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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Lingkungan kerja dan stres 

kerja terhadap komitmen organisasi dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 

Penelitian ini dilakukan pada seluruh perawat di rumah sakit budi kemuliaan , Batam yang 

berjumlah 70 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan 

bantuan SmartPLS 3.0 untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap 

komitmen organisasi, stres kerja mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi, 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja, stres kerja  mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadapkomitmen 

organisasi. Selain itu, kepuasan kerja dapat memediasi hubungan antara lingkungan kerja 

terhadap komitmen organisasi dan kepuasan kerja dapat memediasi hubungan antara stres kerja  

terhadap komitmen organisasi. 

Kata Kunci: Lingkungan kerja, stres kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasional 

ABSTRACT 

This study aims to determine whether there are effects of work environment and work stress on 

organizational commitment with job satisfaction as a variable intervening. This research was 

conducted on all nurses in budi kemuliaan hospital, Batam, which numbered 70 people. This 

study uses a quantitative research approach with the help of SmartPLS 3.0 to test the hypothesis 

in this study.  

The results of this study indicate that work environment have an impact  on organizational 

commitment, work stress have an impact on organizational commitment, work environment have 

an impact on job satisfaction, work stress have an impact on job satisfaction, job satisfaction has 

an impact organizational commitment. In addition, job satisfaction can mediate the relationship 

between work environment on organizational commitmen and job satisfaction can mediate the 

relationship between job stress and organizational commitment 

Keywords : Work environment, job stress, job satisfaction, organizational commitment 

 

PENDAHULUAN 

Saat era globalisasi seperti sekarang ini, perusahaan tentu harus memiliki sebuah keunggulan 

kompetitif supaya dapat bersaing dan menjadi unggul dari pesaing. Terdapat banyak faktor yang 

bisa menjadi keunggulan bagi sebuah perusahaan, salah satu yang bisa menjadi keunggulan bagi 

perusahaan adalah sumber daya manusia atau karyawan yang dimiliki perusahaan. Sumber Daya 

Manusia memegang peranan penting didalam sebuah perusahaan atau organisasi. Karena, 

Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas yang tinggi akan menjadi aset 
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perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan kompetensi dan kualitas tinggi yang 

dimiliki, muncul berbagai permasalahan di dalam perusahaan atau organisasi berkaitan 

bagaimana perusahaan mampu mempertahankan karyawanan dengan komitmen yang tinggi 

terhadap perusahaan atau organisasi. Seperti dalam teori Maslow yang mengemukakan 5 jenis 

kebutuhan yang harus dipenuhi seorang karyawan didalam organisasi, yaitu : 1) kebutuhan dasar; 

2) kebutuhan rasa aman; 3) kebutuhan berafiliasi; 4) kebutuhan harga diri; 5) kebutuhan 

aktualisasi diri, (Rivai, 2009). 

Komitmen organisasi secara umum diartikan sebagai identifikasi dan keterlibatan dari seseorang 

yang relatif kuat terhadap suatu organisasi. Sementara Robbins (2006),  mengatakan bahwa 

komitmen organisasional sebagai suatu sikap dimana karyawan dapat merefleksikan perasaan 

suka atau tidak suka terhadap organisasi. Namun, saat ini komitmen tidak hanya dianggap 

sebagai bentuk kesediaan karyawan untuk mau bertahan didalam orginisasi dalam jangka waktu 

yang lama. Melainkan, seorang karyawan mau melakukan sesuatu yang melampaui batas yang 

diwajibkan organisasi dan seorang karyawan juga mau memberikan yang terbaik kepada 

orginisasi apapun bentuknya (Karambut, 2012). Isu tentang komitmen organisasional memang 

masih menjadi salah satu masalah dan juga sebagai tantangan yang harus diselesaikan manajer 

SDM. 

Sampai saat ini, komitmen organisasional masih terus dipelajari dan masih menjadi obyek 

penelitian yang menarik untuk diteliti khususnya dalam bidang SDM dan perilaku organisasi. 

Komitmen organiasasi sudah banyak dikaitkan dengan beberapa variabel penelitian oleh para 

peneliti, seperti dengan variabel professional commitment, organizational citizenship behavior 

(Bogler & Somech 2004),  job satisfaction, perceived organizational justice (Karim & Rehman 

2012), Teamwork, Employee Training (Hanaysha 2016), dan occupational stress (Aghdasi  

Kiamanesh & Ebrahim 2011). 

Berbagai upaya tentunya dapat dilakukan perusahan dalam meningkatkan komitmen organisasi 

dari para karyawan diantaranya mencoba  untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik  dan 

menangani  penyebab stres kerja  yang terjadi kepada karyawan karyawan. Hal ini sesuai dengan 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa komitmen 

organisasi dipengaruhi oleh lingkungan kerja, sehingga perusahaan harus menciptakan 

lingkungan yang nyaman serta memfasilitasi karyawan agar meningkatkan komitmen karyawan 

terhadap organisasi (Sofi 2014). Penelitian yang juga dilakukan oleh Rohail, Zaman, Ali, Waqas, 

Mukhtar, dan Parveen (2016), menghasilkan bahwa lingkungan kerja memiliki hubungan yang 

positif dengan komitmen organisasi. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan Alavi et., al 

(2013), hasilnya menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara tidak langsung melalui 

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi.  

