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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Landasan penelitian terdahulu dijadikan sebagai pertimbangan dan 

acuan dalam membandingkan pengaruh suatu variabel Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan mengenai komitmen organisasi, motivasi kerja dan 

kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Analisis Data Hasil Penelitian 

1 Nurul 

Inayah 

(2016) 

Pengaruh Motivasi 

dan Komitmen 

Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan di 

Koppontren Uspps 

Ausath Blokagung 

Banyuwangi 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Bedasarkan hasil 

penelitian, 

menunjukan bahwa 

motivasi dan 

komitmen organisasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

2 Nur 

Hamzah 

(2012) 

Pengaruh Komitmen 

Organisasi, Motivasi 

dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan di PT. 

Primatama Mulya 

Jaya (PMJ) 

Kabupaten Pasaman 

Barat. 

Analisis 

Deskriptif, 

Uji Asumsi 

Klasik dan 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda. 

Berdasarkan hasil 

penelitian, 

menunjukkan bahwa 

komitmen 

organisasi, motivasi 

dan disiplin kerja  

berpengaruh positif 

dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

3 Amira 

Dwiki 

Anggriani, 

dkk 

(2014) 

Pengaruh Motivasi 

dan Komitmen 

Organisasional 

terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi 

pada Karyawan PT. 

Nusantara Medika 

Utama Mojokerto) 

Analisis 

Deskriptif 

dan Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

dengan Uji F 

dan Uji T 

Berdasarkan hasil 

penelitian, 

menunjukkan bahwa 

motivasi dan 

komitmen 

organisasional 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

Sumber : Nurul Inayah (2016), Nur Hamzah (2012), Amira Dwiki Anggriani, dkk (2014) 
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Dari hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan pada tabel diatas, 

diperoleh persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini yaitu: 

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inayah (2016). Persamaan 

dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada 

variabel terikat yaitu kinerja, alat analisis regresi linear berganda dan 

kombinasi variabel bebas yang diteliti yaitu motivasi dan komitmen 

organisasi. Perbedaan penelitian terletak pada obyek penelitian. 

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2012). Persamaan dalam 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak variabel terikat yaitu 

kinerja dan alat analisis yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi 

berganda. Perbedaan penelitian terletak pada pada obyek penelitian dan 

kombinasi variabel bebas yang diteliti yaitu  komitmen organisasi, 

motivasi dan disiplin kerja sedangkan variabel bebas pada penelitian saat 

ini yaitu komitmen organisasi dan motivasi kerja.  

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggriani, dkk (2014). Persamaan 

dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada 

variabel terikat yaitu kinerja, kombinasi variabel bebas motivasi dan 

komitmen organisasi serta alat analisis Regresi Linear Berganda. 

Perbedaan penelitian terletak pada obyek penelitian. 
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B. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk 

menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk 

memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan 

(hipotesis) dan penyusunan instrument penelitian. Landasan teori dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja Karyawan. 

Irianto (2010:171) mengemukakan kinerja karyawan adalah  

prestasi yang diperoleh seseorang dalam melakukan tugas. 

Mangkunegara (2000:67) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Mathis dan Jackson (2006:378) menyatakan 

kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa 

banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi. 

a. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mahmudi (2005:21) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah: faktor personal/individu, 

kepemimpinan, tim, sistem dan kontekstual (situasional). Faktor 

personal/ individu meliputi pengetahuan, ketrampilan (skill), 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki 

oleh setiap individu. 
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Menurut mangkunegara (2000:67) terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu: 

1) Faktor kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + 

skill). Karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya. 

2) Faktor motivasi kerja 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan 

dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

b. Indikator Kinerja 

Pada dasarnya suatu kinerja mempunyai ukuran secara kualitatif 

dan kuantitatif untuk menunjukan adanya tingkat pencapaian suatu 

sasaran maupun tujuan yang sudah ditetapkan dan yang dapat dihitung 

serta digunakan sebagai dasar untu menilai kinerja seorang karyawan 

pada sebuah perusahaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui kinerja seseorang pada suatu perusahaan. Kinerja 

karyawan dapat diukur dengan menggunakan indikator menurut 

Mathis dan Jackson (2006:378) indikator kinerja karyawan adalah 

sebagai berikut: 



14 
 

 
 

1) Kuantitas dari hasil, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah 

aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya.  

