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PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 
atas berkah, rahmat dan hidayahNya, sehingga buku ini dapat 
terselesaikan. Sebagai aset intelektual organisasi, karyawan 
memegang peran yang sangat penting dalam peningkatan nilai 
dan keberlangsungan hidup organisasi. Bahkan melalui manusia 
pula organisasi memperoleh keunggulan kompetitif.

Pencapaian keunggulan kompetetitif merupakan termina-
si bagi peningkatan nilai organisasi melalui komitmen karyawan 
pada organisasi. Komitmen merupakan janji yang diikrarkan 
karyawan secara implisit dan eksplisit untuk kinerja optimal, 
serta berkontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan or-
ganisasi.

Buku ini berisi tentang berbagai teori dan pendekatan 
komitmen karyawan pada organisasi yang diharapkan dapat 
memberikan pengayaan pengetahun pada para akademisi dan 
praktisi, dalam pengembangan keilmuan dan praktik di perusa-
haan. 

Akhirul kata semoga buku ini dapat memberikan manfaat 
serta keberkahan kepada kita semua, Wassalamu Alaikum 
Warahmatullah Wabarakatuh. 

Makassar, 27 Februari 2017

Ria Mardiana Yusuf
Darman Syarif
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BAB I
KONSEP PERILAKU ORGANISASI 

“Many of the things we do each day, we do by habit. Success 
in life takes effort but it is not difficult and complicated. 

It is just a matter of knowing what you want, determining 
how to get it, and making habit of doing those things that 

you need to do” (Ralph Marstone)

Perilaku organisasi (Organizational Behavior) adalah studi yang 
digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan meningkatkan 
sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi 
(Colquitt, et al., 2014). Perilaku organisasi (Organizational 
Behavior) adalah studi tentang individu dan kelompok dalam 
organisasi (John R. Schermerhorn, 2007). Digunakan untuk 
pemahaman individu dan perilaku kelompok, proses antara 
individu, dan dinamika organisasi dengan tujuan meningkatkan 
kinerja organisasi dan orang-orang di dalamnya. Dengan 
mempelajari perilaku organisasi akan membantu memahami hal 
yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang lebih baik dari 
diri sendiri dan orang lain. 

(Griffin & Moorhead, 2014) mengungkapkan perilaku 
organisasi (organizational behavior) adalah studi mengenai 
perilaku manusia dalam situasi organisasi, mengenai titik 
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temu antara perilaku manusia dan organisasi, serta mengenai 
organisasi itu sendiri. Organisasi merupakan kelompok orang 
yang bekerja sama dan saling bergantung ke arah suatu tujuan. 
Perilaku organisasi (organizational behavior) adalah studi 
tentang apa yang orang pikirkan, rasakan, dan lakukan di dalam 
dan sekitar organisasi (McShane & Von Glinow, 2008). Perilaku 
organisasi secara sistematis mempelajari karakteristik tingkat 
individu, tim, dan organisasi yang mempengaruhi perilaku 
dalam pengaturan kerja.

Menurut Robbins & Judge (2014) Perilaku organisasi 
(organizational behavior) merupakan sebuah bidang studi 
yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok dan struktur 
terhadap perilaku di dalam organisasi, untuk tujuan penerapan 
pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Perilaku 
organisasi adalah sebuah bidang studi, yang mempelajari tiga 
penentu perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok 
dan struktur. Selain itu perilaku organisasi menerapkan 
pengetahuan yang diperoleh mengenai individu, kelompok, dan 
efek dari struktur terhadap perilaku untuk membuat organisasi 
bekerja dengan lebih efektif.

Selanjutnya, John A Wagner & Hollenbeck (2010) 
menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah bidang studi 
yang berupaya untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, 
dan mengubah perilaku manusia yang terjadi dalam konteks 
organisasi. Menurutnya, ada tiga pertimbangan yang mendasari 
definisi perilaku organisasi tersebut, yaitu:

1. Perilaku organisasi berfokus pada perilaku yang dapat 
diamati, seperti menyampaikan pendapat dalam suatu 
pertemuan, mengoperasikan alat produksi, atau menulis 
laporan. Hal ini juga berhubungan dengan keadaan internal, 
seperti berpikir, mempersepsikan, dan memutuskan, 
sesuatu yang diamati.
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2. Perilaku organisasi melibatkan analisis tentang bagaimana 
orang berperilaku baik sebagai individu maupun sebagai 
anggota kelompok dan organisasi.

3. Perilaku organisasi menilai perilaku dari kelompok dan 
organisasi. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa, bidang perilaku organisasi 
berkembang menjadi tiga subbidang (John A Wagner & 
Hollenbeck, 2010), yaitu: 

1. Perilaku organisasi mikro

Perilaku organisasi mikro berkaitan dengan perilaku 
individu yang bekerja.

2. Perilaku organisasi meso

Perilaku organisasi meso adalah jalan tengah, 
menjembatani dua subbidang lainnya dari perilaku 
organisasi. Ini berfokus terutama pada pemahaman 
perilaku orang-orang yang bekerja sama dalam tim dan 
kelompok.

3. Perilaku organisasi makro

Perilaku organisasi makro berfokus pada pemahaman 
perilaku organisasi secara keseluruhan.

Perilaku setiap individu sangat berbeda antara satu dengan 
lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi 
antara seseorang individu dengan lingkungannya. Berdasarkan 
sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena 
kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan 
pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi affektifnya berbeda 
satu sama lain.

Untuk memahami perilaku manusia dalam suatu 
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organisasi, ada beberapa pendekatan yang bisa diaplikasikan, 
antaralain; pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalitis. 
Pendekatan tersebut, akan berbeda satu sama lain, tergantung 
dari; penekanannya, penyebab timbulnya perilaku, prosesnya, 
kepentingan masa lalu di dalam menentukan perilaku, tingkat 
kesadaran, dan data yang dipergunakan. 

1. Aspek Penekanan. 

Pada Pendekatan kognitif menekankan pada mental 
internal seperti berpikir dan menimbang. Penafsiran 
individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih 
penting dari lingkungan itu sendiri. Pada Pendekatan 
penguatan (reinforcement) menekankan pada peranan 
lingkungan dalam perilaku manusia. Lingkungan dipandang 
sebagai suatu sumber stimulus yang menghasilkan dan 
memperkuat respon perilaku. Sedangkan pada pendekatan 
psikoanalitis menekankan peranan sistem personalitas 
di dalam menentukan sesuatu perilaku. Lingkungan 
dipertimbangkan sepanjang hanya sebagai ego yang 
berinteraksi dengannya untuk memuaskan keinginan.

2. Penyebab Timbulnya Perilaku.

Pada Pendekatan kognitif, perilaku dikatakan timbul dari 
ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian pada struktur 
kognitif, yang dapat dihasilkan dari persepsi tentang 
lingkungan. Pada Pendekatan reinforcement menyatakan 
bahwa perilaku itu ditentukan oleh stimuli lingkungan baik 
sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari 
perilaku. Sedangkan menurut pendekatan psikoanalitis, 
perilaku itu ditimbulkan oleh tegangan (tensions) yang 
dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan.

3. Proses.

Pada Pendekatan kognitif menyatakan bahwa kognisi 
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(pengetahuan dan pengalaman) adalah proses mental, 
yang saling menyempurnakan dengan struktur kognisi 
yang ada. Dan akibat ketidak sesuaian (inconsistency) 
dalam struktur menghasilkan perilaku yang dapat 
mengurangi ketidak sesuaian tersebut. Pada pendekatan 
reinforcement, lingkungan yang beraksi dalam diri 
individu mengundang respon yang ditentukan oleh 
sejarah. Sifat dari reaksi lingkungan pada respon tersebut 
menentukan kecenderungan perilaku masa mendatang. 
Sedangkan menurut pendekatan psikoanalitis, keinginan 
dan harapan dihasilkan dalam Id kemudian diproses oleh 
Ego dibawah pengamatan Superego.

Id merupakan komponen kepribadian yang hadir 
sejak lahir. Id adalah sumber segala energi psikis, dan 
komponen utama kepribadian. Id didorong oleh prinsip 
kesenangan, yang berusaha untuk kepuasan segera 
dari semua keinginan, keinginan, dan kebutuhan. Jika 
kebutuhan ini tidak puas langsung, hasilnya adalah 
kecemasan atau ketegangan.

Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung 
jawab untuk menangani reaksi dengan realitas. Ego 
berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan 
dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima 
di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, 
dan tidak sadar. 

Superego adalah aspek kepribadian yang menampung 
semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang 
kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat, yang 
bisa dirasa benar dan atau salah. Superego memberikan 
pedoman untuk membuat penilaian.

Dengan kekuatan persaingan yang begitu banyak 
dalam organisasi, mudah untuk melihat bagaimana konflik 
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mungkin timbul antara ego, id dan superego. Seseorang 
dengan kekuatan ego yang baik dapat secara efektif 
mengelola setiap tekanan, sedangkan mereka dengan 
kekuatan ego terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat 
menjadi pribadi yang keras hati dan atau terlalu pasif.

4. Kepentingan Masa lalu dalam menentukan Perilaku.

Dalam Pendekatan kognitif tidak memperhitungkan masa 
lalu (ahistoric). Pengalaman masa lalu hanya menentukan 
pada struktur kognitif, dan perilaku adalah suatu fungsi 
dari pernyataan masa sekarang dari sistem kognitif 
seseorang, tanpa memperhatikan proses masuknya dalam 
sistem. Pada pendekatan reinforcement bersifat historic. 
Suatu respon seseorang pada suatu stimulus tertentu 
adalah menjadi suatu fungsi dari sejarah lingkungannya. 
Sedangkan menurut pendekatan psikoanalitis, masa 
lalu seseorang dapat menjadikan suatu penentu yang 
relatif penting bagi perilakunya. Kekuatan yang relatif 
dari Id, Ego dan Superego ditentukan oleh interaksi dan 
pengembangannya dimasa lalu.

5. Tingkat dari Kesadaran. 

Dalam pendekatan kognitif memang ada aneka ragam 
tingkatan kesadaran, tetapi dalam kegiatan mental yang 
sadar seperti mengetahui, berpikir dan memahami, 
dipertimbangkan sangat penting. Dalam pendekatan 
reinforcement, tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak. 
Aktifitas mental dipertimbangkan menjadi bentuk lain dari 
perilaku dan tidak dihubungkan dengan kasus kekuasaan 
apapun. Aktifitas mental seperti berpikir dan berperasaan 
dapat saja diikuti dengan perilaku yang terbuka, tetapi 
bukan berarti bahwa berpikir dan berperasaan dapat 
menyebabkan terjadinya perilaku terbuka. Sedangkan 
menurut Pendekatan psikoanalitis hampir sebagian besar 
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aktifitas mental adalah tidak sadar. Aktifitas tidak sadar 
dari Id dan Superego secara luas menentukan perilaku

6. Data.

Dalam pendekatan kognitif, data atas sikap, nilai, pengertian 
dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan lewat 
Survey dan Questioner. Pada Pendekatan reinforcement 
mengukur stimuli lingkungan dan respon materi atau 
fisik yang dapat diamati, lewat observasi langsung atau 
dengan pertolongan sarana teknologi. Sedangkan dalam 
Pendekatan psikoanalitis menggunakan data ekspresi dari 
keinginan, harapan, dan bukti penekanan dan bloking dari 
keinginan tersebut lewat analisa mimpi, asosiasi bebas, 
teknik proyektif, dan hipnotis.

Pemahaman beberapa konsep tentang perilaku 
organisasi terjabarkan dalam gambar 1.1 (Integrative Model of 
Organizational Behavior).
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Gambar 1.1. 
(Integrative Model of Organizational Behavior)

Sumber : Colquitt, et al., (2014) 
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BAB II
KONSEP KOMITMEN ORGANISASI 

“One of the most best way to educate our heart is to look at 
our interaction with other people because our relationship 
with others are fundamentally a reflection with ourselves” 

(Stephen Covey). 

Konsep komitmen organisasi telah menjadi isu penelitian di 
banyak negara dalam 60 tahun terakhir. Konsep ini diperkenalkan 
oleh Whyte pada kisaran tahun 1956. Berakar dari paradigma 
teori pertukaran sosial (Social Exchange Theory/SET) dalam 
memahami perilaku organisasi, penelahaan teori tersebut sudah 
berlangsung sejak tahun 1920-an (Cropanzano dan Mitchel, 
2005). Teori tersebut meyakini bahwa pertukaran sosial 
merupakan interaksi yang berkelanjutan yang menciptakan 
kewajiban (Emerson, 1976) dan saling ketergantungan 
antar pihak yang berinteraksi (Blau, 1964). Oleh karenanya 
pendekatan pemahaman terhadap akar permasalahan dalam 
teori pertukaran sosial (SET) ditentukan oleh penelahaan multi 
disiplin. Antara lain disiplin sosiologi, antropologi, and psikologi 
sosial. Sehingga dampak dari pertukaran sosial ini antara 
lain adalah kekuatan hubungan relasional yang berkualitas 
(Cropanzano dan Mitchel, 2005). Sejalan dengan perkembangan 
kebutuhan dan pengaru dari teori tersebut, maka memunculkan 



12

KOMITMEN ORGANISASI :
Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi

berbagai teori terkait, diantaranya teori pertukaran relasional 
(the exchange relationship theory).

Teori pertukaran relasional memandang terjadi 
pertukaran relasional dan kepentingan antara organisasi 
sebagai suatu sistem dan para anggota organisasi, dalam hal ini 
karyawan. Teori ini dikemukakan oleh March dan Simon pada 
tahun 1958 (Angle dan Perry, 1981). 

Teori ini meyakini bahwa terdapat pertukaran yang terjadi 
antara seseorang dengan orang lain adalah berlandasakan pada 
imbalan dan pengorbanan yang dilakukan. Dalam kontekstual 
organisasi, teori pertukaran relasional menekankan pada 
pertukaran yang terkait dengan organisasi dan kontribusi 
individu karyawan. Dalam hal ini adalah keputusan karyawan 
untuk berproduksi dan keputusan karyawan untuk berpartisipasi 
(Angle dan Pery, 1981). Makna dari pernyataan ini adalah 
pertukaran yang dipersyaratkan oleh organisasi, dimaknai 
oleh karyawan dengan melakukan kegiatan berproduksi secara 
ketentuan orgnisasi ataukah berpartisipasi dengan kesadaran 
karyawan untuk melakukan hal terbaik bagi organisasi. 
Pemikiran tersebut yang kemudian mendasari munculnya teori 
komitmen organisasi. 

Komitmen organisasi telah menjadi sebuah bahasan 
pada berbagai literatur seperti literatur sektor publik, (non-
profit sector), maupun sektor swasta yang umumnya adalah 
berorientasi profit (profit orientation). Ini tercantum dalam 
berbagai literatur, misalnya literatur psikologi industri, 
organisasi (Cohen, 2003); literatur pendidikan, teologi, 
kesehatan, perhotelan, pekerja sosial dan kedokteran (Boehman, 
2006; Maxwell dan Steele, 2003; Savery dan Syme, 1996; Trimble, 
2006 dalam Kalbers dan Cenker, 2007). Ini menunjukkan bahwa 
implementasi pembahasan teori komitmen bisa dikaitkan ke 
berbagai literatur dan domain disiplin ilmu. 
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Kajian perilaku organisasi senantiasa mengaitkan 
kesesuian dan relevansi sikap karyawan dengan perilaku 
organisasi (Hrebiniak dan Aluto, 1972; Buchanan, 1974; Steers, 
1977). Dengan asumsi bahwa komitmen merupakan atribut 
perilaku yang stabil (Porter et.al., 1974; Kock dan Steers, 
1978). Yakni sikap yang mengaitkan psikologis karyawan, atau 
komitmen afektif yang terbentuk dalam hubungannya dengan 
permasalahan dan loyalitasnya dengan organisasi. 

Pada awalnya, konsep komitmen organisasi berfokus 
pada konsep komitmen itu sendiri, didasarkan pada pendekatan 
sikap, yang menunjuk pada permasalahan dan loyalitas (Porter, 
Steers, Mowday, & Boulian, 1974). Menurut (Porter et al., 1974) 
pendekatan sikap mengacu pada keterikatan psikologis atau 
komitmen afektif yang dibentuk oleh seorang karyawan dalam 
hubungannya dengan permasalahan dan loyalitasnya dengan 
organisasi. Pasangan fenomenal yang menjadi ikon komitmen, 
yakni Steers dan Porter (1983) menjelaskan bahwa komitmen 
organisasi sebagai "loyalitas terhadap organisasi”. Ditandai 
dengan niat untuk tetap berada di dalamnya; melakukan 
identifikasi dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Tak kalah 
pentingnya adalah kemauan untuk menggunakan tenaga ekstra 
atas nama organisasi. Individu mempertimbangkan sejauh mana 
nilai-nilai dan tujuan mereka berhubungan dengan organisasi 
sebagai bagian dari komitmen organisasi, oleh karena itu 
dianggap sebagai hubungan diantara setiap karyawan dan 
organisasi.

Dalam perkembangannya penelitian dan pengkajian 
komitmen organisasi didekatkan dengan berbagai pendekatan 
yakni:

1. Pendekatan Sikap (attitudinal approach)

Steers dan Porter (1983) menyatakan bahwa pendekatan 
sikap (attitudinal approach) sebagai yaitu komitmen yang 
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merujuk pada orientasi positif individu karyawan dengan 
terhadap organisasinya. Pendekatan ini lebih menekankan 
pada loyalitas karyawan. Yakni kondisi dimana karyawan 
bersedia memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. 
Menurut pendekatan ini, “commitment is viewed as an 
attitude of attachment to the organization, which leads 
to particular job-related behaviors” (Muthuveloo dan 
Rose, 2005). Komitmen dipandang sebagai suatu sikap 
keterikatan kepada organisasi, yang berperan penting 
pada pekerjaan tertentu dan perilaku yang terkait. 
Sebagai contoh, pegawai yang memiliki komitmen tinggi, 
memiliki tingkat abesnsi yang rendah, dan tingkat turn 
over, atau kemungkinan untuk meninggalkan organisasi 
yang lebih kecil. Pendapat ini sudah dituangkan ke dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Mowday, Poter dan Steers, 
pada tahuan 1982), yang kemudian dipertajam kembali 
pada tahun 1983 oleh Steers dan Porter. Lebih jelasnya, 
komitmen berdasarkan pendapat mereka terdefinisi 
sebagai berikut:

a) Keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota  organisasi 
tertentu;

b) Keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan 
organisasi;

c)  Keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan 
organisasi.”

Asumsi yang mendasari ketiga definisi tersebut, antara 
lain bahwa karyawan memiliki keinginan dan sikap yang positif 
terhadap organisasi dan senantiasa memiliki komitmen dan 
rasa memiliki yang tinggi, untuk berusaha sebaik mungkin bagi 
efektivitas dan optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. Usaha 
yang sebaik mungkin tersebut tentunya menampilkan tingkah 
laku yang sesuai dengan tujuan organisasi.
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2. Pendekatan Perilaku (behavioral approach)

Pendekatan perilaku (behavioral approach) 
menitikberatkan pada pandangan bahwa investasi 
karyawan akan menyebabkan karyawan tersebut terikat 
pada organisasi. Komitmen organisasi didefenisikan 
“profit associated with continued participation and a cost' 
associated with leaving”, (Kanter, dalam Sulaiman Iles, 
2000). Dalam pandangan ini, karyawan akan berkomitmen 
dengan berlandasakan pada kalkulasi penghitungan 
efisiensi biaya untuk berkomitmen. Jangan samapi biaya 
untuk meninggalkan perusahaan menjadi lebih mahal. 
(Muchinsky, 1993) menyatakan bahwa seseorang yang 
terlalu berkomitmen pada organisasi akan cenderung 
mengalami stagnasi dalam kariernya serta cenderung 
berkurang pengembangan dirinya (self development); 
dan bila komitmen mencerminkan identifikasi dan 
keterlibatan dalam organisasi, maka organisasi akan 
mendapat keuntungan dengan berkurangnya turnover 
serta prestasi yang lebih baik. 

3. Pendekatan Multidimensi (the multidimensional 
approach)

Pendekatan multidimensi (the multidimensional 
approach) yaitu komitmen dipandang dalam berbagai 
dimensi ataupun sumber. Komitmen organisasional secara 
tradisional dipandang sebagai konstruk uni-dimensi atau 
satu dimensi (Porter et al., 1974), di mana komitmen 
organisasi didefinisikan sebagai rasa identifikasi 
(kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan 
(kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 
kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk 
tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang 
dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. 
Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa individu 
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mengembangkan komitmen pada organisasi tertentu 
melalui berbagai dimensi atau berbagai sumber.

Meyer dan Allen (1984), menganggap komitmen 
organisasional sebagai konsep yang multidimensional. 
Pada awalnya mereka melihat komitmen organisasi 
sebagai dua dimensi yaitu: Affective commitment 
berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat 
pada organisasi atau keterikatan emosional karyawan, 
identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi terjadi 
apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi 
karena adanya ikatan emosional (emotional attachment) 
atau merasa mempunyai nilai sama dengan organisasi; dan 
Continuance commitment, mengarah kepada perhitungan 
untung dan rugi dalam diri karyawan sehubungan 
dengan keinginan untuk tetap mempertahankan atau 
meningkatkan pekerjaannya. Artinya, komitmen kerja 
dianggap sebagai persepsi harga yang harus dibayar jika 
karyawan meninggalkan pekerjaannya. Komitmen ini 
menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pekerjaan 
karena karyawan membutuhkannya. 

Kedua istilah tersebut digunakan oleh Meyer dan 
Allen dengan memadukan komitmen organisasional oleh 
Porter, et. al (1974) dan Becker (1960) dalam Kalbers dan 
Cenker (2007). Porter menggambarkan komitmen sebagai 
kekuatan identifikasi oleh individual serta keterikatannya 
dengan organisasi. Komitmen inilah yang biasanya diukur 
dengan Organizational Commitment Questionnaire (OCQ). 
Maka diketahui bahwa komitmen affective umumnya 
diidentikan dengan komitmen organisasional. Sedangkan 
komitmen digambarkan sebagai suatu kecenderungan 
untuk ikut serta dalam aktivitas yang konsisten 
karena biaya-biaya yang dikeluarkan akan hilang jika 
ia meninggalkan organisasi tersebut. Komitmen ini 
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diidentikkan dengan komitmen Continuance. Alasan-
alasan inilah yang akhirnya mendorong munculnya istilah 
komitmen affective dan komitmen Continuance. 

Meyer dan Allen (1984) mengembangkan 
komitmen affective berdasarkan pada konsep individual 
Organizational goal congruence. Karyawan yang memiliki 
komitmen affective yang kuat akan tinggal dalam 
organisasi karena mereka menginginkannya (want to). 
Keinginan ini timbul berdasarkan derajat identifikasi 
mereka terhadap organisasi dan kesediaan mereka untuk 
membantu pencapaian tujuan organisasi (Hacket et al, 
1994 dalam Kalbers dan Cenker, 2007).

Komitmen affective mencerminkan kekuatan 
kecenderungan individual untuk tetap bekerja dalam 
organisasi karena individu tersebut setuju dengan 
organisasi dan senang bekerja pada organisasi tersebut. 
Komitmen affective melihat komitmen organisasi sebagai 
suatu bentuk ekspresi emosional individual terhadap 
organisasi tempatnya bekerja. Karyawan yang memiliki 
komitmen Continuance yang tinggi akan tinggal dalam 
organisasi karena mereka membutuhkan (need to). Dengan 
demikian individu tetap bekerja dalam organisasi karena 
mereka mengakumulasi manfaat yang lebih jelas jika terus 
berada dalam organisasi, sehingga akan mencegah mereka 
untuk mencari alternatif pekerjaan lain (Meyer dan Allen, 
1984).

Komitmen Continuance mencerminkan kekuatan 
kecenderungan individual untuk tetap bekerja dalam 
organisasi karena tidak ada alternatif pekerjaan yang 
lain. Komitmen Continuance muncul dari suatu perspektif 
dimana individu dipandang tetap berada dalam organisasi 
karena mengakumulasikan reward ekstrinsik dan 
manfaat yang dapat diperoleh. Rewards ekstrinsik adalah 
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pemberian reward dan insentif, misalnya upah dan gaji, 
bonus, komisi dan pembagian laba yang biasa disebut 
reward ekstrinsik. Side bets potensial (potensi mencari 
pekerjaan lain) yang dapat menghasilkan level komitmen 
continuance yang tinggi adalah termasuk waktu dan usaha 
yang dihabiskan untuk memperoleh non transferable skill 
dan kurangnya keuntungan yang menarik atau hak-hak 
istimewa berdasarkan senioritas.

Penelitian lebih lanjut, Meyer dan Allen (1990) 
menambahkan dimensi ketiga, yaitu komitmen normative 
(normatif). Meyer dan Allen (1990) mendefinisikan 
komitmen normatif sebagai "suatu perasaan wajib dari 
pegawai untuk untuk tetap tinggal dalam suatu organisasi 
karena adanya perasaan hutang budi pada organisasi". 

Jadi berdasarkan pendekatan mulitidimensional 
dari Meyer dan Allen (1997), ada tiga komponen 
komitmen organisasi, sehingga pegawai memilih menetap 
atau meninggalkan organisasi berdasarkan norma yang 
dimilikinya, yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1. Typology of Organizational Commitment
Sumber: Meyer dan Allen 

(dalam Muthuveloo dan Rose, 2005)
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Hal yang umum dari ketiga bentuk komitmen tersebut 
adalah pandangan bahwa komitmen merupakan kondisi 
psikologis yang mencirikan hubungan antara karyawan dengan 
organisasi dan memiliki implikasi bagi keputusan individu untuk 
tetap berada atau meninggalkan organisasi. 

Lebih lanjut, Meyer dan Herscovitch (dalam Coetzee, 
2005), menggambarkan ketiga bentuk komitmen organisasional 
dan faktor-faktor yang mendasarinya, dalam Gambar 2.2 berikut:

 

Gambar 2.2. Organizational Commitment
Sumber: Meyer dan Herscovitch 

(dalam Coetzee, 2005)

Setiap karyawan memiliki dasar dan tingkah laku 
yang berbeda berdasarkan komitmen organisasi yang 
dimilikinya. Karyawan dengan affective commitment yang 
tinggi memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap 
organisasi. Hal ini berarti bahwa individu tersebut akan 
memiliki motivasi dan keinginan untuk berkontribusi 
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secara berarti terhadap organisasi.

Pegawai dengan Continuance commitment yang 
tinggi akan bertahan dalam organisasi, bukan karena 
alasan emosional, tapi karena adanya kesadaran dalam 
individu tersebut akan kerugian besar yang dialami jika 
meninggalkan organisasi. Pegawai terpaksa menjadi 
anggota akan menghindari kerugian finansial dan kerugian 
lain, sehingga memungkinkannya melakukan usaha yang 
tidak maksimal. Berkaitan dengan hal ini, maka individu 
tersebut kurang/tidak dapat diharapkan untuk memiliki 
keinginan yang kuat untuk berkontribusi secara berarti 
pada organisasi. 

Sementara itu, komponen normatif yang berkembang 
sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi, tergantung dari 
sejauh apa perasaan kewajiban yang dimiliki pegawai. 
Komitmen normatif didasarkan pada pendekatan 
obligation, di mana komitmen sebagai tekanan normatif 
yang telah diinternalisasikan agar individu bertindak 
sesuai dengan tujuan dan keinginan organisasi. Komponen 
normatif menimbulkan perasaan kewajiban pada pegawai 
untuk memberi balasan atas apa yang telah diterimanya 
dari organisasi. Pegawai dengan normative commitment 
yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena 
merasa adanya suatu kewajiban atau tugas yang memang 
sudah sepantasnya dilakukan atas benefit yang telah 
diberikan organisasi.
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BAB III
DEFINISI DAN DIMENSI KOMITMEN 

ORGANISASI 

“Perfectionism is a dangerous state of mind in an imperfect 
world. The best way is to forget doubts and set about the 
task in hand. If you are doing your best, you will not have 

time to worry about failure” (Robert Silliman Hillyer)

A. Definisi Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasional merupakan salah satu topik yang 
akan selalu menjadi tinjauan baik bagi pihak manajemen dalam 
sebuah organisasi maupun bagi para peneliti yang khususnya 
berfokus pada perilaku manusia. Komitmen Organisasional 
menjadi penting khususnya bagi organisasi yang ada saat ini 
dikarenakan dengan melihat sejauh mana keberpihakan seorang 
karyawan terhadap organisasi, dan sejauh mana karyawan 
tersebut berniat untuk memelihara keanggotaannya terhadap 
organisasi maka dapat diukur pula sebaik apa komitmen seorang 
karyawan terhadap organisasinya.

Komitmen organisasi dapat didefenisikan dengan dua cara 
yang amat berbeda. Cara pertama diajukan oleh Porter, Steers, 
Mowday, dan Boulian (1974); Mowday, Porter, dan Steers (1982) 
dan cara yang kedua diajukan oleh Becker (1960). Menurut 
Porter, dkk (1974) komitmen adalah kuatnya pengenalan 
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dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. 
Atau komitmen organisasional sebagai derajat seberapa jauh 
karyawan mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi 
dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu Mowday, dkk 
(1982). Di lain pihak, Becker (1960) menggambarkan komitmen 
sebagai kecenderungan untuk terikat dalam garis kegiatan 
yang konsisten karena menganggap adanya biaya pelaksanaan 
kegiatan yang lain (berhenti bekerja).

Beberapa ahli lain menyatakan pendapatnya tentang 
Komitmen Organisasi, antara lain sebagai berikut:

1) Mowday, et al (1979) 

Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan 
dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) 
yang ingin dicapai oleh organisasi.

2) Wiener (1982) 

“Komitmen organisasi didefinisikan sebagai dorongan 
dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat 
menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan 
dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi”

3) William and Hazer (1986)

“Komitmen organisasional merupakan respon afektif 
pada organisasi secara menyeluruh, yang kemudian 
menunjukkan suatu respon afektif pada aspek khusus 
pekerjaan”.

4) O’reilly, C. and J. Chatman (1986)

“Komitmen adalah kelekatan secara psikologis yang 
dirasakan oleh seseorang terhadap organisasinya, dan 
hal ini akan merefleksikan derajat dimana individu 
menginternalisasi atau mengadopsi karakteristik atau 
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perspektif dari organisasinya”.

5) Steers (1988) 

“Komitmen organisasi menjelaskan kekuatan relatif 
dari sebuah identifikasi individu dengan keterlibatan 
dalam sebuah organisasi. Komitmen menghadirkan 
sesuatu diluar loyalitas belaka terhadap suatu organisasi. 
disamping itu, hal ini meliputi suatu hubungan yang 
aktif dengan organisasi dimana individu bersedia untuk 
memberikan sesuatu dari diri mereka untuk membantu 
keberhasilan dan kemakmuran organisasi”.

6) Welsch dan La Van, dalam (DavisdanNewstrom, 1995) 

“Komitmen pada perusahaan adalah sebuah dimensi 
perilaku yang penting dan dapat digunakan untuk menilai 
keterikatan karyawan pada perusahaan”.

7) Davis dan Newstrom (1995) 

“Komitmen terhadap perusahaan adalah tingkat 
kemauan karyawan untuk mengidentifikasikan dirinya 
pada perusahaan, dan untuk keinginannya melanjutkan 
partisipasi secara aktif dalam perusahaan tersebut”. 
Komitmen Organisasional dapat juga dikatakan sebagai 
loyalitas karyawan, yang merupakan sebuah derajat yang 
mana seorang karyawan mengidentifikasikan diri terhadap 
organisasi dan ingin untuk melanjutkan berpartisipasi 
secara aktif dalam organisasi tersebut. Hal ini juga dapat 
untuk mengukur keinginan karyawan untuk tetap bertahan 
di masa yang akan datang, dan kecenderungan positif yang 
muncul dari karyawan adalah catatan kehadiran yang 
baik, ketaatan pada kebijakan organisasi, dan menurunnya 
tingkat perputaran karyawan.

8) Meyer dan Allen (1997)
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“Komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk 
psikologis yang merupakan karakteristik hubungan 
anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki 
implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan 
keanggotaannya dalam berorganisasi”.

Berdasarkan definisi tersebut anggota yang memiliki 
komitmen terhadap organisasinya akan lebih dapat 
bertahan sebagai bagian dari organisasi dibandingkan 
anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi

9) Durkin (1999)

Bahwa komitmen organisasional merupakan perasaan 
yang kuat dan erat dari seseorang terhadap tujuan dan 
nilai suatu organisasi dalam hubungannya dengan peran 
mereka terhadap upaya pencapaian tujuan dan nilai-nilai 
tersebut

10) Spector (2000) 

“Komitmen organisasi menggambarkan sejauh mana 
individu mengidentifikasikan dirinya dan dilibatkan 
dengan organisasinya dan tidak ingin meninggalkan 
organisasinya”.

11) Barnes (2001)

“Komitmen adalah suatu keadaan psikologis yang secara 
global mewakili pengalaman ketergantungan pada suatu 
hubungan atau relationship”. Relationship secara khusus 
menjelaskan suatu hubungan jangka panjang antara 
perusahaan dengan pelanggan).

12) Miller dan Lee (2001)

“Komitmen organisasi dikarakteristikkan oleh penerimaan 
anggota pada tujuan organisasi dan kesediaan mereka 
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untuk meningkatkan usaha saat bekerja”

13) Mowday, et al., (Golembiewski, 2001) 

komitmen organisasi adalah sebuah konsep kompleks 
yang mencakup komponen perilaku serta sikap. Termasuk 
sejauh mana para pekerja menggabungkan nilai-nilai 
organisasi, serta niat mereka untuk tetap menjadi bagian 
dari organisasi.

14) Greenberg & Baron (2003)

“Komitmen organisasi merupakan sejauh mana seorang 
individu mengidentifikasi dan terlibat dengan organisasinya 
atau tidak bersedia untuk meninggalkannya”.

15)  Grusky (1966) dalam Chew, Girardi and Entrakin

(2005) 

“Komitmen adalah keyakinan yang mencerminkan 
kekuatan dari keterikatan seseorang terhadap organisasi”

16) Robbins & Judge (2007)

“Komitmen organisasi didefinisikan sebagai suatu 
keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi 
tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 
mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut”

17) Cohen (2007)

“Komitmen adalah kekuatan yang mengikat individu untuk 
melakukan suatu aksi untuk menuju satu atau beberapa 
tujuan”.

18) John R. Schermerhorn (2007) 

“Komitmen organisasi adalah tingkat loyalitas individu 
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terhadap organisasi. Individu dengan komitmen organisasi 
yang tinggi akan bangga menganggap diri sebagai anggota 
organisasi”.

19) John A Wagner & Hollenbeck (2010)

“Komitmen organisasi adalah sejauh mana orang 
mengidentifikasi dirinya dengan organisasi yang 
mempekerjakan mereka. Ini menyiratkan kesediaan dari 
pihak karyawan untuk mengajukan upaya substansial atas 
nama organisasi dan atau niatnya untuk tinggal dengan 
organisasi untuk waktu yang lama”.

20) Moorhead dan Griffin (2013) 

“Komitmen organisasi adalah identifikasi dan ikatan 
seseorang pada sebuah organisasi”.

Seseorang yang sangat berkomitmen, akan melihat 
dirinya sebagai anggota sejati perusahaan, mengabaikan 
minimnya ketidakpuasan, dan melihat dirinya sebagai 
anggota organisasi. Sebaliknya, orang yang kurang 
berkomitmen lebih cenderung melihat dirinya sebagai 
orang luar, lebih mengekspresikan ketidakpuasan, dan 
tidak melihat dirinya sebagai anggota organisasi dalam 
jangka waktu yang panjang (Michael Riketta; (Griffin & 
Moorhead, 2014).

21) Robbins & Judge (2014) 

“Komitmen adalah tingkat di mana seseorang pekerja 
mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan 
harapannya untuk tetap menjadi anggota”.

22) Porter dan Minner dalam Kusumaputri (2015) 

Komitmen organisasi sebagai keterikatan (attachment) 
dengan organisasi dikarakteristikkan melalui kehendak 
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untuk tetap bertahan; identikasi dengan nilai-nilai dan 
tujuan organisasi; serta kesediaan untuk berusaha lebih 
dalam perilakunya.

Dari beberapa pengertian komitmen organisasi di 
atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah 
“sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi, dengan cara 
tetap bertahan dalam organisasi, membantu mencapai tujuan 
organisasi dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan 
organisasi dengan alasan apapun”.

Porter,, et al (Armstrong, 2006), komitmen mengacu 
pada keterikatan dan loyalitas. Ini adalah kekuatan relatif 
dengan identifikasi individu dari dan keterlibatan dalam sebuah 
organisasi tertentu. Ini terdiri dari tiga faktor:

1. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota 
organisasi.

