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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu dijadikan referensi dan 

pertimbangan dalam membandingkan suatu variabel. Penelitian ini 

menggunakan beberapa referensi dari beberapa penelitian sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Keterangan / Uraian 

1. 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Melalui Komitmen Organisasi Sebagai 

Variabel Intervening Pada PT. Kerta Rasaja Raya. 

 

(Suryani, Budiono, 2016) 

Metode 

Penelitian 

• - Structural Equation Modelling (PLS) 

• - Uji Validitas dan Relibilitas 

• - Uji Pengaruh langsung dan tidak langsung 

Hasil 

Penelitian 

- Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

- Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

- Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen organisasi. 

- Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja karyawan dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel intervening. 

2. 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan komitmen Organisasi Sebagai 

Variabel Intervening Pada PT. Wom Finance Cabang 

Binjai. 

 

(Arianty, 2012) 

Metode 

Penelitian 

• - Metode Kuesioner 

• - Uji Validitas 

• - Uji Hipotesis 
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No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Keterangan / Uraian 

 
Hasil 

Penelitian 

- Ada pengaruh budaya organisasi terhadap 

komitmen organisasi 

- Ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 

- Ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan 

- Ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel intervening 

3. 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh Budaya organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai 

Variabel Intervening Studi Pada Hotel Mutiara 

Merdeka Pekan Baru. 

 

(Gusty & Andri, 2018) 

Metode 

Penelitian 

- Analisis data 

- Uji validitas 

- Uji realibilitas 

- Analisis path coefficients 

Hasil 

Penelitian 

- Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

- Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. 

- Komiten organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

- Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel intervening. 

4. 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Komitmen 

Organisasional Dan Kinerja Karyawan Pada Karyawan 

Pabrik Gula Kremboong. 

 

(Abiddiaz, Hamid, dkk, 2017) 

Metode 

Penelitian 

- Analisi Jalur 

- Uji Koefisien Determinasi 

Hasil 

Penelitian  

- Budaya organisasi memiliki pengaruh langsung 

terhadap komitmen organisasi. 

- Budaya organisasi berpengaruh positif erhadap 

kinerja karyawan. 

- Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 
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No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Keterangan / Uraian 

5. 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen 

Organisasi Sebagai Variabel Intervening Studi pada 

PT. Toys Games Indonesia Semarang. 

 

(Fauzi, Warso, Haryono,  2016) 

Metode 

Penelitian 

- Analisis Regresi Berganda 

- Uji t 

- Uji F 

Hasil 

Penelitian 

- Budaya organisasi menunjukkan pengaruh positif 

dan signifikan terhadap komitmen organisasi. 

- Kepuasan kerja menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi. 

- Budaya organisasi dan kepuasan kerja menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi pada PT. Toys Games Indonesia 

Semarang 

- Budaya organisasi menunjukkan pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Toys Games Indonesia Semarang. 

- Kepuasan kerja menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan  pada PT. 

Toys Games Indonesia Semarang. 

- Komitmen organisasi menunjukkan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Toys Games Indonesia Semarang 

- Budaya organisasi, kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Toys 

Games Indonesia Semarang. 

 

6. 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Komitmen 

Organisasional dan Kinerja Karyawan Studi pada 

karyawan Pabrik Gondorukem dan Terpentin Sukun 

Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Industri 

Gondorukem dan Terpentin II, Probolinggo 

 

(Usmany, Hamis, Utami, 2016) 
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No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Keterangan / Uraian 

 

Metode 

Penelitian 

- Analisis data deskriptif 

- Analisis Jalur 

Hasil 

Penelitian 

- Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasional 

- Komitmen organisasional berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan 

- Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan melalui komitmen organisasional 

Sumber : Penelitian Terdahulu 

Dari tabel 2.1 diatas dapat ditarik kesimpulan adanya persamaan 

dari variabel penelitian yang digunakan. Dimana variabel tersebut adalah 

variabel budaya organisasi, komitmen organisai dan kinerja karyawan. 

Namun ada peneliti terdahulu yang menggunakan lebih dari variabel yang 

digunakan peneliti saat ini di antaranya penelitian yang dilakukakan oleh 

Fauzan, dkk (2016) yang menambahkan variabel kepuasan kerja dalam 

penelitiannya.  