lingkungan kerja adalah faktor kunci yang memengaruhi komitmen karyawan terhadap suatu 

organisasi. lingkungan kerja mengacu pada atmosfer organisasi tempat karyawan melakukan 

pekerjaan mereka. Menurut Danish, Ramzan, dan Ahmad (2013), lingkungan kerja terkait 

dengan iklim organisasi tertentu di mana karyawannya melakukan tugasnya. Tidak diragukan 

lagi, lingkungan kerja yang fasilitatif dan aman dapat menarik karyawan karena kebutuhan 

mereka cenderung terpuaskan. Agar berhasil, organisasi harus mendesain lingkungan kerja 

mereka dengan cara yang dapat meningkatkan tingkat komitmen dan motivasi karyawan yang 

pada akhirnya akan mengarah pada hasil yang menguntungkan. Hal ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Karambut dan Noormijati (2012), mengungkapkan bahwa lingkungan kerja yang 

baik adalah lingkungan kerja yang dapat membuat karyawan merasa nyaman dan aman dengan 



pekerjaan mereka dan memfasilitasi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Dalam 

lingkungan kerja yang kondusif, karyawan akan percaya dengan nilai-nilai organisasi, percaya 

bahwa mereka dapat mencapai tujuan organisasi, dan percaya bahwa mereka telah mengambil 

keputusan yang tepat untuk bergabung dengan organisasi. Meskipun auditor internal memiliki 

peran dengan tuntutan yang tinggi, seperti waktu dalam menyelesaikan target kerja, keakuratan 

hasil pemeriksaan (audit), dll tetapi karena bekerja di lingkungan kerja yang kondusif tetap 

auditor internal memiliki komitmen yang tinggi untuk organisasi. 

Selain dipengaruhi oleh lingkungan kerja, komitmen organisasi juga dapat dipengaruhi oleh stres 

kerja. Stres kerja merupakan suatu gejala atau perasaan yang timbul dalam diri seorang 

(karyawan) dan nantinya dapat memberikan dampak pada suatu organisasi (Masihabadi, 2012). 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alipour dan Monfared (2015), yang 

menemukan hasil bahwa stres kerja  mempengaruhi komitmen organisasi  secara signifikan. 

Begitu pula dengan penelitian dari Bhatti (2016), menyatakan bahwa ada hubungan negatif yang 

dilakukan stres kerja terhadap komitmen organisasi. Sementara itu, penelitian dari  Senem dan 

Batur (2013), mengungkapkan bahwa stres kerja  mampu mempengaruhi komitmen organisasi 

secara negatif dan signifikan.  

Untuk mengetahui manfaat dari  lingkungan kerja dan stres kerja  dalam bekerja yang 

memungkinkan dapat mempengaruhi tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi, 

diperlukan pengukuran melalui kepuasan kerja. Dengan adanya pengukuran tingkat lingkungan 

kerja dan stres kerja melalui kepuasan kerja, diharapkan dapat mengetahui adanya peningkatan 

atau tidak terhadap komitmen organisasi. Hal ini sesuai dengan penyataan dari Amstrong dan 

Taylor (2014), yang mengatakan bahwa kepuasan kerja sebagai perilaku dan perasaan seseorang 

terhadap pekerja yang mereka miliki, dengan begitu produktivitas karyawan dapat ditingkatkan 

dengan membuat karyawan dalam organisasi merasa lebih puas, karena diberdayakan oleh 

organisasi itu sendiri dan kebutuhan sosial dari karyawan merasa terpenuhi. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Srivastava (2014), menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan 

faktor penting dalam meningkatkan komitmen organisasi. Dimana, kepuasan kerja sendiri 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukan dan menjadi penting 

dalam aktualisasi diri karyawan dalam organisasi.  

Dengan demikian, karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi, seorang 

karyawan akan menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap perusahaan yaitu dengan tetap ingin 

bertahan didalam organisasi. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gieter dan 

Hofmans (2011), mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan yang 

tinggi antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Begitu pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mosadeghrad dan Ferdosi (2013), menyatakan bahwa indikator yang ada pada 

kepuasan kerja secara keseluruhan dapat mempengaruhi karyawan untuk meningkatkan 

komitmennya di dalam organisasi. 

Organisasi merupakan kunci yang sangat penting untuk membangun komitmen organisasional 

karyawan yang dapat dibangun melalui dukungan organisasi, hal ini sesuai dengan pernyataan 

Pack dan Soetjipto dalam penelitian Ratika dan Sunjoyo (2011), yang menyatakan bahwa 

dukungan organisasi mempunyai hubungan positif dengan komitmen organisasional. Hal ini 

menunjukkan bahwa organisasi yang peduli dengan keberadaan dan kesejahteraan karyawannya 

serta menghargai kontribusi karyawan pada organisasi akan memiliki karyawan yang loyal dan 

dengan sukarela mengikatkan diri pada organisasi. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi memberikan dampak yang baik 



bagi keberlangsungan organisasi. Dalam organisasi rumah sakit, kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi dapat berperan dalam pencapaian mutu pelayanan kesehatan yang baik. 

Beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, perlu menjadi perhatian bagi suatu organisasi 

untuk memperkuat posisi organisasinya dalam menghadapi persaingan di era global saat ini. 

Salah satu bentuk organisasi yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi ialah rumah sakit. 

Saat ini, pembangunan rumah sakit di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dengan semakin 

bertambahnya jumlah pembangunan rumah sakit tersebut, tentunya akan meningkatkan 

persaingan pelayanan kesehatan baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit umum daerah. 

  Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Departemen Kesehatan, pada tahun 2016 

rumah sakit di Indonesia berjumlah 2.601 rumah sakit yang terbagi menjadi Rumah Sakit Publik 

dan Rumah Sakit Privat (Anonim, 2018). Sedangkan pada Badan Pusat Statistik Provinsi 

kepulauan riau, provinsi kepulauan riau tercatat memiliki 74 rumah sakit, dengan perincian 

berdasarkan kategori rumah sakit publik dan privat, terdapat 14 rumah sakit umum yang dikelola 

pemerintah dan 60 rumah sakit umum yang dikelola pihak swasta (Anonim, 2018). 

Salah satu rumah sakit yang akan menjadi tempat penelitian adalah RS Budi Kemuliaan. 

Penelitian ini akan meneliti hubungan antara lingkungan kerja, stres kerja, kepuasan kerja, dan 

komitmen organisasi di RS Budi Kemuliaan. 

Peneliti memilih rumah sakit sebagai objek penelitian karena rumah sakit mempunyai peran 

penting dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit bukan hanya sekedar tempat 

menampung dan menyembuhkan orang sakit saja, melainkan harus mampu memberikan 

kepuasan pelayanan kesehatan bagi pengguna jasanya. Berbagai upaya dilakukan oleh rumah 

sakit dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk strategi kompetitif 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai keunggulan kompetitif dengan 

meningkatan kualitas organisasi melalui kualitas individu atau karyawan yang terlibat dalam 

rumah sakit tersebut. Karena karyawan sangat berharga bagi organisasi, terutama sebagai pelaku 

penunjang tercapainya tujuan organisasi, keberadaan karyawan perlu dikelola dengan baik agar 

dapat memberikan kontribusi positif pada kemajuan organisasi. Sebaliknya, apabila karyawan 

tidak dikelola dengan baik, maka karyawan akan kurang semangat dalam bekerja dan akhirnya 

mengundurkan diri atau keluar dari tempat kerja (Mobley, 1986). 

Perawat merupakan salah satu profesi dengan peran penting di rumah sakit. Kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh seorang perawat erat kaitannya dengan pelayanan rumah sakit dimana 

perawat tersebut bekerja, karena seorang perawat merupakan profesi yang sangat mendominasi 

dan pelayanan terhadap pasien yang dilakukannya mencapai jangka waktu 24 jam dalam sehari, 

sehingga dapat dikatakan bahwa seorang perawat adalah jantung rumah sakit (Anonim, 2018). 

Seorang perawat juga memiliki peran yang banyak, entah sebagai mediator antara dokter dan 

pasien, juga sebagai edukator bagi pasien terkait banyak hal. Dalam menjalankan tugasnya, 

sebagai perawat tentunya akan di tuntut untuk bekerja secara profesional. Hal tersebut berkaitan 

dengan bagaimana seorang perawat yang telah menikah mampu menyeimbangkan perannya 

sebagai pelayan bagi pasien dan perannya sebagai orang tua di rumah  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari lingkungan kerja dan stres 

kerja terhadap  komitmen organisasi dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengembangan Hipotesis 



Hubungan 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 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 

Hubungan 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 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 

Hubungan 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 

Hubungan 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 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 

Hubungan 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 

Hubungan 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 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. 

Hubungan 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 

Landasan Teori 

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. 

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

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 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.  

Komitmen Organisai. 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 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. 

Kerangka pemikiran penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian. Metode penelitian kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di 

mana proses penelitiannya meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, di mana dilakukan 

secara acak dalam cara pengambilan sampelnya, dan proses pengumpulan data penelitian 

menggunakan instrument penelitian, serta melakukan analisis data yang kuantitatif untuk 

menguji hipotesis yang telah dibuat (Sugiyono, 2011). Creswell (2016) menjelaskan bahwa 

dalam suatu penelitian kuantitatif data-data dikumpulkan terlebih dahulu dengan menggunakan 

isntrumen khusus yang telah dirancang, untuk melakukan penilaian terhadap perilaku, dan 



kemudian dilakukan analisis terhadap informasi dengan menggunakan prosedur statistik dan 

pengujian hipotesis. 

Lokasi Penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh penulis adalah “Rumah Sakit 

Budi Kemulian Batam” Jln. Budi Kemuliaan No.1, Seraya Batam. 

Populasi dan Sampel. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kuantiatif adalah 

mengidentifikasi populasi penelitian tersebut. Sugiyono (2011), menjelaskan bahwa arti dari 

populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasi dan terdapat obyek atau subyek didalamnya 

dengan memiliki kualitas dan karateristik yang telah ditentukan oleh peneliti guna dipelajari dan 

dipahami, kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini populasinya 

melibatkan seluruh karyawan medis (perawat), yang ada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam 

dengan jumlah 70, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 70 perawat  di Rumah Sakit 

Budi Kemuliaan, Batam. 

Variabel Penelitian. Variabel penelitian adalah atribut atau sifat, objek maupun kegiatan yang 

memiliki beberapa variasi yang telah ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan 

dipahami, kemudian dilakukannya kesimpulan dari yang sudah di pahami maupun di pelajari 

(sugiyono, 2011). Creswell (2009), menjelaskan bahawa variabel independen atau bebas dikenal 

dengan variabel yang memiliki karakteristik berupa treatment, manipulated, antecendent, dan 

predictor. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang memiliki kekuatan 

dalam menjelaskan, dan mempengaruhi variabel yang memiliki kekuatan dalam menjelaskan, 

dan mempengaruhi variabel dependen atau terikat, baik itu mempengaruhi secara positif maupun 

secara negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah variabel 

lingkungan kerja (X1), dan stres kerja (X2). Creswell (2009), menjelaskan bahwa variabel 

intervening mencoba untuk menjadi mediasi pengaruh-pengaruh antara variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. Dalam penelitian ini variabel 

interveningnya adalah kepuasan kerja (Y). Creswell (2009) mengungkapkan bahwa variabel 

dependen adalah sebuah hasil dari proses pengaruh yang dilakukan oleh variabel independen. 