2. Sebuah keyakinan kuat, dan penerimaan terhadap 
nilai-nilai dan tujuan organisasi.

3. Kesiapan untuk mengerahkan upaya yang cukup besar 
untuk kepentingan organisasi

Salancik (Armstrong, 2006) mengatakan: 'Komitmen 
adalah suatu keadaan dengan mana seorang individu menjadi 
terikat olehnya melalui tindakan dengan keyakinan sehingga 
ia bertahan untuk beraktifitas dan terlibat didalamnya. Tiga 
fitur dari perilaku yang penting dalam mengikat individu untuk 
tindakan mereka yaitu: visibilitas tindakan, sampai sejauh 
mana hasil yang tidak dapat dibatalkan, dan sejauh mana orang 
tersebut melakukan tindakan secara sukarela. Komitmen dapat 
ditingkatkan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan 
dengan tujuan dan kepentingan organisasi melalui cara-cara 
seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan.
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B. Dimensi Komitmen Organisasi

Tiga dimensi komitmen organisasi, yang oleh Meyer dan Allen 
(1990) lebih memilih untuk menggunakan istilah komponen 
komitmen organisasi daripada tipe komitmen organisasi karena 
hubungan karyawan dengan organisasinya dapat bervariasi 
dalam komponen tersebut. Selain itu, setiap komponen 
komitmen berkembang sebagai hasil dari pengalaman yang 
berbeda serta memiliki implikasi yang berbeda pula. Misalnya, 
seorang karyawan secara bersamaan dapat merasa terikat 
dengan organisasi dan juga merasa wajib untuk bertahan dalam 
organisasi. Sementara itu, karyawan lain dapat menikmati 
bekerja dalam organisasi sekaligus menyadari bahwa ia lebih 
baik bertahan dalam organisasi karena situasi ekonomi yang 
tidak menentu. Namun karyawan lain merasa ingin, butuh, 
dan juga wajib untuk terus bekerja dalam organisasi. Dengan 
demikian, pengukuran komitmen organisasi juga seharusnya 
merefleksikan ketiga komponen komitmen tersebut Meyer dan 
Allen (1993), yaitu: komitmen afektif (affective commitment), 
komitmen kontinuans (continuance commitment), dan 
komitmen normatif (normative commitment). Hal yang umum 
dari ketiga dimensi komitmen ini adalah dilihatnya komitmen 
sebagai kondisi psikologis yang: (1) menggambarkan hubungan 
individu dengan organisasi, dan (2) mempunyai implikasi 
dalam keputusan untuk meneruskan atau tidak keanggotaannya 
dalam organisasi. Affective Commitment (AC) adalah suatu 
pendekatan emosional dari individu dalam keterlibatannya 
dengan organisasi, sehingga individu akan merasa dihubungkan 
dengan organisasi. Continuance Commitment (CC) adalah hasrat 
yang dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam organisasi, 
sehingga individu merasa membutuhkan untuk dihubungkan 
dengan organisasi. Normative Commitment (NC) adalah suatu 
perasaan wajib dari individu untuk bertahan dalam organisasi.

Pendapat Meyer dan Allen (1993) ini sering digunakan 
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oleh para peneliti di bidang Ilmu Perilaku Organisasi dan 
Ilmu Psikologi. Bahwa komitmen organisasional sebagai 
sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikkan 
hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang 
mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam 
organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga komponen 
yaitu:

a. Komitmen afektif (affective commitment), mengarah pada 
the employee's emotional attachment to, identification 
with, and involvement in the organization. Ini berarti, 
komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional 
karyawan, identifikasi karyawan pada, dan keterlibatan 
karyawan pada organisasi. Dengan demikian, karyawan 
yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus 
bekerja dalam organisasi karena mereka memang ingin 
(want to) melakukan hal tersebut. Dengan kata lain, 
keterlibatan emosional seseorang pada organisasinya 
berupa perasan cinta pada organisasi.

Komitmen afektif merupakan ikatan secara emosional yang 
melekat pada seorang karyawan untuk mengidentifikasikan 
dan melibatkan dirinya dengan organisasi. Komitmen 
afektif ini juga dapat dikatakan sebagai penentu yang 
penting atas dedikasi dan loyalitas seorang karyawan. 
Kecenderungan seorang karyawan yang memiliki 
komitmen afektif yang tinggi, dapat menunjukkan rasa 
memiliki atas perusahaan, meningkatnya keterlibatan 
dalam aktivitas organisasi, keinginan untuk mencapai 
tujuan organisasi, dan keinginan untuk dapat tetap 
bertahan dalam organisasi (Rhoades, Eisenberger, & 
Armeli, 2001).

b. Komitmen kontinyu (continuance commitment), berkaitan 
dengan an awareness of the costs associated with 
leaving the organization. Komitmen kontinyu berkaitan 
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dengan persepsi seseorang atas biaya dan resiko dengan 
meninggalkan organisasi saat ini. Artinya, terdapat 
dua aspek pada komitmen kontinyu, yaitu: melibatkan 
pengorbanan pribadi apabila meninggalkan organisasi 
dan ketiadaan alternatif yang tersedia bagi orang tersebut. 
Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan untung rugi 
dalam diri karyawan berkaitan dengan keinginan untuk 
tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi. 
Komitmen kontinuans sejalan dengan pendapat Becker 
yaitu bahwa komitmen kontinuans adalah kesadaran akan 
ketidakmungkinan memilih identitas sosial lain ataupun 
alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman 
akan kerugian besar. Karyawan yang terutama bekerja 
berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam 
organisasi karena mereka butuh (need to) melakukan hal 
tersebut karena tidak adanya pilihan lain.

Komitmen normatif (normative commitment), 
merefleksikan a feeling of obligation to continue 
employment. Komitmen normatif merupakan sebuah 
dimensi moral yang didasarkan pada perasaan wajib dan 
tanggung jawab pada organisasi yang mempekerjakannya. 
Dengan kata lain, komitmen normatif berkaitan dengan 
perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini 
berarti, karyawan yang memiliki komitmen normatif yang 
tinggi merasa bahwa mereka wajib (ought to) bertahan 
dalam organisasi. Wiener (dalam Meyer dan Allen, 1990) 
mendefinisikan komponen komitmen ini sebagai tekanan 
normatif yang terinternalisasi secara keseluruhan untuk 
bertingkah laku tertentu sehingga memenuhi tujuan dan 
minat organisasi. Oleh karena itu, tingkah laku karyawan 
didasari pada adanya keyakinan tentang “apa yang benar” 
serta berkaitan dengan masalah moral.

Secara umum, riset yang berkaitan dengan para karyawan 
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yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan tetap tinggal 
bersama organisasi dikarenakan mereka ingin tinggal (because 
they want to). Para karyawan yang memiliki komitmen kontinyu 
yang kuat dikarenakan mereka harus tinggal bersama organisasi 
(because they have to). Dan para karyawan yang memiliki 
komitmen normative yang kuat dikarenakan mereka merasa 
bahwa mereka harus tinggal bersama (because they fell that 
they have to).

Cut Zurnali (2010) mendefinisikan masing-masing dimensi 
komitmen organisasional tersebut sebagai berikut:

1. Komitmen afektif (affective commitment) adalah perasaaan 
cinta pada organisasi yang memunculkan kemauan untuk 
tetap tinggal dan membina hubungan sosial serta menghargai 
nilai hubungan dengan organisasi dikarenakan telah menjadi 
anggota organisasi.

2. Komitmen kontinyu (continuance commitment) adalah 
perasaan berat untuk meninggalkan organisasi dikarenakan 
kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya 
apabila meninggalkan organisasi dan penghargaan yang 
berkenaan dengan partisipasi di dalam organisasi.

3. Komitmen normatif (normative commitment) adalah 
perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam 
organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab 
terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, 
nilai dan keyakinan karyawan

Miner (1998) mengemukakan secara konseptual, 
komitmen dapat dikarakteristikan setidak-tidaknya dalam tiga 
hal, yaitu: 

1. Keyakinan kuat dalam penerimaan tujuan dan nilai-nilai 
organisasi, 
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2. Keinginan untuk memperluas usaha-usaha dalam perilaku di 
organisasi dan 

3. Keinginan kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam 
organisasi. Komitmen berbeda dengan loyalitas. Komitmen 
lebih menunjukkan kontribusi aktifi dibandingkan dengan 
loyalitas.

Tiga dimensi komitmen organisasional menurut Robbins 
dan Judge (2015) adalah : 

1. Komitmen Afektif (Affective Commitment) yaitu perasaan 
emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-
nilainya. 

2. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) yaitu 
nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi 
bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. 
Seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang 
pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan merasa bahwa 
pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan 
keluarganya.

3. Komitmen normatif (normative commitment) yaitu 
kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-
alasan moral atau etis. Seseorang akan bertahan dengan 
seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan 
seseorang dalam keadaan yang sulit bila ia pergi

Ada tiga aspek komitmen: (1) komitmen organisasi 
afektif, (2) komitmen organisasi keberlanjutan, dan (3) 
komitmen organisasi normatif (J.P.Meyer and N.J.Allen (Eliyana 
et al., 2012)). Dari tiga pendekatan tersebut, kita bisa melihat 
komitmen sebagai kondisi psikologis yang mencirikan hubungan 
antara karyawan dan organisasi dan memiliki implikasi 
terhadap keputusan individu untuk bertahan atau meninggalkan 
organisasi. Namun, sifat dari kondisi psikologis untuk setiap 
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bentuk komitmen berbeda-beda. Karyawan dengan komitmen 
afektif yang kuat akan tetap berada dalam organisasi karena 
keiginan mereka; karyawan dengan komitmen berkelanjutan 
yang kuat akan tetap dalam organisasi karena keperluan mereka, 
sementara karyawan yang memiliki komitmen normatif yang 
kuat tetap dalam organisasi karena suatu keharusan (N.J.Allen 
and J.P.Meyer (Eliyana et al., 2012).

Steers (1988) mengelompokkan komitmen organisasi 
menjadi tiga faktor: 

1. Identifikasi dengan organisasi yaitu penerimaan tujuan 
organisasi, dimana penerimaan ini merupakan dasar 
komitmen organisasi. Identifikasi pegawai tampak melalui 
sikap menyetujui kebijaksanaan organisasi, kesamaan nilai 
pribadi dan nilai-nilai organisasi, rasa kebanggaan menjadi 
bagian dari organisasi.

2. Keterlibatan yaitu adanya kesediaan untuk berusaha 
sungguh-sungguh pada organisasi. Keterlibatan sesuai 
peran dan tanggungjawab pekerjaan di organisasi tersebut. 
Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan menerima 
hampir semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang 
diberikan padanya.

3. Loyalitas yaitu adanya keinginan yang kuat untuk menjaga 
keanggotaan di dalam organisasi. Loyalitas terhadap 
organisasi merupakan evaluasi terhadap komitmen, serta 
adanya ikatan emosional dan keterikatan antara organisasi 
dengan pegawai. Pegawai dengan komitmen tinggi 
merasakan adanya loyalitas dan rasa memiliki terhadap 
organisasi.

Tiga Jenis Komitmen Organisasi Menurut Colquitt, et al., 
(2014), , yaitu:
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Gambar 3.1
Drivers of Overall Organizational Commitment

Komitmen Afektif (Berbasis Emosi). Salah satu cara untuk 
memahami perbedaan antara ketiga jenis komitmen adalah 
bertanya pada diri sendiri mengenai apa yang akan Anda rasakan 
jika Anda meninggalkan organisasi. Karyawan yang merasakan 
komitmen afektif dengan organisasi, akan menerima tujuan dan 
nilai-nilai yang organisasi, dan bersedia untuk mengerahkan 
usaha ekstra atas nama organisasi. Komitmen Keberlanjutan 
(Berbasis Biaya), komitmen kontinyu terjadi ketika ada 
keuntungan yang terkait dengan tinggal dan biaya yang terkait 
jika meninggalkan, dengan komitmen keberlanjutan tinggi 
sehingga sulit untuk mengubah organisasi karena denda yang 
terkait jika pindah. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan 
komitmen kontinyu adalah jumlah total investasi (dari segi 
waktu, tenaga, energi,) karyawan telah dibuat dalam menguasai 
peran pekerjaan mereka atau memenuhi tugas organisasi 
mereka. Komitmen Normatif (Berbasis Kewajiban) komitmen 
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normatif ada ketika ada rasa yang tinggal. Artinya bahwa orang 
harus tinggal dengan majikan mereka saat ini mungkin akibat dari 
filosofi kerja pribadi. Mereka dapat ditentukan oleh pengalaman 
awal dalam perusahaan, jika karyawan disosialisasikan untuk 
mempercayai bahwa loyalitas jangka panjang adalah norma.

Kanter (Miroshnik, 2013) mengusulkan tiga jenis 
komitmen, yaitu: 

1. Sacrifice and investment support continuance 
(pengorbanan dan dukungan investasi keberlanjutan

2. Renunciation and communion support cohesion 
(Penolakan dan dukungan keterpaduan persekutuan)

3. Mortification and surrender support control (Sakit hati 
dan dukungan kontrol melepaskan diri)

Mowday, et. al (Stroh & Gregory B. Northcraft, 2002) 
menyarankan sejumlah faktor yang dapat meningkatkan tingkat 
komitmen, yaitu:

1. Faktor Pribadi. Kecenderungan karyawan untuk 
mengembangkan keterikatan yang stabil untuk organisasi.

2. Faktor Organisasi. Karakteristik organisasi seperti 
kepedulian terhadap kepentingan karyawan atau 
kepemilikan karyawan

3. Faktor nonorganizational utama yang meningkatkan 
komitmen adalah ketersediaan alternatif setelah pilihan 
awal untuk bergabung dengan organisasi. Komitmen 
akan terjadi apabila karyawan (a) memiliki justifikasi 
eksternal cukup untuk pilihan awal mereka dan (b) 
pandangan pilihan sebagai relatif tidak dapat dibatalkan; 
yaitu, mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki 
kesempatan berikutnya yang akan menjamin mereka 
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mengubah pikiran mereka.

Menurut (McShane & Von Glinow, 2008), cara untuk 
membangun loyalitas organisasi, yaitu:

1. Keadilan dan dukungan. Komitmen afektif akan lebih tinggi 
dalam suatu organisasi yang memenuhi kewajiban mereka 
kepada karyawan dan mematuhi nilai-nilai kemanusiaan, 
seperti keadilan, kesopanan, pengampunan, dan integritas 
moral. Nilai-nilai ini berhubungan dengan konsep keadilan 
organisasi. Demikian pula, organisasi yang mendukung 
kesejahteraan karyawan cenderung menumbuhkan 
tingkat loyalitas yang lebih tinggi dengan imbalan

2. Nilai-nilai bersama. Definisi komitmen afektif mengacu 
pada identifikasi seseorang bersama organisasi, dan 
identifikasi yang paling tinggi jika para karyawan percaya 
bahwa nilai-nilai mereka adalah sama dan sebangun 
bersama nilai-nilai yang dominan dalam organisasi. 
Juga, para karyawan mengalami kenyamanan lebih dan 
prediktabilitas ketika mereka setuju dengan nilai-nilai 
yang mendasari keputusan perusahaan. Kenyamanan 
ini meningkatkan motivasi mereka untuk tinggal dengan 
organisasi.

3. Kepercayaan. Kepercayaan mengacu pada harapan 
positif seseorang terhadap orang lain dalam situasi yang 
melibatkan risiko. Ini merupakan kegiatan timbal balik: 
Untuk menerima kepercayaan, Anda harus menunjukkan 
kepercayaan. Karyawan mengetahui bersama dan merasa 
berkewajiban untuk bekerja pada sebuah organisasi 
hanya ketika mereka percaya para pemimpinnya. Hal ini 
menjelaskan mengapa pemutusan hubungan kerja adalah 
salah satu pukulan terbesar bagi loyalitas karyawan, 
dengan mengurangi keamanan kerja, perusahaan 
mengurangi kepercayaan karyawan dan hubungan kerja.
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4. Pemahaman organisasi. komitmen afektif adalah 
identifikasi seseorang dengan perusahaan, sehingga masuk 
akal bahwa sikap ini diperkuat ketika para karyawan 
memahami perusahaan, termasuk masa lalu, sekarang, 
dan masa depan. Dengan demikian loyalitas cenderung 
meningkat bersama komunikasi terbuka dan cepat ke 
dan dari pemimpin perusahaan, serta kesempatan untuk 
berinteraksi dengan rekan kerja di seluruh organisasi

5. Keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan 
meningkatkan komitmen afektif dengan memperkuat 
identitas sosial karyawan dengan organisasi. Karyawan 
merasa bahwa mereka adalah bagian dari organisasi 
ketika mereka mengambil bagian dalam keputusan yang 
memandu masa depan organisasi. Keterlibatan karyawan 
juga membangun loyalitas karena pemberian kekuatan 
ini merupakan bukti kepercayaan perusahaan dengan 
karyawannya.

Kochan dan Dyer (Armstrong, 2006) menunjukkan faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat komitmen bersama yang di 
sebut komitmen perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Strategis:

a. Strategi bisnis yang mendukung;

b. Komitmen atas nilai manajemen;

c. Pendapat yang efektif untuk sumber daya dalam 
pembuatan strategi.

2. Tingkat Fungsional (kebijakan sumber daya manusia):

a. Staffing berdasarkan stabilisasi kerja;

b. nvestasi dalam pelatihan dan pengembangan;
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c.  Kompensasi kontijensi yang memperkuat kerjasama, 
partisipasi dan kontribusi

3. Tingkat Kerja:

a. Pilihan berdasarkan standar yang tinggi

b. Desain tugas yang luas dan kerja sama tim

c. Keterlibatan karyawan dalam pemecahan masalah

d. Iklim kerjasama dan kepercayaan

Sedangkan Menurut (John R. Schermerhorn, 2007) dua 
dimensi utama untuk komitmen organisasi yaitu: 1) Komitmen 
rasional mencerminkan perasaan bahwa pekerjaan menyajikan 
keuangan, perkembangan, kepentingan profesional seseorang. 
2) Komitmen emosional mencerminkan perasaan bahwa apa 
yang dilakukannya adalah penting, berharga, dan bermanfaat 
nyata kepada orang lain. Buktinya adalah bahwa komitmen 
emosional yang kuat untuk organisasi, berdasarkan nilai-nilai dan 
kepentingan orang lain, adalah sebanyak empat kali lebih kuat 
dalam mempengaruhi kinerja secara positif daripada komitmen 
rasional, terutama didasarkan pada gaji dan kepentingan diri.

Dalam organisasi sektor publik, Balfour and Wechsler 
(1996) merumuskan bahwa komitmen organisasional terdiri 
dari: identifikasi, afiliasi, dan pertukaran. 

1. Komitmen identifikasi merupakan komitmen 
organisasional terkait dengan proses karyawan 
mengidentifikasikan diri dengan misi dan tujuan organsasi. 
Dimensi komitmen ini berupa perasaan senang bergabung 
pada organisasi, meskipun perasaan ini berawal dari 
pandangan publik bahwa bergabung dengan organisasi 
publik adalah sebuah kehormatan. Lebih jauh, Balfour 
and Wechsler (1996) memperluas definisi komitmen 
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identifikasi dengan memasukkan faktor perasaan 
karyawan pada misi, tujuan, dan pencapaian organisasi. 

2. Komitmen afiliasi merupakan presepsi karyawan tentang 
perhatian dan kepemilikan. Afiliasi diderivasikan dari 
perasaan karyawan bahwa anggota lain dari organisasi 
tersebut memiliki perhatian (care) terhadap individu. 
Selain itu, komitmen afiliasi muncul karena rasa 
kepemilikan dan kebersamaan yang dimiliki bersama-
sama. Rasa kepemilikan bertransformasi pada rasa 
kepemilikan pada organisasi. Dengan kata lain, komitmen 
afiliasi dipengaruhi keterkaitan psikologis karyawan pada 
relasi sosial yang telah terbentuk di dalam organisasi 
(Balfour and Wechsler, 1990). 

3. Komitmen pertukaran mengacu pada keterikatan 
psikologis karyawan akibat hubungan resiprokal 
(simbiosis mutualisme) antara individu dan organsiasi. 
Hubungan resiprokal ini berkaitan dengan keberadaan 
kompensasi moneter maupun non-moneter. Meskipun 
keberadaan kompensasi moneter pada penelitian 
sebelumnya (O’Reilly and Chatman, 1986; Padma and Nair, 
2009) memiliki hubungan yang lemah pada komitmen 
organisasional, hasil penelitian Balfour and Wechsler 
(1996) justru menganggap penting adanya jenis komitmen 
ini. Keterikatan psikologis yang berbasis pertukaran 
akan menguat bersamaan dengan pengakuan kontribusi 
karyawan kepada organisasi, ketersediaan dukungan, dan 
dorongan positif organisasional.

Untuk mengukur konstruk komitmen, Porter dan rekan-
rekannya mengembangkan Kuesioner Komitmen Organisasi 
(OCQ) (Mowday et, al., (Meyer & Allen, 1990))

Meyer dan Allen (Miroshnik, 2013) mengembangkan 
kuesioner alternatif untuk mengukur komitmen kontinyu. Skala 
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mereka terdiri dari delapan item yang mencerminkan biaya yang 
dirasakan terkait jika meninggalkan organisasi; biaya terkait 
dengan segi kerugian pribadi atau pengorbanan dan kurangnya 
alternatif yang sebanding.

Instrumen yang dikembangkan oleh O'Reilly dan Chatman 
(Miroshnik, 2013) adalah untuk mengidentifikasi: Kepatuhan, 
Identifikasi, dan skala internalisasi. Tiga dimensi komitmen 
organisasi (komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen 
kontinyu) dinilai oleh (Meyer, Allen, & Smith, 1993). Dengan 
menggunakan enam item untuk Komitmen Afektif yaitu: 
(Saya akan sangat senang untuk menghabiskan sisa karir saya 
dengan organisasi ini; saya benar-benar merasa seolah-olah 
masalah organisasi ini adalah masalah saya sendiri; Saya tidak 
merasakan perasaan memiliki yang kuat untuk organisasi 
saya. Saya tidak merasa emosional untuk organisasi ini. Saya 
tidak merasa seperti bagian dari keluarga di organisasi saya. 
Organisasi ini memiliki banyak makna pribadi bagi saya). 
Komitmen normatif meliputi enam item, yaitu: (Saya tidak 
merasa kewajiban apapun untuk tetap dengan atasan saya saat 
ini; Bahkan jika itu untuk keuntungan saya, saya tidak merasa 
itu akan tepat untuk meninggalkan organisasi saya sekarang; 
Saya akan merasa bersalah jika saya meninggalkan organisasi 
saya sekarang; Organisasi ini layak untuk kesetiaan saya; Saya 
tidak akan meninggalkan organisasi saya sekarang karena saya 
memiliki rasa kewajiban untuk orang-orang di dalamnya; Saya 
berutang banyak kepada organisasi saya). Komitmen kelanjutan 
berisi enam item, yaitu; (Sekarang, tinggal dengan organisasi 
saya adalah persoalan kebutuhan sesuai banyaknya keinginan; 
akan sangat sulit bagi saya untuk meninggalkan organisasi saya 
sekarang, kalaupun saya ingin; terlalu banyak hidup saya akan 
terganggu jika saya memutuskan ingin meninggalkan organisasi 
saya sekarang; saya merasa bahwa saya memiliki terlalu sedikit 
pilihan untuk mempertimbangkan meninggalkan organisasi ini; 
jika saya sudah tidak memberi begitu banyak ke dalam organisasi 
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ini, mungkin akan saya pertimbangkan bekerja di tempat lain; 
salah satu konsekuensi negatif jika meninggalkan organisasi ini 
adalah adanya kelangkaan alternatif pekerjaan yang tersedia).
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BAB IV
ANTESEDEN KOMITMEN 

ORGANISASI 

“ Without goals, and plans to reach them, you are like a 
ship that has set sail with no destination” (Fitzhugh Dodson) 

Memiliki komitmen dalam organisasi merupakan strategi yang 
baik dalam pencapaian tujuan, oleh karena komitmen organisasi 
disebabkan oleh beberapa faktor menurut Meyer dan Allen 
(1997). Masing-masing dimensi dari komitmen organisasi 
memiliki faktor-faktor yang berpengaruh. Berikut ini uraian 
mengenai faktor-faktor yang menyebabkan komitmen afektif, 
komitmen rasional, dan komitmen normatif.

1) Faktor yang menyebabkan komitmen afektif (affective 
commitment)

Beberapa faktor yang menyebabkan komitmen afektif, antara 
lain karakteristik organisasi, karakteristik pribadi, dan 
pengalaman kerja. Pertama, karakteristik organisasi yang 
mempengaruhi komitmen afektif adalah cara pengambilan 
kebijakan perusahaan. Kedua, karakteristik pribadi yang 
mempengaruhi komitmen afektif, antara lain variabel 
demografis, seperti gender, usia, tingkat pendidikan, dan 
masa kerja, serta variabel seperti kepribadian, dan nilai 
(value) yang dianut. Secara keseluruhan hubungan antara 
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variabel demografis dan komitmen afektif tidak konsisten 
dan kurang kuat. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya 
menyatakan bahwa wanita memiliki komitmen organisasi 
yang lebih tinggi daripada pria. 

Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap komitmen 
afektif adalah dukungan organisasi. Teori dukungan organisasi 
dipaparkan oleh Eisenberger et al. (1986) dan Shore & Tetrick 
(1991) yang menjelaskan adanya komitmen secara emosional 
dari karyawan kepada organisasinya, yang mana pendekatan 
ini mengasumsikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan emosi 
sosial dan untuk menilai kesiapan organisasi untuk memberi 
penghargaan terhadap peningkatan usaha, karyawan akan 
membentuk sebuah kepercayaan dasar mengenai sejauh mana 
organisasi menilai kontribusi karyawan dan peduli terhadap 
kesejahteraan karyawan, definisi inilah yang membentuk 
persepsi dukungan organisasi atau Perceived Organizational 
Support (POS) (Rhoades, Eisenberger, & Armeli, 2001).

Apabila seorang karyawan dalam sebuah organisasi, 
dapat merasakan adanya dukungan dari organisasi yang 
sesuai dengan norma, keinginan, harapan yang dimiliki 
karyawan, maka dengan sendirinya akan terbentuk sebuah 
komitmen dari karyawan untuk memenuhi kewajibannya 
kepada organisasi, dan tidak akan pernah meninggalkan 
organisasi, karena karyawan telah memiliki ikatan emosional 
yang kuat terhadap organisasinya.

Perceived Organizational Support (POS) akan 
meningkatkan Komitmen Afektif karyawan dengan 
menciptakan sebuah kewajiban untuk peduli terhadap 
kesejahteraan organisasi, dan berdasarkan norma timbal balik 
organisasi juga wajib untuk memperhatikan kesejahteraan 
karyawannya. Pengalaman yang muncul dari karyawan 
sebagai hasil dari proses timbal balik yang berkelanjutan 
dengan organisasi, akan mengarahkan kepada kepuasan 
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karyawan atas kesejahteraan organisasi. Dengan perasaan 
karyawan itu sendiri dan secara emosional akan muncul 
keterikatan dengan organisasi (Rhoades, Eisenberger, & 
Armeli, 2001).

2) Faktor yang menyebabkan komitmen kontinyu (continuance 
commitment) 

Menurut Meyer dan Allen (1997), faktor yang menyebabkan 
komitmen kontinyu adalah investasi yang diberikan pada 
organisasi dan alternatif pekerjaan lain. Komitmen kontinyu 
(continuance commitment) berkorelasi negatif dengan 
jumlah alternatif pekerjaan lain serta menariknya pekerjaan 
lain tersebut. Investasi maupun alternatif pekerjaan ini tidak 
akan berdampak apapun terhadap komitmen rasional apabila 
karyawan tidak menyadari dan tidak mengetahui akibatnya.

3) Faktor yang menyebabkan komitmen normatif 

Faktor-faktor yang menyebabkan komitmen normatif antara 
lain proses sosialisasi dan investasi yang diberikan organisasi 
pada karyawannya. Proses sosialisasi terjadi di lingkungan 
keluarga maupun lingkungan kerja.

Anteseden Komitmen Organisasi menurut Steers (1977) 
mengembangkan model anteseden komitmen organisasi yang 
meliputi: (1) karakteristik personal, (2) karakteristik yang 
berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, dan (3) pengalaman 
kerja. Beberapa hasil penelitian di luar negeri menunjukkan 
bahwa: 

1. Karakteristik personal yang terdiri dari usia, masa kerja, 
tingkat pendidikan, jenis kelamin, suku bangsa dan 
kepribadian berkolerasi dengan komitmen organisasi. 
(Mathieu & Zajac, 1990; Mowday dkk, 1982). Angle dan 
Perry (1981) serta Steers (1977) berpendapat bahwa 
semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin 
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tinggi pula harapannya sehingga tidak mungkin dipenuhi 
oleh organisasi; akibatnya semakin rendah komitmen 
karyawan pada organisasi. Mathieu dan Zajac (1990) juga 
menemukan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi negatif 
kecil dengan komitmen organisasi. Karakteristik personal 
lain, yaitu jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap 
komitmen organisasi. Angle dan Perry (1981) serta 
Hrebeniak dan Alutto (1972) menemukan bahwa wanita 
memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi daripada 
pria. Mathieu dan Zajac (1990) justru menemukan bahwa 
karyawan pria memiliki komitmen organisasi yang lebih 
tinggi daripada karyawan wanita. Lama kerja sebagai 
salah satu anteseden karakteristik personal juga memiliki 
pengaruh yang cukup besar terhadap komitmen organisasi. 
Mathieu dan Zajac (1990) menemukan adanya korelasi 
yang positif rendah antara masa kerja dengan komitmen 
organisasi. Kelangsungan organisasi dipengaruhi oleh 
praktik dari komitmen, “Practice makes winners, we are 
what we repeadtedly do, excellence that is not an act but a 
habit (Aristoltle dalam Imam Ratrioso, 2004)”.

2. Karakteristik yang berkaitan dengan jabatan atau peran 
memiliki sumbangan yang bermakna pada komitmen 
organisasi. Karakteristik ini meliputi tantangan pekerjaan, 
konflik peran, dan ambiguitas peran. Dari beberapa 
penelitian ditemukan bahwa tantangan pekerjaan 
memiliki hubungan positif dengan komitmen organisasi, 
sedangkan konflik peran dan ambiguitas peran memiliki 
hubungan negatif dengan komitmen organisasi. Misalnya 
Mathieu dan Zajac (1990) menemukan bahwa tantangan 
tugas dan variasi keterampilan memiliki korelasi positif 
sedang dengan komitmen organisasi; tetapi otonomi 
hanya berkorelasi rendah dengan komitmen organisasi. 
Sebaliknya konflik peran, ambiguitas peran, dan kelebihan 
beban kerja memiliki korelasi yang negatif sedang dengan 
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komitmen organisasi.

3. Pengalaman kerja memberikan kontribusi yang paling 
besar terhadap komitmen organisasi. Pengalaman kerja 
ini meliputi keterandalan organisasi (Buchanan, 1974; 
Hrebeniak, 1974; Steers, 1977), perasaan dipentingkan 
(Buchanan, 1974; Steers, 1977), realisasi harapan (Grusky, 
1966; Steers, 1977), sikap rekan kerja yang positif terhadap 
organisasi (Buchanan, 1974; Steers, 1977), persepsi 
terhadap gaji, serta norma kelompok yang berkaitan 
dengan kerja keras (Buchanan, 1974). Hasil penelitian 
Mathieu & Zajac (1990) menemukan korelasi yang cukup 
besar antara kepemimpinan partisipatori dan komunikasi 
pimpinan, yang merupakan bentuk pengalaman kerja, 
dengan komitmen organisasi

Steers & Porter (1983) menggolongkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi terbentuknya komitmen organisasi menjadi 4 
bagian berikut:

1. Karakteristik pribadi, yaitu kondisi potensi, kapasitas 
kemampuan,dan kemauan seorang karyawan sesuai 
kebutuhan dunia kerja. Karakteristik pribadi ini meliputi 
usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, 
motivasi dan nilai-nilai personal.

2. Karakteristik pekerjaan, yaitu kondisi nyata berhubungan 
dengan pekerjaan itu sendiri, hal ini meliputi tantangan 
pekerjaan, kesempatan untuk berinteraksi sosial, identitas 
tugas, dan umpan balik.

3. Karakteristik organisasi, yaitu desentralisasi dan otonomi 
tanggungjawab, partisipasi aktif karyawan, hubungan 
atasan dan bawahan, dan sifat dan karakteristik pimpinan 
serta cara-cara dalam pengambilan keputusan dan 
kebijakan.
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4. Sifat dan kualitas pengalaman kerja seorang karyawan 
dengan berbagai aspek di dalamnya dapat mempengaruhi 
komitmen karyawan.

Penelitian Dunham, Grube, dan Castaneda (1994) mencoba 
melihat kontribusi dari keempat anteseden di atas tidak hanya 
pada komitmen afektif tetapi pada keseluruhan komitmen 
organisasi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa: 

1. Keterandalan organisasi, kepuasan kerja, serta persepsi 
terhadap manajemen partisipatif memberikan kontribusi 
yang cukup tinggi terhadap komitmen afektif.

2. Persepsi terhadap manajemen partisipatif memiliki 
kontribusi yang signifikan pada komitmen normatif.

3. Tidak ditemukan anteseden yang signifikan pada 
komitmen kontinuans. 

Van Dyne and Graham (dalam Coetzee, 2005) menyatakan 
bahwa, faktor-faktor: personal, situasional, dan posisi dapat 
mempengaruhi komitmen pegawai pada organisasi.

