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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Vega Wahyu Suryawan (2011) dengan 

judul “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap 

Keinginan Berpindah Kerja Karyawan pada Hotel Graha Santika Premiere di 

Semarang.” Teknik yang digunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan 

untuk uji instrumen validitas, reabilitas dan uji asumsi klasik. Uji hipotesis 

dilakukan dengan uji t. Hasil menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

negatif pada keinginan berpindah kerja karyawan. Selanjutnya, komitmen 

organisasi berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah kerja karyawan. 

Sementara pada hasil uji t diketahui bahwa kedua variabel bebas dalam 

penelitian tersebut, yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasi menjadi 

variabel yang mempengaruhi keinginan berpindah kerja karyawan di Hotel 

Graha Santika Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Sri Wahyudi  dan I Gede 

Adnyana Sudibya (2016), yang berjudul “ Pengaruh Kepuasan Kerja dan 

Komitmen Organisasional pada Kinerja Karyawan di Natya Hotel Kuta Bali.” 

Metode yang digunakan adalah analisis path, yang merupakan perluasan dari 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional, 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
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dan komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Komang Dwinda Murjana, 

Ketut Rahyuda dan I Gede Riana (2016) dengan judul “Peran Komitmen 

Organisasional Memediasi Hubungan Kepuasan Kerja dengan Kualitas 

Layanan di Hotel Jimbarwana.” Teknik pengujian data yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah analisis deskriptif dan analisis partial least square. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap komitmen organisasional dan kualitas layanan, namun 

komitmen organisasional ditemukan berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kualitas layanan. Ditemukan pula bahwa komitmen organisasional 

tidak memediasi pengaruh kepuasan kerja terhadap kualitas layanan. 

Hasil dari penelitian terdahulu dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/Tahun Judul Alat Analisis Hasil 

1 Suryaman, 

Vega W. 

(2011) 

Pengaruh 

Kepuasan 

Kerja dan 

Komitmen 

Organisasion

al terhadp 

Keinginan 

Berpindah 

Kerja 

Karyawan 

pada Hotel 

Graha 

Santika 

Premiere di 

Semarang 

Asumsi klasik 

dan analisis 

regresi linier 

berganda 

Kepuasan kerja 

berpengaruh negatif pada 

keinginan berpindah kerja 

karyawan. komitmen 

organisasi berpengaruh 

negatif terhadap 

keinginan berpindah kerja 

karyawan. Kepuasan 

kerja dan komitmen 

organisasi menjadi 

variabel yang 

mempengaruhi keinginan 

berpindah kerja karyawan 

di Hotel Graha Santika 

Semarang dengan sig. 

0,000. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No Peneliti/Tahun Judul Alat 

Analisis 

Hasil 

2 Wahyudi dan I 

Gede (2016) 

Pengaruh 

Kepuasan 

Kerja dan 

Komitmen 

Organisasio

nal pada 

Kinerja 

Karyawan di 

Natya Hotel 

Kuta Bali 

Jalur Path 

Analysis 

1. Terdapat pengaruh 

positif antara kepuasan 

kerja terhadap 

komitmen 

organisasional dengan 

pengaruh sebesar 

78,5%. 

2. Terdapat pengaruh 

positif antara kepuasan 

kerja terhadap kinerja 

karyawan dengan 

pengaruh sebesar 53,3% 

3. Terdapat pengaruh 

positif antara komitmen 

organisasional terhadap 

kinerja karyawan 

dengan pengaruh 

sebesar 39,9%. 

3 Murjana dkk, 

(2016) 

Peran 

Komitmen 

Organisasio

nal 

Memediasi 

Hubungan 

Kepuasan 

Kerja 

dengan 

Kualitas 

Layanan di 

Hotel 

Jimbarwana 

deksriptif 

dan partial 

least square 

Kepuasan kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

komitmen organisasional 

dan kualitas layanan. 

Komitmen organisasional 

ditemukan berpengaruh 

positif tidak signifikan 

terhadap kualitas layanan. 