Variabel dependen juga memiliki nama lain seperti outcome, criterion, dan effect variables. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi variabel independen, dan menjadi variabel utama yang ada dalam penelitian, serta 

sebagai faktor untuk melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel dependennya 

adalah komitmen organisasi (Z). 

Definisi Operasional Variabel Penelitian. 

Lingkungan kerja (X1). Lingkungan kerja mengacu pada hubungan antara pekerja dan 

lingkungannya yang dapat dipecah menjadi berbagai dimensi seperti sosial, teknis dan ekonomi 

di mana pekerjaan biasanya dilihat dan dirancang. Menurut Nitisemito (2006) terdapat beberapa 

dimensi dalam lingkungan kerja, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. 

Stres kerja (X2). Catwright and cooper (1998) menyimpulkan bahwa zaman modern adalah usia 

kecemasan dan stres. Stres itu sendiri akan dipengaruhi oleh sejumlah stres. Beehr dan Newman 

(1978) mendefinisikan stres sebagai situasi yang memaksa seseorang untuk menyimpang dari 

fungsi normal karena perubahan (yaitu mengganggu atau meningkatkan) dalam kondisi 

psikologis dan / atau fisiologisnya, sehingga orang tersebut dipaksa untuk menyimpang dari 

berfungsi normal. Terdapat beberapa dimensi dalam stres kerja  menurut catwright and cooper 

(1998) yaitu faktor pekerjaan, faktor individu, dan faktor organisasi. 



Kepuasan Kerja (Y). Menurut Kreitner dan Kinicki (2008), kepuasan kerja adalah "respon yang 

efektif atau emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan", sementara Davis dan Newstrom 

(1985, p. 105) menjelaskan bahwa "kepuasan kerja adalah satu set perasaan karyawan apakah itu 

menyenangkan atau tidak menyenangkan”. Robbins (2003, hal. 78) juga menyatakan bahwa 

kepuasan kerja adalah "sikap umum terhadap kinerja seseorang yang menunjukkan perbedaan 

antara jumlah penghargaan yang diterima oleh mereka dan jumlah yang mereka percaya harus 

mereka terima". Secara keseluruhan, kepuasan kerja individu adalah jumlah kepuasan kerja 

(setiap aspek pekerjaan) dikalikan dengan tingkat kepentingan pekerjaan. Terdapat beberapa 

dimensi kepuasan kerja yaitu gaji, promosi, dan supervisi. 

Komitmen organisasi (Z). Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh peneliti, 

komitmen organisasi adalah suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan 

anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu 

untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi dengan bergantung pada nilai – nilai 

organisasi. Pengukuran komitmen organisasional pada penelitian ini mengacu pada parameter 

yang dibuat oleh (Allen dan Meyer, 1990). Dimensi dan indikator komitmen organisasi menurut 

Allen dan Mayer, yaitu komitmen afektif, komitmen kontinuen, dan komitmen normatif. 

TEKNIK ANALISIS DATA  

Tahapan PLS-SEM. Tahapan analisis menggunakan PLS-SEM setidaknya harus melalui lima 

proses tahapan dimana setiap tahapan akan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya (Ghozali 

dan Latan, 2015), yaitu (1) konseptualisasi model, (2) menentukan metoda analisis algorithm, (3) 

menentukan metoda resampling, (4) menggambar diagram jalur, (5) evaluasi model 

Konseptualisasi Model  

Konseptualisasi model merupakan langkah awal dalam analisis PLS-SEM. Pada tahap ini 

peneliti harus melakukan pengembangan dan pengukuran konstruk. Ghozali dan Latan (2015) 

terdapat delpana tahapan prsedur yang harus dilewati dalam pengembangan dan pengukuran 

konstruk yaitu: (1)Spesifikasi domain konstruk, (2)Tentukan item yang merepresentasikan 

konstruk, (3)Pengumpulan data untuk dilakukan uji pretest, (4)Purifikasi konstruk, 

(5)Pengumpulan data baru, (6)Uji reliabiltas, (7)Uji validitas, (8)Tentukan skor pengukuran 

kosntruk. 

Menentukan Metode Analisis Algorithm. Dalam PLS-SEM menggunakan program SmartPLS 

3.0, metoda analisis algorithm yang disediakan hanyalah algorithm PLS dengan tiga pilihan 

skema yaitu  factorial, centroid dan path atau struktural weighting. Skema  algorithm PLS yang 

disarankan oleh Wold adalah path atau struktural weighting. (Ghozali dan Latan, 2015).  

Menentukan Metode Resamplin. Dalam PLS-SEM menggunakan program SmartPLS 3.0, 

metoda analisis algorithm yang disediakan hanyalah algorithm PLS dengan tiga pilihan skema 

yaitu  factorial, centroid dan path atau struktural weighting. Skema  algorithm PLS yang 

disarankan oleh Wold adalah path atau struktural weighting. (Ghozali dan Latan, 2015).  

Menggambar Diagram Jalur. Setelah melakukan konseptualisasasi model, menentukan metoda 

analisis algorithm dan metoda resampling, langkah selanjutnya adalah menggambar diagram 

jalur dari model yang akan diestimasi tersebut (Ghozali dan Latan , 2015).  