1. Personal Factor atau Personal Characteristic.

Banyak kajian mencoba menentukan apakah tipe tertentu 
dari karyawan lebih mungkin merasa terikat dengan 
pemberi kerja. Khususnya, pegawai yang memiliki 
sifat sangat teliti, ramah (extroverted) dan umumnya 
mempunyai suatu pandangan positif pada hidup 
(optimis) sering cenderung lebih komit. Pegawai yang 
berorientasi kepada team dan cenderung menempatkan 
tujuan dan perhatian kelompok di atas tujuannya sendiri, 
secara spesifik lebih terlibat dalam citizenship behavior. 
Demikian juga, pegawai empathetic dan senang membantu 
orang lain (altruistic/rendah hati) juga cenderung lebih 
menunjukkan citizenship behavior di tempat kerja. 
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Beberapa personal characteristic dianggap memiliki 
hubungan dengan komitmen, organisasi di antaranya 
adalah :

a) Usia dan masa kerja. Usia dan masa kerja berhubungan 
positif dengan komitmen organisasi (Steers, 1977; 
Mathieu dan Zajac, 1990; Meyer dan Allen, 1997, dalam 
Chughtai dan Zafar, 2006).

b) Tingkat Pendidikan. Makin tinggi tingkat pendidikan, 
makin banyak pula harapan individu yang mungkin 
tidak bisa diakomodir oleh organisasi, sehingga 
komitmennya semakin rendah (Steers, 1977; Glisson 
dan Durick, 1988, dalam Chughtai dan Zafar, 2006).

c) Jenis Kelamin (Tomhill et al., 1996, dalam Laka dan 
Mathebula, 2004). Wanita pada umumnya menghadapi 
tantangan yang lebih besar dalam pencapaian kariernya, 
sehingga komitmennya lebih tinggi.

d) Status Perkawinan. Seseorang yang sudah menikah 
menjadi merasa lebih terikat dengan organisasi 
tempatnya bekerja dibandingkan seseorang yang 
belum menikah (Johannes dan Taylor, 1999; Tsui et al., 
1994, dalam Chughtai dan Zafar, 2006)

e) Keterlibatan kerja (Job involvement). Tingkat 
keterlibatan kerja seseorang berhubungan secara 
positif dengan komitmen organisasi (Janis, 1989; Loui, 
1995; dalam Chughtai dan Zafar, 2006). Mowday et al. 
(dalam Carmeli dan Gefen, 2005) menerangkan seorang 
karyawan lebih dahulu dijadikan terbiasa dengan 
pekerjaannya dan dilibatkan dalam pekerjaan tertentu, 
dan kemudian, ketika kebutuhan mereka terpenuhi, 
hal ini akan mengembangkan rasa komitmen untuk 
organisasi.
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2. Situational Factors 

a) Workplace Value 

Shared values adalah suatu komponen kritis dari 
hubungan keterikatan (covenantal relationship). 
Nilai-nilai seperti: quality, innovation, cooperation, 
participation, trust, mempermudah anggota organisasi 
untuk saling berbagi dan membangun hubungan 
erat. Jika para pegawai percaya bahwa nilai-nilai 
organisasinya adalah quality products, para pegawai 
akan terlibat dalam perilaku yang memberikan 
kontribusi untuk mewujudkan itu. Para pegawai akan 
lebih berkeinginan mencari solusi dan membuat usulan 
untuk berperan dalam mencapai kesuksesan organisasi

b) Organizational Justice 

Organizational Justice atau keadilan organisasi menurut 
Hassan dan Chandaran (2005) meliputi: distributive 
justice, procedural justice, dan interactional justice. 
Distributive justice berkaitan dengan kewajaran 
alokasi sumber daya, sedangkan procedural justice 
memusatkan pada kewajaran proses pengambilan 
keputusan. Interactional justice mengacu persepsi 
kewajaran atas pemeliharaan hubungan antar pribadi 
atau informal interaction antara karyawan yang 
menerima keputusan dengan pembuat keputusan. 
Persepsi positif dari keadilan organisasional 
mengakibatkan perilaku positif seperti kepuasan kerja, 
komitmen, dan kepercayaan. Komitmen berkembang 
pelan-pelan dan secara konsisten dari waktu ke waktu, 
sebagai hasil hubungan pegawai dengan pemberi kerja. 
Sikap ini secara signifikan dipengaruhi oleh persepsi 
pegawai tentang keadilan di dalam organisasi yang 
bersangkutan (Cropanzano dan Folger, 1996; Tang dan 
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Sarsfield Baldwin, 1996, dalam Knights dan Kennedy, 
2005

c)  Job Characteristics

Job characteristic ini meliputi: Meaningfull work, 
otonomi, dan umpan internal. Menurut yang bersifat 
kerja balik merupakan motivasi Jernigan, Beggs 
dan Kohut (dalam Coetzee, 2005) kepuasan atas 
otonomi (perceived independence), status (sense of 
importance) dan (satisfaction with organizational 
demands) merupakan kebijakan prediktor penting dari 
komitmen. Dengan demikian, karakteristik spesifik dari 
pekerjaan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab 
pegawai dan konsekuensinya; serta rasa keterikatan 
dengan organisasi.

d)  Organizational Support

Dukungan organisasional didefinisikan sebagai sejauh 
mana pegawai mempersepsikan bahwa organisasi 
(lembaga, atasan, dan rekan kerja) memberi dorongan, 
respek, menghargai kontribusi pegawai, dan memberi 
apresiasi bagi individu dalam pekerjaannya. Pack 
dan Soetjipto (2005) menyatakan bahwa persepsi 
dukungan organisasi mempunyai hubungan yang positif 
komitmen organisasi. Hal ini berarti jika organisasi 
peduli dengan keberadaan dan kesejahteraan personal 
karyawan dan juga menghargai kontribusi karyawan 
pada organisasi maka karyawan mau mengikatkan diri 
dan menjadi bagian dari organisasi. Karyawan dalam 
sebuah organisasi akan cenderung untuk membentuk 
sebuah kepercayaan secara umum terkait sejauh 
mana organisasi menghargai kontribusi karyawan dan 
peduli atas kesejahteraannya, persepsi yang dimiliki 
oleh karyawan inilah yang sering juga disebut dengan 
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Perceived Organizational Support (POS), yang mana 
POS juga dinilai sebagai jaminan bahwa bantuan akan 
tersedia dari organisasi pada saat dibutuhkan untuk 
menjalankan pekerjaan seseorang secara efektif dan 
pada saat menghadapi situasi yang sangat menegangkan 
(Rhoades & Eisenberger, 2002).

Hubungan antara POS dan komitmen dapat 
dijelaskan dengan teori social exchange yang 
dikemukakan oleh Blau (1964) dan social identity 
theory yang dikemukakan oleh Tyler (1999). Menurut 
teori tersebut, individu yang merasa mendapat 
pengakuan dalam organisasi ketika pimpinan menilai 
kontribusinya atas fungsi organisasi (Fuller, et al., 1993. 
Pengakuan atas status dan pekerjaan dalam organisasi 
membantu memenuhi kebutuhan socio-emotional 
karyawan, yaitu kebutuhan penghargaan, persetujuan, 
dan afiliasi (Shore and Shore, 1995). Kebutuhan socio-
emotional yang merasa terpenuhi berkontribusi dalam 
membangun identitas sosial, yang nantinya akan 
meningkatkan rasa kebanggaan dan memiliki dalam 
organisasi (Meyer and Allen 1991). Studi yang dilakukan 
Meyer and Allen (1991) mendukung bahwa terdapat 
pengaruh positif POS terhadap affective commitment. 
Hubungan yang didasarkan atas pertukaran 
sumberdaya yang dinilai individu yang berinteraksi 
satu sama lainnya. Dalam konteks hubungan antara POS 
dan affective commitment, socio-emotional dan aspek-
aspek simbolik dari pertukaran menjadi pertimbangan 
individu (Shore et al., 2006). Persepsi dan pengalam dari 
dukungan organisasional dapat menjadi faktor kritikal 
dalam membangun komitmen. Studi yang dilakukan 
Cohen and Abedallah (2013) mengungkapkan bahwa 
terdapat korelasi antara persepsi atas dukungan 
organisasional dengan komitmen pada guru. Studi yang 
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serupa dilakukan oleh Aube, Rousseau and Morin (2007) 
mengungkapkan bahwa POS merupakan variable yang 
dapat meningkatkan rasa memiliki dan kebanggaan 
terhadap organisasi. Fakta tersebut konsisten dengan 
hasil yang dikemukakan oleh Eisenberger, et al. (1986) 
yang menyatakan apabila sebuah organisasi ingin 
memiliki karyawan dengan Komitmen Afektif yang 
tinggi maka organisasi harus menunjukkan komitmen 
terlebih dahulu dengan menyediakan lingkungan kerja 
yang kondusif.

3. Positional Factors 

a. Organizational Tenure 

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Angle dan Perry 
(1981); Meyer dan Allen (1997), menunjukkan bahwa 
salah satu anteseden dari komitmen organisasi adalah 
masa kerja (tenure) seseorang pada organisasi tertentu. 
Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Makin lama seseorang bekerja pada suatu organisasi 
semakin ia memberi peluang untuk menerima tugas 
yang lebih menantang, otonomi yang lebih besar, 
keleluasaan untuk bekerja, tingkat imbalan ekstrinsik 
yang lebih besar dan peluang mendapat promosi yang 
lebih tinggi.

b) Adanya peluang investasi pribadi, yang berupa pikiran, 
tenaga, dan waktu untuk organisasi yang makin besar, 
sehingga makin sulit untuk meninggalkan organisasi 
tersebut.

c) Adanya keterlibatan sosial yang dalam dengan organisasi 
dan individu-individu yang ada, hubungan sosial yang 
lebih bermakna, sehingga membuat individu semakin 
berat meninggalkan organisasi.
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d) Akses untuk mendapat informasi pekerjaan baru makin 
berkurang

b. Hierarchial Job Level 

Berbagai penelitian terdahulu secara konsisten 
menemukan status socioeconomic sebagai prediktor 
komitmen yang paling kuat sebab status yang tinggi 
cenderung meningkatkan baik motivasi maupun 
kemampuan untuk aktif terlibat (Coetzee, 2005)

Studi-studi empiris juga menambah faktor-faktor 
anteseden komitmen organisasional, antara lain:

1) Person organization Fit (P-O fit)

Person organization Fit (P-O fit) didefinisikan sebagai 
kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dengan niali-
nilai individu (Kristof, 1996). Para praktisi dan peneliti 
berpendapat bahwa P-O fit adalah kunci utama untuk 
memelihara dan mempertahankan komitmen karyawan yang 
sangat diperlukan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif 
(Bowen, Ledrof & Nathan, 1991; Kristof, 1996). Tingkat 
kesesuaian individu dengan organisasi sangat bergantung 
pada bagaimana organisasi mampu memenuhi kebutuhan 
karyawan (Cable & Judge, 1994; Turban & Keon, 1993). 
Lebih lanjut Kristof (1996) mengatakan bahwa pemenuhan 
kebutuhan karyawan oleh organisasi, seperti kompensasi, 
lingkungan fisik kerja dan kesempatan untuk maju sangat 
diperlukan oleh karyawan. Di lain pihak, organisasi 
membutuhkan kontribusi karyawan dalam bentuk komitmen, 
keahlian dan kemampuan mereka. Person-Organization 
Fit (P-O fit) dihubungkan secara positif dengan komitmen 
organisasi (Valentine, Godkin & Lucero, 2002; Kristof, 1996; 
Chatman, 1991; O’Reilly, 1991) 

Penelitian yang dilakukan Tepeci (2001) 
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mengungkapkan bahwa Person-Organization Fit (P-O fit) 
merupakan prediktor kuat dari komitmen organisasi dan 
kepuasan kerja yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan.

Lebih lanjut Schneider, et al., (2009) menjelaskan 
bahwa para individu dengan derajat P-O Fit yang tinggi 
akan memberikan ide-ide baru dan keunggulan kompetitif 
bagi perusahaan. kesesuaian yang dekat antara individu 
yang dipilih dengan budaya organisasi maka akan semakin 
tinggi komitmen organisasionalnya, sehingga menciptakan 
kepuasan kerja dan kecenderungan untuk bertahan.

2) Psychological empowerment

Empowerment atau pemberdayaan didefinisikan sebagai 
peningkatan motivasi tugas intrinsic yang dimanifestasikan 
dalam empat kognisi yang mencerminkan orientasi individu 
terhadap peran pekerjaannya: compentence, impact, 
Meaning dan self-determination. Competence mengacu 
kepada perasaan self-efficacy atau penguasaan personal 
yang mana seseorang mampu mencapai kesuksesan dalam 
melaksanakan tugas (Bandura, 1989). Impact mengacu 
kepada derajat dimana pekerjaan individu membuat 
perbedaan dalam mencapai tujuan tugas dan sejauhmana 
individu yakin mempengaruhi outcome organisasi. Meaning 
mengacu kepada bobot individu yang menempatkan tugas 
yang diberikan berdasarkan standar individu, dan self-
determination atau pilihan mengacu kepada perasaan 
autonomi dalam membuat keputusan tentang pekerjaan. 
Wayne, Liden and Sparrowe (2000) beragumen bahwa 
memberikan kesempatan kepada bawahan untuk tantangan, 
tanggungjawab, dan keputusan, juga self-determination 
akan memberi dampak pada peningkatan kontribusi 
dengan memperlihatkan komitmen mereka. Bawahan 
yang diberdayakan akan melihat dirinya lebih kapabel dan 
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akan mampu mempengaruhi organisasi dan pekerjaannya 
dengan cara-cara yang lebih berarti. Jika demikian juga akan 
membawa pengaruh kepada individu untuk memperlihatkan 
usaha yang ekstra, bertindak independen, dan memiliki 
komitmen yang lebih tinggi (Spreitzer, 1995). Oleh karena itu, 
jika bawahan diberdayakan maka akan memperlihatkan balas 
jasa dalam bentuk komitmen kepada atasan atau organisasi. 
Persepsi terhadap pemberdayaan psikologis diyakini mampu 
meningkatkan komitmen organisasional (Malik et al., 2013). 
Studi yang dilakukan oleh Avolio, Zhu, Koh, dan Bhatia (2004) 
dengan menggunakan responden perawat mengungkapkan 
bahwa perbedaan dalam level komitmen bawahan dapat 
terjadi sebagai akibat perbedaan bagaimana bawahan merasa 
diberdayakan oleh karyawan senior atau supervisor.

3) Budaya Organisasi

Budaya organisasi berpengaruh pada komitmen individu pada 
organisasi (Manetje dan Martins 2009). Boon dan Arumugam 
(2006) menunjukkan bahwa empat dimensi budaya organisasi 
seperti keija tim, komunikasi, penghargaan dan pengakuan, 
dan pelatihan dan pengembangan memiliki hubungan positif 
dengan komitmen pegawai terhadap organisasinya. Beberapa 
penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa budaya 
organisasi dapat berpengaruh signifikan pada komitmen 
organisasi (Lok dan Crawford, 1999, 2001; Perry dan Porter 
1982).

4) Gaya Kepemimpinan

The challenge of leadership is to be strong, but not rudes; be 
kind, but not weak; be thoughtful, but not lazy; be humble 
but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but 
without folly. A good objective of leadership is to help those 
who are doing poorly to do well and to help those who are 
doing well to do even better (Jim Rohn dalam Imam Ratrioso, 
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2004)”.

Kreitner dan Kinichi (2008) mengemukakan gaya 
kepemimpinan dalam dua dimensi yaitu gaya kepemimpinan 
konsiderasi dan struktur inisiatif. Seorang pemimpin yang 
memiliki gaya konsiderasi akan menciptakan hubungan 
dekat dengan bawahan, rasa saling percaya, kekeluargaan, 
menghargai gagasan bawahannya, dan membangun 
komunikasi yang baik dengan bawahannya. Sedangkan, 
seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan 
struktur inisiatif akan mengorganisasikan hubungan 
dalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran 
komunikasi yang jelas, dan menjelaskan cara mengerjakan 
tugas yang benar. Oleh karena itu, kombinasi kedua gaya 
tersebut akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Lok 
dan Crawford (2004) menguji pengaruh gaya kepemimpinan 
terhadap komitmen organisasi yang dilakukan pada para 
manajer Australia dan Hongkong. Penelitian mereka 
menggunakan gaya kepemimpinan konsiderasi dan struktur 
inisiatif. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa gaya 
kepemimpinan berpengaruh positif pada komitmen untuk 
sampel kombinasi, dan gaya kepemimpinan juga berpengaruh 
kuat pada komitmen pada sampel manajer Australia dan 
berpengaruh positif pada komitmen manajer Hongkong

5) Imbalan Moneter

Imbalan moneter merupakan salah satu faktor yang 
mungkin dapat menentukan komitmen seseorang terhadap 
organisasinya. Imbalan moneter merupakan salah satu sistem 
penghargaan yang diberikan organisasi kepada anggotanya. 
Sedangkan komitmen organisasi merupakan tingkat sampai 
dimana seorang pegawai meyakini dan menerima tujuan 
organisasi, serta berkeinginan untuk tinggal bersama 
organisasi tersebut (Mathis dan Jackson 2004). Riedel et 
al. (1988) dalam Breaux (2004) menguji pengaruh imbalan 
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moneter terhadap komitmen dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi dan kinerja kerja. Hasil penelitian mereka 
mengindikasikan bahwa seseorang yang menerima imbalan 
moneter akan memiliki komitmen lebih besar daripada 
individu yang tidak menerima imbalan moneter.

6) Kepemimpinan Partisipatif.

Perkembangan literatur dalam manajemen menunjukkan 
bahwa perilaku kepemimpinan dapat mempengaruhi 
kinerja organisasi. Perilaku partisipatif dari pemimpin 
dapat memberikan dampak terhadap komitmen bawahan. 
Kepemimpinan partisipatif bertujuan untuk meningkatkan 
partisipasi pengikut dengan memberikan mereka lebih 
kewenangan, perhatian, pengaruh, dukungan, informasi, dan 
sumber daya lainnya; dan untuk berbagi isu dari pemecahan 
masalah dengan para pengikut dengan berkonsultasi sebelum 
membuat keputusan (Bass, 1990). Studi yang dilakukan oleh 
Koberg, Boss, Senjem and Goodman (1999) menemukan bahwa 
gaya kepemimpinan yang partisipatif mampu meningkatkan 
komitmen karyawan ketika diberi pemberdayaan pada 
karyawan. Studi yang dilakukan oleh Huang, Shi, Zhang and 
Cheung (2006) dalam konteks karyawan BUMN di China 
mengungkapkan bahwa kepemimpinan partisipatif tidak 
berhubungan signifikan dengan psychological empowerment, 
namun berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
komitmen organisasional. Mengacu kepada exchange-based 
model, kepemimpinan partisipatif membawa pesan bahwa 
seorang atasan memiliki keyakinan atas bawahannya, 
memberikan perhatian, dan menghargai bawahannya. 
Perilaku kepemimpinan yang demikian memungkinkan untuk 
menumbuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari atasan. 
Kondisi tersebut memungkinan bawahan untuk memberikan 
imbal balik kepada atasan dengan memperlihatkan sikap dan 
perilaku yang lebih baik. Pada studi yang berbeda, Dolatabadi 
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and Safa (2010) menguji dua model kepemimpinan, yaitu 
direktif dan partisipatif, dalam hubungannya terhadap 
komitmen pada kualitas pelayanan di industri perbankan Iran. 
Hasil studinya mendukung bahwa gaya kepemimpinan yang 
partisipatif secara langsung mempengaruhi pembentukan 
komitmen karyawan terhadap kualitas pelayanan. Perilaku 
kepemimpinan partisipasipatif memberikan peluang kepada 
bawahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. 
Studi yang dilakukan Saad (2012) memberikan dukungan 
empiris bahwa partsipasi guru dalam dalam penyusunan 
rencana pembelajaran memperlihatkan peningkatan 
komitmen yang signifikan.

7) Manfaat Hubungan

Manfaat yang didapatkan dalam suatu hubungan meliputi tiga 
tipe, yaitu, manfaat social, manfaat psikologis dan manfaat 
ekonomis. (Gwinner; 1998). Manfaat social didapatkan ketika 
konsumen merasakan adanya suatu hubungan yang akrab, 
penuh persahabatan dengan penyedia jasa. Kemudian manfaat 
psikologis didapat ketika konsumen merasa nyaman dan 
aman dalam membangun hubungan dengan pihak penyedia 
jasa. Kenyamanan tersebut digambarkan sebagai perasaan 
yang dapat mengurangi rasa cemas yang dialami konsumen. 
Dan manfaat ekonomis didapatkan konsumen ketika penyedia 
jasa memberikan layanan secara cepat sehingga waktu yang 
dikobarkan konsumen tidak terlalu besar. Dengan tingginya 
manfaat hubungan yang dirasakan pelanggan, maka akan 
menimbulkan ketergantungan serta komitmen). Antisipasi 
pembeli terhadap tingginya biaya pergantian (switching cost) 
akan meningkatkan perhatian pembeli untuk memelihara 
kualitas hubungan (Dwyer :1987).

8) Kepercayaan

Kepercayaan sangat penting dalam sebuah hubungan 
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(Spekman, 1988). Hal tersebut diungkapkan dalam dalilnya 
yang merupakan dasar dari strategi membina hubungan. 
Diungkapkan pula bahwa hubungan yang khas berlandaskan 
kepercayaan akan meningkatkan keinginan untuk memiliki 
komitmen dalam hubungan tersebut (Hrebeniak, 1974). 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa komitmen merupakan suatu hal 
yang mudah rusak, maka ada kecenderungan untuk mencari 
partner yang benar-benar dapat dipercaya dalam membina 
suatu hubungan. Dengan ciri khas komitmen yang mudah 
rusak telah membuat individu berhati-hati dalam membina 
hubungan atau dengan kata lain, komitmen akan muncul 
apabila kepercayaan sudah dibangun. Ketidakpercayaan 
suatu pihak menimbulkan ketidakpercayaan dipihak lainnya. 
Dan hal tersebut akan mengurangi komitmen dalam suatu 
hubungan (Morgan dan Hunt, 1994). juga mengungkapakan 
bahwa kepercayaan merupakan faktor utama yang 
menentukan komitmen dalam suatu hubungan (Achrol : 
1991). Hasil studi telah menemukan bahwa kepercayaan 
mempunyai hubungan yang signifikan terhadap komitmen 
dalam suatu hubungan (Zaltman, (1992)

9) Kemampuan Menghargai

Kemampuan menghargai menyumbang dalam pengembangan 
komitmen dan kepercayaan. Kemampuan menghargai dapat 
dinyatakan dalam sebagai suatu norma yang dimiliki oleh 
penyedia jasa yang menunjukkan suatu perilaku yang tepat 
mengenai suatu penghargaan. Norma itu sendiri merupakan 
suatu harapan tentang perilaku yang akan diterima dalam 
suatu hubungan (Dwyer : 1987). Kemudian dijelakan bahwa 
norma suatu hubungan mempunyai tiga dimensi fleksibelitas, 
perhatian dan solidaritas. 

Kemampuan menghargai menjadi variable yang sangat 
berpengaruh terhadap komitmen. Dengan kata lain komitmen 
dalam suatu hubungan dapat dibangun dari kemampuan 
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menghargai oleh penyedia jasa kepada para konsumen 
(Chatman & Joseph, 1994).

10) Kepuasan Kerja

Dalam sebuah organisasi, terdapat fenomena permasalahan 
yang sering muncul yang mana organisasi harus dapat 
mempertahankan karyawan yang dimiliki untuk dapat tetap 
bekerja sesuai dengan tuntutan yang ada. Seringkali hal ini 
terkait dengan Kepuasan Kerja, yang mana secara umum 
dapat dikatakan bahwa kepuasan ini merupakan sebuah sikap 
karyawan secara emosional yang menyenangkan, mencintai 
pekerjaannya dengan sepenuh hati. Hal ini akan tercermin 
dalam moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja yang baik 
dari karyawan. Dengan adanya penghargaan yang dirasa 
adil dan cukup, akan timbul kepuasan yang akan mengarah 
kepada peningkatan komitmen seorang karyawan terhadap 
organisasinya. Komitmen yang tinggi akan memberikan 
pengaruh kepada usaha yang dilakukan karyawan dan akan 
kembali berpengaruh kepada kinerja karyawan (Newstrom, 
2007). 

Penjelasan sederhana terkait Kepuasan Kerja dapat 
dijelaskan dengan pertanyaan apakah yang dapat membuat 
seseorang mau datang untuk bekerja, apa yang membuat 
senang tentang pekerjaannya, atau tidak ingin keluar dari 
pekerjaan saat ini. Ruang lingkup Kepuasan Kerja tidak dapat 
secara pasti ditentukan oleh hanya beberapa faktor saja, hal ini 
dikarenakan pengaruh kepuasan seorang individu terhadap 
kehidupan, dan sejauh mana pekerjaan menjadi penting dari 
satu individu dengan individu yang lainnya. Apabila seseorang 
karyawan meng- anggap pekerjaannya sebagai keinginan 
utama maka akan cenderung mengalami tingkat kepuasaan 
yang lebih tinggi, dan kepuasan tersebut akan semakin 
meningkat pada saat karyawan melakukan pekerjaannya 
dengan memaksimalkan kemampuan karyawan tersebut. 
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Fakta empiris menunjukkan korelasi yang cukup kuat antara 
Kepuasan Kerja dan Komitmen Afektif. Meyer, et al. (2002) 
membuktikan bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat 
antara Kepuasan Kerja dan Komitmen Afektif. Pembuktian ini 
juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Newstorm 
(2007) dalam konsep “Performance-Satisfaction-Effort Loop” 
yang menyatakan bahwa dengan timbulnya kepuasan dari 
karyawan akan mengarah kepada peningkatan komitmen 
terhadap organisasi tempat karyawan tersebut bekerja.

Dalam organisasi sektor publik, faktor anteseden 
komitmen organisasi antaralain:

1) Anteseden komitmen identifikasi, antara lain:

a) Partisipasi 

Balfour and Wechsler (1996) menyatakan bahwa 
seluruh karyawan pasti ingin diikutsertakan dalam 
proses pengambilan keputusan yang berimplikasi 
pada pekerjaannya dan perannya di organisasi. Proses 
identifikasi seseorang terhadap organasiasi akan menguat 
ketika pihak manajemen mendengarkan aspirasi dan 
mendukung karyawannya. Dan sebaliknya, proses 
identifikasi akan melemah jika pihak manajemen bertindak 
otoriter pada karyawannya.

b) Pelayanan Publik 

Komitmen identifikasi salah satunya disebabkan oleh 
legitimasi publik akan kontribusinya pada pelayanan 
publik. Ketika seorang karyawan mempunyai kesempatan 
lebih besar untuk melayani publik secara langsung, ia 
memiliki peluang untuk mendapatkan legitimasi lebih 
banyak dari publik (Balfour and Wechsler, 1996). 

c) Cakupan Pekerjaan 
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Hackman and Oldham (1976) menyatakan bahwa semakin 
luas cakupan pekerjaan seseorang meningkatkan persepsi 
atas kesempatannya berkontribusi pada pencapaian 
organisasi.

d) Penetrasi Politis 

Studi empiris oleh Balfour and Wechsler (1996) 
mengungkapkan bahwa dominasi pengaruh politik pada 
pengambilan keputusan dan praktik manajerial rentan 
menimbulkan perasaan tidak adil pada karyawan sehingga 
melemahkan komitmen identifikasi pada karyawan publik.

e) Kualitas Supervisi 

Proses supervisi merupakan representasi kepedulian 
organisasional yang ditunjukkan kepada karyawan untuk 
pencapaian tujuan individu dan organisasi (Carnevale 
and Wechsler, 1992). Maka kualitas supervisi yang 
baik dapat meningkatkan komitmen karyawan untuk 
mengidentifikasikan diri pada organisasi (Balfour and 
Wechsler, 1996).

f) Pengembangan Karier

Studi empiris Balfour and Wechlser (1996) mengungkapkan 
bahwa adanya kesempatan pengembangan karier dalam 
organisasi mengindikasikan kepedulian organsiasi 
memper tahankan karyawannya. Semakin besar 
kesempatan pengembangan karier mempengaruhi 
presepsi karyawan bahwa dirinya mampu berkontribusi 
dalam pencapaian tujuan organisasi

2) Anteseden Komitmen Afiliasi

a) Partisipasi 

Kesempatan karyawan berpatisipasi pada proses 
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pengambilan keputusan tentang pekerjaannya merupakan 
indikasi bahwa organisasi menghargai keberadaan 
seorang karyawan di organisasi. Hal ini merupakan salah 
basis penting penumbuhan keterikatan emosional dalam 
organsiasi pada sebuah kelompok kerja di organsisasi 
(O’Reilly and Chatman, 1986). Berkaitan dengan hal 
tersebut, semakin tinggi tingkat kesempatan untuk 
berpartisipasi meningkatkan presepsi tentang eksistensi 
seorang karyawan di organisasi.

b) Penetrasi Politik dan Kualitas Supervisi 

Studi empiris oleh Balfour and Wechsler (1996) 
mengungkapkan bahwa penetrasi politik dan kualitas 
supervisi menentukan iklim organisasi dan hubungan 
antar anggota organisasi. Penetrasi politik dapat 
menurunkan komitmen afiliasi karena rasa ketidakadilan 
pada karyawan. Kualitas supervisi menciptakan 
lingkungan yang saling mendukung dan mempercayai di 
dalam organisasi (Carnavale and Wechsler, 1992). 

c)  Pengembangan Karier 

Studi empiris Balfour and Wechsler (1996) menyatakan 
bahwa kejelasan pengembangan karier memiliki pengaruh 
positif terhadap komitmen karyawan yang berdasar pada 
relasi sosial di organanisasi dan kepastian bagi karyawan 
akan kelangsungan kerjanya di organisasi di masa datang

3) Anteseden Komitmen Pertukaran

a) Partisipasi dan Penetasi Politik 

Kesempatan berpartisipasi berperan penting pada 
penguatan hubungan timbal balik antara karyawan dan 
organisasi dan selanjutnya memiliki pengaruh paling kuat 
pada keberadaan komitmen organisasional karyawan 
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(Balfour and Wechsler, 1996). Kemudian, pengaruh 
politik pada proses pengambilan keputusan akan merusak 
hubungan resiprokal antara individu dan organisasi 
karena menciptakan persepsi ketidakadilan di kalangan 
karyawan. Secara spesifik, Mosher (dalam Balfour and 
Wechsler, 1996) mengungkapkan bahwa praktik pengaruh 
politik pada proses organisasional telah mengabaikan 
kontrak kerja yang telah disepakati oleh karyawan dan 
organisasi.

b) Kualitas Supervisi 

Kualitas supervisi yang baik merupakan dukungan dan 
memfasilitasi pencapaian kinerja optimal karyawan 
dan pada akhirnya kerja bagi karyawan menguatkan 
komitmen pertukaran yang dirasakan karyawan (Balfour 
and Wechsler, 1996). 

c) Pengembangan Karier dan Pembelajaran 

Penawaran pengembangan karier bagi karyawan 
merupakan representasi evaluasi perkembangan perannya 
atas tujuan organisasi (Balfour and Wechsler, 1996). 
Ketika kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan 
karier disediakan memadai, komitmen pertukaran 
antara karyawan dan organisasi akan meningkat. Studi 
empiris yang dilakukan oleh Balfour and Wechsler (1996) 
mengungkapkan bahwa kesempatan untuk mendapatkan 
pembelajaran dalam proses kerja pada karyawan publik 
akan meningkatkan komitmen organisasionalnya. Hal 
tersebut menunjukkan proses resiprokal antara karyawan 
dan organisasi tidak hanya dalam bentuk material. 

d) Kepuasan Gaji

Gaji adalah salah satu penyebab penting yang mendasari 
komitmen pertukaran (Balfour and Wechsler, 1996). Hal 
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ini dikarenakan karyawan hanya akan mau memberikan 
usaha dan pengorbanan yang lebih besar pada organisasi 
jika diberi kompensasi yang seimbang, adil, dan lebih baik.
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BAB V
KONSEKUENSI KOMITMEN 

ORGANISASI 

“If it fails, admit it frankly and try another. But above all, try 
something” (Franklin D. Roosevelt)”

Umumnya, peneliti menghubungkan komitmen organisasional 
dengan keinginan karyawan untuk tetap menjadi anggota 
organisasi (Steers, 1977; Jaros, et al., 1993; Balfour and 
Wechsler, 1996; Ahmad, et al., 2010). Karyawan berkomitmen 
tinggi pada organisasi memiliki rasa kepemilikan pada 
organisasi yang besar dan mau untuk mengeluarkan usaha lebih 
demi tercapainya tujuan organisasi serta rela mendahulukan 
kepentingan organisasi dari pada kepentingan individu (Balfour 
and Wechsler, 1996).

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan selama tiga 
dekade lalu, menemukan beberapa konsekuensi dari komitmen 
organisasi.

1. Hubungan antara komitmen organisasional dan kinerja. 
Berbagai penelitian mengenai hubungan antara komitmen 
karyawan terhadap organisasi dengan kinerja menunjukkan 
hasil yang signifikan antara keduanya (Benkoff, 1997). 
Meskipun demikian ada beberapa pendapat juga yang 
mengatakan bahwa komitmen terhadap organisasi ini bisa 
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merupakan consequence atau antecendent dari kinerja. 
Dalam penelitian (Mackenzie, Podzakoff dan Ahearne, 1996) 
disebutkan bahwa komitmen organisasional merupakan 
consequence dari in-role performance, namun demikian 
komitmen organisasional juga merupakan antecendent dari 
extra role performance. Studi yang dilakukan Brett, Cron 
and Slocum (1995) menyelidiki hubungan antara komitmen 
dan kinerja tugas dengan menggunakan ketergantungan 
ekonomi pada pekerjaan sebagai variabel moderasi dan 
melaporkan bahwa hubungan antara komitmen dan kinerja 
adalah lebih kuat pada mereka yang tuntutan finansial rendah 
dari pada yang lebih tinggi. Ketchand dan Strawser (2001) 
menguji berbagai dimensi dari komitmen organisasi dan 
menunjukkan adanya hubungan antara komitmen organisasi 
dengan kinerja. Studi yang dilakukan Siders, et al. (2001), dan 
Fernando et al. (2005) memberikan kesimpulan yang sama 
bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif 
terhadap kinerja. Penelitian tersebut mendukung penelitian 
sebelumnya yang membuktikan bahwa komitmen organisasi 
mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kinerja 
individu (Mayer dan Schoorman 1992 dalam Breaux, 2004).

2. Berdasarkan meta analisis (dalam Chughtai dan Zafar, 2006) 
menunjukkan bahwa tingkat komitmen berhubungan negatif 
dengan turnover (Cooper, et al., 2001), ketidakhadiran 
(Farell dan Stamm, 1988); perilaku counterproductive 
(Dalal, 2005); dan berhubungan positif dengan kepuasan 
kerja (Cooper, et al., 2006); motivasi (Mathieu dan Zajac, 
1990); dan organizational citizenship behaviors (Riketta, 
2002); job performance (Meyer et al., 1989). Jika dalam 
organisasi, komitmen dari pegawainya cenderung rendah, 
maka akan terjadi kondisi sebagai berikut (dalam Knights 
& Kennedy; 2005; Chugthai dan Zafar, 2006): High levels 
of abseentism and voluntary turnover - tingkat absensi 
karyawan yang tinggi dan meningkatnya turnover (Cooper-
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Hakim dan Viswesvaran, 2005; Farrel dan Stamm, 1988; 
Mathiew dan Zajac, 1990); Unwillingness to share and make 
sacrifice - ketidakinginan untuk berbagi dan berkorban 
untuk kepentingan organisasi (De Cotiis dan Summers, 
1987); Low levels of morale (De Cotiis dan Summers, 1987) 
dan menurunnya azas mengutamakan orang lain dan 
pemenuhan (compliance) (Schappe, 1998).

3. Steers (1977) mengungkapkan beberapa jenis outcome 
komitmen organisasional yaitu keinginan (desire) untuk 
tetap di organisasi, intensi (intent) tetap di organisasi, 
kedatangan, dan kinerja kerja.

4. Banyak peneliti yang mencoba mencari hubungan komitmen 
organisasional dengan jenis perilaku kerja lainnya yaitu 
antara lain dengan Organizational Citizenship Behaviour 
(OCB) (Ahmad, et al., 2010), perilaku inovatif karyawan 
(Jafri, 2010), perilaku ekstra dari peran yang seharusnya 
dilakukan (Balfour and Wechsler, 1996).

5. Perilaku ekstra yang melebihi peran yang seharusnya 
dilakukan. Balfour and Wechsler (1996) menemukan bahwa 
jenis outcome ini hanya dipengaruhi komitmen organisasional 
yang didasari pada proses relasi sosial dalam organisasi. 
Selain itu, perilaku ekstra ini juga dipengaruhi oleh motivasi 
internal, posisi/jabatan, serta tingkat pelayanan langsung 
pada masyarakat yang dialami oleh pekerja. Hal ini terjadi 
karena karakteristik organisasi publik yang menonjolkan 
tingkat birokrasi yang tinggi serta perlunya kerjasama antar 
elemen dalam melayani kepentingan publik.

Di organisasi sektor publik, outcome komitmen 
organisasional berupa keinginan untuk tetap menjadi anggota 
organisasi tentu tidak bisa hilang begitu saja. Penelitian Balfour 
and Wechsler (1996) menemukan beberapa outcome yang 
muncul dari komitmen organisasional.
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1. Keinginan untuk Bertahan (Desire to Remain)

Keinginan karyawan untuk bertahan di organisasi 
adalah outcome dari tiga bentuk (dimensi) komitmen 
organisasional. Karyawan berkeinginan bertahan di 
organisasi adalah karena memiliki tingkat identifikasi 
(internalisasi) tinggi terhadap misi, tujuan dan pencapaian 
organisasi dan memiliki kepuasan pada proses hubungan 
resiprokal dengan organisasi serta memiliki keterikatan 
sosial yang kuat pada anggota lain di organisasi. 

2. Intensi untuk turnover

Intensi untuk turnover merefleksikan keinginan individu 
untuk mencari alternatif pekerjaan dan meninggalkan 
organisasi. Dengan demikian keinginan seseorang untuk 
bertahan di organisai mengurangi intensinya untuk mencari 
alternatif pekerjaan di luar organisasi.

3. Perilaku Ekstra-Peran (Extrarole Behaviour)

Seseorang yang memiliki keterkaitan sosial yang kuat 
terhadap anggota lain di organisasi lebih memungkinkan 
untuk melakukan usaha lebih banyak untuk membantu 
relasinya maupun organisasinya (O’Reilly and Chatman, 
1996). Studi yang dilakukan oleh Balfour dan Wechsler 
(1996) mendukung pernyataan di atas. Selanjutnya, 
tingginya komitmen afiliasi dapat membentuk lingkungan 
kerja yang kondusif dan saling mendukung.
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BAB VI
MEMBENTUK KOMITMEN 

ORGANISASI 

“Before you can inspire with emotion, you must swamped 
with it yourself. Before you can move their tears, your own 
must flow. To convience them, you must believe yourself “ ( 

Winston Churhill)

Komitmen dimulai dari bagaimana karyawan dapat mengenali 
organisasinya itu sendiri. Maknanya adalah ketika karyawan 
mengenal organisasi mereka, maka secara perlahan akan tumbuh 
kecintaan mereka pada suatu organisasi. secara perlahan pula 
maka akan memunculkan komitmen dalam diri karyawan 
tersebut terhadap organisasi. Dengan berjalannya waktu 
komitmen tersebut akan menjadi semakin kokoh tertanam 
pada diri karyawan. Dengan catatan jika pengalaman positif dan 
konstruktif berkenaan dengan sistem organisasi berjalan searah. 
Sebaliknya apabila sistem tidak sejalan dengan pengokohan 
komitmen organisasi, maka secara perlahan pula akan mengikis 
kekokohan komitmen yang sudah terbangun tersebut. 