Komitmen organisasional 

tidak memediasi pengaruh 

kepuasan kerja terhadap 

kualitas layanan. 

Sumber: Penelitian terdahulu 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suryawan dengan penelitian 

ini adalah variabel terikat. Pada penelitian ini berfokus kepada kinerja 

karyawan, sementara penelitian tersebut berfokus pada keinginan berpindah 
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kerja karyawan. Persamaannya penelitian ini Teknik analisis menggunakan 

regresi linier berganda. 

Penelitian yang dilakukan Wahyudi dan Sudibya terletak pada teknik 

analisis yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu 

tersebut menggunakan analisis path, yang merupakan perluasan dari analisis 

regresi linier berganda. Sementara pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaannya dengan penelitian 

sekarang yaitu terletak pada objek namun beda tempat. 

Penelitian saat ini merupakan replikasi penelitian terdahulu, yang 

mencoba mengkaji variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasional 

terhadap kinerja karyawan pada obyek yang berbeda. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah variabel yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang 

nantinya dapat memberikan hasil yang tercapai atau semakin meningkat pada 

bisnis perhotelan. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja  

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. 

Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya 

yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai 

yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi tersebut. Berikutnya ada beberapa pendapat tentang kinerja 

yang akan diuraikan oleh peneliti. 
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Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan 

(Mangkunegara,2006). Menurut Rivai (2005) mengungkapkan bahwa 

kata kinerja merupakan sebuah terjemahan dari kata performanceyang 

berasal dari kata toperform dengan beberapa entries yaitu: 

1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do carry aou, execute) 

2. Memnuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to 

discaharge of fulfil; as vow) 

3. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to excute or 

complete an undestanding) 

4. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orang atau mesin (to do 

what isexpected of a person machine) 

Dilihat dari beberapa teori diatas bahwasannya kinerja adalah 

hasil berupa kualitas dan kuantitas dari karyawan dalam waktu tertentu 

sesuai dengan batasan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

atau organisasi. Menurut Simanjutak (2011) dijelaskan bahwa kinerja 

setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat digolongkan 

pada tiga kelompok, yaitu: 

1. Kompetensi individu 

Kompetensi ini merupakan kemampuan dan keterampilan 

dalam melakukan pekerjaan. Kompetensi setiap orang dipengaruhi 
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oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua 

golongan, yaitu: 

a. Kemampuan dan keterampilan kerja 

b. Motivasi dan etos kerja 

2. Dukungan organisasi 

Dukungan organisasi di sini berarti kinerja setiap orang dalam 

perusahaan bergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk 

pengawasan, persediaan sarana dan prasarana kerja, bentuk 

pengorganisasian, pemilihan teknologi, kenyamanan motivasi kerja 

serta kondisi dan syarat kerja. 

3. Dukungan manajemen 

Dukungan manajemen berarti kinerja perusahaan dan kinerja 

setiap orang juga sangat tergantung kemampuan manajerial para 

manajer atau pimpinan, baik itu berbagai membangun sistem kerja 

dan hubungan Industrial yang aman dan harmonis maupun dengan 

mengembangkan kompetensi pekerja 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah 

ditentukan. Kinerja individu ini akan tercapai apabila didukung oleh 

atribut individu, upaya kerja (work effort) dan dukungan organisasi. 

Menurut Gibson (2003) menyatakan bahwa ada 3 faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja: 1) Faktor individu: kemampuan, 
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ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial 

dan demografi seseorang. 2) Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, 

kepribadian, motivasi, komitmendan kepuasan kerja 3) Faktor 

organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan. 

c. Penilaian Kinerja 

Penilaian (Performance appraisal) adalah sistem formal untuk 

menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau tim (Mondy, 

2008). Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya 

manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalah salah satu 

unsur manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena 

mencerminkan secara langsung rencana strategi organisasi. 

Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan 

perusahaan secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat 

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. 

