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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian yang relevan merupakan acuan bagi peneliti dalam 

membuat penelitian. Penelitian yang relevan ini berisikan tentang penelitian 

orang lain yang dijadikan sebagai sumber atau bahan dalam membuat 

penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu yang dapat dijadikan sebagai landasan atau gambaran untuk 

penelitian yang sekarang sedang dilakukan. 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi yang akan dijadikan peneliti sebagai acuan 

dalam pembuatan hipotesis. Berikut ini penelitian sebelumnya yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu terkait 

dengan kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai landasan 

penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Hueryren Yeh, dkk. (2012) tentang “The Mediating Effect of 

Organizational Commitment on Leadership Type and Job Perforrmance.” 

hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa komitmen 

organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan 

Taiwanese Shoes di Cina. 

2. Khan, dkk. (2010) tentang “The Impacts of Organizational Commitment 

on Employee Job Performance” yang menunjukan bahwa terdapat 
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hubungan positif signifikan antara komitmen organisasional dan kinerja 

karyawan. 

3. Azeem dan Akhtar (2014) tentang “ Job Satisfactiion and Organizational 

Commitment among Public Sector Employees in Saudi Arabia.” Hasil dari 

analisis regresi berganda yang dilakukan Azzem dan Akhtar menunjukan 

bahwa segi-segi kepuasan kerja dan komitmen organisasional memiliki 

hubungan positif signifikan.  

4. Argensia, dkk. (2014) tentang “Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai dengan Komitmen organisasional 

sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Meda).” Dari hasil 

analisis Structural Equation Model (SEM) didapatkan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, serta kepuasan kerja 

memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap komitmen 

organisasional. 

5. Aftab dan Idrees (2012) tentang “ A Study of Job Satisfaction and IT’s 

Impact on The Performance in The Banking Industry of Paskitan.” Hasil 

dari analisis penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan.  

Adapun perbandingan yang dilakukan peneliti yakni judul penelitian, 

metode penelitian, dan hasil penelitian yang disajikan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 
 

No. Penelitian Terdahulu Keterangan 

1. 

Judul Penelitian 
The Mediating Effect of Organizational 
Commitment on Leadership Type and Job 
Perforrmance. (Hueryren Yeh, dkk., 2012) 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji apakah gaya 
kepemimpinan berpengaruh positif 
signifikan terhadap komitmen 
organisasional. 

2. Untuk menguji apakah komitmen 
organisasional berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Untuk menguji apakah gaya 
kepemimpinan berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 

4. Untuk menguji apakah komitmen 
organisasional menengahi hubungan 
antara gaya kepemimpinan dan kinerja 
karyawan. 

Metode Penelitian Skala likert, analisis reabilitas, analisis 
korelasi, analisis regresi  

Hasil Penelitian  Komitmen organisasional berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. 

Judul Penelitian 
The Impacts of Organizational Commitment 
on Employee Job Performance. (Khan, dkk., 
2010) 

Tujuan Penelitian 

Untuk meneliti pengaruh komitmen 
organisasional terhadap kinerja karyawan 
pada karyawan sektor publik dan privat di 
sektor minyak dan gas di Pakistan 

Metode Penelitian Skala likert, analisis reabilitas, analisis 
korelasi, analisis regresi 

Hasil Penelitian  Terdapat hubungan positif antara komitmen 
organisasional dan kinerja karyawan 
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Lanjutan Tabel 2 

No. Penelitian Terdahulu Keterangan 

3. 

Judul Penelitian 

Job Satisfactiion and Organizational 
Commitment among Public Sector 
Employees in Saudi Arabia. (Azeem dan 
Akhtar, 2014) 

Tujuan Penelitian 
Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja 
terhadap komitmen organisasional pada 
karyawan sektor publik di Saudi Arabia 

Metode Penelitian Korelasi koefisien dan regresi berganda 

Hasil Penelitian Kepuasan kerja berpengaruh positih terhadap 
komitmen organisasional. 

4. 