Komitmen merupakan suatu hal yang mudah rusak, maka 
ada kecenderungan untuk mencari partner yang benar-benar 
dapat dipercaya dalam membina suatu hubungan (Hrebeniak 
: 1974). Implementasinya menciptakan commitment dalam 
organisasi dapat memberikan kontribusi dalam membina 
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interaksi yang berkesinambungan dan mengurangi kemungkinan 
menghentikan hubungan dengan pihak yang terlibat.

O’Reily dan Chatman (Staw, 1991) memandang komitmen 
sebagai dasar dari suatu kelekatan psikologis yang dimiliki 
seorang individu pada organisasinya. Akan tetapi tidak 
jarang perusahaan maupun pegawai belum memahami arti 
komitmen secara sungguh-sungguh. Padahal pemahaman 
tersebut sangatlah penting agar tercipta kondisi kerja yang 
kondusif sehingga perusahaan dapat berjalan secara efisien 
dan efektif. Seringkali perusahaan menuntut adanya komitmen 
pada karyawan, yang mengarah pada tuduhan ketika terlihat 
kinerja seseorang menurun, perusahaan menganggap karyawan 
tersebut berkomitmen rendah. Permasalahan yang muncul pada 
perusahaan yang karyawan mempunyai komitmen yang rendah 
dapat membawa dampak negatif pada perusahaan seperti 
menurunnya produktivitas, kualitas kerja, kepuasan, tidak 
mengindahkan peraturan, absensi maupun turnover karyawan. 
Sebaliknya adanya komitmen organisasi yang tinggi akan 
memberikan pengaruh positif, yaitu menimbulkan kepuasan 
kerja, semangat kerja, prestasi kerja yang baik dan keinginan 
untuk tetap bekerja di perusahaan.

Rendahnya komitmen pada karyawan ini dapat 
menyebabkan karyawan untuk turnover atau pindah kerja, 
malas-malasan dalam bekerja, sebaliknya komitmen yang tinggi 
sangat mempengaruhi kondisi yang positif dalam bekerja. Tinggi 
atau rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi atau 
perusahaan dapat mempengaruhi keputusan karyawan untuk 
tetap bergabung atau memilih tempat kerja lain yang dianggap 
lebih menjanjikan.

Ada dua hal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
besarnya komitmen pada suatu hubungan, yaitu tingkat kepuasan 
dan tingkat investasi. Komponen kepuasan yang mempengaruhi 
komitmen adalah: a) Sejauhmana sebuah hubungan memberikan 
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hasil yang bernilai dengan memenuhi kebutuhan penting, b) 
Tingkat perbandingan alternatif yang didasarkan pada harapan 
kualitatif tentang hasil ideal yang diharapkan dari sebuah 
hubungan seperti membandingkan hasil yang diperoleh oleh 
partner (Barnes : 2001). Selanjutnya dikatakan besarnya 
investasi (waktu, energi emosional, pengirbanan pribadi atau 
individu pada hubungan juga mempengaruhi komitmennya 
terhadap hubungan. Rasa turut berinvestasi dalam suatu 
hubungan menginspirasi komitmen seseorang untuk membuat 
hubungan tersebut dengan baik. Meninggalkan suatu hubungan 
berarti mensia-siakan investasi.

Menurut Martin dan Nicholss (dalam Armstrong, 1999), 
ada tiga (3) pilar besar dalam komitmen. Ketiga pilar itu meliputi: 
a sense of belonging to the organization; a sense of excitement in 
the job; dan pentingnya rasa memiliki (ownership). 

1. A sense of belonging to the organization

Untuk mencapai rasa memiliki tersebut, maka salah satu pihak 
dalam manajemen harus mampu membuat karyawan: 1) 
mampu mengidentifikasikan dirinya terhadap organisasi; 2) 
merasa yakin bahwa apa yang dilakukannya / pekerjaannya 
adalah berharga bagi organisasi tersebut; 3) merasa nyaman 
dengan organisasi tersebut; 4) merasa mendapat dukungan 
yang penuh dari organisasi dalam bentuk misi yang jelas (apa 
yang direncanakan untuk dilakukan); nilai-nilai yang ada 
(apa yang diyakini sebagai hal yang penting oleh manajemen) 
dan norma-norma yang berlaku (cara-cara berperilaku yang 
bisa diterima oleh organisasi)

2. Perasaan bergairah terhadap pekerjaan (a sense of 
excitement in the job) Perasaan seperti ini bisa dimunculkan 
dengan cara: 2) mengenali faktor faktor motivasi intrinsik 
dalam mengatur desain pekerjaan (job design); 2) kualitas 
kepemimpinan; 3) kemauan manajer dan supervisor untuk 
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mengenali bahwa motivasi dan komitmen pegawai bisa 
meningkat jika ada perhatian terus menerus, memberi 
delegasi atas wewenang, serta memberi kesempatan 
serta ruang yang cukup bagi pegawai untuk menggunakan 
ketrampilan dan keahliannya secara maksimal.

3. Pentingnya rasa memiliki (ownership) Rasa memiliki bisa 
muncul jika pegawai merasa bahwa mereka benar-benar 
diterima menjadi bagian atau kunci penting dari organisasi. 
Konsep penting dari ownership akan meluas dalam 
bentuk partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan 
dan mengubah praktik kerja, yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi keterlibatan pegawai. Jika pegawai merasa 
dilibatkan dalam membuat keputusan-keputusan dan jika 
pegawai merasa ide-idenya didengar dan jika pegawai merasa 
memberi kontribusi yang ada pada hasil yang dicapai, maka 
pegawai akan cenderung menerima keputusan-keputusan 
atau perubahan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan pegawai 
merasa dilibatkan, bukan karena dipaksa.

Ada lima faktor kunci untuk mengembangkan komitmen 
pegawai pada organisasi berdasarkan riset yang bertajuk Asian 
Employee Report 2001 yang perlu diperhatikan pengelola 
organisasi: 

1. Fairness at work 

Apakah pegawai diperlukan secara fair oleh organisasi? 
Unsur yang harus diperhatikan: penilaian kinerja dilakukan 
secara adil, peraturan organisasi memihak secara seimbang 
baik terhadap karyawan maupun organisasi, implementasi 
peraturan organisasi dilakukan secara adil dan merata, gaji 
diberikan sesuai kontribusi pegawai.

2. Trusted in the job 

Apakah pegawai dipercaya dalam pekerjaannya. Faktor ini 



75

KOMITMEN ORGANISASI :
Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi

mencakup: dipercaya menggunakan dan menguasai asset 
organisasi untuk tujuan yang tepat, didorong mencoba cara 
dan metode baru dalam melakukan pekerjaan, mengatur 
waktu sendiri dalam bekerja, diberi keleluasaan membuat 
keputusan, dipercaya mengetahui informasi (terbatas) 
mengenai organisasi.

3. Availability of the right resources 

Apakah pegawai diberikan sumber daya yang memadai 
untuk dapat bekerja dengan baik? Faktor ini menggambarkan 
tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja, pelatihan dan 
peluang pengembangan diri, tersedianya waktu yang cukup 
untuk menyelesaikan pekerjaan, jumlah personel yang 
memadai untuk merampungkan pekerjaan.

4. Genuine care and concern for employees 

Apakah organisasi memperlihatkan perhatian dan 
kepedulian yang tulus terhadap kondisi pegawai? Faktor 
ini dijabarkan atas kepedulian terhadap perasaan pegawai 
dalam bekerja di organisasi, tunjangan keluarga, perusahaan 
memikirkan karir jangka panjang pegawai, umpan balik 
mengenai kinerja, organisasi membantu bila kebutuhan 
mendesak.

5. Having a well-defined job 

Apakah pegawai memiliki pekerjaan yang terdefinisi dengan 
jelas? Unsur-unsur yang dapat menjelaskan faktor ini 
adalah deskripsi kerja yang jelas, target jangka pendek yang 
gamblang, tidak ada perintah yang simpang siur, hasil yang 
diharapkan atasan harus jelas.

Mowday, dkk (1982) mengatakan bahwa untuk 
menumbuhkan komitmen dalam organisasi maka memiliki 
tiga aspek utama, yaitu: identifikasi, keterlibatan dan loyalitas 
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terhadap organisasi.

1. Identifikasi 

Identifikasi, adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan 
kepercayaan diri seorang terhadap organisasi, dapat 
dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi, sehingga 
mencakup beberapa tujuan pribadi ataupun dengan kata 
lain organisasi memasukkan pula kebutuhan dan keinginan 
dalam tujuan organisasinya. Hal ini akan membuahkan 
suasana saling mendukung diantara karyawan dengan 
organisasi. Lebih lanjut, suasana tersebut akan membawa 
karyawan dengan rela menyumbangkan sesuatu bagi 
tercapainya tujuan organisasi, karena karyawan menerima 
tujuan organisasi yang dipercayai telah disusun demi 
memenuhi kebutuhan pribadi mereka pula. 

2. Keterlibatan

Keterlibatan atau partisipasi karyawan dalam aktivitas-
aktivitas penting untuk diperhatikan karena adanya 
keterlibatan karyawan menyebabkan mereka akan mau 
dan senang bersama baik dengan pimpinan ataupun 
dengan sesama teman. Salah satu cara yang dapat dipakai 
untuk memancing keterlibatan karyawan adalah dengan 
memancing partisipasi mereka dalam berbagai kesempatan 
pembuatan keputusan, yang dapat menumbuhkan keyakinan 
pada karyawan bahwa apa yang telah diputuskan adalah 
merupakan keputusan bersama. Di samping itu, dengan 
melakukan hal tersebut maka karyawan merasakan bahwa 
mereka diterima sebagai bagian yang utuh dari organisasi, 
dan konsekuensi lebih lanjut, mereka merasa wajib untuk 
melaksanakan bersama apa yang telah diputuskan karena 
adanya rasa keterikatan dengan apa yang mereka ciptakan. 
Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat kehadiran mereka 
yang memiliki rasa keterlibatan tinggi umumnya tinggi pula. 
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Mereka hanya absen jika mereka sakit hingga benar-benar 
tidak dapat masuk. Jadi, tingkat kemangkiran yang disengaja 
pada individu tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 
karyawan yang keterlibatannya lebih rendah. 

Robbins, (2007) mengatakan bahwa partisipasi akan 
meningkat apabila mereka menghadapi suatu situasi yang 
penting untuk mereka diskusikan bersama, dan salah satu 
situasi yang perlu didiskusikan bersama tersebut adalah 
kebutuhan serta kepentingan pribadi yang ingin dicapai oleh 
karyawan dalam organisasi. Apabila kebutuhan tersebut 
dapat terpenuhi hingga karyawan memperoleh kepuasan, 
maka karyawan pun akan menyadari pentingnya memiliki 
kesediaan untuk menyumbangkan usaha dan kontribusi bagi 
kepentingan organisasi. Sebab hanya dengan pencapaian 
kepentingan organisasilah, kepentingan merekapun akan 
lebih terpuaskan.

3. Loyalitas

Loyalitas karyawan terhadap organisasi memiliki makna 
kesediaan seseorang untuk melanggengkan hubungannya 
dengan organisasi, kalau perlu dengan mengorbankan 
kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun. 
Kesediaan karyawan untuk mempertahankan diri dalam 
organisasi adalah hal yang penting dalam menunjang 
komitmen karyawan terhadap organisasi dimana mereka 
berada. Hal ini dapat diupayakan bila karyawan merasakan 
adanya keamanan dan kepuasan di dalam organisasi tempat 
ia bergabung untuk bekerja. Memperhatikan uraian di atas, 
maka terlihat bahwa komitmen individu terhadap organisasi 
bukanlah merupakan suatu hal yang terjadi secara sepihak. 
Dalam hal ini organisasi dan karyawan (individu) harus 
secara bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif 
untuk mencapai komitmen yang dimaksud. Sebagai contoh 
seorang karyawan yang semula kurang memiliki komitmen, 
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namun setelah berada dalam organisasi, ternyata selain 
ia mendapat imbalan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku ternyata didapati adanya hal-hal yang menarik 
dan memberinya kepuasan. Hal itu tentu akan memupuk 
berkembangnya komitmen individu tersebut terhadap 
organisasi. Apalagi jika tersedia faktor-faktor yang dapat 
memberikan kesejahteraan hidup atau jaminan keamanan, 
misalnya ada koperasi, ada fasilitas transportasi, ada fasilitas 
yang mendukung kegiatan maka dapat dipastikan ia dapat 
bekerja dengan penuh semangat, lebih produktif, dan 
efisien dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya jika iklim 
organisasi dalam organisasi tersebut kurang menunjang, 
misalnya fasilitas kurang, hubungan kurang harmonis, 
jaminan sosial dan keamanan kurang, maka secara otomatis 
komitmen individu terhadap organisasi menjadi makin 
luntur atau bahkan mungkin ia cenderung menjelek-jelekkan 
tempatnya. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai 
gejolak seperti korupsi, mogok , unjuk rasa, pengunduran 
diri, terlibat tindakan kriminal dan sebagainya.

Komitmen dalam berorganisasi dapat terbentuk karena 
adanya beberapa faktor, baik dari organisasi, maupun dari 
individu sendiri. Hal ini menjadi perhatian semua yang terkait 
maupun yang berkepentingan untuk dapat melakukan tindakan 
untuk mempertahankan komitmen yang sudah terbangun 
antara peminpin dengan bawahan guna untuk mencapai tujuan. 
Dalam perkembangannya affective commitment, continuance 
commitment, dan normative commitment, masing-masing 
memiliki pola perkembangan tersendiri.

1. Proses Terbentuknya Affective Commitment 

Menurut Mathieu dan Zajac (1990) bahwa ada beberapa 
penelitian mengenai antecedents dari affective commitment. 
Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan tiga kategori 
besar. Ketiga kategori tersebut yaitu: (1) Karakterisitik 
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Organisasi. Karakteristik organisasi yang mempengaruhi 
perkembangan affective commitment adalah sistem 
desentralisasi, adanya kebijakan organisasi yang adil, dan 
cara menyampaikan kebijakan organisasi kepada individu. 
Dalam karakteristik organisasi yang dilihat adalah aliran 
organisasi yang digunakan, bagaimana praktek kelompok 
sel dalam organisasi tersebut dan bagaimana kedudukan 
kelompok sel sebagai strategi organisasi. (2) Karakteristik 
Individu. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa 
gender mempengaruhi affective commitment, namun ada 
pula yang menyatakan tidak demikian. Selain itu usia juga 
mempengaruhi proses terbentuknya affective commitment, 
meskipun tergantung dari beberapa kondisi individu sendiri. 
Organizational tenure status pernikahan, tingkat pendidikan, 
kebutuhan untuk berprestasi, etos, dan persepsi individu 
mengenai kompetensinya (3) Pengalaman. Pengalaman 
individu yang mempengaruhi proses terbentuknya 
affective commitment antara lain Job scope, yaitu beberapa 
karakteristik yang menunjukkan kepuasan dan motivasi 
individu. Hal ini mencakup tantangan dalam pekerjaan, tingkat 
otonomi individu, dan variasi kemampuan yang digunakan 
individu, selain itu peran individu dalam organisasi tersebut, 
dan hubungannya dengan atasan, Pengalaman berorganisasi 
individu didapatkan dari pelayanan yang dilakukannya 
dalam organisasi dan juga interaksinya dengan anggota 
organisasi lain seperti pemimpinnya.

2. Proses Terbentuknya Continuance Commitment 

Continuance commitment dapat berkembang karena adanya 
berbagai tindakan atau kejadian yang dapat meningkatkan 
kerugian jika meninggalkan organisasi. Beberapa tindakan 
atau kejadian ini dapat dibagi ke dalam dua variable, yaitu 
investasi dan alternatif. Selain itu proses pertimbangan juga 
dapat mempengaruhi individu. Investasi termasuk sesuatu 
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yang berharga, termasuk waktu, usaha ataupun uang, yang 
harus individu lepaskan jika meninggalkan organisasi. 
Sedangkan alternatif adalah kemungkinan untuk masuk ke 
organisasi lain. Proses pertimbangan adalah saat di mana 
individu mencapai kesadaran akan investasi dan alternatif, 
dan bagaimana dampaknya bagi mereka sendiri. Investasi 
dan alternatif yang dialami individu dalam organisasi 
berbeda dengan organisasi lain. Investasi dan alternatif 
yang terjadi lebih terkait dengan kegiatan-kegiatan khas 
organisasi dibandingkan keuntungan materi atau kedudukan 
yang bisa didapat dari organisasi profit biasa. 

3. Proses Terbentuknya Normative Commitment 

Normative commitment terhadap organisasi dapat 
berkembang dari sejumlah tekanan yang dirasakan 
individu selama proses sosialisasi (dari keluarga atau 
budaya) dan selama sosialisasi saat individu baru masuk 
ke dalam organisasi. Selain itu normative commitment juga 
berkembang karena organisasi memberikan sesuatu yang 
sangat berharga bagi individu yang tidak dapat dibalas 
kembali. Faktor lainnya adalah adanya kontrak psikologis 
antara anggota dengan organisasinya. Kontrak psikologis 
adalah kepercayaan dari masing-masing pihak bahwa 
masing-masing akan timbal balik.
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BAB VII
PERCEIVED DUKUNGAN 

ORGANISASI 

“The different between school and life? In school, you’re 
though a lesson and then given a test. In life, you’re given a 

test that teaches you a lesson” (Tom Bodett)

Menurut teori dukungan organisasi, berkembangnya persepsi 
dukungan organisasi di dorong oleh kecenderungan karyawan 
untuk menetapkan karakteristik organisasi menyerupai 
manusia (Robert Eisenberger, et al., 1986). Levinson (Rhoades 
& Eisenberger, 2002) mencatat bahwa tindakan yang diambil 
oleh para agen dari organisasi sering dipandang sebagai indikasi 
niat organisasi, bukan motif pribadi para agen. Perwujudan 
organisasi ini, diperparah dengan adanya tanggung jawab hukum, 
moral, dan keuangan organisasi untuk tindakan karyawannya. 
Berdasarkan kebijakan organisasi, norma, dan budaya yang 
memberikan kontinuitas dan resep perilaku peran, dan dengan 
kekuatan para agen organisasi memaksakan karyawan secara 
individual. Atas dasar perwujudan organisasi, karyawan melihat 
perlakuan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 
mereka sebagai indikasi bahwa organisasi lebih menyukai atau 
tidak menyukai mereka.

Teori dukungan organisasi membahas proses yang 
mendasari konsekuensi Persepsi Dukungan Organisasi. Pertama, 
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dasar norma timbal balik, Persepsi Dukungan Organisasi harus 
menghasilkan kewajiban untuk peduli terhadap organisasi dan 
membantu organisasi mencapai tujuannya. Kedua, perhatian, 
persetujuan, dan rasa hormat yang dikonotasikan dengan 
Persepsi Dukungan Organisasi yang harus memenuhi kebutuhan 
sosioemosional, menyebabkan pekerja untuk menggabungkan 
keahlian organisasional dan status peran dalam identitas 
sosial mereka. Ketiga, Persepsi Dukungan Organisasi harus 
memperkuat keyakinan karyawan bahwa organisasi mengakui 
kinerja mereka (yaitu, harapan kinerja-reward). Proses-proses ini 
harus memiliki hasil yang menguntungkan baik untuk karyawan 
(misalnya, peningkatan kepuasan kerja dan peningkatan suasana 
hati yang positif) dan untuk organisasi (misalnya, peningkatan 
komitmen afektif dan kinerja, mengurangi turnover).

Persepsi dukungan organisasi mencerminkan sejauh mana 
karyawan percaya bahwa organisasi menghargai kontribusi 
mereka dan peduli tentang kesejahteraan mereka (Eisenberger, 
dkk (Colquitt, et al., 2014). Keyakinan ini merupakan persepsi 
karyawan tentang dukungan organisasi. Dimana karyawan 
cenderung merasionalisasi interaksi mereka dengan organisasi 
mereka. Mereka cenderung untuk mengevaluasi proporsi antara 
apa yang mereka investasikan dengan apa yang mereka dapatkan 
saat berinteraksi dengan organisasi, yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi investasi mereka secara keseluruhan.

Dukungan organisasi yang dirasakan (Perceived 
Organizational Support) menurut (Robbins & Judge, 2014) adalah 
sejauh mana karyawan percaya bahwa organisasi menghargai 
kontribusi mereka dan peduli tentang kesejahteraan mereka 
(misalnya, seorang karyawan percaya organisasinya akan 
mengakomodasi jika dia punya masalah atau akan memaafkan 
jika memiliki kesalahan).

Shore dan Tetrick (1991) dalam (Bogler & Nir, 2012) 
menegaskan bahwa karyawan akan sejalan dengan berbagai 
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statemen kesepakatan bilamana organisasi menghargai 
kontribusi mereka dan memperlakukan mereka secara 
menguntungkan atau tidak menguntungkan dalam keadaan 
yang berbeda.

Persepsi dukungan organisasi mengacu pada bagaimana 
seorang karyawan merasakan sejauh mana organisasi mereka 
menghargai kontribusi mereka ke tempat kerja dan peduli 
tentang kesejahteraan mereka (Rhoades & Eisenberger, 2002)

Tiga kategori utama yang dipersepsikan oleh karyawan 
memiliki hubungan dengan persepsi dukungan organisasi 
(Robert Eisenberger, et al., 1986). Ketiga kategori utama ini 
adalah sebagai berikut: 

1) Keadilan

2) Dukungan atasan

3) Penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan

Keadilan prosedural menyangkut cara yang digunakan 
untuk menentukan bagaimana mendistribusikan sumber daya 
di antara karyawan. (Greenberg, dalam (Rhoades & Eisenberger, 
2002)). Shore dan Shore (Rhoades & Eisenberger, 2002) 
menyatakan bahwa banyaknya kasus yang berhubungan dengan 
keadilan dalam distribusi sumber daya memiliki efek kumulatif 
yang kuat pada persepsi dukungan organisasi dimana hal ini 
menunjukkan bahwa organisasi memiliki kepedulian terhadap 
kesejahteraan karyawan. Cropanzo dan Greenberg (Rhoades & 
Eisenberger, 2002) membagi keadilan prosedural menjadi aspek 
keadilan struktural dan aspek sosial. Aspek struktural mencakup 
peraturan formal dan keputusan mengenai karyawan. Sedangkan 
aspek sosial seringkali disebut dengan keadilan interaksional 
yang meliputi bagaimana memperlakukan karyawan dengan 
penghargaan terhadap martabat dan penghormatan mereka. 
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Dukungan atasan Karyawan mengembangkan pandangan 
umum tentang sejauh mana atasan menilai kontribusi mereka 
dan peduli terhadap kesejahteraan mereka (Kottke & Sharafinski, 
(Rhoades & Eisenberger, 2002). Karena atasan bertindak sebagai 
agen dari organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk 
mengarahkan dan mengevaluasi kinerja bawahan, karyawan 
pun melihat orientasi atasan mereka sebagai indikasi adanya 
dukungan organisasi (Levinson dkk., (Rhoades & Eisenberger, 
2002).

Bentuk dari penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut: 

a. Gaji, pengakuan, dan promosi. Sesuai dengan teori dukungan 
organisasi, kesempatan untuk mendapatkan hadiah (gaji, 
pengakuan, dan promosi) akan meningkatkan kontribusi 
karyawan dan akan meningkatkan persepsi dukungan 
organisasi (Rhoades & Eisenberger, 2002). 

b) Keamanan dalam bekerja. Adanya jaminan bahwa 
organisasi ingin mempertahankan keanggotaan di 
masa depan memberikan indikasi yang kuat terhadap 
persepsi dukungan organisasi (Griffith dkk., (Rhoades & 
Eisenberger, 2002). 

c) Kemandirian. Dengan kemandirian, berarti adanya kontrol 
akan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan mereka. 
Dengan organisasi menunjukkan kepercayaan terhadap 
kemandirian karyawan untuk memutuskan dengan bijak 
bagaimana mereka akan melaksanakan pekerjaan, akan 
meningkatkan persepsi dukungan organisasi (Cameron 
dkk., (Rhoades & Eisenberger, 2002). 

d) Peran stressor. Stress mengacu pada ketidakmampuan 
individu mengatasi tuntutan dari lingkungan (Lazarus 
& Folkman, (Rhoades & Eisenberger, 2002). Stres 
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berkorelasi negatif dengan persepsi dukungan organisasi 
karena karyawan tahu bahwa faktor-faktor penyebab stres 
berasal dari lingkungan yang dikontrol oleh organisasi. 
Stres terkait dengan tiga aspek peran karyawan dalam 
organisasi yang berkorelasi negatif dengan persepsi 
dukungan organisasi, yaitu: tuntutan yang melebihi 
kemampuan karyawan bekerja dalam waktu tertentu 
(work-overload), kurangnya informasi yang jelas tentang 
tanggung jawab pekerjaan (role-ambiguity), dan adanya 
tanggung jawab yang saling bertentangan (role-conflict) 
(Lazarus & Folkman, (Rhoades & Eisenberger, 2002). 

e) Pelatihan. Pelatihan dalam bekerja dilihat sebagai investasi 
pada karyawan yang nantinya akan meningkatkan 
persepsi dukungan organisasi (Wayne dkk., (Rhoades & 
Eisenberger, 2002))

Robert Eisenberger, et al., (2001) menggunakan 6 item 
untuk mengukur Persepsi Dukungan Organisasi, yaitu:

1. Organisasi bangga dengan prestasi saya.

2. Organisasi benar-benar peduli tentang kesejahteraan saya.

3. Organisasi menghargai kontribusi saya untuk tujuan 
perusahaan.

4. Organisais sangat mempertimbangkan maksud dan nilai 
yang saya miliki.

5. Organisasi menunjukkan sedikit perhatian untuk saya. 

6. Organisais bersedia membantu saya jika saya 
membutuhkan bantuan khusus.

(Robert Eisenberger, et al., 1986) menggunakan 36 item 
untuk mengukur persepsi dukungan organisasi, yaitu:
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1. Organisasi menghargai kontribusi saya untuk tujuan 
organisasi.

2. Jika organisasi bisa menyewa seseorang untuk 
menggantikan saya dengan gaji yang lebih rendah mereka 
akan melakukan hal tersebut. 

3. Organisasi tidak menghargai setiap usaha ekstra dari saya.

4. Organisasi sangat menganggap tujuan dan nilai-nilai saya.

5. Organisasi akan memahami absensi yang cukup lama

6. Organisasi akan mengabaikan keluhan dari saya. 

7. Organisasi mengabaikan kepentingan terbaik saya ketika 
hal tersebut mampu dilakukan

8. Bantuan tersedia dari organisasi ketika saya memiliki 
masalah

9. Organisasi benar-benar peduli tentang kesejahteraan saya.

10. Organisasi bersedia untuk memperpanjang ototmatis 
karier saya

11. Organisasi tidak memberi izin ketidakhadiran saya karena 
masalah pribadi.

12. Jika organisasi menemukan cara yang lebih efisien untuk 
mendapatkan pekerjaan, mereka akan melakukannya

13. Organisasi akan memaafkan kesalahan yang saya lakukan.

14. Organisasi memahami penurunan kinerja saya 

15. Organisasi merasa hanya sedikit yang bisa diperoleh 
dengan menggunakan saya untuk sisa karir saya

16. Organisasi hanya memberikan sedikit kesempatan kepada 
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saya untuk naik pangkat.

17. Bahkan jika saya melakukan pekerjaan sebaik mungkin, 
organisasi tidak akan menyadari hal itu.

18. Organisasi akan memberikan permintaan yang masuk akal 
untuk perubahan dalam kondisi kerja saya.

19. Jika saya diberhentikan, organisasi akan lebih memilih 
untuk mempekerjakan seseorang yang baru daripada 
membawa saya kembali.

20. Organisasi bersedia membantu saya ketika saya 
membutuhkan bantuan khusus.

21. Organisasi peduli tentang kepuasan saya di tempat kerja.

22. Jika diberi kesempatan, organisasi akan mendapatkan 
manfaat

23. Organisasi menunjukkan sedikit perhatian bagi saya.

24. Jika saya memutuskan untuk berhenti, organisasi akan 
mencoba membujuk

25. Organisasi peduli dengan pendapat saya.

26. Organisasi merasakan manfaat jika mempekerjakan saya 

27. Organisasi bangga dengan prestasi saya di tempat kerja.

28. Organisasi peduli dengan kehadiran saya yang 
mendatangkan keuntungan

29. Organisasi akan mengerti jika saya tidak mampu 
menyelesaikan tugas 

30. Jika organisasi tersebut mendapatkan keuntungan 
yang lebih besar, mereka mempertimbangkan untuk 
meningkatkan karier
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31. Organisasi merasakan bahwa siapa pun bisa melakukan 
pekerjaan seperti yang saya lakukan.

32. Organisasi ini tidak peduli dengan bayaran saya yang 
pantas.

33. Organisasi ingin memberi saya pekerjaan yang terbaik 
untuk saya

34. Jika pekerjaan saya dihilangkan, organisasi akan lebih 
memilih untuk saya pergi

35. Organisasi mencoba untuk membuat pekerjaan saya 
semenarik mungkin.

36. Supervisor saya bangga bahwa saya adalah bagian dari 
organisasi ini.

(Chiang & Hsieh, 2012) menggunakan 5 item untuk 
mengukur persepsi dukungan organisasi, yaitu:

1. Organisasi saya peduli dengan pendapat saya.

2. Organisasi saya benar-benar peduli dengan kesejahteraan 
saya.

3. Organisasi saya sangat mempertimbangkan tujuan dan 
nilai-nilai dari saya.

4. Bantuan tersedia dari organisasi saya ketika saya memiliki 
masalah.

5. Organisasi saya akan memaafkan kesalahan saya jika 
berkata jujur.

Dukungan organisasi akan mempengaruhi komitmen 
individu terhadap organisasi. Hal ini disimpulkan dari 
sejumlah penelitian, antara lain oleh Tumwesigye (2010) yang 
menemukan bahwa ada hubungan positif antara POS dengan 
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peningkatan komitmen afektif karyawan pada organisasi. 
Armeli, et al. (1998) dan Rhoades, Eisenberger, dan Armeli 
(2001), serta Rhoades dan Eisenberger (2002) menemukan 
bahwa POS meningkatkan komitmen afektif. Selain itu, Shore 
dan Tetrick (1991) menyatakan bahwa POS meningkatkan 
komitmen berkesinambungan.

Alasan yang logis sebagai penjelasan terhadap keterkaitan 
POS dengan komitmen organisasi antara lain bahwa POS 
mendorong respon positif dari karyawan terhadap organisasi 
sebab POS memberdayakan secara psikologis yakni mendorong 
keyakinan diri dan kepercayan diri pekerja sehingga mampu 
menjalankan tugas-tugas dengan baik (Ali, et al., 2010). 
Demikian pula Armeli et al. (1998) yang menemukan bahwa 
POS memenuhi beragam kebutuhan sosioemosional petugas 
polisi patroli sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik. 
Eder dan Eisenberger (2008) menemukan bahwa POS secara 
signifikan berpengaruh terhadap berkurangnya penarikan diri 
(withdrawl) individu maupun kelompok. Lebih jauh, Eder dan 
Eisenberger menyatakan bahwa sekalipun kelompok memiliki 
dorongan menarik diri yang kuat, individu sangat mungkin tidak 
ikut menarik diri jika mendapatkan POS yang cukup. Eisenberger, 
Fasolo dan Davis-LaMastro (1990) menyimpulkan dampak 
POS dalam organisasi lainnya yakni inovasi dalam organisasi, 
kehadiran kerja, kesediaan membantu organisasi, dan komitmen 
afektif. Lew (2009) menemukan peran POS terhadap rasa 
bertanggung jawab, komitmen afektif dan rendahnya turn-over 
pada perguruan tinggi swasta di Malaysia. Dengan demikian, 
peneliti menduga bahwa pada guru sekolah dasar juga akan 
ditemukan peran POS terhadap komitmen organisasi.
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BAB VIII
PERSONALITY SEBAGAI
ANTESEDEN KOMITMEN

ORGANISASI
 

“Character isn’t inherited. One builds it faily by the way one 
thinks and acts, thought by thought, action by action” (Helen 

Gahagan Douglas)

Konsep Personality (kepribadian) yang paling sering digunakan 
dirumuskan oleh Gordon Allport (1937). Pada dasarnya, semua 
orang memiliki Personality (kepribadian) yang berbeda-beda. 
Personality (kepribadian) adalah karakteristik dinamik dan 
terorganisasi dari seorang individu yang mempengaruhi pikiran, 
emosional, dan perilakunya, Funder dalam (Colquitt,, et al., 
2014). Menurut (Griffin & Moorhead, 2014) Personality is the 
relatively stabel set of psychological attributes that distinguish 
one person from another. Personality (kepribadian) adalah 
kumpulan atribut psikologis yang relatif stabil yang membedakan 
seseorang dari yang lain.

Personality (kepribadian) merupakan keseluruhan 
karakteristik yang berasal dari sifat unik seseorang dalam 
bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Personality 
(kepribadian) menggabungkan seperangkat karakteristik fisik 
dan mental yang mencerminkan bagaimana seseorang terlihat, 
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berpikir, berperan, dan merasakan (John R. Schermerhorn, 
2007).

Personality (kepribadian) mengacu pada pola yang 
relatif stabil dari perilaku dan keadaan internal yang konsisten 
menjelaskan kecenderungan perilaku seseorang (McShane 
& Von Glinow, 2008). Personality (kepribadian) memiliki 
kedua elemen internal dan eksternal. Ciri-ciri eksternal adalah 
perilaku yang dapat diamati sehingga dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi Personality (kepribadian) seseorang. Keadaaan 
internal mewakili pikiran, nilai-nilai, dan karakteristik genetik 
yang dapat disimpulkan dari perilaku yang diamati.

Menurut (Robbins & Judge, 2014) Personality (kepribadian) 
sebagai jumlah total cara di mana seorang individu bereaksi 
dan berinteraksi dengan orang lain. Personality (kepribadian) 
merupakan karakteristik individu yang menyebabkan pola 
konsisten dalam perilaku yang individu dari waktu ke waktu 
(Stroh & Gregory B. Northcraft, 2002). Personality (kepribadian) 
merupakan kecenderungan untuk memiliki keyakinan tertentu, 
sikap, dan perilaku. Meskipun sikap sering berubah, dan nilai-
nilai dapat berkembang dari waktu ke waktu, Personality 
(kepribadian) biasanya dianggap abadi dan stabil. Bahkan, 
penelitian menunjukkan bahwa perbedaan Personality 
(kepribadian) yang dinilai di masa kanak-kanak adalah prediktor 
yang valid dari kesuksesan karir di kemudian hari.

Mullins (2005), bahwa kepribadian adalah keunikan 
karakteristik masing-masing individu dan kecenderungan 
membentuk citra diri sendiri dan apa yang dilakukan orang 
tersebut, serta perilaku yang mereka perlihatkan. Ivancevich, 
Konopaske, dan Matteson, (2008) bahwa kepribadian merupakan 
seperangkat karakteristik yang stabil dan kecenderungan yang 
menentukan kebiasaan dan perbedaan perilaku orang-orang.

Para ilmuan telah mengidentifikasi begitu banyak ciri-
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ciri Personality (kepribadian) dan dimensi yang membedakan 
seseorang dari yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir, para 
peneliti telah mengidentifikasi ciri-ciri Personality (kepribadian) 
mendasar yang sangat relevan untuk organisasi.

Lima Besar ciri-ciri Personality (kepribadian) (Big Five 
Personality Traits) menurut Barrick dan Mount (Griffin & 
Moorhead, 2014); (John A Wagner & Hollenbeck, 2010); (John R. 
Schermerhorn, 2007) yaitu:

1. Keramahan (Agreeableness)

2. Kehati-hatian (Conscientiounsness)

3. Neuroticism/Stabilitas Emosi (emotional stability)

4. Ekstraversi (Extroversion)

5. Keterbukaan (Openess)

Keramahan (Agreeableness) merujuk pada kemampuan 
seseorang untuk bergaul dengan orang lain. Keramahan 
menyebabkan sejumlah orang bersikap ramah, kooperatif, 
mudah memaafkan, pengertian, dan bersikap baik dalam 
berurusan dengan orang lain, namun juga mengakibatkan 
menjadi orang lain menjadi menjengkelkan, mudah marah, tidak 
kooperatif dan biasanya bersikap menentang kepada orang lain.