Perbedaan lain dari penelitian terdahulu dengan saat ini adalah alat 

analisisnya, dimana pada penelitian saat ini menggunakan analisis jalur, 

uji validitas, uji realibilitas, uji t dan uji pengaruh tidak langsung atau uji 

sobel. Sedangkan perbedaan yang lainnya juga terdapat pada berbedanya 

objek yang diteliti. 
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Definisi Kinerja Karyawan 

Mangkunegara (2005:09) Kinerja dalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya. Menurut Rivai dan Sagala (2011:548-549) 

mendefinisikan kinerja karyawan merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi hasil dari pekerjaannya 

yang sesuai dengan peran masing-masing dalam perusahaan. 

Sedangkan menurut Mathis and Jackson (2011:378) kinerja 

atau performance pada dasarnya adalah merupakan apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Menurut Dessler 

(2009) mengungkapkan bahwa kinerja (prestasi kerja) karyawan 

adalah prestasi yang diharapkan dari karyawan. Adapun menurut 

Gibson, et al., (1996) dalam Gorda (2006) menyatakan bahwa 

kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan 

untuk menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggung 

jawab yang diberikan oleh organisasi. 

b. Faktor-faktor Kinerja Karyawan 

Faktor penentu pencapaian kinerja kerja dalam suatu 

organisasi menurut Kasmir (2016 : 189-193) yaitu:  
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1. Kemampuan dan Keahlian 

Kemampuan atau skill yang dimilki seseorang dalam suatu 

pekerjan, semakin memiliki kemampuan dan keahlian, maka akan 

dapat menyelesaikan pekerjaannya secara benar. 

2. Pengetahuan 

Pengetahuan tentang pekerjaan. Seseorang yang memiliki 

pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan memberikan 

hasil pekerjaan yang baik, demikian pula juga sebaliknya. 

3. Rancangan 

Rancangan pekerjaan yang akan memudahkan karyawan dalam 

mencapai tujuannya.  

4. Kepribadian 

Kepribadian seseorang atau karakter yang dimiliki seseorang. 

Setiap orang memiliki kepribadian atau karekter yang berbeda 

satu sama lainnya. 

5. Motivasi Kerja 

Dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jika 

memiliki dorongan yang kuat dari dalam/luar dirinya, maka 

karyawan akan terangsang untuk melakukan sesuatu dengan baik. 

6. Kepemimpinan 

Perilaku seseorang pemimpin dalam mengatur, mengelola dan 

memerintah bawahannya untuk mengerjakan suatu tugas dan 

tanggung jawab yang diberikannya. 
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7. Gaya Kepemimpinan 

Perilaku seseorang pemimpin dalam mengatur, mengelola dan 

memerintah bawahannya untuk mengerjakan suatu tugas dan 

tanggung jawab yang diberikannya. 

8. Budaya Organisasi 

Kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dan 

dimiliki suatu organisasi atau perusahaan. Kebiasaan-kebiasaan 

yang mengatur hal-hal yang berlaku dan diterima secara umum. 

9. Kepuasan Kerja 

Perasaan senang atau gembira, atau perasaan suka seseorang 

sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan. 

10. Lingkungan Kerja 

Suasana atau kondisi lokasi tempat bekerja. Lingkungan kerja 

dapat berupa ruangan, layout, sarana dan prasana, serta hubungan 

kerja dengan sesama rekan kerja. 

11. Loyalitas 

Kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela 

perusahaan dimana tempatnya bekerja. 

12. Komitmen 

Kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau 

peraturan perusahaan dalam bekerja. 

 13. Disiplin Kerja 
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Usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara 

sungguh-sungguh. Disiplin kerja dalam hal ini dapat berupa 

waktu, misalnya masuk kerja selalu tepat waktu. 

c. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Mathis and Jackson (2006:376) mengemukakan 

bahwa pencapaian kinerja dapat diukur dari : 

1) Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam 

istilah unit atau jumlah siklus yang diselesaikan. 

2) Kualitas  

Kualitas kerja yang diukur dari presepsi karyawan terhadap 

kualitaspekerjaan yang telah dihasilkan serta kesempurnaan 

tugas terhadap keterampilan maupun kemampuan karyawan. 

2. Budaya Organisasi 

a. Definisi Budaya Organisasi 

Menurut Robbins (2007) dalam Marwan, budaya organisasi 

adalah suatu presepsi atau pola pikir bersama yang dianut oleh 

seluruh anggota-anggota organisasi tersebut yang membedakan 

suatu organisasi dari organisasi lainnya. Sedangkan Menurut 

Gibson (2006) adalah seperangkat asumsi, keyakinan, nilai-nilai 

dan norma-norma di antara para anggota organisasi. 

