan yang menyukai bekerja dengan atasan yang bersifat mendukung, penuh 

perhatian, bersahabat, memberi pujian atas kinerja yang baik dari bawahan, 

mendengar pendapat dari bawahan, daripada bekerja dengan pimpinan yang bersifat 

acuh tak acuh, kasar dan memusatkan dirinya pada pekerjaan daripada karyawan. 

4. Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja 

     Secara teoritis, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. 

Dimana faktor-faktor tersebut ada yang bersifat intrisik dan ekstrinsik. Menurut Blum 

(1956) dalam As’ad (1995), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, 

yaitu: 
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a. Faktor individu seperti umur, kesehatan, watak, dan harapan 

b. Faktor sosial meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan masyarakat, kegiatan 

perserikatan pekerjaan, kesempatan berkreasi, kebebasan berpolitik dan hubungan 

kemasyarakatan 

c. Faktor utama dalam pekerjaan seperti upah, pengawasan, kenyamanan dalam kerja, 

kondisi kerja, kesempatan untuk maju, penghargaan terhadap kecakapan, hubungan 

sosial didalam pekerjaan, dan perasaan diperlukan adil, baik yang berkaitan dengan 

pribadi maupun tugas. 

Sementara menurut Kreitner dan Kinicki dalam Wibowo (2005), mengungkapkan bahwa 

terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kepuasan kerja, yaitu: 

a. Nedd Fulfillment (pemenuhan kebutuhan) 

Kepuasan yang ditentukan berdasarkan tingkatan karakteristik pekerjaan yang 

memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

b. Discrepancies (perbedaan) 

Model ini menyatakan bahwa kepuasan merupakan suatu hasil dalam 

memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan adanya perbedaan antara apa 

yang diharapkan dengan apa yang di peroleh seorang individu dari pekerjaannya.  

c. Value Attainment (pencapaian nilai) 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi suatu pekerjaan yang memberikan 

pemenuhan nilai kerja individual yang penting. 

d. Equity (keadilan) 

Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat 

kerjanya. 
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e. Dispositional/genetic components (komponen genetik) 

Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja sebagian merupakan 

fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Dalam penelitian ini pengukuran komitmen 

organisasi mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Spector (1997), yang terdiri dari 

Promosi, Pengawasan, Rekan Kerja, Sifat Pekerjaan, Kondisi Operasional, Komunikasi, 

Gaji, Imbalan Kontingen, Penghargaan. 

2.2.5 Komitmen Organisasi 

1. Pengertian Komitmen Organisasinal  

Setiap karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi, harus mempunyai 

komitmen dalam bekerja agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Biasanya 

karyawan yang memiliki komitmen, akan bekerja secara optimal sehingga dapat 

mencurahkan pikiran, perhatian dan tenaga untuk pekerjaanya. Meyer & Allen (1991) 

merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam berorganisasi yaitu sebagai suatu 

konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan 

organisasinya, dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan 

keanggotaannya dalam berorganisasi. Komitmen organisasi merupakan sikap yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana 

anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan 

serta kemajuan yang berkelanjutan (Luthans, 2006). Sedangkan Mathis (2000) 

mendefinisikan komitmen organisasi adalah tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga 

kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada dalam 

organisasi. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai derajat dimana karyawan terlibat 
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dalam organisasinya dan berkeinginan untuk tetap menjadi anggotanya, dimana 

didalamnya mengandung sikap kesetiaan dan kesediaan karyawan untuk bekerja secara 

maksimal bagi organisasi tempat karyawan tersebut bekerja (Greenberg and Baron, 2003).  