Kehati-hatian (Conscientiounsness) merujuk pada 
sejumlah sasaran yang difokuskan oleh seseorang. Orang 
yang berfokus pada relatif sedikit sasaran pada waktu lebih 
berkemungkinan untuk terorganisasi, sistematis, berhati-hati, 
menyeluruh, bertanggungjawab dan disiplin. Namun yang 
lainnya, cenderung mengejar cakupan sasaran yang lebih luas, 
dan sebagai akibatnya, lebih tidak terorganisasi, ceroboh, 
dan tidak bertanggungjawab serta kurang menyeluruh dan 
disiplin. Penelitian telah menemukan bahwa orang-orang yang 
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lebih berhati-hati cenderung berkinerja tinggi dibandingkan 
dengan orang-orang yang kurang berhati-hati dalam berbagai 
pekerjaan berbeda. Pola ini tampak logis, tentu saja karena 
orang yang berhati-hati menganggap serius pekerjaan mereka 
dan melakukan pendekatan terhadap pekerjaan mereka dengan 
cara sangat bertanggungjawab

Neuroticism merujuk pada orang-orang yang relatif lebih 
banyak atau cenderung mengalami emosi yang tidak stabil 
seperti kemarahan, kecemasan, depresi, dan perasaan yang 
rawan. Orang yang kurang neurotik relatif penuh pertimbangan, 
tenang, tangguh, dan kuat; orang yang lebih neurotik lebih 
bersemangat, lemah, reaktif, dan tunduk pada perubahan suasana 
hati yang ekstrim. Orang yang memiliki Neurotisme yang kurang 
diharapkan untuk lebih menangani stres kerja, tekanan, dan 
ketegangan. Stabilitas mereka menyebabkan mereka terlihat 
lebih handal daripada rekan-rekan mereka yang kurang stabil.

Ekstraversi (Extroversion) mencerminkan tingkat 
kenyamanan seseorang dengan hubungan. Ekstrover bersifat 
suka bergaul, pandai berbicara, tegas dan terbuka untuk 
menjalin hubungan baru. Introver jauh lebih tidak suka bergaul, 
tidak pandai berbicara, dan tidak tegas, dan lebih enggan 
untuk memulai hubungan baru. Penelitian menyatakan bahwa 
Ekstrover cenderung berkinerja lebih tinggi pada keseluruhan 
pekerjaan dibandingkan dengan Introver, dan bahwa mereke 
lebih berkemungkinan tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan 
yang berdasarkan hubungan personal, seperti posisi pada 
penjualan dan pemasaran.

Keterbukaan (Openess) mencerminkan kelakuan seseorang 
atas keyakinan dan luasnya ketertarikan. Orang dengan tingkat 
keterbukaan tinggi bersedia untuk mendengarkan ide-ide baru 
dan mengubah ide, keyakinan dan sikap mereka sendiri sebagai 
respons terhadap adanya informasi baru. Mereka cenderung 
mempunyai ketertarikan luas dan keingintahuan, imajinatif dan 
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kreatif. Sebaliknya, orang-orang dengan tingkat keterbukaan 
rendah cenderung kurang dapat menerima ide-ide baru dan 
kurang bersedia untuk mengubah pikiran mereka. Lebih jauh, 
mereka cenderung mempunyai ketertarikan yang lebih sedikit 
dan lebih sempit serta kurang ingin tahu dan kreatif. Orang-
orang dengan keterbukaan lebih besar diharapkan berkinerja 
lebih baik karena fleksibiltas mereka dan kemungkinan bahwa 
mereka akan diterima secara lebih baik oleh orang lain dalam 
organisasi. Keterbukaan juga dapat mencakup kesediaan 
seseorang untuk menerima perubahan, orang-orang dengan 
tingkat keterbukaan tinggi dapat lebih bersedia untuk menerima 
perubahan, sedangkan orang-orang dengan sedikit keterbukaan 
dapat menolak perubahan.

Personality (kepribadian) dari Big Five yang dikembangkan 
oleh Costa dan McCrae (Yang & Hwang, 2014) yaitu:

1) Keramahan

a. Saya melakukan yang terbaik untuk membantu orang lain

b. Saya bergaul baik dengan orang lain

c. Saya melihat cara pandang orang lain

d. Saya perhatian

2) Sifat berhati-hati

a. Saya teliti dengan pekerjaan saya

b. Saya selalu mencari kesempatan untuk maju

c. Saya mencoba untuk melakukan yang terbaik dalam segala 
hal yang saya lakukan

d. Saya sistematis

3) Extraversion 
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a. Saya seorang pemimpin

b. Saya persuasif

c. Saya memotivasi diri sendiri

d. Saya energik

4) Stabilitas emosional

a. Saya menangani tekanan dengan baik

Saya berwatak baik

5) Keterbukaan terhadap pengalaman

a. Saya ingin mencoba hal-hal baru

b. Saya mengambil pendekatan holistik

Lima Besar Model Personality (kepribadian) (The Big Five 
Personality Model) menurut Wang dan Mount (Robbins & Judge, 
2014) adalah:

1. Ekstraversi (Extroversion). 

2. Keramahan (Agreeableness)

3. Kehati-hatian (Conscientiousness)

4. Stabilitas Emosional (Emotional stability)

5. Keterbukaan pada pengalaman (Openness to Experience)

Dimensi ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita 
di dalam hubungan. Ekstrover cenderung elspresif, percaya diri 
dan mampu bersosialisasi. Introver, cenderung pemalu, penakut 
dan tenang. Dimensi keramahan merujuk pada kecendrungan 
seorang individu untuk memahami orang lain. Orang yang 
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ramah kooperatif, hangat dan mempercayai. Orang yang berskor 
rendah dingin, tidak ramah, dan antagonis. Dimensi kehati-
hatian adalah sebuah ukuran reabilitas. Orang yang sangat 
hati-hati bertanggungjawab, teratur, dapat diandalkan dan 
persisten. mereka yang berskor rendah pada dimensi ini mudah 
dialihkan, tidak teratur dan tidak dapat diandalkan. Dimensi 
stabilitas emosional, sering dilabeli dengan kebalikannya, uring-
uringan, menunjukkan Ability (kemampuan) seseorang untuk 
menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional positif 
tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Mereka dengan 
skor negatif cenderung gugup, cemas, depresi dan tidak aman. 
Dimensi keterbukaan pada pengalaman mencakup kisaran minat 
dan keterkaitan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka kreatif, 
ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang 
berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan 
merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal.

Menurut Goldberg, L.R (Colquitt, et al., 2014), kelima 
dimensi Personality (kepribadian) yang secara kolektif disebut 
Big Five antaralain:

1) Berhati-hati

2) Keramahan 

3) Neuroticism 

4) Keterbukaan terhadap pengalaman, dan 

5) Extroversion.

Karyawan yang memiliki sifat berhati-hati pada umumnya 
dapat diandalkan, terorganisir, dapat dipercaya, ambisius, 
pekerja keras, dan tekun. Orang yang ramah bersikap hangat, 
baik, kooperatif, simpatik, suka membantu, dan sopan. Orang 
yang ramah memprioritaskan kerjasama dalam berjuang, 
mencerminkan keinginan yang kuat untuk mendapatkan 
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pengakuan dalam hubungan pribadi sebagai sarana 
mengekspresikan Personality (kepribadian). Orang Ekstrover 
adalah orang yang banyak bicara, mudah bergaul, mempunyai 
semangat, tegas, berani, dan dominan (berbeda dengan Introvert, 
yang pendiam, pemalu, dan pendiam). Orang neurotik adalah 
orang yang gugup, murung, emosional, tidak merasa aman, 
dan cemburu. Lawan dimensi ini disebut dengan “Penyesuaian 
Emosional" atau "Stabilitas emosional". Jika kesadaran adalah 
hal yang paling penting dari lima besar dari perspektif kinerja 
pekerjaan, neuroticism adalah hal kedua yang paling penting. 
Ada beberapa pekerjaan yang terkait dengan sifat-sifat 
neurotisisme dan bermanfaat bagi perilaku dalam pekerjaan. 
Sebaliknya, sebagian besar pekerjaan membutuhkan karyawan 
yang tenang, stabil, dan merasa aman. Dimensi akhir dari Big 
Five adalah keterbukaan terhadap pengalaman. Keterbukaan 
adalah orang yang ingin tahu, imajinatif, kreatif, kompleks, 
halus, dan canggih. Dari semua Big Five, keterbukaan terhadap 
pengalaman memiliki nama yang paling alternatif. Kadang-
kadang disebut "rasa ingin tahu" atau "Intellectualness" atau 
bahkan "Budaya". Seperti keramahan dan Extroversion, ciri-ciri 
yang terkait dengan keterbukaan bermanfaat dalam beberapa 
pekerjaan tetapi tidak yang lain. Akibatnya, keterbukaan tidak 
berhubungan dengan prestasi kerja di semua pekerjaan.

Trait-trait dalam domain-domain dari Big Five Personality 
menurut (McCrae, Costa, Del Pilar, Rolland, & Parker, 1998) 
adalah sebagai berikut: 

1) Conscientiousness
2) Extroversion
3) Neuroticism
4) Agreeableness
5) Openness to experience.

Conscientiousness atau hati nurani. Seseorang yang 
berkepribadian ini adalah yang senantiasa berkonsentrasi untuk 
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mengejar tujuan. Dimensi dari karakteristik ini adalah pekerja 
keras, dapat diandalkan, efisien, dan teratur, bertanggung 
jawab, dan tekun. Karakteristik khas dari orang yang memiliki 
Personality (kepribadian) ini adalah prestasi, berorientasi, 
disiplin, dan taat. Extroversion yaitu tingkat kenyamanan 
seseorang ketika bekerja dengan orang lain. Dimensi dari 
karakteristik ini adalah ramah, banyak bicara, antusias, agresif, 
berorientasi menjaga hubungan personal. Karakteristik khas 
dari orang yang memiliki Personality (kepribadian) ini adalah 
percaya diri, agresif, banyak bicara, bergaul, dan terbuka. 
Neuroticism yaitu besarnya simulasi sensasi negatif seseorang. 
Ini menunjukan adanya kecenderungan untuk mengekspresikan 
emosi yang buruk. Dimensi dari karakteristik ini adalah 
gelisah, marah, emosi, dan rendah diri. Karakteristik khas 
dari orang yang memiliki Personality (kepribadian) ini adalah 
takut, gugup, dan impuls. Agreeableness atau keramahan yaitu 
tingkat ketaatan norma individu. Dimensi dari karakteristik ini 
adalah sopan, percaya, ringan, senang membantu, dan murah 
hati. Karakteristik khas dari orang yang memiliki Personality 
(kepribadian) ini adalah ramah, bersahabat dan toleran. 
Openness to experience atau terbuka terhadap pengalaman 
yaitu tingkat kelimpahan atau kedalaman minat seseorang 
terhadap pengetahuan. Dimensi dari karakteristik ini adalah 
ingin tahu, kreatif, dan berbudaya. Karakteristik khas dari orang 
yang memiliki Personality (kepribadian) ini adalah penuh daya 
imajinasi, berwawasan luas, dan cerdas.

Menurut Digman (McShane & Von Glinow, 2008) 
"Lima Besar" dimensi Personality (kepribadian) antaralain: 
Conscientiousness, keramahan, neuroticism, keterbukaan 
terhadap pengalaman, dan extraversion (CANOE).

Conscientiousness (Kesadaran) mengacu pada orang-orang 
yang berhati-hati, dapat diandalkan, dan disiplin. Beberapa ahli 
berpendapat bahwa dimensi ini juga mencakup keinginan untuk 
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berprestasi. Orang dengan kesadaran yang rendah cenderung 
ceroboh, kurang teliti, lebih kacau, dan tidak bertanggung jawab. 
Agreeableness (keramahan) Ini termasuk ciri-ciri yang sopan, 
baik hati, empati, dan peduli. Beberapa ahli lebih memilih nama 
"kepatuhan penuh persahabatan" untuk dimensi ini, dengan 
lawannya menjadi "ketidakpatuhan sering bermusuhan." Orang 
dengan keramahan yang rendah cenderung tidak kooperatif, 
mudah marah, dan mudah tersinggung. Neurotisme mengacu ciri 
orang dengan tingkat kecemasan tinggi, bermusuhan, depresi, 
dan kesadaran diri. Sebaliknya, orang dengan Neurotisme 
rendah (kestabilan emosi tinggi) mengikut, melindungi, dan 
tenang. Keterbukaan terhadap pengalaman. Dimensi ini adalah 
yang paling kompleks dan memiliki kesepakatan sedikit di 
antara para ahli. Hal ini biasanya mengacu pada sejauh mana 
orang yang sensitif, fleksibel, kreatif, dan ingin tahu. Mereka 
dengan skor yang rendah pada dimensi ini cenderung lebih 
tahan terhadap perubahan, kurang terbuka untuk ide-ide baru, 
dan lebih tetap dalam cara mereka. Ekstrovert mengacu pada 
ciri orang-orang yang ramah, banyak bicara, mudah bergaul, 
dan tegas. Sebaliknya adalah Introversi, yang mengacu pada 
orang-orang yang pendiam, pemalu, dan berhati-hati. Introvert 
tidak selalu memiliki keterampilan sosial. Sebaliknya, mereka 
lebih cenderung untuk mengarahkan minat mereka untuk ide-
ide daripada kegiatan sosial. Introvert merasa cukup nyaman 
berada sendirian, sedangkan Ekstrovert tidak. 

Menurut Holland, J.L (Colquitt, et al., 2014) Alternatif lain 
selain Big Five ditawarkan oleh penelitian adalah model RIASEC 
Holland yaitu:

1. Realistis: Suka yang praktis, tangan di atas, pekerjaan yang 
nyata. Cenderung jujur, praktis, menentukan, dan kasar.

2. Investigatif: Suka yang abstrak, analitis, pekerjaan 
yang berorientasi teori. Cenderung analitis, intelektual, 
melindungi, dan ilmiah.

3. Artistik: Suka menghibur dan menarik orang lain dengan 
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memanfaatkan imajinasi. Cenderung original, independen, 
impulsif, dan kreatif.

4. Sosial: Suka menolong, melayani, atau membantu orang 
lain. Cenderung membantu, inspiratif, informatif, dan 
empati.

5. Enterprising: Suka membujuk, memimpin, atau 
mengalahkan orang lain. Cenderung energik, supel, 
ambisius, dan berani mengambil resiko.

6. Konvensional: Suka mengorganisir, penghitungan, atau 
mengatur orang atau hal yang favorit. Cenderung berhati-
hati, konservatif, mengontrol diri, dan terstruktur.

Indikator Personality (kepribadian) lain yang digunakan 
adalah Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Menurut Kennedy 
dan Kennedy dalam (Robbins & Judge, 2014), responden 
diklasifikasikan sebagai extraverted atau Introverted (E atau 
I), sensing atau intuitive (S atau N), thinking atau feeling (T 
atau F), dan judging atau perceiving (J atau P). Istilah-istilah ini 
didefinisikan sebagai berikut:

Ekstrover (Ekstrovered) versus Introver (Introverted). 
Individu-individu ektrover ramah, pandai bersosialisasi dan 
percaya diri. Introver: tenang dan pemalu; 

1. Perasa (sensing) versus Intuitif (Intuitive). Tipe perasa 
praktis serta memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada 
detail. Intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan 
melihat pada "gambaran besar"; 

2. Memikirkan (thinking) versus Merasakan (feeling). Tipe 
yang memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan 
logika untuk menangani masalah. Tipe yang merasakan 
berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka.; 

3. Menilai (judging) versus Menerima (perceiving). Tipe 
yang menilai menginginkan kendali dan memilih urutan 
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dan struktur. Tipe yang menerima fleksibel dan spontan.

Klasifikasi-klasifikasi ini menjelaskan 16 tipe Personality 
(kepribadian) dengan mengidentifikasi satu karakteristik dari 
empat bagian. Orang yang Introvert/Intuitif/Pemikir/Penilai 
adalah visioner dengan pikiran asli dan dorongan yang kuat. 
Mereka skeptis, kritis, independen, berkemauan kuat dan 
sering kali sombong. Ekstrover/Perasa/Pemikir/Penilai adalah 
pengatur. Mereka realistis, logis, analitis dan pembuat keputusan, 
cocok untuk bisnis atau mekanika. Ekstrover/Intuitif/Pemikir/
Penerima adalah inovatif, individualistis, adaptif dan tertarik 
pada ide-ide kewirausahaan. Orang ini cenderung berbakat 
dalam memecahkan masalah-masalah menantang tetapi 
mungkin mengabaikan tugas-tugas rutin.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa akhir-akhir ini sekumpulan 
riset yang mengesankan mendukung lima dimensi kepribadian 
dasar yang mendasari semua dimensi lain Robbins dan Judge 
(2014); Luthans (2006); Ingarianti (2014), sebagai berikut:
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Tabel 8.1

The Big Five Personality Berdasarkan Karakteristik Tinggi 
Dan Rendah Tiap Dimensi

Sumber : Robbins dan Judge (2014); Luthans (2006); 
Ingarianti (2014)

Konsep lainnya yang menarik dan memberikan sejumlah 
wawasan terhadap Personality (kepribadian) adalah Inteligensi 
Emosional (Emotional Intelligence). Inteligensi Emosional 
menurut Daniel Goleman dalam (Griffin & Moorhead, 2014) 
merujuk pada tingkat dimana seseorang mempunyai:
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1) Kesadaran diri

2) Mengelola emosi

3) Memotivasi diri sendiri

4) Empati 

5) Keterampilan sosial

Kesadaran diri merupakan dasar untuk bagian-bagian 
yang lainnya. Kualitas ini merujuk pada kapasitas seseorang 
untuk sadar terhadap perasaan mereka. Secara umum, lebih 
banyak kesadaran diri memungkinkan seseorang untuk 
memandu kehidupan dan perilaku mereka secara lebih efektif. 
Mengelola emosi merujuk pada kapasitas seseorang untuk 
menyeimbangkan kegelisahan, ketakutan, dan kemarahan 
sehingga hal-hal ini tidak mengganggu pencapaian hal-hal 
yang harus dilakukan. Memotivasi diri sendiri merujuk pada 
Ability (kemampuan) seseorang untuk tetap optimis dan 
terus berjuan dalam kemunduran, rintangan dan kegagalan. 
Empati merujuk pada Ability (kemampuan) seseorang untuk 
memahami perasaan prang lain meskipun tanpa diberi tahu 
secara eksplisit. Keterampilan sosial merujuk pada Ability 
(kemampuan) seseorang untuk bergaul dengan orang lain dan 
untuk membentuk hubungan positif.

Penelitian menyatakan bahwa orang-orang dengan 
Inteligensi Emosional tinggi dapat berkinerja lebih baik 
dibandingkan dengan orang lain, khususnya dalam pekerjaan 
yang membutuhkan tingkat interaksi antarpersonal yang tinggi 
dan yang harus mempengaruhi atau mengarahkan pekerjaan 
orang lain. selain itu, Inteligensi Emosional tampaknya 
merupakan sesuatu yang bukan didasarkan secara biologis, 
tetapi dapat dikembangkan.

Disamping model-model Personality (kepribadian) yang 
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kompleks, beberapa ciri Personality (kepribadian) lainnya juga 
memungkinkan untuk mempengaruhi perilaku dalam organisasi 
menurut (Griffin & Moorhead, 2014) antaralain:

1) Lokus kendali

2) Efektivitas diri

3)Otoritarianisme

4) Machiavelianisme

5) Harga diri, dan 

6) Kecendrungan resiko

Lokus kendali (Locus of control) adalah tingkat dimana 
seseorang percaya bahwa perilakunya mempunyai pengaruh 
nyata terhadap apa yang terjadi pada mereka. Beberapa orang 
percaya bahwa jika mereka bekerja keras mereka akan berhasil. 
Mereka juga dapat percaya bahwa orang yang gagal adalah 
karena kurangnya Ability (kemampuan) atau motivasi. Orang-
orang yang percaya bahwa individu dapat mengendalikan 
kehidupan mereka dikatakan mempunyai lokus kendali internal. 
Orang-orang yang lain percaya bahwa takdir, kesempatan, 
keberuntungan atau perilaku orang lain menentukan apa yang 
terjadi pada mereka. Sebagai contoh, seorang karyawan yang 
gagal memperoleh promosi mungkin mengaitkan kegagalan 
itu dengan atasan yang bermotivasi politis atau hanya nasib 
buruk, daripada kurangnya keterampilan atau buruknya catatan 
kinerjanya sendiri. Orang yang berpikir bahwa kekuatan-
kekuatan di luar kendali mereka mendikte apa yang terjadi pada 
mereka dikatakan mempunyai lokus kendali eksternal.

Efektivitas Diri (Self-Efficacy) sebuah karakteristik 
Personality (kepribadian) yang terkait, tetapi sedikit berbeda. 
Efektivitas diri seseorang adalah kepercayaan orang tersebut 
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mengenai kemampuannya untuk melakukan suatu tugas. 
Orang-orang dengan efektivitas diri yang tinggi percaya bahwa 
mereka dapat berkinerja baik pada tugas tertentu. sebaliknya, 
orang-orang dengan efektivitas diri yang rendah cenderung 
meragukan kemampuan mereka untuk melakukan suatu tugas 
khusus. penilaian diri terhadap kemampuan berkontribusi 
pada efektivitas diri, begitu juga dengan kepribadian individu 
tersebut. sejumlah orang memang memiliki kepercayaan diri 
yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Keyakinan terhadap 
kemampuan mereka untuk melakukan suatu tugas dengan 
efektif mengakibatkan mereka lebih yakin terhadap diri sendiri 
dan lebih mampu memfokuskan perhatian mereka pada kinerja.

Otoritarianisme (authoritarianisme), tingkat dimana 
seseorang percaya bahwa perbedaan kekuasaan dan status 
adalah pantas dalam hierarkis sistem sosial seperti organisasi. 
Seseorang yang sangat otoritarian dapat menerima arahan 
atau perintah dari seseorang dengan otoritas lebih besar hanya 
karena orang tersebut adalah atasan. Sebaliknya, seseorang yang 
tidak begitu otoritarian, meskipun ia masih menjalankan arahan 
yang masuk akal dari atasan, ia lebih berkemungkinan untuk 
mempertanyakan hal-hal, mengekspresikan ketidaksetujuan 
dengan atasan dan bahkan menolak untuk menjalankan perintah 
jika terdapat alasan yang memberatkan. Seorang manajer yang 
sangat otoritarian dapat sangat otokratis dan menuntut, dan 
bawahan yang sangat otoritarian lebih berkemungkinan untuk 
menerima perilaku ini dari pemimpin mereka. Sebaliknya, 
seorang manajer yang kurang otoritarian mungkin memberikan 
kepada bawahannya peran lebih besar dalam pengambilan 
keputusan dan bawahan yang kurang otoritarian merespons 
secara positif perilaku itu.

Machiavelianisme (Machiavellianism) adalah berperilaku 
untuk memperoleh kekuasaan dan mengendalikan perilaku orang 
lain. Penelitian menyatakan bahwa derajat Machiavelianisme 
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bervariasi dari satu orang dengan orang lain. Individu yang 
bersifat machiavelian cenderung rasional dan tidak emosional, 
mungkin bersedia untuk berbohong guna mencapai sasaran 
pribadi mereka, menempatkan tekanan kecil pada loyalitas dan 
persahabatan dan senang memanipulasi perilaku orang lain. 
Individu yang kurang machiavelian cenderung lebih emosional, 
kurang bersedia untuk berbohong untuk keberhasilan, sangat 
menghargai loyalitas dan persahabatan dan memperoleh 
kenikmatan kecil dari manipulasi orang lain.

Harga diri (Self-esteem) adalah tingkat dimana seseorang 
percaya bahwa ia merupakan individu yang berharga dan layak. 
Orang dengan harga diri tinggi lebih berkemungkinan mencari 
pekerjaan dengan status lebih tinggi, lebih percaya diri dalam 
kemampuannya untuk mencapai tingkat kinerja lebih tinggi, 
dan memperoleh kepuasan intrinsik yang lebih besar dari 
pencapaiannya. Sebaliknya, seseorang dengan harga-diri lebih 
kecil mungkin lebih puas berada di pekerjaan pada tingkat yang 
lebih rendah, kurang percaya diri mengenai kemampuannya dan 
lebih berfokus pada penghargaan ekstrinsik.

Kecendrungan risiko (Risk Propensity) adalah tingkat 
dimana seseorang bersedia untuk mengambil kesempatan dan 
mengambil keputusan yang berisiko. Seorang manajer dengan 
kecendrungan risiko yang tinggi dapat berskprimen dengan ide-
ide baru dan berspekulasi dengan produk baru. Ia juga dapat 
memimpin organisasi ke arah yang baru dan berbeda. Manajer 
dapat menjadi katalisator untuk inovasi atau sebaliknya dapat 
membahayakan kelanjutan kesehatan organisasi jika keputusan 
berisiko tersebut terbukti sebagai keputusan yang buruk. 
Seorang Manajer dengan kecendrungan risiko yang rendah dapat 
memimpin organisasi menuju stagnasi dan konservatisme yang 
berlebihan atau ia dapat membantu organisasi secara sukses 
mengarungi saat-saat pergolakan dan tidak terduga dengan 
mempertahankan stabilitas dan ketenangan. Jadi, konsekuensi 
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potensial dari kecendrungan risiko seorang manajer sangat 
bergantung pada lingkungan organisasi.

Menurut (Robbins & Judge, 2014), sifat Personality 
(kepribadian) lain yang relevan untuk perilaku organisasi 
antaralain:

1) Core Self-Evaluations (CSE)

2) Machiavellianism

3) Narcissism

4) Self-monitoring

5) Risk taking

6) Proactive Personality

7) Other-Orientation

Dalam kaitannya dengan Komitmen Organisasi, sejumlah 
penelitian menjadikan personality sebagai anteseden atau faktor 
yang mempengaruhi timbulnya komitmen organisasi. 

Vandenberghe & Basak (2013) dalam penelitiannya yang 
berjudul Career commitment, proactive Personality, and work 
outcomes: a cross-lagged study, menyatakan bahwa Personality 
(kepribadian) proaktif berhubungan positif dan lemah terhadap 
komitmen karir. Komitmen karir berhubungan positif dengan 
turnover, namun hubungan ini tidak dimoderatori oleh 
Personality (kepribadian) proaktif. 

Berdasarkan penelitian Mowday, Porter dan Steers (1982), 
anteseden komitmen organisasi meliputi: (1) karakteristik 
personal yang terdiri dari usia, lama kerja, jenis kelamin, dan 
tingkat pendidikan, kepribadian, (2) karakteristik struktural, 
(3) karakteristik yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan 
yang terdiri dari tantangan pekerjaan, konflik peran ganda, dan 
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ambiguitas peran; serta (4) pengalaman kerja antara lain terdiri 
dari gaya kepemimpinan, keterandalan organisasi, dan rekan 
kerja memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasi. 
Meyer, et al. (2002) mengelompokkan menjadi beberapa kategori 
yaitu, variabel demografi (demographic variables), perbedaan 
individual, dan pengalaman kerja.

Arora & Rangnekar (2015) penelitian yang berjudul “The 
joint effects of Personality and supervisory career mentoring in 
predicting occupational commitment”. Menyimpulkan hubungan 
yang kuat antara kepribadian pengawas bimbingan karier dan 
komitmen organisasi bagi karyawan dengan tingkat keramahan 
yang tinggi, berbeda dengan tingkat keramahan yang rendah. 
Dukungan kepribadian para pengawas bimbingan karier sebagai 
prediktor yang signifikan dari komitmen organisasi.

Kumar & Bakhshi (2010) dalam penelitiannya “The Five-
factor Model of Personality and Organizational Commitment: 
Is There Any Relationship?” menunjukkan bahwa keterbukaan 
terhadap pengalaman berhubungan negatif dengan komitmen 
normatif. Conscientiousness berpengaruh positif terhadap 
komitmen affective dan continuance. Extroversion sebagai 
prediktor paling konsisten, secara signifikan berhubungan 
(positif) untuk ketiga bentuk komitmen organisasi. Komitmen 
normatif berhubungan positif dengan agreebleness. Neurotisme 
memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dengan komitmen 
afektif, berhubungan positif dengan komitmen continuance serta 
berhubungan positif tidak signifikan dengan komitmen normatif.

Panaccio & Vandenberghe (2012) dalam penelitiannya 
“Five-factor model of Personality and organizational commitment: 
The mediating role of positive and negative affective states” 
menyimpulkan Extroversion dan Agreeableness berpengaruh 
positif dengan komitmen afektif, normatif, dan continuace. 
Agreeableness berpengaruh positif dengan komitmen afektif dan 
berpengaruh negatif dengan komitmen continuance. Neurotisme 
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berpengaruh negatif dengan komitmen afektif, dan berhubungan 
positif dengan komitmen continuance.

Erdheim, Wang, & Zickar (2006) dalam penelitiannya 
“Linking the Big Five Personality constructs to organizational 
commitment” menyimpulkan Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Extroversion secara signifikan berhubungan dengan 
komitmen afektif, komitmen kontinyu, dan komitmen normatif. 
Neurotisme, Conscientiousness, dan Keterbukaan terhadap 
Pengalaman semua signifikan berhubungan dengan komitmen 
kontinyu. Agreeableness secara signifikan berhubungan dengan 
komitmen normatif.

Matzler & Renzl (2007) dalam penelitiannya “Personality 
Traits, Employee Satisfaction and Affective Commitment” 
menyimpulkan Neurotisme berhubungan negatif dengan 
kepuasan karyawan, Conscientiousness tidak memiliki dampak 
dan Keramahan berpengaruh positif dengan kepuasan. Kepuasan 
karyawan memiliki dampak yang kuat terhadap komitmen 
afektif. Lebih dari 20% dari varians dari kepuasan karyawan 
disebabkan oleh perbedaan pribadi, yaitu ciri-ciri Personality 
(kepribadian).

Srivastava (2013) Dalam penelitiannya “Job Satisfaction 
and Organizational Commitment Relationship: Effect of 
Personality Variabels” menyimpulkan bahwa kepuasan 
kerja berhubungan positif dengan Komitmen Organisasi dan 
Kepercayaan dan Locus of Control memoderasi Hubungan 
Kepuasan kerja dan Komitmen Organisasi.

Choi, Oh, & Colbert (2015) dalam penelitiannya 
“Understanding Organizational Commitment: A Meta-Analytic 
Examination of the Roles of the Five-Factor Model of Personality 
and Culture” menyimpulkan semua ciri Five-Factor Model 
memiliki hubungan positif dengan komitmen afektif; semua 
ciri Five-Factor Model memiliki hubungan positif dengan 
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komitmen normatif; dan Emotional Stabilitas, Extroversion, dan 
Keterbukaan terhadap Pengalaman memiliki hubungan negatif 
dengan komitmen continuance. Agreeableness merupakan faktor 
yang paling dominan terhadap komitmen afektif dan normatif. 
Agreeableness memiliki hubungan kuat dengan komitmen afektif 
dan normatif dalam budaya kolektif dan budaya individualistis.

Guay, et al., (2015) dalam penelitiannya “Why people 
harm the organization and its members: Relationships among 
Personality, organizational commitment, and workplace deviance” 
menyimpulkan bahwa Agreeableness, Conscientiousness, dan 
Emotional Stabilitas berpengaruh signifikan terhadap komitmen 
organisasi Conscientiousness berpengaruh terhadap deviance 
organisasi dan Agreeableness berpengaruh terhadap deviance 
interpersonal dan dimediasi oleh komitmen organisasi.

Kell & Motowidlo (2012) dalam penelitiannya 
“Deconstructing Organizational Commitment: Associations 
Among Its Affective and Cognitive Components, Personality 
Antecedents, and Behavioral Outcomes” menyimpulkan Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Extroversion dan keramahan 
menjelaskan varians dalam elemen komitmen afektif dan 
Conscientiousness menjelaskan varians dalam unsur kognitif 
komitmen.

Joo & Lim (2009) Dalam penelitiannya “The Effects of 
Organizational Learning Culture, Perceived Job Complexity, 
and Proactive Personality on Organizational Commitment and 
Intrinsic Motivation” menyimpulkan Persepsi kompleksitas 
pekerjaan dimediasi hubungan antara pembelajaran budaya 
organisasi dan komitmen organisasi dan hubungan antara 
Personality (kepribadian) proaktif dan motivasi intrinsik. Secara 
keseluruhan, pembelajaran budaya organisasi, Personality 
(kepribadian) proaktif, dan kompleksitas pekerjaan berpengaruh 
terhadap komitmen organisasi dan motivasi intrinsik Personality 
(kepribadian) proaktif dimoderasi oleh hubungan antara 
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pembelajaran budaya organisasi dan komitmen organisasi.

Tziner, Waismal-Manor, Vardi, & Brodman (2008) dalam 
penelitiannya “The Personality Dispositional Approach To Job 
Satisfaction And Organizational Commitment” menyimpulkan 
Personality (kepribadian) mampu menjelaskan varian kepuasan 
kerja dan komitmen organisasi.

Karyawan yang memiliki extraversion, openness to 
experience, agreeableness, dan conscientiousness yang tinggi 
dan neuroticism yang rendah akan memiliki kelekatan terhadap 
pekerjaannya sebagai karyawan sekaligus memiliki komitmen 
organisasi yang tinggi. Karyawan dengan sifat extraversion tinggi 
memiliki komitmen organisasi afektif yang kuat karena memiliki 
emosi yang positif sehingga bereaksi positif terhadap organisasi; 
karyawan dengan sifat openness to experience berkorelasi 
negatif dengan komitmen normatif sebab pemikirannya yang 
bebas dan menginginkan variasi menyebabkannya kurang 
menghargai sesuatu yang sangat bernilai bagi banyak orang 
misalnya ganjaran (reward) formal maupun informal yang lazim 
diterapkan agar karyawan memiliki ikatan pada organisasi. 
Individu dengan sifat kepribadian semacam ini umumnya tak 
memiliki tanggung jawab atau beban moral untuk bertahan 
dalam organisasi (McCrae, 1996).

(Khodabakhshi, 2013) dalam penelitiannya “Predicting 
occupational stress for women working in the bank with 
assessment of their organizational commitment and Personality 
type” menyimpulkan Ada hubungan yang signifikan dan 
positif antara stres kerja dan tipe Personality (kepribadian) 
dari Introversive, sensitif, perasaan dan penuh perhatian dan 
ini berarti bahwa Introversive, sensitif, perasaan, dan orang-
orang penuh perhatian memiliki stres kerja yang lebih tinggi 
dibandingkan tipe Personality (kepribadian) lainnya.

Sifat conscientiousness pada karyawan akan 
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mendorongnya memiliki komitmen berkesinambungan yang kuat 
sebab, menurut Organ dan Lingl (1995), individu yang memiliki 
disiplin diri yang tinggi, bersungguh-sungguh dan bertanggung 
jawab akan menghargai apa yang diberikan organisasi sehingga 
semakin terlibat dalam pekerjaannya; karyawan dengan sifat 
agreeableness cenderung memiliki komitmen normatif sebab 
sifatnya yang lembut hati, percaya kepada pihak lain, pemaaf, 
penuh toleransi dan baik hati, menurut Erdheim, Wang dan 
Zicker (2006) mendorongnya membalas kebaikan organisasi 
yang menyediakan baginya dukungan dan lingkungan yang 
kondusif; sedangkan sifat Neuroticism pada karyawan akan 
mendorongnya memiliki komitmen berkesinambungan sebab, 
menurut Watson dan Clark (1984), serta Erdheim, Wang dan 
Zicker (2006), individu tersebut memiliki kecenderungan 
mengalami afek negative lebih besar sehingga kuatir tentang 
beban dan besar pengorbanannya jka harus meninggalkan 
organisasi dan menghadapi situasi baru dalam lingkungan 
pekerjaan yang baru.

Nothercraft & Neale (1992) dalam Hernawati, 2007 bahwa 
jika ditinjau dari faktor-faktor personal yang menentukan 
komitmen kerja, semakin tinggi jabatan, semakin tua usianya, 
dan juga pendidikan yang semakin tinggi ternyata menghasilkan 
derajat komitmen kerja yang tinggi pula. Faktor personal lain 
yang juga dilaporkan olehnya adalah faktor perbedaan jenis 
kelamin, bahwa wanita memiliki komitmen kerja yang lebih 
tinggi dibandingkan pria.