Sedangkan menurut Schein (2004), budaya organisasi 

adalah pola asumsi dasar yang ditentukan atau dikembangkan oleh 
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suatu kelompok orang ketika mereka belajar untuk 

menyeselesaikan masala-masalah yang timbul, menyesuaikan diri 

dengan lingkungan eksternal dan berintegrasi dengan lingkungan 

internal. 

b. Karakteristik Budaya Organisasi 

Menurut Robbins & Judge (2015:355) menyatakan tujuh 

karakteristikbudaya organisasi sebagai berikut : 

1. Inovasi dan pengambilan resiko 

Yaitu tingkat para pekerja didorong untuk menjadi inovatif 

dan berani dalam mengambil risiko. 

2. Memperhatikan detail 

Yaitu sejauh mana para anggota organisasi atau karyawan 

diharpkan mau memperlihatkan kecermatan, analisis dan 

perhatian terhadap hal-hal yang terperinci atau detail. 

3. Orientasi pada hasil 

Yaitu sejauh mana manajemen dapat fokus pada hasil. 

Bukan pada teknik atau pencapaian pada prosesnya. 

4. Orientasi pada orang 

Yaitu sejauh mana pengambilan keputusan majemen 

dengan memperhitungkan atau mempertimbangkan efek hasil 

terhadap orang-orang yang ada didalam organisasi tersebut. 

5. Orientasi pada tim 
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Yaitu kegiatan kerja organisasi yang dilaksanakan dalam 

bentuk tim atau kelompok kerja terorganisir dari individu-

individu. 

6. Keagresifan 

Yaitu sejauh mana orang-orang dalam organisasi 

menunjukkan keagresifan dan kompetitif,bukannya bersantai-

santai. 

7. Stabilitas 

Yaitu kegiatan organisasi yang menekankan pada 

memperthankan status quo sebagai lawan dari pertumbuhan 

atau inovasi. 

3. Komitmen Organisasi 

a. Definisi Komitmen Organisasi 

Menurut Luthans (2011:147)  dalam Marwan, komitmen 

organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota 

organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai 

keinginan organisasi, dan keyakinan kuat dan penerimaan nilai dan 

tujuan organisasi. Dengan kata lain komitmen organisasional 

merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada 

organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi 

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. 
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Porter dan Smith (Temaluru, 2001) mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai sifat hubungan antara pekerja dan 

organisasi yang dapat dilihat dari keinginan kuat untuk tetap 

menjadi anggota organisasi tersebut, kesediaan untuk menjadi 

sebaik mungkin demi kepentingan organisasi tersebut dan 

kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan 

tujuan organisasi. Sedangkan menurut Zurnali (2010), komitmen 

organisasi adalah sebuah perasaan yang kuat dan erat dari 

seseorang terhadap tujuan dan nilaisuatu organisasi dalam 

hubungan dengan peran mereka terhadap upaya pencapaian tujuan 

dan nilai-nilai tersebut. 

b. Dimensi Komitmen Organisasi 

Menurut Mayer dan Allen dalam Luthans (2011), komitmen 

organisasi terdiri atas tiga dimensi yang digunakan untuk 

pengukuran komitmen, yaitu : 

1. Komitmen Afektif (Affective Commitmen) 

Komitmen afektif merupakan perasaan emosional untuk 

organisasi dan keyakinan di dalam nilai-nilainya. Seseorang 

yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus setia 

bekerja dalam suatu organisasi karena mereka memang ingin 

melakukan hal tersebut dengan rasa nyaman. 

2. Komitmen Berkelanjutan (Countinuance Commitment) 
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Komitmen berkelanjutan merupakan nilai ekonomi yang 

dirasakan dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan 

dengan meninggalkan organisasi tersebut. Seorang karyawan 

mungkin bertahan dan berkomitmen dengan organisasi dan 

pemberi kerja karena diberi imbalan yang cukup tinggi. 

Komitmen ini menyebabkan mereka membutuhkannya. 

3. Komitmen Normatif (Normative Commitment) 

Komitmen normatif merupakan kewajiban seseorang untuk 

bertahan didalam suatu organisasi untuk alasan moral dan etis. 

Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan bertahan  pada 

suatu pekerjaan karena mereka merasa wajib untuk 

melakukannya. Dengan kata lain, komitmen normatif ini 

berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam 

sebuah organisasi. 