Judul Penelitian 

Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja dan 
Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai dengan 
Komitmen organisasional sebagai Variabel 
Intervening (Studi Pada Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Medan). (Argensia, dkk., 2014) 

Tujuan Penelitian 

Untuk menjelaskan dan menganalisis 
pengaruh kepuasan kerja dan motivasi 
terhadap kinerja karyawan dengan komitmen 
organisasional sebagai variable intervening  

Metode Penelitian Analisis Structural Equation Model (SEM) 

Hasil Penelitian  Kepuasan kerja berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 

5. 

Judul Penelitian 
A Study of Job Satisfaction and IT’s Impact 
on The Performance in The Banking Industry 
of Paskitan. (Aftab dan Idrees, 2012) 

Tujuan Penelitian 
Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja 
terhadap kinerja karyawan pada Industri 
bank di Pakistan. 

Metode Penelitian 
Analisis reabilitas, analisis Kolmogrogrof 
Smirnov, Mann Whitney Test, analisis 
korelasi, analisis regresi, analisis koefisien. 

Hasil Penelitian Terdapat hubungan positif antara kepuasan 
kerja dan kinerja karyawan. 
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Tabel diatas merupakan ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu 

yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut menunjukkan 

sejumlah beberapa persamaan dan perbedaan. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hueryren Yeh, dkk, (2012), perbedaan dalam penelitian ini terletak pada 

objek perusahaan yang diteliti, periode penelitian, variabel penelitian, dan 

teknik analisis data. Persamaan yang dimiliki dari penelitian ini yaitu 

menggunakan variabel komitmen organisasional dan kinerja karyawan, teknik 

pengukuran data, serta uji instrument penelitian yang sama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khan, dkk, (2010), perbedaan dalam 

penelitian ini terletak pada objek perusahaan yang diteliti, periode penelitian, 

dan teknik analisis data. Persamaan yang dimiliki dari penelitian ini yaitu 

menggunakan variabel komitmen organisasional dan kinerja karyawan, teknik 

pengukuran data, serta uji instrumen penelitian yang sama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Azeem dan Akthar (2014), perbedaan 

dalam penelitian ini adalah objek jasa yang diteliti, periode penelitian, dan 

metode penelitiannya. Persamaan yang dimiliki dari penelitian ini yaitu 

menggunakan variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasional, serta 

objek pada perusahaan bidang jasa. 

Penelitian yang dilakukan Argensia, dkk (2014), perbedaan dalam 

penelitian ini adalah periode penelitian dan metode penelitiannya. Persamaan 

yang dimiliki dari penelitian ini yaitu menggunakan variabel bebas kepuasan 

kerja dan komitmen organisasional serta variabel terikat kinerja karyawan, 

dan objek pada perusahaan bidang jasa. 
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Penelitian yang dilakukan Aftab dan Idrees (2012), perbedaan dalam 

penelitian ini terletak pada objek jasa yang diteliti, periode penelitian, dan 

teknik analisis data. Persamaan yang dimiliki dari penelitian ini adalah 

menggunakan variabel kepuasan kerja dan kinerja karyawan, uji instrument 

penelitian yang sama, serta objek pada perusahaan bidang jasa. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

Menurut Wibowo (2011:81) menyatakan bahwa kinerja dapat 

dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan 

suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai 

hasil kerja. Menurut Mangkunegara (2001:67) menyatakan bahwa” 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya”. Selanjutnya Rivai (2009:350) 

menyatakan bahwa:  

“Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan”. Ketika 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki 

derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kinerja karyawan 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk 

mencapai tujuannya.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian kinerja 

karyawan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil 
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kerja maupun proses kerja yang dicapai karyawan dalam melakukan 

tugas maupun peranannya dalam suatu perusahaan. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

menurut Wibowo (2011:507) yaitu: 

1. Kepuasan kerja yang tinggi dapat menimbulkan kinerja karyawan 

lebih baik. 

2. Komitmen organisasi yang tinggi dapat memfasilitasi inerja 

karyawan lebih tinggi pula. 

Teori diatas juga sejalan dengan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan baik hasil maupun perilaku kerja 

yang dikemukakan oleh Kasmir (2016 : 189-193) yaitu:  

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.  
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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. 