Neuroticism juga menyebabkan individu kurang mampu 
menyesuaikan diri secara positif dan kurang stabil dalam 
emosionalitas (Judge, et al., 2004) serta kurang mampu belajar 
hidup dalam stress (Conner-Smith & Flachsbart, 2007) sehingga 
besar kemungkinan akan meninggalkan organisasi tempatnya 
bekerja. Emosi negatif yang terbentuk pada diri seseorang yang 
memiliki sifat Neuroticism membuatnya kurang terdorong 
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membuat komitmen yang layak terhadap organisasi dan 
sebaliknya terdorong untuk mengundurkan diri terutama jika 
eskalasi stress kerjanya tinggi. Dengan demikian, dapat dipahami 
jika terdapat korelasi negatif antara sifat Neuroticism dengan 
komitmen kesinambungan.

Seniati (2006) yang menemukan sifat agreeableness 
mempengaruhi semua komponen komitmen organisasi. Seniati 
(2006) meneliti komitmen organisasi dosen pria dan wanita 
beragam umur pada perguruan tinggi negeri. Agreeableness 
berkaitan dengan keramahtamahan secara emosional (emotional 
hospitality) dan emosi semacam ini akan memperkokoh 
identitas tenaga kerja dengan lingkungan kerjanya sehingga 
menguat kebutuhan untuk membalas kebaikan organisasi 
karena telah menyediakan lingkungan sosial yang mendukung 
(Erdheim, Wang, & Zickar, 2006). Dalam hal ini, komitmen 
normatif meningkat disebabkan sifat baik hati atau kemurahan 
hati karyawan yang menganggap perusahaan telah berbuat baik 
maka karyawan merasakan berhutang budi kepada perusahan 
dan menganggap ada keharusan baginya untuk membalasnya. 
Namun, sifat tersebut tidak mendorong karyawan ini memiliki 
komitmen berkesinambungan dan komitmen afektif. Hal ini 
menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan 
peran konteks organisasi dan faktor demografis dalam kaitan 
sifat agreeableness dengan komitmen organisasi.

Kumar dan Bakskhi (2010) menunjukkan bahwa ciri 
atau traits terbuka pada pengalaman (Oppenes to Exsperience) 
berpengaruh negatif terhadap komitmen berkelanjutan dan 
komitmen afektif. Ciri atau traits ekstraversi berpengaruh 
signifikan terhadap 3 dimensi komeitmen organisasional, yaitu 
komitmen afekti, normatif dan berkelanjutan.

Kappagoda (2013) menunjukkan bahwa extraversion, 
keramahan dan kesadaran memiliki hubungan positif yang 
signifikan dengan komitmen organisasi. Hasil lebih lanjut 
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menunjukkan bahwa Neuroticism dan keterbukaan terhadap 
pengalaman memiliki hubungan negatif signifikan dengan 
komitmen organisasi. 

Davison, dkk, (2004) kelompok kepribadian tipe A lebih 
mempunyai komitmen organisasi tinggi dibandingkan dengan 
kelompok kepribadian tipe B. Hal ini menunjukkan bahwa faktor 
kepribadian ikut mempengaruhi hubungan antara komitmen 
organisasi dengan kepribadian tipe A dan B. Hasil ini juga 
menunjukkan kepribadian tipe B lebih mempunyai komitmen 
organisasi yang rendah dibandingkan tipe kepribadian A. 
Pernyataan ini dapat dilihat dari ciri kepribadian tipe A yaitu 
orang yang kompetitif, terburu-buru, dan berkomitmen pada 
pekerjaan. Sementara orang yang bertipe B ini kurang kompetitif, 
kurang berkomitmen terhadap pekerjaannya, dan tidak terburu-
buru dalam mengerjakan segala sesuatu apabila dibandingkan 
dengan tipe A.

Gambar 8.1
Effects of Personality on Commitment

Sumber: M.R. Barrick, M.K. Mount, and T.A. Judge, (2001), 
C.M. Berry, D.S. Ones, and P.R. Sackett, A. Cooper-Hakim and 

C. Viswesvaran, (2005), ed. W.C. Borman, D.R. Ilgen, and 
R.J. Klimoski (Hoboken, NJ: Wiley, 2003), and J.F. Salgado, 

(2002), dalam Colquitt, et al., (2014)



116

KOMITMEN ORGANISASI :
Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi

 



117

KOMITMEN ORGANISASI :
Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi

BAB IX
ABILITY SEBAGAI ANTESEDEN 
KOMITMEN ORGANISASI

 

“We all have ability. The difference is how we use it (Stevie 
Wonder)

Ability (kemampuan) karyawan akan membuat perbedaan 
dalam perilaku dan kinerja tugas (McShane & Von Glinow, 2008). 
Ability (kemampuan) mencakup bakat alami dan kapabilitas 
yang diperlukan dalam keberhasilan menyelesaikan tugas. Bakat 
adalah bakat alami yang membantu karyawan mempelajari 
dan melakukan tugas-tugas secara lebih cepat dan lebih baik. 
Kapabilitas belajar adalah keterampilan dan pengetahuan yang 
diperoleh.

Ability (kemampuan) merupakan kapasitas seorang 
individu untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan 
(Robbins & Judge, 2014). Ability (kemampuan) mengacu pada 
kapabilitas seseorang yang relatif stabil dalam melakukan 
berbagai kegiatan yang berbeda dan saling berkaitan. Fleishman, 
et. al dalam (Colquitt, et al., 2014)

Menurut Johnson dan Cullen dalam (Colquitt, et al., 2014). 
Ability (kemampuan) terbagi atas 3, yaitu (Kognitif, emosional 
dan fisik):
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1. Kemampuan kognitif

Kemampuan kognitif mengacu pada kemampuan yang 
terkait dengan akuisisi dan penerapan pengetahuan dalam 
pemecahan masalah. Kemampuan kognitif sangat relevan 
dalam pekerjaan karena sebagian besar pekerjaan yang kita 
lakukan, melibatkan penggunaan informasi untuk membuat 
keputusan dan pemecahan masalah. Kemampuan kognitif 
terbagi atas:

a.  Verbal 

Kemampuan verbal mengacu pada berbagai 
kemampuan yang berhubungan dengan pemahaman 
dan mengekspresikan komunikasi lisan dan tulisan. 
Pemahaman lisan adalah kemampuan untuk memahami 
kata-kata dan kalimat yang diucapkan. Pemahaman 
tulisan adalah kemampuan untuk memahami kata-
kata dan kalimat secara tertulis. Meskipun kedua aspek 
kemampuan verbal akan tampak saling terkait yaitu, 
orang yang memiliki pemahaman lisan yang tinggi akan 
cenderung memiliki komprehensif tulisan yang tinggi, dan 
sebaliknya. 

b.  Kuantitatif

Kemampuan kuantitatif mengacu pada dua jenis 
kemampuan matematika. Yang pertama adalah fasilitas 
nomor, yang adalah kemampuan untuk melakukan operasi 
matematika secara sederhana (menambah, mengurangi, 
mengalikan, dan membagi). Yang kedua adalah penalaran 
matematika, yang mengacu pada kemampuan untuk 
memilih dan menerapkan rumus untuk memecahkan 
masalah yang melibatkan angka.

c.  Penalaran
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Kemampuan penalaran merupakan beragam rangkaian 
kemampuan yang terkait dengan penginderaan dan 
pemecahan masalah menggunakan wawasan, aturan, dan 
logika.

d.  Spasial

Ada dua jenis kemampuan spasial, atau kemampuan 
yang terkait dengan representasi visual dan mental dan 
manipulasi benda-benda di ruang angkasa. Yang pertama 
disebut orientasi spasial, yang mengacu pada pemahaman 
yang baik tentang lingkungan. kemampuan spasial kedua 
disebut visualisasi, yang merupakan kemampuan untuk 
membayangkan bagaimana hal-hal yang terpisah akan 
terlihat jika mereka disatukan dengan cara tertentu.

e.  Persepsi

Kemampuan perseptual mengacu pada kemampuan 
memahami, mengerti, dan mengingat pola informasi

2. Kemampuan emosional, terdiri atas:

a.  Kesadaran Diri

Kesadaran diri atau penilaian dan ekspresi emosi dalam 
diri sendiri. Aspek ini mengacu pada kemampuan individu 
untuk memahami jenis emosi yang dialami, kesediaan 
untuk mengakui emosi yang dialami, dan kemampuan 
untuk mengekspresikan emosi yang dialami.

b.  Kesadaran lain.

Segi kedua kecerdasan emosional adalah kesadaran lain, 
atau penilaian dan pengakuan emosi pada orang lain. 
Aspek ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk 
mengenali dan memahami emosi yang orang lain rasakan. 
Orang yang memiliki aspek kecerdasan emosional yang 
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tinggi tidak hanya peka terhadap perasaan orang lain, 
tetapi juga dapat mengantisipasi emosi yang orang akan 
alami dalam situasi yang berbeda. Sebaliknya, orang-
orang yang memiliki aspek kecerdasan emosional yang 
rendah, tidak akan efektif merasakan emosi yang orang 
lain alami, dan jika emosi negatif, ketidakmampuan ini 
bisa mengakibatkan seseorang melakukan sesuatu yang 
memperburuk situasi.

c.  Penataan Emosi

Segi ketiga kecerdasan emosional adalah regulasi emosi, 
mengacu pada kemampuan untuk pulih dengan cepat dari 
pengalaman emosional.

d.  Penggunaan Emosi

Aspek keempat kecerdasan emosional adalah penggunaan 
emosi. Kemampuan ini mencerminkan sejauh mana orang 
dapat memanfaatkan emosi dan mempekerjakan emosi 
untuk meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam 
apa pun yang mereka ingin lakukan.

3. Kemampuan fisik, terdiri dari:

a.  Kekuatan

Meskipun kekuatan umumnya mengacu pada sejauh mana 
tubuh mampu mengerahkan kekuatan, sebenarnya ada 
beberapa jenis yang berbeda dari kekuatan yang penting, 
tergantung pada pekerjaan. Kekuatan statis mengacu pada 
kemampuan untuk mengangkat, mendorong, atau menarik 
benda yang sangat berat dengan menggunakan tangan, 
lengan, kaki, bahu, atau punggung. Kekuatan statis terlibat 
dalam pekerjaan di mana orang perlu untuk mengangkat 
benda seperti kotak, peralatan, suku cadang mesin, dan 
alat-alat berat. Kekuatan ledakan, orang mengerahkan 
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kekuatan ledakan untuk memindahkan tubuh atau objek. 
Jenis kekuatan terakhir adalah kekuatan dinamis, mengacu 
pada kemampuan untuk mengerahkan kekuatan untuk 
jangka waktu lama tanpa menjadi terlalu lelah. 

b.  Stamina/Daya Tahan

Stamina mengacu pada kemampuan paru-paru seseorang 
dan sistem peredaran darah untuk bekerja secara efisien 
saat dia terlibat dalam aktivitas fisik yang berkepanjangan. 
Stamina mungkin penting dibutuhkan dalam pekerjaan 
seperti berlari, berenang, dan mendaki.

c. Fleksibilitas & Koordinasi 

Fleksibilitas mengacu pada kemampuan untuk 
membungkuk, meregangkan, memutar, atau mengjangkau.

d.  Sikomotorik

Mengacu pada kemampuan untuk memanipulasi dan 
kontrol objek. Kemampuan manipulatif baik mengacu 
pada kemampuan untuk menjaga lengan dan tangan secara 
mantap saat menggunakan tangan untuk melakukan 
pekerjaan yang tepat, biasanya pada benda-benda kecil 
atau halus seperti arteri, saraf, permata, dan jam tangan. 
Kemampuan kontrol gerakan penting dalam tugas-tugas 
orang yang harus melakukan penyesuaian yang berbeda, 
menggunakan mesin untuk menyelesaikan pekerjaan 
secara efektif

e.  Sensorik 

Kemampuan sensorik mengacu pada kemampuan yang 
berhubungan dengan penglihatan dan pendengaran.

 (John A Wagner & Hollenbeck, 2010) membagi 
kemampuan atas 2 yaitu kemampuan fisik dan kemampuan 
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kognitif. 

Kemampuan fisik terbagi atas 3 dimensi, yaitu:

1) Kekuatan otot. 

Kemampuan untuk mengerahkan kekuatan otot 
terhadap benda dalam hal mendorong, menarik, 
mengangkat, membawa, atau menurunkan (ketegangan 
otot) Mengerahkan kekuatan otot dalam gerakan cepat 
(kekuatan otot), Mengerahkan kekuatan otot terus 
menerus dari waktu ke waktu serta menolak kelelahan 
(daya tahan otot).

2) Ketahanan. 

Kemampuan untuk mempertahankan aktivitas fisik yang 
menghasilkan peningkatan denyut jantung untuk jangka 
waktu lama

3) Kualitas Gerakan

Kemampuan untuk melenturkan dan memperpanjang 
anggota badan tubuh untuk bekerja di posisi yang 
fleksibilitas, kemampuan untuk mempertahankan 
tubuh dalam posisi stabil dan menahan kekuatan yang 
menyebabkan hilangnya stabilitas (keseimbangan) serata 
kemampuan untuk gerakan urutan jari, lengan, kaki, atau 
tubuh mengakibatkan tindakan terampil (koordinasi).

Kemampuan kognitif terbagi atas 5 dimensi, yaitu:

1) Kemampuan Verbal

Kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa 
lisan dan tulisan secara efektif 

2) Kemampuan Kuantitatif
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Kemampuan untuk dengan cepat dan akurat memecahkan 
masalah aritmatika dari semua jenis, termasuk 
penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, 
serta menerapkan aturan matematika

3) Kemampuan Penalaran.

Kemampuan berpikir induktif dan deduktif untuk 
menemukan solusi masalah baru.

4) Kecerdasan emosional

Kemampuan untuk menghasilkan, mengenali, 
mengungkapkan, memahami, dan mengevaluasi sendiri 
dan emosi orang lain agar berhasil mengatasi tuntutan 
sosial dan tekanan

5) Intelijen Budaya

Kemampuan untuk mengamati, menafsirkan, dan 
bertindak berdasarkan isyarat sosial dan budaya asing dan 
berfungsi secara efektif dalam lingkungan baru dan asing.

Kemampuan pada dasarnya terdiri dari dua faktor: 
intelektual dan fisik (Robbins & Judge, 2014):

1) Kemampuan intelektual

Kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan 
mental seperti berpikir, penalaran, dan pemecahan 
masalah. 

Tujuh dimensi yang paling sering digunakan dalam 
membentuk kemampuan intelektual adalah: 
a) Bakat nomor, kemampuan untuk melakukan aritmatika 

cepat dan akurat); 
b) Pemahaman verbal, kemampuan untuk memahami apa 

yang dibaca atau didengar dan hubungan kata satu 
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sama lain), 
c) Kecepatan persepsi, kemampuan untuk 

mengidentifikasi kesamaan visual dan perbedaan 
dengan cepat dan akurat, 

d) Penalaran induktif, kemampuan untuk 
mengidentifikasi masalah dalam urutan logis dan 
kemudian memecahkan masalah

e) Penalaran deduktif, kemampuan untuk menggunakan 
logika dan menilai implikasi berdasarkan argumen.

f)  Visualisasi spasial, kemampuan untuk membayangkan 
bagaimana sebuah objek akan terlihat jika posisinya 
dalam ruang diubah, dan 

g) Memori, kemampuan untuk mempertahankan dan 
mengingat pengalaman masa lalu.

2) Kemampuan fisik. Terbagi atas 9 dimensi, yaitu:
Faktor Kekuatan, seperti:
a) Kekuatan Dinamis, kemampuan untuk mengerahkan 

kekuatan otot berulang-ulang atau terus-menerus dari 
waktu ke waktu

b) Kekuatan Tubuh, kemampuan untuk mengerahkan 
kekuatan otot menggunakan otot tubuh (terutama 
perut)

c) Kekuatan Statis, kemampuan untuk mengerahkan 
kekuatan terhadap objek-objek eksternal

d) Kekuatan Explosive, kemampuan untuk mengeluarkan 
maksimal energi dalam satu atau serangkaian 
tindakan explosive

Faktor Fleksibiltas, seperti:
a) Fleksibilitas Luas, kemampuan untuk memindahkan 

tubuh dan otot punggung sejauh mungkin
b) Fleksibilitas Dinamis, kemampuan untuk membuat 

gerakan meregangkan yang diulang dengan cepat.
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Faktor Lain, seperti:
a) Koordinasi Tubuh, kemampuan untuk 

mengkoordinasikan tindakan simultan bagian tubuh 
yang berbeda

b) Keseimbangan, kemampuan untuk menjaga 
keseimbangan

c) Stamina, kemampuan untuk melanjutkan upaya 
maksimal memerlukan usaha yang berkepanjangan 
dari waktu ke waktu

Menurut Spencer and Spencer (1993) dalam (Rachman, 
2012) Ability (kemampuan) intelektual dinyatakan sebagai 
kompetensi berpikir (cognitive) yang mempunyai fungsi kerja 
individu, terdiri dari : 

1. Berpikir analitis (analytical thinking), yakni Ability 
(kemampuan) memahami situasi atau permasalahan dengan 
cara memandangnya sebagai satu kesatuan mencakup Ability 
(kemampuan) untuk mengidentifikasi masalah mendasar 
dalam situasi kompleks,

2. Berpikir konseptual (conceptual thinking), yakni Ability 
(kemampuan) memahami situasi atau keadaan dengan cara 
memandangnya sebagai satu kesatuan yang terintegrasi 
mencakup Ability (kemampuan) meng- identifikasi pola 
keterikatan antara masalah yang tidak tampak dengan 
jelas atau Ability (kemampuan) mengidentifikasikan 
permasalahan utama yang mendasar dalam situasi yang 
kompleks.

3. Keahlian teknis secara profesional (technical/ professional/
managerial expertise), yakni penguasaan pengetahuan 
eksplisit, berupa keahlian/keterampilan untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan serta motivasi untuk 
mengembangkan, menggunakan dan mendistribusikan 
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pengetahuan atau keterampilan kepada orang lain.

Spencer and Spencer (1993) dalam (Rachman, 2012) 
mengukur Ability (kemampuan) dengan indikator; 

1) Berpikir analitis (analytical thinking), 
2) Berpikir konseptual (conceptual thinking), 
3) Keahlian teknis secara profesional (technical/

professional/managerial expertise) 

(John A Wagner & Hollenbeck, 2010) mengukur 
kemampuan kognitif ke dalam 5 dimensi, yaitu:

1) Ability (kemampuan) Verbal
2) Ability (kemampuan) Kuantitatif
3) Ability (kemampuan) Penalaran
4) Kecerdasan emosional
5) Intelijen Budaya

 Penjelasan lebih singkat tentang Dimensi Ability 
dijabarkan dalam gambar 9.1 dan Tabel 9.1 dibawah ini
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Gambar 9.1
The “g-Factor”

Sumber: J.J. Johnson and J.B. Cullen, ed. M.J. Gannon and K.L. 
Newman (Malden, MA: Blackwell, 2002), pp. 335–60 Dalam 

(Colquitt, et al., 2014)

Tabel 9.1. 
Types and Facets of Cognitive Ability

Sumber : E.A. Fleishman, D.P. Costanza, and J. Marshall-Mies, 
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ed. N.G. Peterson, M.D. Mumford, W.C. Borman, P.R. Jeanneret, 
and E.A. Fleishman (Washington, DC: American Psychological 
Association, 1999), pp. 175–95. Dalam (Colquitt, et al., 2014)

Dalam kaitannya dengan Komitmen Organisasi, sejumlah 
penelitian menjadikan ability sebagai anteseden atau faktor 
yang mempengaruhi timbulnya komitmen organisasi.

David dan Minner (1997) dalam (Putri, Hakim, & Makmur, 
2015) mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi 
komitmen karyawan pada organisasi, yaitu faktor personal, 
misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman 
kerja, Personality (kepribadian). Dari jurnal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa Kompetensi saling mempengaruhi dengan 
Komitmen, dan bersama sama maupun secara sendiri-sendiri 
mempengaruhi Kinerja Individu.

Nurdiana Eka Putri, Abdul Hakim, dan M. Makmur (2015) 
dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja 
Dan Kemampuan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional 
Dan Kinerja Pegawai” menyimpulkan bahwa Kemampuan kerja 
berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Komitmen 
Organisasional.
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BAB X
SATISFACTION SEBAGAI
ANTESEDEN  KOMITMEN

ORGANISASI
 

“A person needs just three things to be truly happy in this 
world. Someone to love, something to do, and something to 

hope for” (Tom Bodett)

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan 
dari tempatnya bekerja. Kepuasan kerja adalah hal yang 
bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat 
kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang 
berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam 
pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin 
tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Bavendam (2000) 
mengungkapkan bahwa kepuasan kerja bersifat multidimensi 
dimana seseorang merasa lebih atau kurang puas dengan 
pekerjaannya, supervisornya, tempat kerjanya dan sebagainya.

Kepuasan kerja merupakan salah satu dari beberapa 
mekanisme individu yang secara langsung mempengaruhi kinerja 
kerja dan komitmen organisasi. Konsep dan penilaian kepuasan 
kerja dimulai pada tahun 1911 dengan penelitian Taylor. Taylor 
(Ahmed, et al., 2010) menyatakan bahwa penghargaan seperti 
pendapatan dari pekerjaan, pembayaran insentif, promosi, 
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penghargaan, dan peluang untuk kemajuan bisa menyebabkan 
peningkatan kepuasan kerja. 

Berbagai peneliti telah mendefinisikan istilah kepuasan 
kerja. Wiener (Ahmed, et al., 2010) menyatakan bahwa, 
kepuasan kerja adalah sikap yang berhubungan dengan kondisi 
pekerjaan, segi pekerjaan, atau aspek-aspek pekerjaan. Davis 
dan Newstrom (1985) mendeskripsikan “kepuasan kerja adalah 
seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau 
tidaknya pekerjaan mereka”.

Keith Davis Dalam Mangkunegara (2005) mengemukakan 
bahwa “Job satisfaction is the favorableness or unfavorableness 
with employees view their work”. Artinya bahwa kepuasan kerja 
adalah perasaan menyokong atau tidak menyokong yang dialami 
pegawai dalam bekerja. Wexley dan Yuki dalam Mangkunegara 
(2005) mendefinisikan bahwa kepuasan kerja adalah “is the 
way an employee feels about his or her job”. Artinya adalah cara 
pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya

Locke (Colquitt, et al., 2014), kepuasan kerja adalah 
keadaan emosi yang menyenangkan yang dihasilkan dari 
penilaian seseorang untuk pekerjaannya atau pengalaman 
kerjanya. Dengan kata lain, kepuasan kerja merupakan 
bagaimana perasaan Anda tentang pekerjaan Anda dan apa 
yang Anda pikirkan tentang pekerjaan Anda. Karyawan akan 
berfikir positif ketika mereka merasa memiliki kepuasan kerja 
yang tinggi terhadap tugas-tugas mereka dan mengambil bagian 
dalam kegiatan tersebut. Karyawan akan berfikir negatif ketika 
mereka merasa memiliki kepuasan kerja yang rendah terhadap 
tugas-tugas mereka dan mengambil bagian dalam kegiatan 
tersebut.

Dari defenisi diatas, oleh (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & 
Wright, 2016) memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu:
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1. Kepuasan kerja berhubungan dengan nilai-nilai seseorang, 
yang didefinisikan sebagai "apa yang secara sadar atau tidak 
sadar diinginkan seseorang untuk mendapatkannya."

2. Karyawan yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda 
dari nilai-nilai yang penting, sehingga situasi yang sama 
dapat menghasilkan berbagai tingkat kepuasan kerja.

3. Kepuasan kerja didasarkan pada persepsi, tidak selalu 
pada pengukuran yang objektif dan lengkap tentang situasi. 
Setiap orang membandingkan nilai-nilai situasi pekerjaan 
untuknya, dan orang-orang yang cenderung berbeda sesuai 
dengan anggapan mereka.

Menurut (Griffin & Moorhead, 2014) kepuasan kerja 
mencerminkan sejauh mana orang menemukan kepuasan atau 
pemenuhan dalam pekerjaan mereka. Kepuasan kerja adalah 
perasaan menyenangkan yang dihasilkan dari persepsi seseorang 
bahwa pekerjaan tersebut memenuhi atau memungkinkan untuk 
pemenuhan pentingnya nilai-nilai pekerjaan seseorang (John A 
Wagner & Hollenbeck, 2010). 

Kreitner dan Kinicki (2005) kepuasan kerja adalah suatu 
efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek 
pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja seseorang 
dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaanya dan atau 
tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya.

Definisi tentang kepuasan kerja mencakup tiga komponen 
utama: Nilai-nilai, pentingnya nilai-nilai, dan persepsi. Kepuasan 
kerja merupakan fungsi dari nilai-nilai, yaitu, keinginan 
seseorang baik secara sadar atau tidak sadar untuk mendapatkan 
pekerjaan. Nilai-nilai tidak sama dengan kebutuhan dalam 
arti bahwa kebutuhan yang terbaik dianggap sebagai "syarat 
obyektif" untuk tubuh serta penting untuk mempertahankan 
hidup, seperti kebutuhan akan oksigen dan air. Di sisi lain 
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nilai-nilai, adalah "persyaratan subjektif" yang ada dalam 
pikiran orang. Komponen kedua untuk kepuasan kerja adalah 
pentingnya nilai-nilai. Orang tidak hanya berbeda dalam nilai-
nilai yang mereka pegang, tetapi juga dalam bobot yang mereka 
berikan kepada nilai-nilai, dan perbedaan-perbedaan ini secara 
kritis mempengaruhi tingkat kepuasan kerja mereka. Satu 
orang mungkin menghargai keamanan kerja di atas segalanya. 
Orang lain mungkin paling peduli dengan kesempatan untuk 
melakukan perjalanan. Namun orang lain mungkin tertarik dalam 
melakukan pekerjaan yang menyenangkan atau membantu 
orang lain. Meskipun orang pertama dapat dipenuhi dengan 
kerja jangka panjang, namun dua lainnya mungkin menemukan 
sedikit kepuasan dalam hubungan kerja secara jangka panjang. 
Komponen terakhir dari definisi tentang kepuasan kerja adalah 
persepsi. Kepuasan mencerminkan persepsi kita tentang situasi 
sekarang dan nilai-nilai kita. Ketika mereka tidak sempurna, kita 
harus melihat persepsi individu untuk situasi, bukan situasi yang 
sebenarnya, untuk memahami reaksi pribadinya.

Sedangkan menurut (John R. Schermerhorn, 2007) 
kepuasan kerja merupakan sikap yang mencerminkan perasaan 
positif dan negatif seseorang terhadap pekerjaan, rekan 
kerja, dan lingkungan kerjanya. Lebih lanjut dikemukakan 
didefinisikan bahwa kepuasan kerja merupakan sebagai sikap 
yang mencerminkan penilaian seseorang tentang pekerjaannya 
atau pengalaman kerjanya dalam kurun waktu tertentu.

Menurut (McShane & Von Glinow, 2008) Kepuasan 
kerja adalah penilaian seseorang tentang kerja dan konteks 
pekerjaannya. Hal yang dimaksud di sini adalah penilaian dari 
karakteristik yang dirasakan tentang pekerjaan, lingkungan 
kerja, dan pengalaman emosional di tempat kerja. Karyawan 
yang puas akan memiliki penilaian yang menguntungkan tentang 
pekerjaan mereka, berdasarkan observasi dan pengalaman 
emosional.



133

KOMITMEN ORGANISASI :
Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi

Menurut Noe, et al., (2016) Kepuasan kerja merupakan 
Sebuah perasaan yang menyenangkan yang dihasilkan dari 
persepsi seseorang bahwa pekerjaannya telah memenuhi atau 
memungkinkan untuk terpenuhinya nilai-nilai pekerjaan. 
Kepuasan kerja adalah kombinasi dari reaksi kognitif dan afektif 
dengan persepsi diferensial dari apa yang seorang pekerja 
akan menerima dibandingkan dengan apa yang sebenarnya ia 
menerima (Boyt, Lusch, & Naylor (Osibanjo, Kehinde, & Abiodun, 
2012)). Kepuasan kerja individu adalah kognitif, afektif, dan 
mengevaluasi reaksi terhadap pekerjaannya (Greenberg dan 
Baron, (Osibanjo, et al., 2012)).

Kepuasan kerja mengacu pada sikap dan perasaan orang 
tentang pekerjaan mereka. Sikap positif dan menguntungkan 
terhadap pekerjaan menunjukkan kepuasan kerja. sikap negatif 
dan tidak menguntungkan terhadap pekerjaan menunjukkan 
ketidakpuasan kerja (Armstrong, 2006). Semangat sering 
didefinisikan sebagai sama dengan kepuasan kerja. (Guion, 
1958; (Armstrong, 2006) mendefinisikan semangat sebagai 
"sejauh mana kebutuhan individu puas dan sejauh mana 
individu merasakan kepuasan yang seperti berasal dari situasi 
kerja". (Gilmer, 1961; (Armstrong, 2006) menunjukkan bahwa 
semangat adalah perasaan yang diterima oleh dan milik 
sekelompok karyawan melalui kepatuhan terhadap tujuan 
bersama. Dia membedakan antara semangat sebagai variabel 
kelompok, berkaitan dengan sejauh mana anggota kelompok 
merasa tertarik dalam kegiatan kelompok dan keinginan mereka 
untuk tetap bertahan menjadi anggota, dan sikap kerja sebagai 
variabel individu terkait dengan perasaan karyawan tentang 
pekerjaan mereka.

Tingkat kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor motivasi 
intrinsik dan ekstrinsik Herzberg Two Factor Theory), kualitas 
pengawasan, hubungan sosial dengan kelompok kerja dan 
sejauh mana individu berhasil atau gagal dalam pekerjaan 
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mereka (Armstrong, 2006). Teori dua faktor ini sangat menarik 
perhatian banyak orang sejak pertama kali dipresentasikan. 
Saat ini teori ini merupakan model yang banyak diterima dalam 
mempelajari kepuasan kerja. Herzberg menjadikan hirarki 
kebutuhan Maslow sebagai dasar untuk mengembangkan 
teorinya. Herzberg menemukan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja berbeda. 
Herzberg (Stroh & Gregory B. Northcraft, 2002) mengemukakan 
teori kebutuhan yang disebutnya sebagai Teori Dua Faktor. 
Diyakini bahwa faktor yang berhubungan dengan kerja dapat 
dibagi dua yaitu motivator dan higiene. Faktor higiene merupakan 
semua elemen kerja yang berhubungan dengan job context atau 
sebagai konsekuensi dari kerja itu sendiri. Dicontohkan sebagai 
faktor higiene adalah penghasilan, rekan kerja, kondisi kerja, 
kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, dan pengawasan. 
Motivator merupakan elemen yang berhubungan dengan job 
content atau tugas dan kewajiban dari pekerjaan yang dilakukan. 
Tanggung jawab, rangsangan atau stimulus kerja, pertumbuhan, 
pengakuan, kemajuan, dan prestasi kerja adalah sebagai 
motivator. Faktor higiene tidak mencukupi maka akan timbul 
ketidakpuasan, namun jika semua faktor higiene mencukupi 
maka kepuasan hanya pada tingkat netral. Demikian pula bila 
motivator terpenuhi maka akan mendorong kepuasan kerja 
lebih tinggi, namun bila motivator tidak terpenuhi kepuasannya 
pada tingkat netral.

Armstrong & Taylor (2014), tingkat kepuasan kerja atau 
ketidakpuasan dipengaruhi oleh:

1. Faktor motivasi intrinsik. Ini berhubungan dengan 
isi pekerjaan, terutama lima dimensi pekerjaan yang 
diidentifikasi oleh (Hackman dan Oldham (Armstrong & 
Taylor, 2014)): berbagai keterampilan, identitas tugas, 
makna tugas, otonomi dan umpan balik (karakteristik 
pekerjaan).
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2. Kualitas pengawasan. Studi Hawthorne (Roethlisberger dan 
Dixon, (Armstrong & Taylor, 2014)) menghasilkan klaim 
pengawasan sebagai penentu paling penting tentang sikap 
pekerja. (Elton Mayo, (Armstrong & Taylor, 2014)) percaya 
bahwa keinginan manusia untuk terus dikaitkan dalam 
pekerjaan dengan teman-temannya sangat kuat

3. Keberhasilan atau kegagalan. Sukses pasti menciptakan 
kepuasan, terutama jika itu memungkinkan individu untuk 
membuktikan diri bahwa mereka menggunakan Ability 
(kemampuan) mereka secara penuh.

Kreitner dan Kinicki (2005), ada lima faktor yang dapat 
mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut:

1)   Pemenuhan kebutuhan (Need fulfillment)

Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan 
memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi 
kebutuhannya.

2)   Perbedaan (Discrepancies)

Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. 
Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara 
apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu 
dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa yang 
diterima, orang akan tidak puas. Sebaliknya individu akan 
puas bila menerima manfaat diatas harapan.

3)   Pencapaian nilai (Value attainment)

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan 
memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting.

4)  Keadilan (Equity)

Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu 
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diperlakukan di tempat kerja.

5)  Komponen genetik (Genetic components)

Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor 
genetik. Hal ini menyiratkan perbedaan sifat individu 
mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja 
disampng karakteristik lingkungan pekerjaan.

Selain penyebab kepuasan kerja, ada juga faktor penentu 
kepuasan kerja. Diantaranya adalah sebagi berikut:

1)    Pekerjaan itu sendiri (work it self)

Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan 
tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar 
tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa 
keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan 
tersebut, akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan.

2)    Hubungan dengan atasan (supervision)

Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan 
kerja adalah tenggang rasa (consideration). Hubungan 
fungsional mencerminkan sejauhmana atasan membantu 
tenaga kerja untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang 
penting bagi tenaga kerja. Hubungan keseluruhan didasarkan 
pada ketertarikan antar pribadi yang mencerminkan sikap 
dasar dan nilai-nilai yang serupa, misalnya keduanya 
mempunyai pandangan hidup yang sama. Tingkat kepuasan 
kerja yang paling besar dengan atasan adalah jika kedua 
jenis hubungan adalah positif. Atasan yang memiliki ciri 
pemimpin yang transformasional, maka tenaga kerja akan 
meningkat motivasinya dan sekaligus dapat merasa puas 
dengan pekerjaannya.

3)    Teman sekerja (workers)
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Teman kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan 
hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan 
pegawai lain, baik yang sama maupun yang berbeda jenis 
pekerjaannya. 

4)   Promosi (promotion)

Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan 
ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan 
karier selama bekerja.

5)   Gaji atau upah (pay)

Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai 
yang dianggap layak atau tidak.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Luthans (2006), 
faktor penentu kepuasan kerja, yaitu : 

1)   Pekerjaan itu sendiri 

Kepuasan pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama 
kepuasan, dimana pekerjaan tersebut memberikan tugas 
yang menarik, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk 
menerima tanggung jawab dan kemajuan untuk karyawan. 
Penelitian terbaru menemukan bahwa karakteristik 
pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan menghubungkan 
antara kepribadian dan kepuasan kerja. Jika persyaratan 
kreatif pekerjaan terpenuhi, maka mereka cenderung 
menjadi puas. Selain itu, perkembangan karir (tidak perlu 
promosi) merupakan hal penting untuk karyawan muda dan 
tua. 

2)   Gaji 

Gaji sebagai faktor multidimensi dalam kepuasan kerja 
merupakan sejumlah upah/ uang yang diterima dan tingkat 
dimana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap 
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pantas dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. 
Uang tidak hanya membantu orang memperoleh kebutuhan 
dasar, tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan 
kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi. Karyawan melihat 
gaji sebagai refleksi dari bagaimana manajemen memandang 
kontribusi mereka terhada perusahaan. Jika karyawan 
fleksibel dalam memilih jenis benefit yang mereka sukai 
dalam sebuah paket total (rencana benefit fleksibel), maka 
ada peningkatan signifikan dalam kepuasan benefit dan 
kepuasan kerja secara keseluruhan.

3)   Kesempatan promosi 

Kesempatan promosi adalah kesempatan untuk maju dalam 
organisasi, sepertinya memiliki pengaruh yang berbeda 
pada kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan promosi memiliki 
sejumlah bentuk yang berbeda dan memiliki penghargaan, 
seperti promosi atas dasar senioritas atau kinerja dan 
promosi kenaikan gaji. Lingkungan kerja yang positif dan 
kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan 
memperluas keahlian dasar menjadi lebih penting daripada 
kesempatan promosi.

4)   Pengawasan (Supervisi) 

Pengawasan merupakan kemampuan penyelia untuk 
memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. Ada 2 
(dua) dimensi gaya pengawasan yang dapat mempengaruhi 
kepuasan kerja. Yang pertama adalah berpusat pada 
karyawan, diukur menurut tingkat dimana penyelia 
menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada 
karyawan, seperti memberikan nasehat dan bantuan kepada 
karyawan, komunikasi yang baik dan meneliti seberapa 
baik kerja karyawan. Yang kedua adalah iklim partisipasi 
atau pengaruh dalam pengambilan keputusan yang dapat 
mempengaruhi pekerjaan karyawan. Secara umum, kedua 
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dimensi tersebut sangat berpengaruh pada kepuasan kerja 
karyawan.