2) Kualitas dari hasil, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

ketrampilan dan kemampuan karyawan.  

3) Ketepatan waktu dari hasil, diukur dari persepsi karyawan terhadap 

suatu aktivitas yang diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia.  

4) Kehadiran, tingkat kehadiran karyawan dalam perusahaan dapat 

menentukan kinerja karyawan.  

5) Kemampuan bekerja sama, diukur dari kemampuan karyawan 

dalam bekerjasama dengan rekan kerja dan lingkungannya. 

2. Komitmen Organisasi. 

Mathis dan Jackson (2001:99) mengartikan komitmen organisasi 

sebagai tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap 

tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam 

organisasi tersebut. Hal tersebut berarti, dengan adanya komitmen 

didalamnya terdapat suatu hubungan yang berharga yang terus 

dipertahankan, di mana masing-masing pihak bersedia bekerja sama 

untuk mempertahankan hubungan tersebut. 

Robbins dan Judge (2015:47) menyebutkan bahwa komitmen 

organisasi merupakan tingkat di mana seoranng pekerja 

mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapanya untuk tetap 
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menjadi anggota. Sedangkan menurut Luthans (2006:249) komitmen 

organisasional didefinisikan sebagai sikap yang menunjukkan 

loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana 

seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada 

kesuksesan dan kebaikan organisasinya.  

a. Bentuk-bentuk Komitmen Organisasi 

Allen and Meyer dalam Sopiah (2008:157) mengelompokan tiga 

bentuk komitmen organisasi yaitu: 

1) Affective Commitment,terjadi apabila karyawan ingin menjadi 

bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional. 

2) Continuance Commitment, muncul apabila karyawan tetap bertahan 

pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keumtungan-

keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan 

pekerjaan lain. 

3) Normative Commitment, timbul dari nilai-nilai dalam diri 

karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena 

adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan 

hal yang seharusnya dilakukan. 

b. Indikator Komitmen Organisasi. 

Komitmen mengekspresikan baik dalam pikiran maupun 

tindakan dan usaha untuk identifikasi kepentingan seseorang yang 

loyal terhadap obyek-obyek tersebut. Menurut Allen dan Mayer 
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(dalam Umam, 2010:259) merumuskan 3 item yang digunakan untuk 

mengukur komitmen karyawan pada organisasi, yaitu: 

1) Affective commitment. 

Berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap 

organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan 

anggota dengan kegiatan di organisasi. Anggota organisasi dengan 

affective commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota 

dalam organisasi karena memeliki keinginan untuk itu. 

2) Continuance commitment. 

Berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi sehingga akan 

mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota 

organisasi dengan continuance commitment yang tinggi akan terus 

menjadi anggota dalam organisasi karena mereka memiliki 

kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut. 

3) Normative commitment. 

Menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam 

organisasi. Anggota organisasi dengan normative commitment yang 

tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena merasa 

dirinya harus berada dalam organisasi tersebut. 

3. Motivasi Kerja 

Menurut  Hasibuan (2010:141) mendefinisikan motivasi adalah 

dorongan atau menggerakkan. Pemberian daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja 
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sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang 

telah ditentukan. Menurut Robbins dalam Wibowo (2007:322) 

menyatakan motivasi sebagai proses yang menyebabkan intensitas 

(intensity), arah (direction), dan usaha terus-menerus (persistence) 

individu menuju pencapaian tujuan. 

a. Tujuan Pemberian Motivasi Kerja 

Menurut Robbins dan Judge (2015:127) “kekuatan (intensity) 

menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha, suatu 

arahan (direction) yang memberikan keuntungan bagi organisasi, 

ketekunan (persistence) mengukur berapa lama seseorang dapat 

mempertahankan upayanya. Para individu yang termotivasi akan 

bertahan cukup lama dengan tugasnya untuk mencapai tujuan mereka.  