C. Hubungan antar Variabel 

Setiap variabel memiliki suatu keterkaitan antar satu dengan 

variabel lainnya dengan hubungan yang bersifat timbal balik : 

1. Hubungan Budaya Organisasi dengan Komitmen Organisasi. 

Budaya organisasi yang kuat dan dukungan organisasional yang 

dirasakan karyawan bahakan mampu meningkatkan komitmen 

organisasional yang menurut Meyer dan Allen dalam Rhoades et al 

(2001) menyatakan suatu definisi mengenai komitmen dalam 

berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan ciri 
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khas tertentu hubungan anggota organisasi dengan organisasinya, dan 

memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk tetap bertahan 

menjadi anggota dalam organisasinya. 

2. Hubungan Komitmen Organisasi dengan Kinerja Karyawan. 

Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi dapat mampu 

menunjukkan kinerja yang optimal dan seseorang yang bergabung 

dalam organisasi dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Sama 

dengan Luthans (2005) yang mengungkapkan bahwa komitmen 

organisasi sebagai sikap loyal karyawan yang merupakan proses 

berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan 

ketertarikan mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya, 

sehingga dapat memancing adanya dorongan terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Karyawan. 

Menurut Shahzad (2014) mengemukakan dari hasil penelitiannya 

bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hal 

ini menunjukkan bahwa dengan penerapan budaya organisasi yang 

baik akan membuat kinerja karyawan semakin meningkat. 

Peningkatan kinerja ini disebabkan karena karyawan mampu 

menerima nilai-nilai budaya yang ada di perusahaan meliputi 

integritas, profesional, respect, teamwork, dan excellent. 

4. Hubungan Budaya Oganisasi dengan Kinerja Karyawan melalui 

Komitmen Organisasi. 
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Menurut Agung (2014), menyatakan bahwa budaya organisasi 

merupakan nilai, sikap-sikap yang telah diyakini oleh anggota 

organisasi sehingga telah menjadi perilaku setiap anggota organisasi 

dalam keseharian. Sehingga budaya organisasi berfungsi sebagai 

perekat, pemersatu, identitas, motivasi bagi seluruh karyawan yang 

selanjutnya, sistem nilai tersebut diwariskan pada generasi berikutnya 

dan dapat dijadikan  sebagai acuan perilaku karyawan dalam 

organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan maupun hasil dari 

kinerja yang telah ditetapkan. 

Dalam Penelitian Gusty & Andri (2018) menyatakan hasil 

penelitiannya bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap kinerja karyawan baik secara simultan atau bersama-sama 

maupun secara parsial atau sendiri-sendiri. Yang dapat diartikan 

bahwa semakin tinggi budaya organisasi dan komitmen organisasi 

makan semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan. Sedangkan dari 

hasil Path Analisisnya menunjukkan bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kinerja karyawan melalui 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Dapat diartikan 

apabila semakin kuat budaya organisasi dengan dukungan komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi maka akan mempengaruhi kepuasan 

karyawan sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  
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D. Kerangka Pikir 

Budaya organisasi yang dianut oleh suatu organisasi dan komitmen 

organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut 

Mangkunegara (2005:09) Kinerja dalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya.  

Menurut Robbins (2007), budaya organisasi adalah suatu presepsi 

atau pola pikir bersama yang dianut oleh seluruh anggota-anggota 

organisasi tersebut yang membedakan suatu organisasi dari organisasi 

lainnya. Karakterisik: inovasi dan pengambilan resiko, memperhatikan 

detail, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, 

keagresifan, stabilitas. 

Menurut Luthans (2011:147), komitmen organisasi adalah 

keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan 

untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan keyakinan kuat dan 

penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dimensi: komitmen afektif, 

komimen berkelanjutan, komitmen normative.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan 

manajemen dengan mempertimbangakan budaya  terhadap karyawan akan 

menimbulkan keinginan kuat untuk tetap bekerja pada perusahaan 

tersebut, sehingga berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan agar 

karyawan dapat bertahan dalam organisasi tersebut. Dari penjelasan di atas 

maka dapat digambarkan suatu kerangka pikir seperti berikut : 
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Gambar 2.1 Hubungan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi 

dan Kinerja Karyawan 
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E. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2009) hipotesis merupakan suatu jawaban 

yang bersifat sementara atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian, 

jawaban yang dihasilkan baru menganut pada teori saja. Berdasarkan pada 

uraian penjelasan teori serta kerangka pikir diatas maka dapat di peroleh 

hipotesis sebagai berikut : 

Robbins (2004) mengemukakan bahwa dalam kenyataannya, salah 

satu kajian budaya organisasi yakni apabila para karyawan diperusahaan 

yang budayanya kuat akan lebih komitmen pada perusahaan mereka dari 

pada karyawan di perusahaan yang budayanya lemah. Perusahaan dengan 

budaya kuat juga akan menggunakan usaha-usaha perekrutan dan paktek 

sosialisasi mereka untuk membina komitmen karyawan. Apabila pegawai 

merasa bahwa budaya yang ada dalam organisasi tempat bekerja cukup 

kondusif dan menyenangkan baginya untuk bekerja, hal ini akan membuat 

pegawai tersebut merasa nyaman. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani 

& Christologus (2010), menunjukkan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. 