Evaluasi Model. Setelah menggambar diagram jalur, maka model siap untuk diestimasi dan 

dievaluasi hasilnya secara keseluruhan. Evaluasi model dalam PLS-SEM menggunakan program 

SmartPLS 3.0 dapat dilakukan dengan menilai hasil pengukuran model (measurement model) 



yaitu melalui analisis faktor konfirmatori atau confirmatory factor analysis (CFA) dengan 

menguji validitas dan reliabilitas konstruk laten. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model 

structural dan pengujian signifikansi untuk menguji pengaruh antar konstruk atau variabel 

(Ghozali dan Latan , 2015). 

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Pengujian Model Pengukuran 

 

Convergent Validity. Model pengukuran menunjukan bagaimana variabel manifest atau 

observed variabel merepresentasi variabel laten untuk diukur. Convergent validity diukur dengan 

menggunakan parameter outer loading dan AVE (Average Variance Extraced). Ukuran refleksif 

individual dikatakan berkorelasi jika nilai lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur 

(Ghozali and Latan, 2015). 

Tabel 4.10 Nilai Loading factor Konstruk Eksogen lingkungan kerja 

Konstruk Eksogen Kode Item Loading Factor 

Lingkungan kerja  fisik Lf1 0.717 

Lf2 0.378 

Lf3 0.700 

Lf4 0.705 

Lf5 0.857 

Lingkungan kerja non fisik Lnf1 0.766 

Lnf2 0.454 



Lnf3 0.785 

Lnf4 0.798 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai factor loading semua variabel manifest > 0.70 kecuali 

variabel Lf2 dan Lnf2. Oleh karena itu, variabel Lf2 dan Lnf2 harus dikeluarkan dari model. 

Tabel 4.11 Nilai Loading factor Konstruk Eksogen stres kerja 

Konstruk Eksogen Kode Item Loading Factor 

Faktor pekerjaan Fp1 0.728 

Fp2 0.670 

Fp3 0.270 

Fp4 0.766 

Fp5 0.749 

Faktor individu Fi1 0.537 

Fi2 0.535 

Fi3 0.561 

Fi4 0.726 

Fi5 0.767 

Faktor organisasi Fo1 0.707 

Fo2 0.269 

Fo3 0.716 

Fo4 0.281 

Fo5 0.736 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai factor loading semua variabel manifest > 0.70 kecuali 

variabel Fp2 Fp3, Fi1, Fi2, Fi3, Fo2, dan Fo4. Oleh karena itu, variabel Fp2,Fp3 Fi1, Fi2, Fi3, 

Fo2, dan Fo4 harus dikeluarkan dari model. 

Tabel 4.12 Nilai Loading factor Variabel kepuasan kerja 

Konstruk Eksogen Kode Item Loading Factor 

Gaji G1 0.729 

G2 0.748 

G3 0.058 

G4 0.772 



Promosi P1 0.720 

P2 0.729 

P3 0.170 

P4 0.747 

 

Hubungan dengan supervisi 

H1 0.730 

H2 0.750 

H3 0.793 

H4 0.832 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai factor loading semua variabel manifest > 0.70 kecuali 

variabel G3 dan P3. Oleh karena itu, variabel G3dan P3 harus dikeluarkan dari model. 

Tabel 4.13 Nilai Loading factor Konstruk Endogen komitmen organisasi 

 

Konstruk Eksogen Kode Item Loading Factor 

Komitmen afektif Ka1 0.231 

Ka2 0.717 

Ka3 0.443 

Ka4 0.691 

Ka5 0.732 

Komitmen continue Kk1 0.799 

Kk2 0.769 

Kk3 0.655 

Kk4 0.418 

Komitmen normative Kn1 0.700 

Kn2 0.749 

Kn3 0.739 

 Kn4 0.720 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai factor loading semua variabel manifest > 0.70 

kecuali variabel Ka1, Ka3, Ka4, Kk3 dan Kk4. Oleh karena itu, variabel Ka1, Ka3, dan Kk4 

harus dikeluarkan dari model. 

Discriminant Validity. Discriminant validity digunakan untuk menguji validitas suatu model. 

Discriminant validity dilihat melalui nilai cross loading yang menunjukkan besarnya korelasi 



antar konstruk dengan indikatornya dan indikator dari konstruk lainnya. Standar nilai yang 

digunakan untuk cross loading yaitu harus lebih besar dari 7 atau dengan membandingkan nilai 

square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnya dalam model. 