Adanya penilaian kinerja, perusahaan akan mengetahui mana 

karyawan yang berkualitas dan dapat meningkatkan daya saing 

perusahaan dan mana karyawan yang akan menghambat pertumbuhan 

karyawan. 

Menurut Handoko (2001) menyebutkan bahwa penilaian 

kinerja terdiri dari tiga (3) kriteria, yaitu: 

1. Penilaian berdasarkan hasil; penilaian yang didasarkan adanya 

target dan ukuran spesifik serta dapat diukur 
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2. Penilaian berdasarkan perilaku; penilaian perilaku-perilaku yang 

berkaitan dengan pekerjaan 

3. Penilaian berdasarkan judgement; penilaian yang berdasarkan 

kualitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, koordinasi, pengetahuan 

pekerjaan dan keterampilan, 

d. Pengukuran Kinerja Karyawan  

Kinerja dapat diukur melalui kualitas dari hasil, kuantitas dari 

hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran, kemampuan bekerja sama 

(Mathis-Jackson, 2006). Adapun ukuran-ukuran yang dipakai dalam 

penilaian kinerja seseorang sebagai berikut:  

1. Kualitas pekerjaan yaitu kualitas yang dapat dilihat dari ketepatan, 

ketrampilan, ketelitian, pemahaman dan penguasaan tugas, 

kedisiplinan, sikap terhadap tugas, kemampuan dalam bekerja 

sendiri, tanggung jawab, kecakapan menggunakan peralatan kerja. 

2. Kuantitas kerja yaitu kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang 

ditugaskan termasuk menyelesaikan pekerjaan melebihi yang 

ditugaskan. 

3. Ketepatan waktu kerja yaitu ketepatan waktu kerja dalam 

menyelesaikan tugas, ketepatan waktu dalam kehadiran, ketepatan 

waktu dalam istirahat. 

4. Kerja sama yaitu kemampuan bekerja sama dengan kelompok, 

kemampuan bekerja sama diluar kelompok, kemampuan menjalin 
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komunikasi dengan atasan dan kemampuan memberi bimbingan 

dan penjelasan kepada pegawai lain. 

2. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Menurut Handoko (2001) dalam buku manajemen sumber daya 

manusia mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para 

karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini tampak dalam sikap 

positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerjanya. Waktu atau lama penyelesaian merupakan 

pencerminan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini dapat dilihat 

dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu di 

lingkungannya. 

Kepuasan kerja (Tangkilisan,2007) adalah tingkat kesenangan 

yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam 

organisasi. Ada pula yang mengartikan kepuasan kerja ada tingkat rasa 

puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari 

bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka 

bekerja. Sedangkan menurut Mangkunegara (2006) juga mengemukakan 

bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan variabel-variabel seperti 

turnover, tingkat absensi, umur, tingkat pekerjaan, dan ukuran organisasi 

perusahaan. Kepuasan kerja berhubungan dengan tingkat absensi 
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(kehadiran) mengandung arti bahwa pegawai yang kurang puas 

cenderung tingkat ketidakhadirannya tinggi.  

b. Teori Kepuasan Kerja 

Teori tentang kepuasan kerja menurut Rivai (2004) adalah: 

1. Teori ketidaksesuaian (discrepancy theory) 

  Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan 

menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan 

kenyataan yang dirasakan. Sehingga apabila kepuasannya diperoleh 

melebihi dari yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas 

lagi, sehingga terdapat discrepancy, tetapi merupakan discrepancy 

yang positif. Kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih 

antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang 

dicapai. 