Menurut Daft (2003) komitmen organisasi merupakan sikap penting yang mempengaruhi 

kinerja, selanjutnya mendefinisikan komitmen organisasi sebagai loyalitas dan 

keterlibatan yang tinggi pada organisasi. Karyawan dengan derajat komitmen organisasi 

yang tinggi akan melibatkan dirinya pada organisasi dan bekerja atas nama organisasi.  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tercakup unsur 

loyalitas terhadap perusahaan, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai 

dan tujuan-tujuan perusahaan. Maka pada intinya beberapa definisi komitmen dari 

beberapa ahli di atas mempunyai penekanan yang hampir sama yaitu proses pada individu 

karyawan dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan dan tujuan 

organisasi.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi  

Komitmen organisasi karyawan sangat diperlukan dalam perusahaan, karena diyakini 

komitmen ini akan mendorong semangat karyawan dalam bekerja. Menurut Sopiah (2008) 

komitmen pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang cukup 

panjang dan bertahap. Empat faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan pada 

organisasi (Sopiah, 2008), yaitu :  

a. Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, 

kepribadian.  

b. Karakteristik Pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, 

konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan.  



66 
 

c. Karakteristik struktur, misalnya besar//kecilnya organisasi, bentuk organisasi seperti 

sentralisasi atau desentralisasi, kehadiran serikat pekerja dan tingkat pengendalian 

yang dilakukan organisasi terhadap karyawan.  

d. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

komitmen karyawan pada organisasi. Karyawan yang baru beberapa tahun bekerja 

dan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja dalam organisasi tentu memiliki 

tingkat komitmen yang berlainan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka untuk 

mencapai komitmen yang tinggi dari karyawan setidaknya perusahaan untuk 

memperhatikan pada keempat faktor tersebut.  

3. Indikator Komitmen Organisasional  

Terdapat beberapa hal yang menjadi indikator dari komitmen organisasi 

karyawan. Menurut Luthans (2006) komitmen organisasi bersifat multidimensional, maka 

terdapat perkembangan dukungan untuk tiga model komponen yang diajukan oleh Mayer 

dan Aleen (1997). Indikator tersebut adalah :  

a. Komitmen Afektif  

Komitmen afektif adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi, dan 

keterlibatan dalam organisasi. Macam-macam komitmen afektif adalah :  

1) Usia  

            Semakin tua para pekerja, makin sedikit kesempatan alternatif pekerjaan bagi 

mereka. Pekerja yang lebih tua, kecil kemungkinan akan berhenti karena masa 

kerja mereka yang lebih panjang cenderung memberikan kepada mereka tingkat 

upah yang lebih tinggi. Umumnya karyawan tua mempunyai tingkat kemangkiran 

yang dapat dihindari lebih rendah dibanding karyawan muda.  
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2) Kelompok Kerja  

Tingkat kepaduan dalam suatu kelompok menerima dan meresapkan tujuan 

organisasi melalui masing-masing anggotanya, maka mungkin sekali perilaku itu 

akan fungsional dilihat dari segi sistem itu keseluruhannya. Akan tetapi, kelompok 

kerja yang berbeda tujuan dengan organisasi akan memperlambat kerja.  

3) Jabatan/Jenjang Pekerjaan  

               Orang-orang dengan jenjang pekerjaan yang lebih tinggi cenderung lebih 

mendapatkan kepuasan kerja. Mereka biasanya memperoleh kompensasi lebih 

baik, kondisi kerja yang lebih nyaman, dan pekerjaan-pekerjaan mereka 

memungkinkan penggunaan segala kemampuan yang mereka punya sehingga 

mereka mempunyai alasan-alasan untuk lebih terpuaskan.    

b. Komitmen Kontinuen  

Komitmen kontinuen adalah komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan 

dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Komitmen kontinuen terdiri dari :  

 

1. Gaji / Upah  

             Gaji/upah merupakan suatu imbalan unik yang dapat memenuhi aneka macam 

kebutuhan yang berbeda beda. Gaji/ upah dalam bentuk gaji pokok dapat 

mencegah timbulnya ketidakpuasan.  

2. Tingkat Pendidikan  

Makin tingginya tingkat pendidikan formal berakibat pada peningkatan 

harapan dalam hal karier dan perolehan pekerjaan serta penghasilan.  
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c.  Komitmen Normatif  

Komitmen normatif adalah perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi 

karena memang harus begitu, tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus 

dilakukan. Berdasarkan pengertian tersebut, komitmen macam-macam normatif terdiri 

dari :  

3. Absensi  

Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat absensi. Kepuasan kerja yang lebih 

rendah biasanya akan mengakibatkan perputaran karyawan lebih tinggi. Mereka 

lebih mudah meninggalkan     perusahaan dan mencari kesempatan diperusahaan 

lain. Para karyawan yang kurang mendapatkan kepuasan kerja cenderung lebih 

sering absen.  