Budaya organisasi diukur melalui kejelasan tujuan organisasi dan 

otonomi pekerjaan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap 

komitmen organisasional (Indriyani & christologus, 2010). Sehingga dari 

beberapa pernyataan diatas, maka dapatdirumuskan hipotesis sebagai 

berikut :   
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H1 : Budaya Organisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap 

Komitmen Organisasi 

Komitmen mengarah pada beberapa hasil perilaku spesifik. 

Pertama, karyawan yang berkomitmen tinggi harus memiliki suatu 

keinginan kuat dan senantiasa untuk tinggal dalam organisasi. Hasil adalah 

implisit dalam definisi komitmen. Bahkan sasaran perilaku yang demikian 

harus dimanifestasikan dalam memelihara karyawan berikutnya. 

Karyawan yang memiliki komitmen tinggi pada tujuan sebuah organisasi 

dan memiliki sikap yang positif harus menjadi lebih mungkin untuk 

memiliki keinginan kuat untuk datang bekerja dan memberikan kontribusi 

terhadap pencapaian tujuan (Steers, 2005).  

Dari hasil penelitian Ghorbanpur, Dehnavi, dkk (2014) yaitu 

komitmen organisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan pada 

kinerja karyawan yang signifikan pada kinerja karyawan, komitmen 

normatif meninggalkan efek pling kuat pada rata-rata kinerja. Penelitian 

ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yeh dan Hong (2012) 

yang menyatakan bahwa Organizational commitment will positively and 

significantly affect job performance, hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan bersedia untuk tetap tinggal dan mengabdikan diri untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Dari penjabaran diatas dapat dirumuskan 

hipotesis ketiga sebagai berikut : 

H2 : Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 
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Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2011) menemukan bukti 

bahwasecara signifikan budaya organisasi dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel 

yang memiliki pengaruh paling besar adalah budaya organisasi.  

Budaya organisasi mengikat para karyawan yang bekerja di 

dalamnya untuk berperilaku sesuai dengan budaya organisasi yang ada. 

Apabila pengertian ini ditarik ke dalam suatu organisasi, maka seperangkat 

norma sudah menjadi budaya dalam organisasi sehingga karyawan harus 

bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan budaya yang ada tanpa 

terpaksa. 

Keberadaan budaya dalam organisasi akan menjadi perekat dan 

pedoman dari seluruh kebijakan organisasi serta tuntutan operasional bagi 

aspek-aspek lain dalam organisasi. Jika nilai budaya telah menjadi 

pedoman dalam pembuatan aturan organisasi, maka budaya tersebut akan 

mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan.hal ini berarti 

menunjukkan bahwa apabila budaya organisasinya baik, maka kinerja 

karyawan dalam organisasi tersbut juga akan baik (Fajrin, 2009). 

Menurut Kotter dan Haskett (1992) dalam Tika (2012:140) 

menyatakan bahwa budaya organisasi akan menjadi sebuah faktor yang 

bahkan lebih penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan 

perusahaan dalam waktu yang akan datang. Sehingga memiliki dampak 

yang kuat dan besar terhadap prestasi kerja organisasi. 



33 
 

 
 

Hal ini juga didukung dari penelitian Indriyani & Christologus 

(2010) serta penelitian dari Ariyanti (2012) yang menyatakan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:  

H3 : Budaya Organisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian dari Gusty & Andri (2018) menyatakan bahwa 

budaya organisasi mempunyai pengaruh yang kuat baik secara simultan 

maupun secara parsial. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi budaya 

organisasi semakin tinggi pula kinerja karyawan.Path Analisis dari 

penelitian Ryndian menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi 

mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap kinerja karyawan melalui 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening.  

Dan dari penelitian Usmany, dkk (2016) dengan hasil 

penelitiannya yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja melalui komitmen organisasi. Sehingga dari 

penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis ke empat sebagi berikut : 

H4: Budaya Organisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan melalui Komitmen Organisasi 