2. Teori keadilan (equity theory) 

  Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas 

atau tidak puas, tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam 

suatu situasi, khususnya situasi kerja. Menurut teori ini komponen 

utama dalam teori keadilan adalah input, hasil, keadilan dan 

ketidakadilan. Input adalah faktor bernilai bagi karyawan yang 

dianggap mendukung pekerjaannya, seperti pendidikan, 

pengalaman, kecakapan, jumlah tugas dan peralatan atau 

perlengkapan yang dipergunakan untuk melaksanakan 

pekerjaannya. Hasilnya adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh 
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seorang karyawan yang diperoleh dari pekerjaannya, seperti: 

upah/gaji, keuntungan sampingan, simbol, status, penghargaan dan 

kesempatan untuk berhasil atau aktualisasi diri. Sedangkan orang 

selalumembandingkan dapat berupa seseorang di perusahaan yang 

sama, atau di tempat lain atau bisa pula dengan dirinya di masa lalu. 

3.  Teori dua faktor (two factor theory) 

   Kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan hal 

yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu 

bukan suatu variabel yang kontinu. Teori ini merumuskan 

karakteristik pekerjaan menjadi dua kelompok yaitu satisfies atau 

dissatisfies. Satisfies ialah faktor-faktor atau situasi yang 

dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari: 

pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada kesempatan untuk 

berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi.  

  Terpenuhinya faktor tersebutkan menimbulkan kepuasan, 

namun tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu mengakibatkan 

ketidakpuasan. Dissatisfies (hygienefactors) adalah faktor-faktor 

yang menjadi sumber ketidakpuasan, yang terdiri dari: gaji/upah, 

pengawasan, hubungan antarpribadi, kondisi kerja dan status. 

Faktor ini diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis serta 

kebutuhan dasar karyawan. Jika tidak terpenuhi faktor ini, 

karyawan tidak akan puas. Namun, jika besarnya faktor ini 
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memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karyawan tidak 

akan kecewa meskipun belum terpuaskan. 

c. Mengukur Kepuasan Kerja 

Suatu definisi menjelaskan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu 

sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan 

menuntut interaksi dengan rekan sekerja dan atasan, mengikuti aturan 

dan kebijaksanaan organisasi, memenuhi standar kinerja, hidup pada 

kondisi kerja yang sering kurang dari ideal, dan hal serupa lainnya. 

Dua pendekatan yang paling banyak digunakan adalah angka-

nilai global tunggal (single global rating) dan skor penjumlahan 

(summation score) yang tersusun atas sejumlah aspek kerja. Metode 

angka-nilai global tunggal tidak lebih dari meminta individu-individu 

untuk menjawab suatu pertanyaan, kemudian responden menjawab 

dengan melingkari suatu bilangan antara 1 sampai 5 yang berpadanan 

dengan jawaban dari “Sangat puas” sampai “Sangat tidak Puas”. 

Metode ini mengenali unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan 

menanyakan perasaan karyawan mengenai tiap unsur. Pembandingan 

penilaian-angka global dari suatu pernyataan terhadap metode 

penjumlahan faktor pekerjaan yang lebih panjang lebar menyatakan 

bahwa yang pertama lebih valid. (Sunarto, 2003). 
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d. Indikator Kepuasan Kerja 

Menurut Luthans (2006) terdapat Jod description Index yang dapat 

digunakan sebagai indikator untuk mengukur kepuasan kerja sebagai 

berikut: 

a. Kepuasan gaji atau upah, yaitu merupakan kepuasan kerja 

karyawan atau keadilan gaji yang diterimanya dengan pekerjaan, 

keterampilan karyawan tersebut dan standar pembayaran 

masyarakat pada umumnya 

b. Kepuasan dengan promosi, yaitu kepuasan kerja karyawan atas 

ketersediaannya serta pengembangan diri melalui promosi 

c. Kepuasan dengan rekan kerja, yaitu karyawan merasa puas 

terhadap rekan-rekan kerjanya yang mampu memberikan bantuan 

teknis dan dorongan sosial 

d. Kepuasan dengan penyelia, yaitu karyawan akan lebih puas dengan 

pemimpin yang lebih bijaksana, memperhatikan kemajuan, 

perkembangan dan prestasi kerja karyawan 

e. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri merupakan kepuasan kerja 

atas sifat dan bentuk dari pekerjaan itu sendiri, mulai dari tugas, 

tang jawab, otorisasi dll. 
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3. Komitmen Organisasional 

1. Pengertian Komitmen Organisasional 

Komitmen organisasional adalah suatu keadaan dimana seorang 

karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

tersebut.  Jadi keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada 

pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasional 

yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut 

(Robbins, 2008). 