Menurut Hasibuan (2016:221) “mendorong gairah dan semangat 

kerja karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, 

meningkatakan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan 

loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan 

kedisiplianan dan menurunkan tingkat absensi karyawan, 

mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan 

hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi 

karyawan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, 

mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas tugasnya, 

meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku”. 
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b. Metode- Metode Motivasi Kerja 

Menurut Hasibuan (2016:222) metode-metode motivasi ada dua 

yaitu: 

1) Metode langsung (direct motivation) 

Motivasi (material dannon-material) yang diberikan secara 

langsung kepada individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan 

dan kepuasan seperti piagam, memberikan pujian. 

2) Metode tidak langsung (indirect motivation) 

Motivasi yang diberikan yaitu merupakan fasilitas-fasilitas 

yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran 

tugas, sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan 

pekerjaannya. Perusahaan memberikan motivasi dengan metode 

langsung dan metode tidak langsung dapat membuat karyawan 

termotivasi sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 

c. Indikator Motivasi Kerja 

Menurut Herzberg dalam Hasibuan (2016:228) mengembangkan 

suatu teori yang disebut teori motivasi dua faktor. Herzberg 

menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya 

dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu: 

1) Faktor higiene adalah faktor-faktor pemeliharaan yang 

berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh 

ketrentraman badaniah, terdiri atas faktor ekstrinsik dari pekerjaan. 

Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:  
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a) Gaji (salaries) adalah derajat kewajaran dari gaji yang diterima 

sebagai imbalan kinerjanya 

b) Kondisi Kerja (work condition) adalah derajat kesesuaian 

kondisi kerja dengan pelaksanaan tugas pekerjaannya.  

c) Kebijakan dan administrasi perusahaan (company policy and 

administrasion) adalah  derajat kesesuaian yang dirasakan 

karyawan dari semua kebijakan dan peraturan yang berlaku 

dalam organisasi. 

d) Hubungan antar pribadi (interpersonal relation) adalah derajat 

kesesuaian yang dirasakan berinteraksi dengan karyawan lain. 

e) Kualitas supervisi (quality supervisor) adalah derajat kewajaran 

penyeliaan yang dirasakan dan diterima oleh karyawan. 

2) Faktor motivator adalah faktor motivator yang menyangkut 

kebutuhan psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam 

melakukan pekerjaan, terdiri dari faktor instrinsik. Faktor-faktor 

instrinsik tersebut meliputi:  

a) Prestasi (achievement) adalah besar kecilnya kemungkinan 

karyawan mendapatkan prestasi kerja, mencapai kinerja tinggi 

b) Pengakuan (recognition) adalah besar kecilnya pengakuan yang 

diberikan kepada karyawan atas kinerja yang dicapai. 

c) Pekerjaan itu sendiri (the work itself) adalah besar kecilnya 

tantangan yang dirasakan oleh karuawan dari pekerjaannya. 

d) Tanggung jawab  (responbility) adalah besar kecilnya tanggung 

jawab yang dirasakan dan diberikan kepada seorang karyawan. 
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e) Pengembangan potensi individu (advancement) adalah besar 

kecilnya kemungkinan karyawan dapat maju dalam 

pekerjaannya. 

 Konstribusi utama teori ini adalah dapat meningkatkan 

kepekaan manajer terhadap fakta bahwa untuk memperlakukan 

karyawan secara baik semata belumlah cukup untuk memotivasi 

mereka. Pimpinan harus dapat memanfaatkan kapasitas, keterampilan 

serta bakat dari anggota melalui desain kerja secara efektif dengan 

desain kerja yang menantang dan dapat menggairahkan karyawan. 