Tabel 4.15 Tabel Nilai Cross Loading 

Item LK SK KS KO 

Lf1 0.707 0.595 0.627 0.680 

Lf3 0.757 0.485 0.574 0.528 

Lf4 0.745 0.542 0.612 0.602 

Lf5 0.886 0.537 0.693 0.662 

Lnf1 0.751 0.590 0.671 0.657 

Lnf3 0.844 0.609 0.662 0.632 

Lnf4 0.829 0.720 0.705 0.717 

Fp1 0.544 0.836 0.550 0.594 

Fp2 0.405 0.810 0.445 0.468 

Fp4 0.583 0.833 0.593 0.642 

Fp5 0.519 0.830 0.584 0.672 

Fi4 0.489 0.747 0.613 0.664 

Fi5 0.627 0.858 0.629 0.584 

Fo1 0.614 0.746 0.587 0.597 

Fo3 0.536 0.808 0.690 0.672 

Fo5 0.668 0.736 0.689 0.608 

G1 0.631 0.610 0.822 0.593 

G2 0.686 0.609 0.801 0.621 

G4 0.627 0.593 0.869 0.708 

P1 0.561 0.629 0.825 0.640 

P2 0.632 0.609 0.816 0.695 

P4 0.580 0.697 0.790 0.665 

H1 0.681 0.653 0.758 0.619 

H2 0.707 0.629 0.815 0.718 

H3 0.675 0.649 0.865 0.682 

H4 0.730 0.682 0.870 0.706 



Ka2 0.567 0.552 0.544 0.768 

Ka4 0.597 0.679 0.682 0.781 

Ka5 0.664 0.646 0.666 0.801 

Kk1 0.666 0.772 0.695 0.873 

Kk2 0.640 0.636 0.659 0.837 

Kk3 0.482 0.478 0.583 0.720 

Kn1 0.626 0.571 0.657 0.811 

Kn2 0.606 0.589 0.612 0.829 

Kn3 0.647 0.535 0.663 0.781 

Kn4 0.592 0.533 0.707 0.746 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Composite Reliability. Selain melihat nilai dari factor loading setiap konstruk sebagai uji 

validitas, dalam model pengukuran juga dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk 

membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur suatu konstruk. 

Dalam PLS – SEM dengan menggunakan SmartPLS, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu denganCronbach’s Alpha dan Composite reliability. 

Namun, penggunaan Cronbach’s Alpha untuk menguji reliabilitas suatu konstruk akan 

memberikan nilai yang lebih rendah (under estimate) sehingga lebih disarankan untuk 

menggunakan Composite Reliability. 

Tabel 4.16: Konstruk Reliabilitas dan Validitas 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Composite 

Realibility 

AVE 

LK 0.861 0.892 0.492 

SK 0.873 0.901 0.386 

Kk 0.880 0.918 0.479 

KO 0.884 0.906 0.441 

Lf 0.749 0.796 0.516 

Lnf 0.747 0.780 0.573 

Gaji 0.622 0.772 0.516 

Promosi 0.655 0.789 0.512 

Hubungan dengan supervisi 0.846 0.897 0.686 

FP 0.797 0.866 0.583 

FI 0.752 0.835 0.507 

FO 0.605 0.757 0.407 



Ka 0.682 0.795 0.455 

Kk 0.721 0.828 0.557 

Kn 0.802 0.871 0.628 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Second Order Confirmatory Analysis 

 

Analisis Model Struktural. Evaluasi model struktural atau inner model bertujuan untuk 

memprediksi hubungan antar variabel laten. Model struktural dievaluasi dengan melihat 

besarnya presentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R-Square untuk 

konstruk laten endogen, dan AVE untuk predictivenness dengan menggunakan prosedur 

resampling seperti jackkniffing dan bootstrapping untuk memperoleh stabilitas dari estimasi 

(Ghozali dan Latan, 2015).  

R2 (R-Square) 

Tabel 4.18: Path Coefficient Pengukuran Signifikansi SCFA 

Variabel R Square R Square Adjusted 

Kk 0.790 0.792 

KO 0.818 0.808 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa model pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap 

kepuasan kerja  memberikan nilai sebesar 0.790, yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas 

konstruk kepuasan kerja  yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk lingkungan kerja dan 

stres kerja adalah sebesar 79.0% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian 

ini. Begitu juga dengan model pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap Komitmen 

organisasi memberikan nilai sebesar 0.818, yang dapat diinsterpretasikan bahwa variabilitas 

konstruk komitmen organisasi  yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk lingkungan kerja  



dan stres kerja adalah sebesar 81.8%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel – variabel 

diluar penelitian ini 

Uji Hipotesis. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel, dilakukan metode bootsrapping. 

Pendekatan bootsrapp merepresentasi nonparametrik untuk precision dari estimasi. Dalam 

metode PLS, pengambilan keputusan untuk menerima ataupun menolak sebuah hipotesis 

didasarkan pada nilai signifikansi (P Value), dan nilai T – table. Dalam aplikasi SmartPLS, nilai 

signifikansi bisa diketahui dengan melihan nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t 

statistik. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah jika nilai signifikansi t – value > 

1.96 dan atau nilai p – value < 0.05 pada taraf signifikansi 5% (α 5%) maka Ha diterima dan Ho 

ditolak, sebaliknya jika nilai t-value < 1.96 dan atau nilai p-value > 0.05 pada taraf signifikansi 

5% (α 5%) maka Ha ditolak dan Ho diterima (Ghozali dan Latan, 2015). 

Konstruk Original 

Sample 

Sample 

Mean 

Standard 

Deviation 

T-statistics P-Values 

KK -> KO 0.395 0.401 0.112 3.529 0.000 

LK -> KK 0.577 0.578 0.085 6.760 0.000 

LK -> KO  0.295 0.295 0.101 2.930 0.004 

SK -> KK 0.379 0.381 0.088 4.312 0.000 

SK -> KO 0.283 0.279 0.096 2.938 0.003 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Pengujian Efek Mediasi. Terdapat 3 syarat dalam pengujian efek mediasi (Baron and Kenny, 

1986). Pertama, menguji pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen harus signifikan 

pada nilai t – statistik >1.96. Kedua, menguji pengaruh variabel eksogen terhadap variabel 

mediasi harus signifikan pada nilai t- statistik >1.96. Ketiga, pengujian secara simultan pengaruh 

variabel eksogen dan mediasi terhadap variabel endogen. Pada tahap ini efek utama diharapkan 

menjadi tidak signifikan, sedangkan pengaruh variabel mediasi terhadap variabel endogen adalah 

signifikan. Jika kondisi tersebut tercapai maka pengujian efek mediasi disebut sebagai efek 

mediasi penuh (fully mediating) (Jogiyanto, 2011).  