Menurut   Mathis   and   Jackson (2006)   komitmen   

organisasional adalah tingkat sampai dimana karyawan yakin dan 

menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal 

bersama organisasi. Sedangkan menurut Luthan (2006) komitmen 

organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi 

tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai    dengan    keinginan    

organisasi, serta    keyakinan    tertentu    dan penerimaan nilai dan 

tujuan organisasi. Dengan kata lain merupakan sikap yang merefleksikan   

loyalitas karyawan   pada   organisasi   dan   proses   berkelanjutan 

dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap 

organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan 

2. Dimensi Komitmen Organisasi 

Stephen Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa 

terdapat 3 macam dimensi komitmen organisasional yaitu: 
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a. Komitmen   Afektif, adalah    dimana karyawan merasa ingin tetap 

tinggal (bekerja di perusahaan). Ini merupakan keterkaitan 

emosional (emotional attachment) atau psikologis kepada 

organisasi. 

b. Komitmen Normatif, dimana karyawan merasa seharusnya tetap 

tinggal (bekerja dalam perusahaan) dan merasa mempunyai 

kewajiban yang seharusnya dilakukan. 

c. Komitmen Berkelanjutan, dimana karyawan merasa membutuhkan 

untuk tetap tinggal (bekerja di perusahaan). Karyawan macam ini 

merasa terjerat dengan perusahaan karena kurang mempunyai 

keterampilan (skills), atau tidak   ada   kesempatan   untuk   pindah   

ke   perusahaan   lain, atau menerima gaji yang sangat tinggi, dan 

lain sebagainya.  Mereka berpikir bahwa meninggalkan 

perusahaan akan sangan merugikan. 

3. Menumbuhkan Komitmen Organisasi 

Menurut Zainuddin (2002):   Komitmen organisasi memiliki 

tiga aspek utama yaitu: identifikasi, keterlibatan dan loyalitas pegawai 

terhadap organisasi dan organisasinya. 

a. Identifikasi 

Identifikasi yang mewujud dalam bentuk kepercayaan 

pegawai terhadap organisasi, dapat dilakukan dengan 

memodifikasi tujuan organisasi sehingga mencakup beberapa 

tujuan pribadi para pegawai ataupun dengan kata lain organisasi 
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memasukkan pula kebutuhan dan keinginan pegawai dalam tujuan 

organisasinya. Hal ini akan membuahkan suasana saling 

mendukung di antara  para pegawai dengan rela menyumbangkan 

sesuatu bagi tercapainya tujuan organisasi, karena pegawai 

menerima tujuan organisasi yang dipercayai telah disusun demi 

memenuhi kebutuhan pribadi mereka pula. 

b. Keterlibatan 

Keterlibatan atau partisipasi dalam aktivitas-aktivitas kerja 

penting untuk diperhatikan karena adanya keterlibatan pegawai 

menyebabkan mereka akan mau dan senang bekerja sama baik 

dengan pimpinan ataupun dengan sesama teman kerja. Salah satu 

cara yang dapat dipakai untuk memancing partisipasi mereka 

dalam berbagai kesempatan pembuat keputusan, yang dapat 

menumbuhkan keyakinan pada pegawai bahwa apa yang telah 

diputuskan adalah merupakan keputusan bersama. 

c. Loyalitas 

Loyalitas pegawai terhadap organisasi memiliki makna 

kesedian seseorang untuk melanggengkan hubungannya dengan 

organisasi, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan 

pribadinya tanpa mengharapkan apapun. Kesediaan pegawai untuk 

mempertahankan diri bekerja dalam organisasi adalah hal yang 

penting dalam menunjang komitmen pegawai terhadap organisasi 

dimana mereka bekerja 
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4. Pengukuran KomitmenOrganisasi 