4. Persyaratan Kerja  

Perusahaan menawarkan sebuah pekerjaan dengan imbalan dan persyaratan 

tertentu, dan memiliki ekspektasi tertentu pula mengenai tipe orang orang yang 

sedang dicari. Akan terjadi kecocokan antara perusahaan dan karyawan manakala 

ada kaitan yang memadai dari kemampuan dan minat dari karyawan dan kebutuhan.  

Ketiga Dimensi tersebut sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan dapat 

mengetahui seberapa tinggi tingkat loyalitas seorang karyawan terhadap 

perusahaan.   
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2.3  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 : Kerangka Pemikiran 

 

2.4. Hubungan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

Keyakinan adanya pengaruh dari lingkungan kerja  terhadap komitmen organisai 

dapat dilihat berdasarkan temuan yang didapatkan dari penelitian yang dilakuan 

sebelumnya, terkait dengan hubungan kedua variabel tersebut. Adebara (2016) menemukan 
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bahwa adanya hubungan signifikan positif pada lingkungan kerja yang mempengaruhi 

komitmen organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rohail (2017) menemukan bahwa 

adanya pengaruh signifikan positif dari lingkungan kerja terhadap keinginan untuk 

berkomitmen dalam organisasi. Pitaloka (2014) juga mengungkapkan dalam penelitiannya 

bahwa terdapat pengaruh signifikan dari lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi. 

Hal tersebut didukung oleh penemuan dari Ghulam (2015) yang mengungkapkan adanya 

hubungan antara lingkungan kerja dengan keinginan untuk berkomitmen, dan menurut 

penelitian Pawirosumarto (2016) lingkungan kerja mempengaruhi komitmen organisasi 

secara signifikan. 

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H1: Terdapat pengaruh pada Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

2.4.2 Pengaruh Stres Kerja  terhadap Komitmen Organisasi 

Mengacu pada penelitian terdahulu yang telah mengungkapkan bahwa adanya 

pengaruh antara stres kerja dan Komitmen Organisasi, maka penelitian ini percaya bahwa 

adanya keterkaitan antara stres kerja dengan turnover intention. Dalam penelitian 

Masihabadi (2015) menemukan bahwa ada hubungan berpengaruh negatif antara stres 

kerja dengan komitmen organisasi. Bhatti (2016)  juga menemukan bahwa adanya 

hubungan negatif antara stres kerja dan komitmen organisasi. Hal tersebut juga didukung 

oleh Michael (2009) yang menemukan  stres kerja memiliki efek negatif terhadap 

Komitmen organisasi. Senem(2013) Terdapat pengaruhi antara stres kerja terhadap 

komitmen organisasi. Alipour(2015) juga mengungkapkan bahwa stres kerja 
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mempengaruhi komitmen organisasi Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka 

hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2: Terdapat pengaruh pada Stres kerja terhadap Komitmen Organisasi  

2.4.3 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Adanya prediksi pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja berkaitan dengan 

beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Salunke 

(2015) menemukan bahwa lingkungan kerja secara positif mempengaruhi kepuasan 

terhadap pekerjaan.  Raziq (2014) menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Agbozo (2016) dan Ghulam (2015), juga menemukan 

bahwa stres kerja signifikan dengan komitmen organisasi. Pawirosumarto (2016) 

mengungkapkan terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H3: Terdapat pengaruh pada Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