5)   Rekan kerja 

Pada umumnya, rekan kerja yang kooperatif merupakan 
sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan 
secara individu. Kelompok kerja, terutama tim yang ‘kuat’ 
bertindak sebagai sumber dukungan, kenyamanan, nasehat, 
dan bantuan pada anggota individu. Karena kelompok kerja 
memerlukan kesalingtergantungan antar anggota dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Kondisi seperti itulah efektif 
membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan, sehingga 
membawa efek positif yang tingggi pada kepuasan kerja.

Greenberg dan Baron (2003) membagi dua kelompok 
besar faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu individu 
dan organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah:

1.   Faktor-faktor yang berkaitan dengan individu

Faktor-faktor yang berkaitan dengan individu adalah 
faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, yang 
membedakan antara satu individu dengan individu yang lain, 
yang menentukan tingkat kepuasan kerja yang dirasakan. 
Faktor-faktor dari diri individu yang mempengaruhi tingkat 
kepuasan kerja adalah:

a. Kepribadian. 

Yang termasuk kepribadian di sini adalah cara individu 
berfikir, bertingkah laku, dan memiliki perasaan. 
Kepribadian merupakan determinan pertama bagaimana 
perasaan dan pikiran individu terhadap pekerjaannya 
dan kepuasan kerja yang dirasakan individu. Kepribadian 
individu mempengaruhi positif atau negatifnya pikiran 
individu terhadap pekerjaannya. Dari beberapa penelitian 



140

KOMITMEN ORGANISASI :
Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi

terdahulu ditemukan adanya hubungan yang signifikan 
antara kepribadian dengan tingkat kepuasan kerja 
individu. Di samping itu kepribadian merupakan aspek 
yang paling sulit untuk diubah oleh organisasi dan manajer 
dalam waktu yang singkat.

b. Nilai-nilai yang dimiliki individu

Nilai memiliki pengaruh pada kepuasan kerja karena nilai 
dapat merefleksikan keyakinan dari pekerja, mengenai 
keluaran dari pekerjaan dan bagaimana seseorang 
bertingkah laku dalam pekerjaannya. Contohnya adalah 
individu yang memiliki nilai yang tinggi pada sifat dari 
pekerjaan cenderung untuk memiliki tingkat kepuasan 
kerja yang tinggi pula dibandingkan dengan individu yang 
tidak memiliki nilai tersebut.

c. Pengaruh sosial dan kebudayaan

Sikap dan tingkah laku individu sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan di sekitarnya, termasuk pengaruh dari orang 
lain dan kelompok tertentu. Individu yang berasal dari 
keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan hidup 
yang tinggi cenderung untuk merasa tidak puas terhadap 
pekerjaan yang memiliki penghasilan atau gaji yang 
rendah dan tidak sesuai dengan standar kehidupannya. 
Kebudayaan yang ada di lingkungan dimana individu 
tinggal juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
tingkat kepuasan kerja yang dirasakan oleh individu. 
Individu yang tinggal di lingkungan yang menekankan 
pada kekayaan akan merasa puas dengan pekerjaan yang 
memberikan upah/gaji yang tinggi. Sedangkan individu 
yang tinggal di lingkungan yang menekankan pada 
pentingnya membantu orang lain akan merasa tidak puas 
pada pekerjaan yang menekankan pada kompetisi dan 
prestasi.
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d. Minat dan penggunaan keterampilan

Minat sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 
Artinya bila individu bekerja pada bidang kerja yang sesuai 
dengan minatnya maka individu tersebut akan merasa 
puas bila dibandingkan dengan individu yang bekerja pada 
bidang kerja yang tidak sesuai dengan minatnya. Fricko 
dan Behr (dalam Greenberg dan Baron, 2003) menemukan 
bahwa kepuasan kerja individu berhubungan erat dengan 
kesesuaian antara pekerjaan, minat pekerja, dan jurusan 
yang dipilih saat kuliah. Semakin sesuai ketiganya maka 
akan semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya. Selain 
itu pekerja juga akan merasa lebih puas jika mempunyai 
kesempatan untuk dapat menggunakan keterampilannya 
dalam bekerja.

e. Usia dan pengalaman kerja

Hubungan antara kepuasan kerja, pengalaman kerja dan 
usia biasanya merupakan hubungan yang paralel. Biasanya, 
pada awal bekerja para pekerja cenderung merasa 
puas dengan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena 
para pekerja baru tersebut merasa adanya tantangan 
dalam bekerja dan mereka mempelajari keterampilan-
keterampilan baru. Namun, setelah beberapa tahun 
bekerja biasanya para pekerja akan mengalami penurunan 
tingkat kepuasan kerja. Hal ini disebabkan karena mereka 
mengalami stagnansi, merasa dirinya tidak maju dan 
berkembang. Namun setelah enam atau tujuh tahun 
bekerja biasanya tingkat kepuasan kerja akan kembali 
meningkat. Hal tersebut terjadi karena individu merasa 
sudah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan 
tentang pekerjaannya dan sudah mampu untuk 
menyesuaikan diri dengan pekerjaannya dan lingkungan 
kerjanya. Usia memiliki hubungan yang signifikan dengan 
kepuasan kerja. Pekerja yang lebih tua umumnya merasa 
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lebih puas dibandingkan dengan para pekerja yang lebih 
muda usianya. Seorang pekerja yang mencapai usia 30 
tahun mempunyai tingkat kepuasan kerja yang meningkat. 
Hal tersebut terjadi karena biasanya pekerja pada usia 
tersebut sudah merasa puas dengan kondisi keluarganya 
dan keuangan yang dimilikinya.

f. Jenis kelamin

Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan hubungan 
antara kepuasan kerja dengan jenis kelamin, walaupun 
terdapat perbedaan hasil. Ada yang menemukan bahwa 
wanita merasa lebih puas dibandingkan pria, dan ada 
juga yang sebaliknya. Terdapat indikasi bahwa wanita 
cenderung memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang 
berbeda dengan pria. Selain itu terdapat perbedaan pria 
dan wanita, sehingga antara pria dan wanita terdapat 
perbedaan arti pentingnya perbedaan. Biasanya pria 
mempunyai nilai pekerjaan yang memberikan kesempatan 
untuk mengarahkan diri dan memperoleh imbalan secara 
sosial. Bukti lain menunjukkan bahwa wanita memperoleh 
sedikit uang dan kesempatan untuk dipromosikan 
dibandingkan pria. Sehingga hal ini membuat wanita puas 
dengan pekerjaannya.

g. Tingkat Inteligensi

Inteligensi seseorang bukan merupakan faktor utama dan 
menentukan kepuasan kerja, namun berhubungan erat 
dan menjadi faktor yang penting dalam unjuk kerja. Dalam 
pekerjaan, terdapat asosiasi antara tingkat inteligensi (IQ) 
dengan efisiensi unjuk kerja dan kepuasan kerja. Individu 
dengan IQ yang tinggi, di atas 120 skala Weschler, akan 
mudah mengalami kebosanan atau frustasi dan juga 
ketidakpuasan kerja. Salah satu faktor yang berhubungan 
dengan inteligensi adalah tingkat pendidikan. Adanya 



143

KOMITMEN ORGANISASI :
Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi

tingkat kepuasan kerja yang rendah pada pekerja 
muda yang berpendidikan biasanya disebabkan karena 
mereka memiliki kemampuan yang lebih daripada yang 
diharapkan pekerjaannya sehingga merasa bosan dan tidak 
tertantang. Pekerja yang berpendidikan juga mempunyai 
tingkat kepuasan kerja yang tinggi dibandingkan dengan 
pekerja yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah. 
Hal ini dikarenakan pekerja dengan tingkat pendidikan 
tinggi mengerjakan pekerjaan yang penting dan terlibat di 
dalamnya.

h. Status dan senioritas 

Pada umumnya semakin tinggi posisi seseorang pada 
tingkatan dalam organisasi, maka semakin orang tersebut 
mengalami kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan orang 
dengan status lebih tinggi biasanya lebih menikmati 
pekerjaanya dan imbalan yang didapatnya dibandingkan 
dengan pekerja yang memiliki tingkatan yang lebih rendah.

2.    Faktor-faktor yang berhubungan dengan organisasi

Yang dimaksud dengan faktor-faktor yang berhubungan 
dengan organisasi adalah faktor dari dalam organisasi dan 
dari lingkungan organisasi yang mempengaruhi kepuasan 
kerja individu. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Situasi dan kondisi pekerjaan

Yang dimaksud dengan situasi pekerjaan di sini adalah 
tugas dari pekerjaan, interaksi dengan orang-orang 
tertentu, lingkungan pekerjaan, dan cara organisasi 
memperlakukan pekerjanya, serta imbalan atau gaji yang 
didapat. Setiap aspek dari pekerjaan merupakan bagian 
dari situasi kerja dan dapat mempengaruhi kepuasan kerja 
karyawan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa para 
pekerja yang bekerja dengan lingkungan kerja yang tidak 
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teratur, gelap, bising, memiliki temperatur yang ekstrim, 
kualitas air yang rendah, akan memiliki tingkat kepuasan 
kerja yang rendah.

b. Sistem imbalan

Sistem ini mengacu pada bagaimana pembayaran, 
keuntungan, dan promosi didistribusikan. Kepuasan dapat 
timbul dengan penggunaan sistem imbalan yang dipercaya 
adil, dengan adanya rasa hormat terhadap apa yang 
diberikan oleh organisasi dan mekanisme yang digunakan 
untuk menentukan pembayaran. Ketidakpuasan kerja 
dapat muncul karena gaji yang diterima terlalu kecil 
dibandingkan dengan gaji yang dipersepsikan akan 
diterima.

c. Penyelia dan komunikasi

Penelitian terdahulu menemukan hasil bahwa pekerja 
yang percaya bahwa penyelia mereka adalah orang yang 
kompeten, mengetahui minat mereka, perhatian, tidak 
mementingkan diri sendiri, memperlakukan mereka 
dengan baik dan menghargai mereka, cenderung akan 
mempunyai tingkat kepuasan kerja yang tinggi pula. 
Kualitas penyelia juga mempengaruhi kepuasan kerja. 
Kualitas tersebut adalah gaya pengawasan, teknik 
pengawasan, kemampuan hubungan interpersonal, dan 
kemampuan administrasi. Komunikasi merupakan aspek 
lain dari penyelia yang memiliki kualitas yang baik. 
Pekerja akan merasa lebih puas dengan pekerjaannya 
jika mereka memiliki kesempatan untuk berkomunikasi 
dengan penyelianya.

d. Pekerjaan

Pekerja akan merasa lebih puas bila dipekerjakan pada 
jenis pekerjaan yang menarik, memberikan kesempatan 
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belajar, dan pemberian tanggung jawab. Selain itu para 
pekerja akan merasa lebih puas dengan pekerjaan yang 
bervariasi, tidak lambat yang dapat membuat mereka 
menjadi bosan dan tidak tertantang. Faktor-faktor 
ini terdapat pada individu yang melihat pekerjaan 
sebagai karir, berlawanan dengan pekerja yang melihat 
pekerjaannya untuk waktu singkat dan temporer.

e. Keamanan

Faktor keamanan berhubungan dengan kestabilan 
dari pekerjaan dan perasaan yang dimiliki individu 
berkaitan dengan kesempatan untuk bekerja di bawah 
kondisi organisasi yang stabil. Keamanan menimbulkan 
kepuasan kerja karena dengan adanya rasa aman individu 
dapat menggunakan kemampuannya dan memperoleh 
kesempatan untuk tetap bertahan pada pekerjaannya.

f. Kebijaksanaan perusahaan

Kebijaksanaan perusahaan sangat mempengaruhi 
kepuasan kerja karyawannya karena perusahaan memiliki 
prosedur dan peraturan yang memungkinkan individu 
untuk memperoleh imbalan. Selain itu individu yang 
mempunyai konflik peran atau peran yang ambigu dalam 
pekerjaannya karena keijaksanaan perusahaan cenderung 
untuk merasa tidak puas.

g. Aspek sosial dari pekerjaan

Aspek sosial dari pekerjaan terbukti memberikan 
kontribusi terhadap kepuasan dan ketidakpuasan kerja. 
Aspek ini adalah kebutuhan-kebutuhan untuk kebersamaan 
dan penerimaan sosial. Karyawan yang bekerja dalam 
kelompok kerja yang kohesif dan merasa apa yang mereka 
kerjakan memberikan kontribusi terhadap organisasi 
akan merasa puas. Tapi bila karyawan merasa tidak cocok 
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dengan kelompok kerjanya dan tidak dapat saling bekerja 
sama maka karyawan tersebut merasa tidak puas. Rekan 
kerja juga memberikan kontribusi terhadap perasaan puas 
atau tidak puas. Rekan kerja yang memberikan perasaan 
puas adalah rekan kerja yang ramah dan bersahabat, 
kompeten, memberikan dukungan, serta bersedia untuk 
membantu dan bekerja sama.

h. Kesempatan untuk pertumbuhan dan promosi

Kesempatan untuk pertumbuhan dan promosi berbeda-
beda dalam setiap tingkatan ekonomi dan tingkat sosial. 
Seorang profesional dan eksekutif pada perusahaan 
melihat faktor ini sebagai faktor yang sangat penting. 
Demikian pula bagi karyawan pada posisi manajemen 
tingkat menengah faktor ini cukup mendapat perhatian. 
Kesempatan untuk dipromosikan ini berhubungan dengan 
terdapatnya kesempatan untuk maju dan yang menjadi 
dasar dari promosi tersebut.

Feinstein, (Ahmed, et al., 2010) mengatakan bahwa untuk 
meningkatkan tingkat kepuasan individu, karyawan harus 
diberikan kesempatan untuk maju. Demikian pula perubahan 
variabel organisasi, seperti skala gaji, masukan dari karyawan 
dalam proses pembuatan kebijakan, dan lingkungan kerja 
bisa dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan komitmen 
organisasi dan hasil akhir secara keseluruhan. Elton Mayo 
menemukan bahwa interaksi dalam kelompok adalah pemuas 
terbesar diikuti keselamatan, kaitannya dengan pekerjaan 
dan kesuksesan (Bektas, (Ahmed, et al., 2010)). Mosadeghard 
(Ahmed, et al., 2010) memberi dimensi Kepuasan kerja seperti 
sifat pekerjaan, manajemen dan pengawasan, kebutuhan tugas, 
rekan kerja, keamanan kerja, pengakuan dan promosi memiliki 
efek yang lebih pada komitmen organisasi karyawan dalam 
suatu organisasi. 
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Tidak adanya keseimbangan dalam kehidupan kerja, 
kurangnya kesempatan untuk maju, lingkungan kerja, kurangnya 
dorongan, kurangnya pengakuan dapat menyebabkan stres, 
yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan, kelelahan 
dan akhirnya meningkatkan tingkat turnover dalam organisasi 
(Ahmadi dan Alireza, (Ahmed, et al., 2010)). Kepuasan kerja 
berbanding terbalik dengan kelelahan, niat untuk meninggalkan 
organisasi Penn,, et al (Ahmed, et al., 2010). Kepuasan kerja 
meningkat ketika pendapatan lebih besar dari pendapatan yang 
diperkirakan dalam sektor pendidikan (Bender dan Heywood, 
(Ahmed, et al., 2010)).

Riggio (2005), peningkatan kepuasan kerja dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan struktur kerja, misalnya dengan 
melakukan perputaran pekerjaan (job rotation), yaitu 
sebuah sistem perubahan pekerjaan dari salah satu tipe 
tugas ke tugas yang lainnya (yang disesuaikan dengan 
job description). Cara kedua yang harus dilakukan adalah 
dengan pemekaran (job enlargement), atau perluasan satu 
pekerjaan sebagai tambahan dan bermacam-macam tugas 
pekerjaan. Praktik untuk para pekerja yang menerima 
tugastugas tambahan dan bervariasi dalam usaha untuk 
membuat mereka merasakan bahwa mereka adalah lebih 
dari sekedar anggota dari organisasi.

2. Melakukan perubahan struktur pembayaran, perubahan 
sistem pembayaran ini dilakukan dengan berdasarkan 
pada keahliannya (skill-based pay), yaitu pembayaran 
dimana para pekerja digaji berdasarkan pengetahuan 
dan keterampilannya daripada posisinya di perusahaan. 
Pembayaran kedua dilakukan berdasarkan jasanya (merit 
pay), sistem pembayaran dimana pekerja digaji berdasarkan 
performancenya, pencapaian finansial pekerja berdasarkan 
pada hasil yang dicapai oleh individu itu sendiri. Pembayaran 
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yang ketiga adalah Gainsharing atau pembayaran 
berdasarkan pada keberhasilan kelompok (keuntungan 
dibagi kepada seluruh anggota kelompok).

3. Pemberian jadwal kerja yang fleksibel, dengan memberikan 
kontrol pada para pekerja mengenai pekerjaan sehari-hari 
mereka, yang sangat penting untuk mereka yang bekerja di 
daerah padat, dimana pekerja tidak bisa bekerja tepat waktu 
atau untuk mereka yang mempunyai tanggung jawab pada 
anak-anak. Compressed work week (pekerjaan mingguan 
yang dipadatkan), dimana jumlah pekerjaan per harinya 
dikurangi sedang jumlah jam pekerjaan per hari ditingkatkan. 
Para pekerja dapat memadatkan pekerjaannya yang hanya 
dilakukan dari hari Senin hingga Jum’at, sehingga mereka 
dapat memiliki waktu longgar untuk liburan. Cara yang 
kedua adalah dengan sistem penjadwalan dimana seorang 
pekerja menjalankan sejumlah jam khusus per minggu 
(Flextime), tetapi tetap mempunyai fleksibilitas kapan mulai 
dan mengakhiri pekerjaannya.

4. Mengadakan program yang mendukung, perusahaan 
mengadakan program-program yang dirasakan dapat 
meningkatkan kepuasan kerja para karyawan, seperti; health 
center, profit sharing, dan employee sponsored child care.

Tingkat kepuasan kerja dapat diukur dengan menggunakan 
survei perilaku. Ada empat metode yang bisa digunakan 
(Armstrong, 2006) :

1. Dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Ini dapat 
diberikan kepada semua atau sampel karyawan. Kuesioner 
bisa yang standar, seperti Brayfield dan Rothe Indeks 
Kepuasan Kerja, atau mereka dapat dikembangkan khusus 
untuk organisasi. Keuntungan menggunakan kuesioner 
standar adalah bahwa mereka telah diuji secara menyeluruh 
dan dalam banyak kasus norma yang memadai untuk 
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dikompensasi hasilnya dapat dibandingkan.

2. Dengan menggunakan wawancara. Ini bisa dilakukan dengan 
wawancara terbuka atau wawancara mendalam.

3. Dengan kombinasi kuesioner dan wawancara. Ini adalah 
pendekatan yang ideal karena menggabungkan data 
kuantitatif dari kuesioner dengan data kualitatif dari 
wawancara.

4. Dengan menggunakan fokus grup. Focus group adalah sampel 
yang representatif dari karyawan atas sikap dan opini yang 
dicari pada isu-isu tentang organisasi dan pekerjaan mereka.

Patricia C. Smith (John R. Schermerhorn, 2007) 
menggunakan dua dari kuesioner kepuasan kerja yang lebih 
populer digunakan selama bertahun-tahun yaitu Minnesota 
Satisfaction Questionnaire (MSQ) dan Indeks Deskriptif Kerja 
(JDI). 

Lima aspek kepuasan kerja diukur dengan Indeks 
Deskriptif Kerja (JDI) antaralain (John R. Schermerhorn, 2007):

1. Pekerjaan itu sendiri = tanggung jawab, keterikatan, dan 
pertumbuhan

2. Kualitas pengawasan = bantuan teknis dan dukungan sosial

3. Hubungan dengan rekan kerja = keharmonisan sosial dan 
rasa hormat

4. Kesempatan Promosi = peluang untuk maju

5. Upah = kecukupan membayar dan persepsi ekuitas

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) oleh John R. 
Schermerhorn (2007) mengukur kepuasan dengan:

1. Kondisi kerja 
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2. Kesempatan untuk maju 

3. Kebebasan untuk menggunakan satu penilaian sendiri

4. Pujian untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan

5. Persepsi prestasi 

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) yang 
dikembangkan oleh (Weiss, Dawis, England, & Lofquist, 1967) 
yaitu:

1. Pemanfaatan (kemampuan)

2. Prestasi 

3. Aktivitas 

4. Kemajuan 

5. Wewenang 

6. Kebijakan dan praktek perusahaan 

7. Kompensasi 

8. Rekan kerja

9. Kreativitas 

10. Kebebasan 

11. Nilai moral

12. Pengakuan 

13. Tanggung jawab

14. Keamanan 

15. Pelayanan sosial
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16. Status sosial

17. Pengawasan - hubungan manusia

18. Pengawasan - teknis

19. Variasi

20. Kondisi kerja

Yang & Hwang (2014) mengukur kepuasan kerja dengan 
pertimbangan keadilan, yaitu:

1.  Kepuasan intrinsik

a. Pekerjaan saya sangat menantang

b. Keterampilan saya cocok dengan pekerjaan saya

c. Saya menyadari seluruh potensi saya dalam pekerjaan saya

2. Kepuasan ekstrinsik

a. Perusahaan saya menawarkan jalur promosi yang adil

b. Perusahaan saya memberikan keuntungan yang besar

c. Perusahaan saya secara aktif berupaya untuk meningkatkan 
kemampuan kerja saya

Kepuasan kerja mempengaruhi banyak perilaku individu. 
Lawan dari kepuasan adalah ketidakpuasan. Sebuah contoh 
yang penting untuk mengorganisir dan memahami konsekuensi 
tentang ketidakpuasan dalam bekerja adalah (EVLN) model 
yaitu: exit (Keluar) – voice (berpendapat) – loyalty (Loyalitas) 
- neglect (Mengabaikan) Withey and Cooper (McShane & Von 
Glinow, 2008)

1. Exit. merujuk pada meninggalkan organisasi, pindah ke 
unit kerja yang lain, atau setidaknya berusaha untuk keluar. 
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Pergantian karyawan adalah hasil dari ketidakpuasan kerja, 
khususnya bagi karyawan dengan kesempatan kerja yang 
lebih baik di tempat lain. 

2. Voice. mengacu pada setiap upaya untuk mengubah, bukan 
melarikan diri pada situasi yang tidak memuaskan. Pendapat 
bisa menjadi respon konstruktif, seperti merekomendasikan 
cara manajemen untuk memperbaiki situasi; atau bisa lebih 
konfrontatif, seperti mengajukan keluhan formal. Dalam 
ekstrem, beberapa karyawan mungkin terlibat dalam 
perilaku kontraproduktif untuk mendapatkan perhatian dan 
kekuatan perubahan dalam organisasi.

3. Loyality. Loyalitas telah dijelaskan dalam cara yang berbeda, 
namun yang paling banyak digunakan istilah "loyalis" adalah 
karyawan yang menanggapi ketidakpuasan dengan sabar 
menunggu.

4. Neglect. Merujuk pada mengurangi usaha kerja, kurang 
memperhatikan kualitas, dan meningkatkan absensi dan 
keterlambatan. Hal ini umumnya dianggap sebagai kegiatan 
pasif yang memiliki konsekuensi negatif bagi organisasi.

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus benar–
benar memperhatikan kepuasan kerja, yang dapat dikatagorikan 
sesuai dengan fokus karyawan atau perusahaan, yaitu :

1. Pertama, manusia berhak diberlakukan dengan adil dan 
hormat, pandangan ini menurut perspektif kemanusiaan. 
Kepuasan kerja merupakan perluasan refleksi perlakuan 
yang baik. Penting juga memperhatikan indikator emosional 
atau kesehatan psikologis.

2. Kedua, perspektif kemanfaatan, bahwa kepuasan kerja dapat 
menciptakan perilaku yang mempengaruhi fungsi–fungsi 
perusahaan. Perbedaan kepuasan kerja antara unit-unit 
organisasi dapat mendiagnosis potensi persoalan. Buhler 
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(2004) menekankan pendapatnya bahwa upaya organisasi 
berkelanjutan harus ditempatkan pada kepuasan kerja 
dan pengaruh ekonomis terhadap perusahaan. Perusahaan 
yang percaya bahwa karyawan dapat dengan mudah diganti 
dan tidak berinvestasi di bidang karyawan maka akan 
menghadapi bahaya. Biasanya berakibat tingginya tingkat 
turnover, diiringi dengan membengkaknya biaya pelatihan, 
gaji, akan memunculkan perilaku yang sama di kalangan 
karyawan, yaitu mudah berganti-ganti perusahaan dan 
dengan demikian kurang loyal.

Dalam kaitannya dengan Komitmen Organisasi, sejumlah 
penelitian menjadikan Satisfaction sebagai anteseden atau faktor 
yang mempengaruhi timbulnya komitmen organisasi.

The Influence of Employee’s Job Satisfaction Factors 
on Organizational Commitment (Eliyana, et al., 2012) Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa faktor kepuasan kerja secara 
bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
komitmen organisasi dan kompensasi merupakan variabel 
dominan yang mempengaruhi komitmen organisasi karyawan 
bidang produksi.

Job satisfaction and organizational commitment of hotel 
managers in Turkey (Gunlu, Aksarayli, & Percin, 2010) Temuan 
menunjukkan bahwa kepuasan kerja ekstrinsik, intrinsik, dan 
umum memiliki pengaruh yang signifikan pada komitmen 
normatif dan komitmen afektif. Dimensi kepuasan kerja tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan pada komitmen kontinyu. 
Karakteristik sampel, usia, tingkat pendapatan, dan pendidikan 
memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja 
ekstrinsik sedangkan tingkat pendapatan secara tidak langsung 
mempengaruhi komitmen afektif.

Learning, job satisfaction and commitment: an empirical 
study of organizations in China (Xiaohui Wang, 2007). Ada 
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keterkaitan positif antara tiga variabel dimana, budaya 
pembelajaran organisasi berfungsi sebagai prediktor dan 
kepuasan kerja berfungsi mediator terhadap komitmen 
organisasi.

Menurut Mathis dan Jackson dalam Jimmy dan Bayu 
(2001), menyatakan bahwa kepuasan kerja dan komitmen 
organisasional cenderung mempengaruhi satu sama lain. Apa 
yang dirasakan dari penemuan ini adalah orang-orang yang 
relatif puas dengan pekerjaannya akan lebih berkomitmen 
pada organisasi dan orang–orang yang berkomitmen terhadap 
organisasi lebih mungkin untuk mendapat kepuasan yang lebih 
besar. Komitmen organisasional menitikberatkan secara khusus 
pada kemajuan faktor komitmen yang menyarankan keputusan 
tersebut utnuk tetap atau meninggalkan organisasi. Seorang yang 
tidak puas akan pekerjaannya atau yang kurang berkomitmen 
pada organisasi akan terlihat menarik diri dari organisasi baik 
melalui ketidakhadiran atau turnover.

Organisational ethics and employee satisfaction and 
commitment (Koh & Elfred H.Y. Boo, 2004) menyimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seorang 
individu terhadap pekerjaannya (Robbins, 2003). Kepuasan 
kerja menunjukkan kesesuaian antara seseorang yang timbul 
dan imbalan yang disediakan pekerjaan. Harapan-harapan 
yang terpenuhi tersebut dapat mengarah pada adanya suatu 
komitmen individu dengan organisasinya. Seseorang yang 
memiliki komitmen tinggi akan memiliki identifikasi terhadap 
organisasi, terlibat sungguh-sungguh dalam kepegawaian dan 
ada loyalitas serta afeksi positif terhadap organisasi. Selain itu 
tampil tingkah laku berusaha ke arah tujuan organisasi dan 
keinginan untuk tetap bergabung dengan organisasi dalam 
jangka waktu lama.
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Customer satisfaction, loyalty and commitment in service 
organizations (Dimitriades, 2006) menyatakan bahwa Komitmen 
pelanggan berhubungan positif dengan loyalitas dan kepuasan.

Adanya hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen 
organisaional ini relevan dengan pendapat Poznanski dan 
Dennis Bline (1997) yang dikutip oleh Umi Narimawati (2007) 
menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 
antara kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Hal ini 
didukung oleh Mathis (2004) yang dikutip oleh Umi Narimawati 
(2007) bahwa meskipun kepuasan kerja itu sendiri menarik 
dan penting, hal paling mendasar adalah hubungan kepuasan 
kerja dengan komitmen organisasional. Pendapat ini konsisten 
dengan hasil adanya kepuasan kerja memiliki hubungan positif 
dan signifikan dengan komitmen organisasional karyawan. 
Dalam Umi Narimawati (2007) bahwa kepuasan kerja 
memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap komitmen 
organisasional.

The relationship of facets of salesperson job satisfaction 
with affective organizational Commitment (Boles, Madupalli, 
Rutherford, & Wood, 2007) Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa berbagai aspek kepuasan kerja berhubungan kuat dengan 
komitmen organisasi.

Participation in decision making: a case study of job 
satisfaction and commitment (part three) (Steven, et al., 2013). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan karyawan 
terhadap manajemen perusahaan merupakan faktor penentu 
yang sangat penting dari kesediaan mereka untuk berpartisipasi 
dalam pengambilan keputusan. Partisipasi karyawan yang 
kurang dalam pengambilan keputusan pada gilirannya 
menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan kerja karyawan 
dan komitmen karyawan. Kurangnya komitmen karyawan dan 
keterlibatan mempengaruhi niat karyawan untuk berhenti.



156

KOMITMEN ORGANISASI :
Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi

Teachers: emotional intelligence, job satisfaction, and 
organizational commitment (Naderi Anari, 2012). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 
signifikan antara kecerdasan emosional dan kepuasan kerja, 
antara kecerdasan emosional dan komitmen organisasi, dan 
antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi.

Job satisfaction and career commitment of librarians in 
federal university libraries in Nigeria (Adio & Popoola, 2010) 
Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
komitmen karir.

Gambar 9.1
Effect Job Satisfaction to Organizational Commitment

Sumber : A. Cooper-Hakim and C. Viswesvaran, (2005), R.S. 
Dalal (2005), D.A. Harrison, D.A. Newman, and P.L. Roth (2006), 

T.A. Judge, C.J. Thoreson, J.E. Bono, and G.K. Patton (2001), 
J.A. LePine, A. Erez, and D.E. Johnson (2002) and J.P. Meyer, 

D.J. Stanley, L. Herscovitch, and L. Topolnytsky (2002) dalam 
(Colquitt, et al., 2014)

 



157

KOMITMEN ORGANISASI :
Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi

BAB XI
ORGANIZATIONAL CULTURE

SEBAGAI ANTESEDEN KOMITMEN
ORGANISASI

 

“Many of the things we do each day, we do by habit. Succes 
in life takes effort but it is not difficult and complicated. It is 

just a matter of knowing what you want, determining how to 
get it, and making habit of doing those things that you need 

to do” (Ralph Marstone)

Budaya organisasi ibarat aturan main yang harus diikuti oleh 
setiap anggota organisasi agar terjadi persamaan langkah dalam 
bekerja. Budaya merupakan hasil interaksi dan hasil suatu dialog 
dari berbagai komponen organisasi yang saling terkait satu sama 
lain, yang akhimya memunculkan suatu nilai-nilai yang menjadi 
makna bersama antar elemen-elemen organisasi. Empat konsep 
corporate culture. Pertama; norma, aturan, nilai-nilai, etos kerja, 
kedua; seremoni ritual, symbol, arsitektur. Ketiga; protokol, 
prosedur, birokrasi, tata tertib dan terakhir; pendiri, pahlawan, 
pemimpin, manajer.

Budaya Organisasi berfungsi sebagai perekat, pemersatu, 
identitas, citra, motivator bagi seluruh karyawan dan orang-
orang yang ada di dalamnya. Selanjutnya, sistem nilai tersebut 
diwariskan kepada generasi berikutnya" dan dapat dijadikan 
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acuan perilaku manusia dalam organisasi yang berorientasi 
pada pencapaian tujuan atau hasil kinerja yang ditetapkan.

Banyak konsep dan pendekatan yang digunakan untuk 
menjelaskan dan memberikan pengertian mengenai budaya. 
Budaya organisasional adalah persamaan persepsi yang 
dipegang oleh anggota organisasi dalam memberi arti (shared 
meaning) dari suatu nilai yang ada. Budaya organisasional ini 
akan membentuk norma-norma dan menjadi pedoman perilaku 
yang menentukan sikap perilaku anggotanya dan dapat diterima 
oleh anggota lainnya karena norma-norma itu baik dan benar 
mulai dari top manajemen sampai pada karyawan operasional 
(Robbins, 2003)

Schein (2010) menyatakan bahwa “Budaya Organisasi 
sebagai suatu pola dari asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, 
diciptakan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu 
dengan maksud agar organisasi belajar mengatasi atau 
menanggulangi masalah-masalahnya yang timbul akibat adaptasi 
eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan 
cukup baik sehingga perlu diajarkan kepada anggota-anggota 
baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan 
dan merasakan berkenaan dengan masalah-masalah tersebut. 
Budaya meliputi asumsi, adaptasi, persepsi dan pelajaran. 
Suatu budaya meliputi tiga lapisan. Lapisan pertama meliputi 
benda-benda dan ciptaan yang kelihatan, tetapi sering tidak 
bisa menginterpretasikan. Lapisan kedua adalah nilai-nilai atau 
berbagai hal yang penting bagi orang. Lapisan ketiga adalah 
asumsi dasar yang menceritakan pada individu bagaimana cara 
memandu perilaku mereka.

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sebuah pola yang 
mengacu ke sistem makna bersama, nilai-nilai dan kepercayaan 
yang digunakan bersama dalam suatu organisasi dan digunakan 
sebagai panduan para anggota dalam berperilaku. Item-item 
dalam skala ini disusun berdasarkan komponen-komponen 
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budaya organisasi yang dikemukakan oleh Denison (2000) yang 
terdiri dari empat komponen, yaitu: Involvement, Consistency, 
Adaptability dan Mission.

Miller (1987), menyatakan bahwa budaya perusahaan 
adalah nilai-nilai dan semangat yang mendasari cara mengelola 
dan mengorganisasikan perusahaan. Juga ditegaskan bahwa 
budaya perusahaan yang kuat akan mempunyai sifat kompetitif. 
Sejumlah studi menunjukkan bahwa kebudayaan yang kuat 
akan menuntun perilaku dan memberi makna pada kegiatan 
organisasi. Hal ini merupakan dukungan yang sangat berarti 
dalam mencapai kesuksesan organisasi.

Marcoulides dan Heck (1993) mengemukakan bahwa 
budaya organisasi sebagai suatu konsep dapat menjadi suatu 
sarana untuk mengukur kesesuaian dari tujuan organisasi, 
strategi dan organisasi tugas, serta dampak yang dihasilkan.

Budaya Menurut Moorhead dan Griffin (2013 : 31) adalah 
serangkaian nilai bersama, yang sering kali diabaikan, yang 
membantu orang-orang dalam suatu kelompok organisasi, atau 
masyarakat untuk memahami tindakan-tindakan manakah yang 
dianggap dapat diterima dan manakah yang dianggap tidak 
dapat diterima.

Greenberg dan Baron (2003), memandang bahwa budaya 
organisasi merupakan sebuah kerangka pemikiran terhadap 
sikap, nilai, norma berperilaku, dan memberikan harapan kepada 
anggota organisasi. Luthans (2006) menambahkan, “a pattern of 
basic assumption invented, discovered, or depeloved by a griven 
group as it learm to cope with as problems of external adaption 
and internal integration that has worked well enough to be 
considered valuable and, therefore , to be taught to new members 
as the correct way to percerceive, think, and feed in relation to 
those problems”. Dari defenisi ini terlihat budaya organisasi 
sesungguhnya tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan 
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oleh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi, 
dan diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankandan 
diturunkan kepada anggota baru. Nilai-nilai tersebut digunakan 
sebagai pedoman bagi setiap anggota selama mereka berada 
dalam lingkungan organisasi tersebut dan dianggap sebagai ciri 
khas yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi 
lainnya.

Menurut Gordon dan Ditomaso (1992) definisi budaya 
organisasi adalah: An organizational culture is the shared 
attitude and perception in an organization that a base on 
a set of fundamental norms and values and help members 
understand the organization. Budaya Organisasi adalah semua 
sikap dan persepsi yang timbul sebagai akibat adanya interaksi 
seseorang dengan pekerjaannya, dengan orang lain dan dengan 
lingkungannya, sikap dan persepsi yang timbul dalam organisasi 
bersumber dari seperangkat nilai dan norma-norma yang 
membantu anggota organisasi memahami semua hal yang terkait 
dengan orang tempat bekerjannya.