Menurut Sopiah (2008) mengembangkan suatu skala yang 

disebut Self Report Scales untuk mengukur komitmen karyawan 

terhadap organisasi, yang merupakan penjabaran dari tiga aspek 

komitmen yaitu: 

(a) penerimaan terhadap tujuan organisasi 

(b)keinginan untuk bekerja keras 

C. Hubungan Antar Variabel Penelitian 

1. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Ketidak puasan dan rendahnya tingkat kepuasan karyawan dapat 

menimbulkan gangguan dan hambatan serta ketidaklancaran suatu 

perusahaan juga semua proses yang ada didalamnya. Hal itu ditandai 

dengan adanya tingginya tingkat absensi, keterlambatan, kesenjangan, 

memperlambat pekerjaan bahkan sampai dengan penolakan perintah dari 

atasan. Sebaliknya kepuasan karyawan dalam bekerja dapat 

menumbuhkan suatu dorongan motivasi dan semangat kerja dalam 

dirinya untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik, akhirnya dapat  

disimpulkan bahwa kinerja karyawan mempengaruhi tingkat 

keberhasilan suatu perusahaan. 

Kepuasan kerja karyawan merupakan satu faktor penting dalam 

upaya meningkatkan kinerja, oleh karena itu setiap perusahaan perlu 

berusaha agar karyawan mempunyai kinerja yang tinggi sehingga kinerja 

perusahaan secara keseluruhan  akan tinggi. Kepuasan kerja secara 
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umum menyangkut sikap seseorang mengenai pekerjaannya.  Kepuasan 

kerja menurut Robbins (2008) adalah apa yang dimiliki oleh individu 

dalam pekerjaannya, sikap tersebut muncul akibat adanya persepsi 

masing-masing individu terhadap pekerjaannya. Kinerja merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2006). Banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan salah satunya adalah kepuasan kerja. 

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Suryawan (2011) yang 

menyatakan bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Hubungan Komitmen Organisasional dengan Kinerja Karyawan 

Komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai 

anggota organisasi   tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai 

dengan, keinginan organisasi, serta keyakinan tertentu dan penerimaan 

nilai dan tujuan organisasi.  

Ada suatu hubungan positif antara komitmen organisasional dan 

produktivitas kerja, pada umumnya tampak bahwa komitmen afektif 

memiliki hubungan yang lebih erat dengan hasil organisasi seperti 

kinerja dan perputaran karyawan bila dibandingkan dengan dua dimensi 

komitmen lain. Satu penelitian menemukan bahwa komitmen afektif 

adalah memprediksi berbagai hasil (persepsi karakteristik tugas, 

kepuasan karier, niat untuk pergi) dalam 72 persen kasus, dibandingkan 
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dengan hanya 36 persen untuk komitmen normatif dan 7 persen untuk 

komitmen berkelanjutan (Robbins, 2008).  

Komitmen karyawan kepada perusahaan dipandang sangat 

penting dalam bisnis. Karyawan yang loyal akan bersedia untuk 

mendahulukan kepentingan perusahaan daripada kepentingan dirinya 

sendiri.  Komitmen juga menjadi salah satu persyaratan dalam penilaian 

kinerja karyawan dan promosi jabatan. Dalam setiap    perilaku 

organisasional   pasti   membahas   arti pentingnya komitmen karyawan. 

Komitmen karyawan dihubungkan   dengan   kepuasan kerja, tingkat 

absensi, keinginan untuk pindah dan kinerja menurut Steers dan mowday 

(1974) dalam Fuad mas’ud (2002).  Semakin tinggi komitmen karyawan 

maka semakin baik kinerja karyawan menurut Romzek Barbara (1990) 

dalam mas’ud (2002). Penelitian Jimbarwana (2016) menyatakan bahwa 

komitmen organisasional mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. 