2.4.4 Pengaruh Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Stres kerja diyakini memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini berkaitan dengan 

temuan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, terkait dengan 

hubungan antara variabel stres kerja dengan Kepuasan Kerja. Penelitian yang dilakukan 

oleh Houbobi(2016), menemukan adanya signifikan negatif antara stres kerja dengan 

kepuasan kerja. Tidak hanya itu, Iqbal (2012) menemukan bahwa stres kerja juga memiliki 

signifikansi negatif terhadap kepuasan kerja, namun tidak ada signifikan antara stres kerja 

dan komitmen berkelanjutan (continuance commitment). Didukung oleh Agarwal (2018) 

yang menemukan bahwa stres kerja memiliki efek negatif kepuasan kerja. Begitu pula 
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dengan penelitian dari Rehman (2012) yang mengungkapkan bahwa adanya demonstrasi 

negatif dan hubungan yang signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja. Ahari(2013) 

mengungkapkan terdapat pengaruh antara stres kerja terhadap kepuasan kerja Berdasarkan 

dengan penjelasan diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

H4: Terdapat pengaruh pada Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

2.4.5 Pengaruh Kepuasan  terhadap Komitmen Organisasi 

Adanya prediksi terhadap keterkaitan antara komitmen organisasi terhadap turnover 

intention didasari oleh penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa kedua variabel 

tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Olipour (2015)  menemukan bahwa adanya signifikan positif antara kepuasan kerja 

terhadap Komitmen Organisasi. Iqbal (2011) juga mengungkapkan dalam penelitiannya 

bahwa Kepuasan Kerja memiliki signifikansi positif terhadap Komitmen Organisasi. Hal 

tersebut didukung oleh temuan Srivastava (2013) yang mengungkapkan bahwa adanya 

signifikan positif pada Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi. Mosadeghrad (2013) 

dan Tehsheen sah (2015) mengungkapkan terdapat pengaruh terhadap kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi  Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka hipotesis 

kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

   H5: Terdapat pengaruh pada Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

2.4.6 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi  melalui  Kepuasan 

Kerja  

Ketidakamanan lingkungan kerja seringkali berujung pada tidaknya berkomitmen 

pada organisasi . Pengaruh dari tingginya tidak loyal atau berkomitmen pada  akan 
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memengaruhi produktivitas karyawan. lingkungan kerja  berhubungan dengan peningkatan 

keinginan untuk berkomitmen pada organisasi menurut hasil Suharno Pawirosumarto 

(2016). Ali Mohammad Mosadeghrad (2013) mengatakan bahwa Kepuasan Kerja diyakini 

sebagai pendorong niat untuk tetap berkomitmen dari organisasi. Disisi lain, Dr. Faisal 

Tehseen Shah (2015) mengatakan bahwa Kepuasan Kerja memiliki hubungan signifikan 

positif terhadap  Komitmen Organisasi karyawan pada organisasi. Berdasarkan dengan 

penjelasan diatas, maka hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H6: Terdapat pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi melalui Kepuasan 

Kerja. 

2.4.7 Pengaruh Stres Kerja terhadap Komitmen Organisasi melalui Kepuasan Kerja 

Stres adalah kondisi dinamis pada individu dalam menghadapi peluang, kendala, 

atau tuntutan yang terkait pada keinginannya. Farhad alipour ( 2015)  menunjukkan 

adanya dampak signifikan negatif  pada Stres Kerja terhadap Komitmen Organisasi. Hasil 

temuan penelitian Ali Mohammad Mosadeghrad (2013) menunjukkan hubungan 

signifikan positif Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi. Disisi lain, Dr. Mehdi 

Babaei Ahari (2013)  mengatakan bahwa Stres Kerja memiliki hubungan signifikan 

Negatif  Kepuasan Kerja karyawan pada organisasi. Berdasarkan dengan penjelasan 

diatas, maka hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H7: Terdapat pengaruh Stres Kerja terhadap Komitmen Organisasi melalui Kepuasan Kerja 

2.5 Hipotesis 

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa hipotesis itu sebagai jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dapat dikatakan 
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sementara dikarenakan jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori. Berdasarkan 

penjelasan diatas, berikut adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini: 

H1: Terdapat pengaruh pada Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

H2: Terdapat pengaruh pada Stres Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

H3: Terdapat pengaruh pada Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

H4: Terdapat pengaruh pada Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja  

H5: Terdapat pengaruh pada Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

H6: Terdapat pengaruh pada Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi melalui 

Kepuasan Kerja 

H7: Terdapat pengaruh pada  Stres Kerja terhadap Komitmen Organisasi melaui Kepuasan 

Kerja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