Kropp (2005) budaya organisasi mengacu pada maksud 
barsama tentang kepercayaan dan pemahaman berpegang 
kepada organisasi atau kelompok tertentu tentang permasalahan, 
praktek ,dan tujuan. Budaya umumnya mencakup enam istilah 
(1) perilaku organisasi, (2) ideologi dan filosofi organisasi, 
(3) norma-norma kelompok /organisasi, (4) nilai-nilai yang 
diperlihatkan organisasi, (5) kebijakan ,prosedur, dan, (6) 
aturansosial.

Hofstede (1994) mengemukakan bahwa budaya 
merupakan serangkaian asumsi, keyakinan dan nilai-nilai dan 
persepsi dari para anggota organisasi yang mempengaruhi dan 
membentuk sikap dan perilaku kelompok yang bersangkutan. 

Menurut Tosi, Rizzo, Carroll dalam Munandar (2001) 
Budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan 
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dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam 
organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Kreitner 
& Kinicki (2008) mengatakan , bahwa budaya organisasi adalah 
kerangka gabungan yang diambil dari asumsi implisit , bahwa 
suatu group berpengaruh dan memutuskan apa yang mereka 
terima untuk dapat memikirkannya dan bereaksi terhadap 
lingkungannya yang berbeda.

Pendapat Martin (2003) yang mendefinisikan budaya 
organisasi sebagai berikut: Organization culture occasionally, 
cooled organization climate, is the set assumptions, bieliefs, 
values and norms that is shared among its members. It is provider 
the human environment in wich employyes perform their job. 
Budaya Organisasi sering juga disebut iklim organisasi, adalah 
sejumlah asumsi , kepercayaan, nilai-nilai dan norma yang 
dimiliki oleh anggota organisasi. Budaya Organisasi berada di 
lingkungan kerja para anggota organisasi dan dapat membentuk 
atau mempengaruhi perilaku mereka dalam bekerja.

Menurut Cushway dan Lodge (2000), budaya organisasi 
merupakan sistim nilai organisasi dan akan mempengaruhi 
cara kerja dilakukan dan car para karyawan berperilaku. 
(Olu Ojo, 2010) menyatakan bahwa budaya perusahaan 
membantu memahami kegiatan organisasi dan karyawan dapat 
berkomunikasi dengan lebih efektif dan efisien, meningkatkan 
kerjasama dengan karyawan yang lain karena mereka saling 
mengajarkan mental perusahaan secara langsung.

Menurut Robbins (2003) mendefinisikan budaya organisasi 
(organization culture) sebagai suatu system makna bersama 
yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi 
tersebut dengan organisasi lain. Robbins (2003) menyatakan 
bahwa sebuah sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh 
warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi 
lain. Lebih lanjut dijelaskan oleh Robbins bahwa ada 7 (tujuh) 
karakteristik Budaya Organisasi sebagai berikut : 
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1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko, dimana 
karakteristik ini berkaitan dengan sejauh mana para 
karyawan/anggota organisasi didorong untuk inovatif dan 
mengambil resiko;

2. Perhatian terhadap detail, dimana karakteristik ini berkaitan 
dengan sejauh mana para karyawan/anggota organisasi 
diharapkan memperlihatkan kecermatan, analisis dan 
perhatian terhadap detail;

3. Berorientasi pada hasil, dimana karakteristik ini berkaitan 
dengan sejauh mana manajemen memusatkan perhatian 
pada hasil bukan pada teknik dan proses yang digunakan 
untuk mencapai hasil tersebut;

4. Berorientasi kepada manusia, dimana karakteristik ini 
berkaitan dengan sejauh mana keputusan manajemen 
memperhitungkan efek hasil-hasil kepada orang-orang di 
dalam organisasi;

5. Berorientasi pada tim, dimana karakteristik ini berkaitan 
dengan sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar 
tim-tim atau kelompok, bukan pada individu;

6. Agresivitas, dimana karakteristik ini berkaitan dengan 
sejauh mana individu-individu dalam organisasi memiliki 
keagresifan dan sikap kompetitif;

7. Kemantapan, dimana karakteristik ini berkaitan dengan 
sejauh mana kegiatan organisasi yang melibatkan individu 
didalamnya mempertahankan status quo dibandingkan 
dengan pertumbuhan;

Kottler and James L. Heskett (1998) menyatakan ada tiga 
macam budaya perusahaan yang mampu meningkatkan kinerja 
yaitu: budaya yang kuat, budaya strategis yang cocok dan budaya 
adaptif.



163

KOMITMEN ORGANISASI :
Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi

1. Budaya kuat yaitu nilai-nilai, norma-norma dan asumsi-
asumsi yang terinternalisasi dipegang teguh dan dapat 
melahirkan keseragaman sasaran (goal alignment), dan 
mengendalikan perilaku anggota, serta produktivitas.

2. Budaya strategis adalah pentingnya kandungan budaya yang 
cocok dan serasi dengan kondisi objektif suatu perusahaan 
berada.

Budaya adaptif sebagai budaya yang dapat membantu 
perusahaan mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan 
lingkungan yang diasosiasikan dengan kinerja tinggi dalam 
periode waktu yang panjang

Cameron and Quinn (2000). Budaya organisasi adalah 
atribut-atribut organisasi yang terkonstruksi secara sosial dan 
sebagai perekat sosial yang mengikat secara bersama dalam 
suatu organisasi, yang mengacu pada asumsi dasar, nilai-nilai 
yang diterima, harapan-harapan, dan batasan-batasan yang 
mencirikan organisasi dan anggota.angota dari yang lain dan 
mempengruhi bagaimana cara anggota organisasi berfikir, 
merasa, dan bertindak.

McKenna dan Beech (2000) budaya organisasi atau 
budaya organisasi merupakan seperangkat nilai yang diterima 
selalu benar, yang membantu seseorang dalam organisasi untuk 
memahami tindakan-tindakan mana yang dapat diterima dan 
tindakan mana yang tidak dapat diterima.

Budaya organisasi merupakan suatu alat dalam 
menafsirkan kehidupan dan perilaku dari organisasi. Budaya 
Organisasi menurut Hofstede (1994) dibentuk oleh indikator, 
yaitu:

1) Kemampuan 

2) Jarak dari Manajemen 
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3) Ekstrovert. 

4) Keteraturan pegawai 

5) Kepercayaan pegawai

McKenna dan Beech (2000) menyatakan budaya organisasi 
memiliki indikator sebagai berikut :

1) Hubungan antar manusia dengan manusia 

Hubungan antar manusia dengan manusia yaitu keyakinan 
masing-masing para anggota organisasi bahwa mereka 
diterima secara benar dengan cara yang tepat dalam 
sebuah organisasi.

2) Kerjasama 

Kerjasama adalah kemampuan seseorang tenaga 
kerja untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam 
menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah 
ditetapkan sebagai mencapai daya guna yang sebesar- 
besarnya.

3) Penampilan karyawan 

Penampilan karyawan adalah kesan yang dibuat oleh 
seseorang terhadap orang lainnya, misalnya keserasian 
pakaian dan penampilannya.

Indikator budaya organisasi menurut Victor Tan (2002) 
adalah sebagai berikut :

1. Individual initiative (inisiatif perseorangan) Yaitu tingkat 
tanggung jawab, kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki 
individu.

2. Risk tolerance (toleransi terhadap risiko) Yaitu suatu 
tngkatan di mana pekerja didorong mengambil risiko, 
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menjadi agresif dan inovatif

3. Control (pengawasan) Yaitu jumlah aturan dan pengawasan 
langsung yang dipergunakan untuk melihat dan mengawasi 
para perilaku kerja.

4. Management support (dukungan manajemen) Yaitu tingkat 
di mana manajer mengusahakan komunikasi yang jelas, 
bantuan dan dukungan pada bawahannya.

5. Communication pattern (pola komunikasi) Yaitu suatu 
tingkatan di mana komunikasi organisasi dibatasi pada 
kewenangan hierarki formal

Robbins dan Judge (2015). Karakteristik Inti dari Budaya 
organisasi : 

1. Inovasi dan pengambilan resiko. Tingkat para pekerja 
didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko, 

2. Memperhatikan detail. Tingkat para pekerja diharapkan 
untuk menunjukkan presisi, analisis dan memperhatikan 
detail, 

3. Orientasi pada hasil. Tingkat manajemen menitik beratkan 
pada perolehan atau hasil dan bukan pada teknik dan proses 
yang digunakan untuk mencapainya, 

4. Orientasi pada orang. Tingkat pengambilan keputusan oleh 
manajemen dengan mempertimbangkan efek dari hasil 
terhadap orang-orang di dalam organisasi, 

5. Orientasi pada tim. Tingkat aktivitas kerja diorganisir dalam 
tim daripada individu, 

6. Keagresifan. Tingkat orang-orang akan menjadi agresif dan 
kompetitif dan bukannya santai, 

7. Stabilitas. Tingkat aktivitas organisasional menekankan 
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pada mempertahankan status quo yang kontras dengan 
pertumbuhan.

Enam dimensi menurut Cameron and Quinn (1999) yaitu:

1) Karakteristik dominan 

2) Kepemimpinan organisasi, 

3) Pengelolaan karyawan 

4) Perekat organisasi, 

5) Penekanan aspek strategis 

6) Kriteria kesuksesan

Dalam kaitannya dengan komitmen organisasi, 
organizational culture (budaya organisasi) menjadi anteseden 
komitmen organisasi. 

Trisnaningsih (2007) dan Koesmono (2011) menyatakan 
bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan 
dan positif terhadap komitmen, berarti peningkatan budaya 
organisasi dapat meningkatkan komitmen karyawan. Penerapan 
budaya organisasi seperti komunikasi yang baik dan efektif 
dapat menciptakan suasana kondusif dalam bekerja, sikap 
konsisten dalam menerapkan perilaku dan nilai budaya 
perusahaan, pemahaman mendalam tentang keinginan dan 
kebutuhan pelanggan, dan rasa bagian dalam tim perusahaan, 
tentunya dapat meningkatkan komitmen dalam diri karyawan 
ditunjukkan dengan sikap ingin mewujudkan visi dan misi 
perusahaan, bekerja maksimal untuk kemajuan perusahaan, 
serta tumbuhnya rasa loyal terhadap perusahaan.

Schatz (1995) mengatakan bahwa komitmen merupakan 
hal yang paling mendasar bagi setiap orang dalam menggeluti 
profesinya. Keberhasilan seseorang dalam suatu tugas yang 



167

KOMITMEN ORGANISASI :
Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi

diberikan kepadanya ditentukan oleh bagaimana komitmen 
mereka pada tugas dan tingkat pendidikan atau pengetahuannya. 
Tanpa adanya suatu komitmen, tugas-tugas yang diberikan 
kepadanya sukar untuk dilaksanakan dengan baik. Komitmen 
yang tinggi terhadap tugas, menjadi motivasi untuk melakukan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan keikhlasan. Keikhlasan 
yang muncul dalam pribadi seseorang tentunya terjadi 
manakala sekolah benar-benar menumbuh kembangkan dan 
menganut nilai-nilai keikhlasan dalam bekerja sebagai budaya 
organisasinya sehingga berdampak secara langsung terhadap 
sikap. Seorang karyawan yang memiliki komitmen dalam 
melaksanakan tugasnya dituntut memiliki loyalitas yang tinggi, 
baik kepada pimpinan maupun kepada organisasinya. Glasser 
dalam Hoy dan Miskel (2001) mengatakan bahwa orang yang 
memiliki komitmen yang tinggi, biasanya menunjukkan loyalitas 
dan kemampuan profesionalnya. Seorang bawahan yang 
mempunyai loyalitas yang tinggi kepada atasan atau lembaga, 
biasanya menunjukkan sikap yang patuh, hormat, setia serta 
disiplin. Kesetiaan bukanlah ditujukan dengan sanggup bertahan 
dalam suatu lembaga dan sanggup tidak pindah ke lembaga 
lain. Hal ini dijelaskan oleh Schatz (1995) yang mengatakan 
bahwa apabila ada orang yang pindah dari suatu organisasi ke 
organisasi lain belum tentu karena mereka memiliki loyalitas 
yang rendah atau karena mereka tidak memiliki komitmen yang 
dapat diandalkan. Tapi, bisa saja disebabkan karena hal lain yang 
bisa mempengaruhi perpindahan mereka ke organisasi lain.

Sambasivan dan Johari (2003) melakukan penelitian 
dengan judul “The Influence of Corporate Culture and 
Organizational Commitment on Performance”. Dengan menguji 
pengaruh antara budaya organisasi terhadap komitmen 
organisasional dan kinerja pegawai pada 202 manager organisasi 
public di Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya 
organisasi yang berkembang baik dan teratur dalam organisasi 
akan berpengaruh meningkatkan komitmen organisasional dan 
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kinerja pegawai.

Jandeska dan Kraimer (2005) melakukan kajian tentang 
pengaruh antara budaya organisasi terhadap komitmen 
organisasional dan kepuasan karier dalam meningkatkan 
organizational citizenship behaviour pada pekerja wanita di 
Amerika Serikat, dimana hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan positif 
terhadap komitmen organisasional.

Zain, et. al. (2009) melakukan penelitian tentang “The 
Influence of Corporate Culture on Organisational Commitment: 
A Study on a Malaysian Listed Company”. Dalam kajian ini 
dimensi budaya organisasi menggunakan variabel training, 
rewards and recognition, teamwork dan communication. Hasil 
kajian ini menunjukan bahwa hanya dimensi budaya organisasi 
dalam bentuk communication yang mempengaruhi komitmen 
organisasi, sedangkan training, rewards and recognition, 
teamwork belum memberikan pengaruh terhadap komitmen 
organisasi.

Robbins dan Judge (2015) yang mengemukakan budaya 
organisasi menuntut agar para anggotanya merasa bangga 
mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi. Hal itu hanya 
akan timbul apabila semua anggota organisasi merasa memiliki 
organisasi tersebut. Selanjutnya ditambahkan budaya organisasi 
sebagai konsekuensi logis dari rasa memiliki organisasi, para 
anggota organisasi akan bersedia membuat komitmen termasuk 
memberikan pengorbanan sedemikian rupa, sehingga mereka 
akan ikhlas bekerja demi keberhasilan organisasi. Budaya 
organisasi akan menumbuhkan identitas dalam diri setiap 
anggotanya dan keterikatan terhadap organisasi, karena 
kesamaan nilai yang tertanam akan memudahkan setiap anggota 
organisasi untuk memahami dan menghayati setiap peristiwa 
maupun kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Pemahaman 
mengenai budaya organisasi selain untuk memudahkan 
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pemecahan masalah internal seperti imbalan, kinerja atau 
pengembangan karir, juga akan membantu organisasi menghadapi 
masalah-masalah yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap 
lingkungan eksternalnya sehingga diharapkan organisasi dapat 
terus bertahan dalam segala kondisi, sehingga budaya organisasi 
perlu dipelihara. 

Kreitner dan Kinicki (2008) mengemukakan perlunya 
nilai-nilai pendukung (espaused values), yaitu nilai-nilai yang 
dinyatakan secara eksplisit oleh organisasi, dan nilai–nilai 
yang diperankan (enacted values), yaitu nilai dan norma yang 
sebenarnya ditunjukkan ke dalam perilaku karyawan. Kedua 
nilai tersebut akan merupakan indikator integritas seorang 
karyawan menjalankan komitmennya.
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BAB XII
PERFORMANCE SEBAGAI

KONSEKUENSI KOMITMEN
ORGANISASI

 

“There is a difference between interest and committment. 
When you’re interested in doing something, you do it only 

when circumstances permit. When you’re committed to 
something, you accept no excuses, only results.” (Art Turock, 

quoted in Reader’s Digest) 

Pijakan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah kinerja. 
Jika tidak ada kinerja maka seluruh bagian organisasi, maka 
tujuan tidak dapat tercapai. Suatu organisasi atau perusahaan 
jika ingin maju atau berkembang maka dituntut untuk memiliki 
pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah 
pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran 
yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memperoleh pegawai 
yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja.

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh seseorang 
atau kelompok dalam sebuah organisasi. Mathis and Jackson 
(Mardiana, Eliyana,, et al., 2012) menyatakan bahwa kinerja 
adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. 
Lebih lanjut, Mangkunegara (Mardiana, Eliyana,, et al., 2012) 
kinerja adalah hasil dari kualitas dan kuantitas kerja yang dicapai 
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oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas mereka 
yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Deskripsi ini mengungkapkan bahwa pekerjaan dilakukan oleh 
seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dapat dievaluasi 
dengan tingkat kinerja yang diberikan, misalnya kinerja 
karyawan dapat ditentukan dari pencapaian target spesifik 
selama periode dalam organisasi.

Motowidlo dan Van Scotter (Yiing & Ahmed, 2009) 
mengusulkan dua dimensi kinerja karyawan. Kinerja tugas 
(atau prestasi kerja teknis) adalah perilaku yang terkait dengan 
mempertahankan serta melayani teknis inti dalam organisasi. 
Kinerja kontekstual (atau prestasi kerja antarpribadi) adalah 
fungsi dari pengetahuan tentang kemampuan interpersonal 
seseorang yang mendukung lingkungan sosial yang lebih 
luas di mana teknis inti harus berfungsi. Foster dan Seeker 
(2001) menyatakan bahwa, “Kinerja adalah hasil yang dicapai 
seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang 
bersangkutan”. 

Kinerja karyawan merupakan hasil individu berdasarkan 
ukuran dan standar perilaku yang berhubungan pekerjaan 
(As’ad (Mardiana, Hamid, Eliyana, Bahri, & Sudarisman, 2012)). 
Kinerja karyawan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku yang 
menyebabkan hasil, terutama perilaku yang dapat mengubah 
lingkungan dengan cara tertentu (Mardiana, Hamid,, et al., 2012). 
Kinerja karyawan adalah catatan dari hasil yang dihasilkan 
dalam fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode 
waktu tertentu yang terkait dengan tujuan organisasi (Bayley 
(Mardiana, Hamid,, et al., 2012)). kinerja karyawan adalah hasil 
yang dihasilkan oleh unit fungsional tertentu atau aktivitas 
individu selama periode waktu tertentu bukan berdasar pada 
karakteristik pribadi karyawan yang melakukan pekerjaan.

Robbins (Bahri, Hamzah, & Mardiana, 2012) 
mengemukakan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan tugas 
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ditentukan oleh kinerja karyawan. Dengan kata lain, kinerja 
adalah faktor penentu bagi kesuksesan. Dalam kaitannya dengan 
keberhasilan organisasi, manajer harus memusatkan perhatian 
mereka pada organisasi dalam rangka untuk mendapatkan hasil 
yang optimal.

Bernardin, et al. (Sukirno & Siengthai, 2011) mendefinisikan 
kinerja kerja sebagai hasil kerja karena mereka menyediakan 
hubungan terkuat untuk tujuan strategis organisasi, kepuasan 
pelanggan, dan kontribusi ekonomi. Campbell, et al. (Sukirno 
& Siengthai, 2011) memberikan konsep kinerja kerja sebagai 
perilaku dan bukan tindakan langsung yang diamati dari seorang 
individu. Hal ini dapat berupa produksi mental seperti jawaban 
atau keputusan.

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh dua faktor umum: 
faktor lingkungan kerja (situasi) dan faktor individu. faktor 
lingkungan kerja (situasi) mencakup lingkungan sosial, situasi 
tekanan, budaya organisasi, keterlibatan pekerjaan, kompetisi, 
dan komunikasi interpersonal. Sementara itu, faktor individu 
meliputi keterampilan, motivasi, pengetahuan, tingkat 
pendidikan, persepsi, tujuan, budaya pembelajaran organisasi, 
kemampuan diri, dan pengalaman kerja (Cascio (Mardiana, 
Hamid,, et al., 2012)).

Menurut Hofmann, David, A., & Jones, Lisa, M (Mardiana, 
Hamid,, et al., 2012), faktor kinerja karyawan yang digunakan 
untuk penilaian kinerja karyawan, yaitu: a) keterampilan kerja, 
atau kemampuan dan keahlian dari karyawan yang mendukung 
pelaksanaan tugas, yang meliputi kemampuan, pengetahuan, 
keterampilan interpersonal dan kecakapan teknis. b) Disiplin, 
yaitu kemampuan karyawan untuk mematuhi peraturan dan 
kebijakan berperilaku dalam organisasi yang meliputi ketepatan 
waktu kerja, penyelesaian tugas, kehadiran, istirahat, dan pulang 
kerja c). Tanggung jawab, sebagai kemampuan seseorang untuk 
melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, 
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misalnya waktu yang digunakan untuk bekerja dan kualitas 
pekerjaan. d). Kerjasama, yaitu Ability (kemampuan) untuk 
membangun interaksi yang baik dengan rekan-rekan dan saling 
membantu dalam melaksanakan tugas. e). Kreativitas, yang 
mengacu pada Ability (kemampuan) karyawan untuk bersikap 
dan mencoba hal-hal baru dengan mengawasi risiko yang 
menjadi penyebabnya. 

Kinerja hanya dapat diukur dan dikelola dengan baik, 
apabila dirumuskan dengan baik. Untuk merumuskan pengertian 
kinerja tergantung pada indikator yang sangat bervariasi, 
sehingga pengukurannya sangat tergantung pada faktor-faktor 
yang membentuknya.

Pengukuran Kinerja atau penilaian kinerja menurut 
(Griffin & Moorhead, 2014) adalah proses dimana seseorang (1) 
mengevaluasi perilaku kerja karyawan dengan pengukuran dan 
perbandingan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 
(2) mendokumentasikan hasilnya, dan (3) mengkomunikasikan 
hasilnya kepada karyawan.

Dessler (1997), mengatakan bahwa Penilaian Kinerja 
biasa di definisikan sebagai prosedur apa saja yang meliputi : 
Penetapan standart kinerja, Penilaian kinerja aktual karyawan 
dalam hubungan dengan standart-standart, dan Memberi 
umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang 
tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kineja atau terus 
berkinerja lebih tinggi lagi. Kriteria penilaian kinerja dapat 
dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional 
(functional utility), keabsahan (validity), empiris (empirical 
base), sensitivitas (sensitivity), pengembangan sistematis 
(systematic development), dan kelayakan hukum (legal 
appropriateness).

Gomes (2001) penilaian merupakan suatu cara mengukur 
kontribusi-kontribusi dari individu-individu anggota organisasi 
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kepada organisasinya.” Jadi, penilaian kinerja ini diperlukan 
untuk menentukan tingkat kontribusi individu terhadap 
organisasi. Penilaian kinerja memberikan mekanisme penting 
bagi manajemen untuk digunakan dalam kinerja sebelumnya 
dan untuk memotivasi perbaikan kinerja perbaikan kinerja 
individu pada waktu yang akan dating. Penilaian kinerja ini pada 
umumnya mencakup semua aspek dari pelaksanaan pekerjaan.

Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan 
oleh perusahaan untuk menilai kinerja pegawainya, dengan 
tujuan secara umum adalah untuk memberikan umpan balik 
(feedback) kepada pegawainya, dalam upaya memperbaiki 
kinerjanya dan meningkatakan produktivitas perusahaan, 
khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap 
pegawai seperti untuk pengembangan pegawai, promosi, dan 
penyesuaian kompensasi.

Untuk menilai prestasi kerja atau kinerja, ada beberapa 
pendekatan yang bisa digunakan (As’ad, 2003) yaitu :

1. Subjectitive Procedure 

Prosedur ini meliputi penilaian ataupun pertimbangan-
pertimbangan terhadap kecakapan kerja yang dilakukan 
oleh superior (atasan), sub ordinates (bawahannya), peers 
(kelompok kerja), rekan-rekan sekerja, outside observer 
(para observer dari luar) dan self (diri sendiri). Prosedur 
ini sangat bergantung pada opini manusia, maka prosedur 
memiliki kesalahan-kesalahan disebabkan oleh manusia 
(human error), yaitu : 

a. Tipe Liniency, terjadi kalau peninilai cenderung memberikan 
nilai yang tinggi kepada bawahannya.

b. Tipe Strictness, terjadi kalau penilai cenderung memberikan 
nilai yang rendah kepada bawahannya. 
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c. Tipe Central Tendency, terjadi apabila orang yang dinilai 
enggan memberikan nilai yang tinggi kepada bawahannya. 

d. Halo Effect Error, kesalahan kesan umum dari si penilai 
karena pengaruh pengalamannya sebelumnya. 

e. Personal Bias, adalah bentuk kesalahan karena adanya 
prasangka-prasangka baik kearah positif maupun kearah 
negatif. 

2. Direct Measures 

Metode ini tidak seperti metode terdahulu dimana 
evaluator diminta pertimbangannya terhadap perilaku kerja 
pegawai bawahannya. 

Ada dua (2) tipe evaluasi ini, yaitu : 

a. Berhubungan dengan produksi, yaitu menyangkut unit-
unit yang diproduksi dan kualitas produk. 

b. Berhubungan dengan personal information (informasi 
individu), yaitu meliputi absensi, ketepatan datang, 
keluhan-keluhan daripegawai, waktu yang dipergunakan 
untuk mempelajari pekerjaan dan sebagainya. 

3. Profiency Testing 

Merupakan pendekatan lain dalam mengevaluasi kecakapan 
pegawai. Dalam hal ini pegawai yang di uji diminta untuk 
memerankan pekerjaan seperti keadaan yang sesungguhnya. 

Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran 
dalam kinerja. Mathis dan Jackson (2004) kinerja pegawai dapat 
dilihat dari seberapa banyak kontribusi kepada organisasi antara 
lain termasuk : 

1) Kuantitas Kerja 
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Standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara 
besarnya volume kerja yang seharusnya (standar kerja 
norma) dengan kemampuan sebenarnya. 

2) Kualitas Kerja 

Standar ini menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan 
dibandingkan volume kerja.

3) Pemanfaatan Waktu 

Yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan 
kebijaksanaan perusahaan. 

4) Tingkat Kehadiran 

Asumsi yang digunakan dalam standar ini adalah jika 
kehadiran pegawai di bawah standar kerja yang ditetapkan 
maka pegawai tersebut tidak akan mampu memberikan 
kontribusi yang optimal bagi perusahaan.

5) Kerjasama 

Keterlibatan seluruh pegawai dalam mencapai target yang 
ditetapkan akan mempengaruhi keberhasilan bagian yang 
diawasi. Kerjasama antara pegawai dapat ditingkatkan 
apabila pimpinan mampu memotivasi pegawai dengan 
baik.

Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur 
kinerja dikemukakan oleh Mondy, Noe dan Pemeaux (1993) 
berikut ini : a) Quantity of work : consider the volume of work 
achieved is productivity at an acceptable level. Kuantitas 
pekerjaan: mempertimbangkan volume pekerjaan, produktivitas 
pada suatu level organisasi, b) Quality of work : consider 
accurancy, precision, reatness and completeness in handling 
assigned duties. Mutu pekerjaan : mempertimbangkan ketelitian, 
presisi, kerapihan dan kelengkapan di dalam menangani tugas-
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tugas, c) Depandability : consider degree to which employee 
can be relied on to meet work commitments. Kemandirian : 
mempertimbangkan derajat kemampuan karyawan yang mana 
dapat dipercayakan untuk menemukan komitmen karyawan 
terhadap pekerjaannya, d) Initiative : consider self-reliance, 
resourcefulness, and willingness to accept responsibility. 
Inisiatif : mempertimangkan kemandirian, fleksibilitas berfikir, 
dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab. e) Adaptability 
: consider ability to respond to changing requerements and 
conditions. Kemampuan beradaptasi mempertimbangkan 
kemampuan untuk bereaksi terhadap mengubah kebutuhan 
dan kondisi-kondisi, f) Cooperation : consider ability to work 
for and with other. Are assigments, including overtime, willingly 
accepted. Kerjasama : mempertimbangkan kemampuan untuk 
bekerja sama dengan orang yang lain. Apakah assigments, 
mencangkup lembur sepenuh hati.

Menurut Sedarmayanti (2007), instrumen pengukuran 
kinerja merupakan alat yang dipakai dalam mengukur kinerja 
individu seorang pegawai yang meliputi, yaitu : 

1. Prestasi Kerja, hasil kerja pegawai dalam menjalankan 
tugas, baik secara kualitas maupun kuantitas kerja. 

2. Keahlian, tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh 
pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan 
kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerjasama, 
komunikasi, insentif, dan lain-lain.

3. Perilaku, sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat 
pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-
tugasnya. Pengertian perilaku disini juga mencakup 
kejujuran, tanggung jawab dan disiplin. 

4. Kepemimpinan, merupakan aspek kemampuan 
manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh 
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kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan 
secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan 
keputusan, dan penentuan prioritas. 

Bernardine & Russell (2000) mengungkapkan 6 kriteria 
utama kinerja yang dapat dinilai yang hampir sama dengan 
pernyataan dari Mondy, Noe dan Pemeaux , yaitu : a) Quality : the 
degree to which the process or result of carrying out an activity 
approaches perfection, in term of either conforming to some 
ideal way of performing the activity or fulfilling the activity’s 
intended perpose. Kualitas tingkat dimana proses atau hasil 
dari kegiatan yang sempurna dengan kata lain melaksanakan 
kegiatan dengan cara yang ideal atau sesuai atau menyelesaikan 
sesuatu dengan tujuan yang ditetapkan, b) Quantity : the amount 
produced, expressed in such term as dollar value, number of 
units, or number of completed activity cycles. Kuantitas : Besaran 
yang dihasilkan, dalam bentuk nilai dolar (biaya), sejumlah unit 
atau sejumlah kegiatan yang diselesaikan, c) timelines : the 
degree to which an activity is completed, or a result produced, 
at the earliest time desirable from the standpoints of both 
coordinating with the outputs of others and maximizing the time 
available for other activities Ketepatan waktu : tingkat dimana 
kegiatan diselesaikan atau hasil yang diselesaikan dengan waktu 
yang lebih cepat dari yang ditetapkan dan menggunakan waktu 
yang tersedia untuk kegiatan lain, d) cost effectiveness: the 
degree to which the use of organization’s resources (e.g human 
monetary, technological, material ) is maximized in the sense 
of getting highest gain or reduction in loss from each unit or 
instance of use of a resource. Efektivitas biaya : tingkat dimana 
penggunaan sumber-sumber orang (antara lain SDM, biaya, 
teknologi, materi) dimaksimalkan untuk mendapatkan target 
yang tertinggi atau sebaliknya, efektivitas berkurang, e) need for 
supervision : the degree to which a performer can carry out a job 
function without either having to request supervisory assistance 
or requiring supervisory intervention to prevent an adverse 
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outcome. Membutuhkan pengawasan adalah tingkat dimana 
seorang karyawan dapat melakukan pekerjaaan tanpa harus 
ditemani oleh pengawas atau tanpa harus mengikutsertakan 
intervesi dari pengawas untuk menghasillkan hasil kerja yang 
baik, f) interpersonal impact : the degree to which a performer 
promotes feelings of self-esteem, goodwill and comparativeness 
among coworkers and subordinates. Pengaruh interpersonal: 
tingkat dimana pegawai menunjukan perasaan self esteem, 
goodwill dan kerjasama diantara rekan sekerja dan bawahan. 

Baik atau buruknya kinerja individu dipengaruhi oleh 
banyak faktor. Menurut Sedarmayanti (2007), faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja antara lain:

1. Sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan 
etika kerja), 

2. Pendidikan, 

3. Keterampilan, 

4. Manajemen kepemimpinan, 

5. Tingkat penghasilan, 

6. Gaji dan kesehatan, 

7. Jaminan sosial, 

8. Iklim kerja, 

9. Sarana dan prasarana, 

10. Teknologi, dan 

11. Kesempatan berprestasi.

Menurut Mathis dan Jackson (2004), kinerja karyawan 
tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang menyertai 
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diantaranya : 

1) Faktor kemampuan (ability) 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri 
dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality 
(knowledge dan skill) artinya pegawai yang memiliki 
IQ diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan 
yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 
mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka akan lebih 
mudah mencapai kinerja diharapkan. Oleh karena itu 
pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 
dengan keahliannya. 

2) Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk sikap (attitude) seorang pegawai 
dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi 
merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang 
terarah untuk mencapai tujuan kerja.

Sedangkan Mangkunegara (2005) kinerja (performance) 
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

1) Faktor individual yang terdiri dari:

a. Kemampuan dan keahlian

b. Latar belakang

c. Demografi

2) Faktor psikologis yang terdiri dari:

a. Persepsi

b. Attitude

c. Personality
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d. Pembelajaran

e. Motivasi

3) Faktor organisasi yang terdiri dari:

a. Sumber daya

b. Kepemimpinan

c. Penghargaan

d. Struktur

e. Job design

Faktor individual dan psikologis termasuk dalam hasil dari 
atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan 
sesuatu atau bisa disebut sebagai faktor yang berasal dari dalam 
diri seseorang (internal). Sedangkan faktor organisasi dapat 
dikategorikan sebagai hasil dari dukungan organisasi atau faktor 
yang berasal dari luar diri seseorang (eksternal).

Hal ini sejalan dengan Timple (1992) yang menyatakan 
bahwa faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor 
yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Adapun faktor 
eksternal, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
seseorang yang berasal dari lingkungan. Faktor internal 
dan faktor eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang 
mempengaruhi kinerja seseorang. Jenis-jenis atribusi yang 
dibuat para karyawan memiliki sejumlah akibat psikologis dan 
berdasarkan kepada tindakan. 

Dengan kata lain, faktor individu dapat dikategorikan 
sebagai faktor internal dan faktor lingkungan kerja organisasi 
sebagai faktor eksternal. Ini pula yang dipakai oleh penulis dalam 
penelitian ini, bahwa profesionalisme kerja mewakili faktor 
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individu (internal) dan iklim komunikasi organisasi mewakili 
faktor lingkungan kerja organisasi (eksternal).

Dalam kaitannya dengan Komitmen Organisasi, sejumlah 
penelitian menjadikan Performance sebagai konsekuensi dari 
komitmen organisasi.

The role of corporate culture, market orientation and 
organisational commitment in organisational performance. 
The case of non-profit organisations (Pinho, et al., 2014) Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Matching Commitment to Supervisors and Organizations 
to In-Role and Extra-Role Performance (Becker & Kernan, 2003) 
Komitmen afektif berpengaruh terhadap kinerja supervisor; 
Komitmen Continuance tidak berpengaruh terhadap kinerja 
supervisor.

Exploring the relationship between commitment, 
experience, and self-assessed performance in youth sport 
organizations (Engelberg, et al., 2011) Temuan menunjukkan 
bahwa komitmen organisasi dan pengalaman sebagai 
sukarelawan memprediksi aspek kinerja (keterlibatan,) dan 
komitmen terhadap peran dan pengalaman memprediksi aspek 
kinerja (pengetahuan).

Impact of high-performance work systems on job 
satisfaction, organizational commitment, and intention to quit 
in Canadian organizations (Fabi, et al., 2015) Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa high-performance work systems 
berhubungan dengan job satisfaction dan organizational 
commitment.

The moderating effects of organizational culture on the 
relationships between leadership behaviour and organizational 
commitment and between organizational commitment and job 
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satisfaction and performance (Yiing & Ahmed, 2009) Komitmen 
organisasional ditemukan berhubungan secara signifikan 
dengan kepuasan kerja, tapi tidak dengan kinerja karyawan.

A meta-analysis of the relationship between organizational 
commitment and salesperson job performance: 25 years 
of research (Jaramillo, et al., 2005) Temuan menunjukkan 
hubungan yang kuat dan positif antara komitmen organisasi dan 
kinerja kerja.

The relationship between organizational commitment and 
contextual performance among private club leaders (Cichy, et 
al., 2009) Komitmen kontinyu (CC) berhubungan negatif untuk 
kedua dimensi contextual performance Komitmen normatif 
berhubungan secara positif dengan kedua dimensi contextual 
performance.

Organizational commitment - A missing link between 
leadership behavior and organizational performance? 
(Steyrer, Schiffinger, & Lang, 2008) Hasil menunjukkan bahwa 
perilaku kepemimpinan secara positif berhubungan dengan 
Organizational commitment dan Organizational commitment 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Francesco dan Chen (2004), bahwa komitmen 
organisasional karyawan yang semakin tinggi berpengaruh pada 
peningkatan kinerja mereka baik berupa in-role maupun extra-
role performance. Karyawan dengan komitmen organisasional 
yang semakin tinggi akan selalu bertanggung jawab dan berusaha 
keras memperjuangkan kemajuan perusahaan, semakin loyal, 
bahkan tidak segan-segan karyawan memberikan kontribusi 
yang lebih besar dari yang apa diharapkan perusahaan.
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