3. Hubungan Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasionaldengan Kinerja 

Karyawan 

Kepuasan   kerja   secara   umum   menyangkut   sikap seseorang 

mengenai pekerjaannya.   Kepuasan kerja menurut Robbins (2008) adalah 

apa yang dimiliki oleh individu dalam pekerjaannya, sikap tersebut 

muncul akibat adanya persepsi masing-masing individu terhadap 

pekerjaannya. Karena menyangkut sikap, pengertian kepuasan kerja 

menyangkut berbagai hal, seperti emosi dan kecenderungan perilaku 

seseorang. 
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Rendahnya kepuasan kerja akan sangat berdampak pada semangat 

kerja. Karyawan yang tidak puas akan malas untuk bekerja sehingga akan 

berdampak pada kinerja. Dalam suatu perusahaan, salah satu hal yang 

paling dikhawatirkan adalah kinerja perusahaan tersebut yang terus 

menurun akibat rendahnya kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang rendah, 

dapat mengakibatkan kinerja karyawan akan turun bahkan akan terjadi 

pemogokan pemogokan, pelambatan kerja, mangkir atau pergantian 

karyawan. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

komitmen organisasi.   Komitmen organisasi   menurut   Steers and   

Porter (2001) dalam Wahyuni (2011) memberikan definisi komitmen 

pada organisasi sebagai kekuatan relatif identifikasi dan keterlibatan 

individu pada suatu organisasi tertentu, yang diindikasikan   dengan   

adanya   keyakinan   kuatpada   tujuan dan nilai-nilai organisasi, 

kesediaan melakukan usaha-usaha tertentu bagi kepentingan organisasi 

serta keinginan kuat untuk terus menjadi anggota organisasi. Hal tersebut 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Gede 

(2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepuasan 

kerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja. 

D. Kerangka Pikir 

Ditinjau dari jenis hubungan variabel yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, maka dari itu penelitian ini termasuk hubungan sebab akibat 

yaitu suatu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, sehingga 
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variabel bebas (independen variable) yang meliputi kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional. Jadi kedua variabel bebas dapat berinteraksi 

dengan baik terhadap variabel terikat (dependen variabel) yaitu kinerja 

karyawan. Berikut hubungan penelitian dapat dilihat pada gambar satu 

sebagai konsep dasar kerangka pemikiran penelitian. 

Gambar 2.1 

Hubungan Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional dengan 

Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Suryaman (2011) 

Ket: 

Simultan  : 

Parsial : 

Kerangka pikir yang terdapat pada gambar 2.1 menunjukkan adanya 

hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap 

kinerja karyawan. Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran 

mengenai kinerja karyawan menurut Malthis-Jackson (2006) yang 

mencangkup kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu dan kerja sama. 

Kepuasan kerja yang meliputi gaji, rekan kerja dan pekerjaan itu sendiri 

Kepuasan Kerja (X1) 

▪ Gaji (1.1) 

▪ Rekankerja (1.2) 

▪ Kepuasan supervisor (1.3) 

▪ Pekerjaanitusendiri(1.4) 

Kinerja Karyawan (Y) 

▪ Kualitas(Y.1)  

▪ Kuantitas(Y.2) 

▪ Waktu(Y.3) 

▪ Kerja Sama (Y.4) Komitmen Organisasional (X2) 

▪ Komitmen afektif (2.1) 

▪ Komitmennormatif(2.2) 

▪ Komitmen berkelanjutan (2.3) 
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(Mangkunegara,2009). Selanjutnya komitmen organisasional yang meliputi 

(Robbin dan Judge,2008) 

E. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran diatas. 

Menurut Wahyuni (2011) menyatakan bahwa hipotesis merpakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang di uji, maka dal mini 

hipotesis yang dapat diajukan penelitian sebagai berikut: 

1. Kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan di Jambuluwuk Batu Village Resort

2. Kepuasan kerja lebih berpengaruh terhadap kinerja karyawan di

Jambuluwuk Batu Village Resort.