 

 

Tahap Pertama. Tahap pertama dalam menguji efek mediasi adalah melihat dari pengaruh 

variabel eksogen terhadap variabel endogen dan harus signifikan pada nilai t-statistik > 1.96. 

Kosntruk Original Sample Sample Mean Stamdart 

Deviation 

T-statistics 

LK -> KO 0.520 0.530 0.076 6.831 

SK -> KO 0.438 0.434 0.082 5.374 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Dari table diatas dapat dilihat bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap komitmen organisasi dengan nilai t-statistik  (6.831> 1.96) dan stres kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi dengan nilai t-statistik 5.374 (>1.96), 



maka syarat pertama pengujian efek mediasi terpenuhi dan dapat dilanjutkan ke tahap yang 

kedua. 

Tahap Kedua. Pada tahap kedua dilakukan pengujian signifikansi antara variabel eksogen 

terhadap variabel mediasi dan harus signifikan pada nilai t-statistik > 1.96. 

Kosntruk Original Sample Sample Mean Stamdart 

Deviation 

T-statistics 

LK -> KK 0,577 0.588 0.083 6.974 

SK -> KK 0.380 0.375 0.088 4.324 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja dengan nilai t-statistik 6.974 (> 1.96) dan stres kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai t-statistik 4.324(>1.96), maka 

syarat pertama pengujian efek mediasi terpenuhi dan dapat dilanjutkan ke Tahap yang ketiga. 

Tahap Ketiga. Pada tahap ketiga dilakukan pengujian secara simultan dari variabel eksogen 

(lingkungan kerja dan stres kerja) dan variabel mediasi kepuasan kerja  terhadap variabel 

endogen komitmen organisasi. 

Konstruk Original 

Sample 

Sample 

Mean 

Standard 

Deviation 

T-statistics 

KK -> KO 0.395 0.394 0.108 3.650 

LK -> KK 0.577 0.582 0.086 6.669 

LK -> KO 0.295 0.299 0.096 3.079 

SK -> KK 0.379 0.376 0.088 4.321 

SK -> KO 0.283 0.281 0.092 3.074 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Dari hasil analisis PLS diatas, ditemukan bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang 

signifikan (O = 0.395) terhadap komitmen organisasi dengan nilai t – statistik 3.650 > 1.96. 

lingkungan kerja  mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap kepuasan kerja (O = 0.577) 

dengan nilai t statistik 6.669 > 1.96. lingkungan kerja  mempunyai pengaruh  yang signifikan (O 

= 0.295) terhadap komitmen organisasi dengan nilai t – statistik 3.079 > 1.96. Oleh karena itu, 

hipotesis keenam yang menyatakan bahwa kepuasan kerja akan memediasi hubungan lingkungan 

kerja dan komitmen organisasi terbukti. 

PEMBAHASAN  

Pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi 

Variabel eksogen lingkungan kerja mempunyai pengaruh  yang signifikan (O =0.295) terhadap 

variabel endogen komitmen organisasi. Nilai t-statistik dalam hubungan ini adalah 2.930 > 1.96, 

dan nilai p-value 0.004 < 0.05. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh  terhadap komitmen organisasi terbukti kebenarannya. 



Pengaruh  artinya bahwa semakin baik lingkungan kerja yang dimiliki perusahaan maka akan 

mempenagruhi karyawan akan berkomitmen. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka (2014) yang mengemukan 

bahwa lingkungan kerja (Lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik) berpengaruh 

terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa lingkungan kerja  mempunyai pengaruh terhadap 

komitmen organisasi  (Adebara, 2016; Rohail, 2017; Danish., 2013; Hanaysha,2016 

Pengaruh Stres kerja terhadap komitmen organisasi 

Variabel eksogen stres kerja mempunyai pengaruh  yang signifikan (O =0.283 ) terhadap 

variabel endogen komitmen organisasi. Nilai t-statistik dalam hubungan ini adalah 2.938 > 1.96, 

dan nilai p-value 0.003< 0.05. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa stres 

kerja mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi terbukti kebenarannya. Penelitian-

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa stres kerja mempengaruhi  komitmen organisasi 

(Bhatti, 2016; Michael, 2009; Senem, 2013). Alipour (2015) menjelaskan bahwa stres kerja 

mempunyai pengaruh negatif terhadap komitmen organisasi. 

Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja  

Variabel eksogen lingkungan kerja  mempunyai pengaruh  yang signifikan (O = 0.577) terhadap 

variabel endogen kepuasan kerja. Nilai t-statistik dalam hubungan ini adalah 6.760> 1.96, dan 

nilai p-value 0.000< 0.05. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa lingkungan 

kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja terbukti kebenarannya. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja 

(Salunke., 2015; Raziq., 2015; Agbozo., 2014). Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Ghulam. (2015) menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang baik memiliki 

dampak positif pada kepuasan kerja karyawan terhadap perusahaan.  

Pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja 

Variabel eksogen stres kerja mempunyai pengaruh yang signifikan (O = 0.379) terhadap variabel 

kepuasan kerja. Nilai t-statistik dalam hubungan ini adalah 4.312> 1.96, dan nilai p-value 0.000 

< 0.05. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang menyatakan  stres kerja mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan kerja terbukti kebenanya. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa stres kerja mempengaruhi kepuasan kerja (houbobi., 

2016; Iqbal., 2012; Rehman., 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Agarwal (2018) 

menunjukkan bahwa ada  pengaruh antara stres kerja terhadap kepuasan kerja. 

Pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 

Variabel mediasi kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan (O = 0.395) terhadap 

variabel endogen komitmen organisasi. Nilai t-statistik dalam hubungan ini adalah 3.529> 1.96, 

dan nilai p-value 0.000 < 0.05. Oleh karena itu, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa 

kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap  komitmen organisasi terbukti kebenarannya. 

Penelitian-penelitian sebelumnya membuktikan bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh 

terhadap  komitmen organisasi (Srivastava., 2013; Iqbal,2011; Deghard., 2013). Ketika karyawan 

yang memiliki kepuasan yang tinggi, mereka memiliki kecenderungan untuk berkomitmen dalam 



organisasi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tehsseen shah. (2015) 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. 

Pengaruh mediasi kepuasan kerja dalam Hubungan antara lingkungan kerja terhadap 

komitmen organisasi 

Dari hasil analisis PLS yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan (O = 0.295) terhadap komitmen organisasi dengan nilai t – statistik 

3.079> 1.96. Selain itu, lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja (O = 0.577) dengan nilai t statistik 6.669> 1.96. Kepuasan kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan (O = 0.395) terhadap komitmen organisasi dengan nilai t – statistik 

3.650> 1.96. 

Lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja (Salunke., 2015; Raziq., 2015; 

Agbozo., 2014) dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh dengan komitmen organisasi 

(Srivastava., 2013; Iqbal,2011; Deghard., 2013). dan kepuasan kerja dapat memediasi hubungan 

antara dan kepuasan kerja (Memon et al., 2016; Kim et al., 2017). Menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja mempunyai efek mediasi, dan dapat memediasi hubungan antara lingkungan kerja terhadap 

komitmen organisasi. 

Pengaruh Mediasi kepuasan kerja dalam Hubungan antara stres kerja terhadap komitmen 

organisasi 

Dari hasil analisis PLS yang telah dilakukan menunjukkan bahwa stres kerja mempunyai 

pengaruh  yang signifikan (O = 0.283) terhadap  komitmen organiasi dengan nilai t – statistik 

3.074> 1.96. Selain itu, stres kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

(O = 0.379) dengan nilai t statistik 4.321> 1.96. Kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang 

signifikan (O = 0.395) terhadap komitmen organisasi dengan nilai t – statistic 3.650> 1.96. 

Stres kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja (houbobi., 2016; Iqbal., 

2012;Rehman., 2012). dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi 

Memon et al., 2016; Kim et al., 2017). Menunjukkan bahwa kepuasan kerja  dapat memediasi 

hubungan antara stres kerja dan komitmen organisasi(Memon et al., 2016; Kim et al., 2017). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pengaruh 

lingkungan kerja dan stres kerja terhadap komitmen organisasi dengan kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi yang dibuktikan 

dengan nilai t-statistik pada hubungan ini adalah 2.930 > 1.96, dan nilai p-value 0.004 < 0.05. 

2. Terdapat pengaruh antara stres kerja terhadap komitmen organisasi yang dibuktikan dengan 

nilai t-statistik pada hubungan ini adalah 2.938 > 1.96, dan nilai p-value 0.003< 0.05. 

3. Terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja yang dibuktikan dengan 

nilai t-statistik pada hubungan ini adalah 6.760> 1.96, dan nilai p-value 0.000< 0.05. 

4. Terdapat pengaruh antara stres kerja terhadap kepuasan kerj yang dibuktikan dengan nilai t-

statistik pada hubungan ini adalah 4.312> 1.96, dan nilai p-value 0.000 < 0.05. 



5. Terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi yang dibuktikan 

dengan nilai t-statistik pada hubungan ini adalah 3.529> 1.96, dan nilai p-value 0.000 < 0.05. 

6. Terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi melalui kepuasan kerja 

yang dibuktikan dengan pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi dengan 

nilai t-statistik 3.079> 1.96. Kemudian, pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

dengan nilai t-statistik 6.669> 1.96. Lalu, nilai signifikansi dari kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi dengan nilai t-statistik 3.650> 1.96. 

7. Terdapat pengaruh stres kerja terhadap komitmen organisasi melalui kepuasan kerja yang 

dibuktikan dengan pengaruh stres kerja  terhadap komitmen organisasi dengan nilai t-statistik 

3.074> 1.96. Kemudian, pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja dengan nilai t-statistik 

4.321> 1.96. Lalu, nilai signifikansi dari kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 

dengan nilai t-statistik 3.650> 1.96. 

SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang 

diharapkan nantinya akan berguna untuk kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan, yaitu: 

1. Organisasi diharapkan untuk selalu menjaga dan meningkatkan lingkungan dan kepuasan 

kerja dalam diri karyawan agar karyawan akan loyal terhadap organisasi. 

2. Organisasi perlu untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan karyawan, agar 

karyawan nyawan dan merasa dihargai sehingga karyawan akan komitmen dalam organisasi 

3. Organisasi perlu menanamkan pada semua karyawan untuk memiliki rasa yang kuat terhadap 

perusahaan, bahwa mereka selain sebagai karyawan juga merasa memiliki perusahaan 

sehingga dengan rasa memiliki karyawan akan bekerja dengan baik dan berkomitmen untuk 

memajukan perusahaan 
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