 

C. Hubungan antar Variabel 

Hubungan antar variabel merupakan hubungan variabel bebas dengan 

variabel terikat dengan simbol Y (Kinerja ) dan X (Komitmen Organisasi dan 

Motivasi Kerja) biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal 

(hubungan sebab akibat). Hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Hubungan Komitmen Organisasi dengan Kinerja 

Komitmen organisasi memiliki hubungan yang erat dengan kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan akan lebih optimal apabila karyawan 

memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Semakin tinggi komitmen 

organisasi yang dimilki karyawan maka semakin tinggi keyakinan 

karyawan dalam menerima tujuan serta mempunyai keinginan tinggi untuk 

tinggal dalam organisasi yang akan berdampak pada kinerja. Hal ini 
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seperti menurut Carsten dan Spector dalam Sopiah (2008:179) yang 

mengatakan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka akan 

berdampak pada karyawan akan tetap tinggal dalam organisasi dan akan 

selalu meningkatkan kinerjanya. 

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hamzah (2012) dengan hasil penelitian komitmen organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja. Hal ini menunjukan bahwa semakin 

tinggi komitmen organisasi yang di miliki karyawan maka akan semakin 

tinggi kinerja karyawan. 

2. Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja 

Motivasi kerja merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Semakin tinggi motivasi kerja yang 

dimiliki karyawan maka semakin tinggi dorongan untuk memunculkan 

semangat kerja dimana motivasi berfungsi untuk merangsang kemampuan 

karyawan supaya tercipta hasil kinerja maksimal. Hal ini seperti menurut 

Menurut Gibson (1990:40) dalam Pasolong (2007:203) mengatakan bahwa 

kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk 

melaksanakan pekerjaan. Dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan 

ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi.  

Motivasi digunakan sebagai alat penggerak seorang individu untuk 

melakukan tindakan dalam pelaksanaan kinerja. Hal tersebut memberikan 

gambaran mengenai pentingnya seorang pimpinan untuk mengupayakan 

agar karyawannya melaksanakan tugas dengan hasil yang memuaskan. 
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Karena pada dasarnya setiap karyawan memiliki kemampuan sesuai 

dengan pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang berbeda.  

Adanya dukungan motivasi pada diri seseorang karyawan sangat 

diperlukan agar perbedaan tersebut tidak menjadi alasan pelaksanaan 

kinerja yang kurang maksimal. Hal ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Anggriani, dkk (2014) dengan hasil 

penelitian motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal tersebut 

menunjukan bahwa semakin tinggi motivasi kerja yang dimiliki karyawan 

maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. 

3. Hubungan Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja dan Kinerja  

  Komitmen organisasi dan motivasi kerja sangat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Perusahaan sangat mengharapkan karyawan 

yang memiliki kinerja yang tinggi. Kinerja karyawan yang tinggi 

ditentukan oleh seberapa besar komitmen organisasi dan motivasi kerja 

yang dimiliki karyawan.  

Mahmudi (2005:20) menyatakan bahwa kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: 

personal/individu, kepemimpinan, tim, sistem dan kontekstual 

(situasional). Komitmen dan motivasi merupakan faktor personal/individu 

yang dapat memberikan konstribusi positif terhadap peningkatan kinerja 

organisasi perusahaan. 

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Inayah (2016) dengan hasil peneltian menunjukan adanya pengaruh yang 

signifikan antara komitmen organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja 
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karyawan. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi komitmen 

organisasi dan semakin tinggi motivasi kerja yang dimiliki karyawan maka 

kinerja karyawan akan semakin tinggi. 

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka penelitian ini merupakan sebuah gambaran dan pedoman 

pemikiran yang nantinya akan dijadikan dasar mengenai arah penelitian yang 

dilakukan. Penelitian ini akan menguji mengenai pengaruh komitmen 

organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja. Kinerja 

merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seeorang secara keseluruhan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan.  Indikator kinerja karyawan menurut 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:378) adalah sebagai berikut: kuntitas, 

kualitas, ketetapan waktu, kehadiran dan kerjasama. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi 

dan motivasi kerja. Menurut Mahmudi (2005:20) adalah: faktor 

personal/individu, kepemimpinan, tim, sistem dan kontekstual (situasional). 

Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor personal/individu yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Sedangkan Motivasi merupakan faktor 

yang sangat menentukan kinerja (Griffin 2002:38).  

Dari pendapat teoritis tersebut terdapat faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu komitmen organisasi dan motivasi 

kerja. Pernyataan teorotis tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang 
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dilakukan oleh Inayah (2016) yang menunjukan adanya pengaruh signifikan 

antara komitmen organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.  

Komitmen organisasi merupakan tingkat dimana karyawan yakin dan 

menerima tujuan organisasi serta mempunyai keinginan untuk tetap berada 

didalam organisasi bertujuan untuk kesuksesan dan kebaikan organisasinya. 

Indikator komitmen organisasi menurut Allen dan Mayer dalam Umam 

(2010:259) yang terdiri atas: affective commitment, continuance commitment, 

normative commitment.  

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi 

kerja. Motivasi kerja merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

kinerja karyawan dalam perusahaan. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki 

karyawan akan mendorong seseorang rela untuk menggerakkan kemampuan 

tenaga dan waktunya untuk menjalankan pekerjaan yang telah menjadi tugas 

dan tanggung jawabnya agar kewajibannya terpenuhi serta tujuan yang ingin 

dicapai perusahaan terwujud. Indikator motivasi kerja menurut Herzberg 

dalam Hasibuan (2016:228) mengembangkan suatu teori yang disebut Teori 

Dua Faktor yang terdiri atas: faktor higiene dan faktor motivator. 

 Bedasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan diatas 

maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut: 
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Sumber: Allen dan Mayer dalam Umam (2010:259), Herzberg dalam 

Hasibuan (2016:228); Mathis dan Jackson (2006:378). 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul (Arikunto, 2014:64). Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

Komitmen Organisasi (X1) 

1. Affective Commitment  

2. Continuance 

Commitment 

3. Normative 

Commitment Kinerja  (Y) 

1. Kuntitas 

2. Kualitas 

3. Ketetapan 

Waktu 

4. Kehadiran 

5. Kerjasama  

Motivasi Kerja (X2) 

1. Faktor Higiene 

a. Gaji 

b. Kondisi Kerja 

c. Kebijakan dan 

Administrasi 

Perusahaan 

d. Hubungan antar 

Pribadi 

e. Kualitas Supervisi 

2. Faktor Motivator 

a. Prestasi  

b. Pengakuan  

c. Pekerjaan itu sendiri 

d. Tanggung jawab 

e. Pengembangan 

Potensi Individu 

 

H1 

H2 

H3 
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Mahmudi (2005:20) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

merupakan salah satu faktor personal/individu yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Semakin tinggi keyakinan karyawan dalam menerima tujuan serta 

mempunyai keinginan tinggi untuk tinggal dalam organisasi yang akan 

berdampak pada kinerja organisasi. 

Griffin (2002:38) menyatakan bahwa motivasi kerja merupakan faktor 

yang sangat menentukan kinerja. Motivasi kerja berbanding lurus dengan 

kinerja jika karyawan mempunyai dorongan untuk memilki motivasi kerja 

yang tinggi sehingga akan berdampak pada tingkat kinerja karyawan pada 

perusahaan akan meningkat. 

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Inayah (2016) dengan hasil peneltian menunjukan adanya pengaruh yang 

signifikan antara komitmen organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi 

dan motivasi kerja karyawan maka kinerja karyawan akan semakin tinggi.  

Hasil penelitian yang dilakukan Hamzah (2012), Anggriani, dkk (2014), 

Inayah (2016) menunjukkan bahwa motivasi merupakan variabel yang paling 

dominan yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Bedasarkan uraian tersebut dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H1: Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

CV. Cita Mandiri. 
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H2: Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan CV. 

Cita Mandiri. 

H3: Komitmen organisasi dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan CV. Cita Mandiri. 

H4: Variabel yang paling lebih kuat berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV. Cita Mandiri adalah motivasi.  