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. 
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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 

Usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara 

sungguh-sungguh. Disiplin kerja dalam hal ini dapat berupa 

waktu, misalnya masuk kerja selalu tepat waktu. 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

diatas peneliti mengangkat dua faktor yang telah disesuaikan dengan 

keadaan obyek penelitian, yaitu faktor kepuasan kerja dan 

komitmen. 

b. Pengukuran Kinerja  

Menurut Wibowo (2011: 246) Ukuran kinerja bagi individu 

berhubungan dengan akuntabilitas dan ditetapkan dalam kriteria 

kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Ukuran kinerja individual 
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sangat bervariasi menurut pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ukuran 

kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk berikut ini: 

1. Kuantitas  

Dinyatakan dalam bentuk jumlah output, atau presentase antara 

output aktual dengan output yang menjadi target. 

2. Kualitas  

Dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualitas yang bervariasi 

di luar batas, jumlah keluhan yang masih dalam batas yang 

dapat dipertimbangkan untuk ditoleransi. 

3. Ketepatan waktu 

Dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu pengiriman, 

jumlah unit yang dapat diselesaikan tepat waktu. 

2. Kepuasan Kerja  

Pada hakikatnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat 

individual. Setiap karyawan akan memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan persepsi masing-masing individu terkait 

dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak 

aspek-aspek di dalam pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan individu, 

maka akan mengindikasikan semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dirasakan dan sebalikya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Smith, 

dkk dalam Luthans (2011:141)“job satisfaction is a positive emotional 

response to a job situation..” 

Menurut Locke dalam Luthans (2011:141) kepuasan kerja 

merupakan “a pleasurable or positive emotionalstate resulting from the 
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appraisal of one’s job or job experience.”, dimana karyawan memiliki 

perasaan senang atau positif akan hasil penilaian dari pekerjaannya. 

Pendapat yang sama diutarakan oleh Robbins dan Judge (2012:74) yang 

menyatakan bahwa “Job Satisfaction is A positive feeling about one’s job 

resulting from an evaluation of its characteristics.” Perasaan positif yang 

dimiliki karyawan dapat menimbulkan persepsi yang baik terkait dengan 

pekerjaannya dan mampu memberikan suasana yang kondusif. 

Karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan 

menunjukan sikap positif terhadap pekerjaannya dan sebaliknya. 

Menurut Handoko (2008:193) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana karyawan memandang pekerjaannya, oleh 

sebab itu kepuasan kerja mengandung arti yang sangat penting, baik dari 

sisi pekerjaan maupun perusahaan. 

Mengembangkan teori kepuasan kerja menurut Herzberg dalam 

Thoha (2010:230) menyatakan bahwa kepuasan kerja selalu dihubungkan 

dengan isi jenis pekerjaan atau job content. Job content  atau isi 

pekerjaan termasuk dalam kondisi instrinsik dimana apabila terdapat 

dalam pekerjaan tersebut akan meningkatkan motivasi yang dapat 

menghasilkan prestasi kerja yang baik.  

Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi individu karyawan 

adalah jumlah dari setiap aspek pekerjaan dikalikan dengan derajat 

pentingnya aspek pekerjaan bagi karyawan. Seorang karyawan yang 
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merasa puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya merupakan sesuatu 

yang bersifat pribadi, yaitu tergantung bagaimana seorang karyawan 

tersebut mempersepsikan adannya kesesuaian atau pertentangan antara 

keinginannya dengan hasil yang didapatkan. 

Pemaparan yang sudah dijabarkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian kepuasan kerja merupakan sikap yang positif dari 

seorang karyawan yang meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap 

pekerjaanya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa 

menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Terdapat lima faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

menurut Kreitner dan Kinicki (2006:224) yaitu: 

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 mencermikan antara apa yang diharapkan dan apa yang 

diperoleh individu dari pekerjaannya. 

3. Pencampaian nilai (Value attainment) 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan 

pemenuhan nilai kerja individual yang penting. 
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4. Keadilan (Equity) 

Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu 

diperlakukan di tempat kerja. 

5. Komponen ginetik (Genetic components) 

Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. 

Hal ini menyiratkan perbedaan sifat individu mempunyai arti 

penting untuk menjelaskan kepuasan kerja disamping 

karakteristik lingkungan pekerjaan.  

b. Pengukuran Kepuasan Kerja  

Menurut Smith, dkk. dalam Luthans (2011:141) terdapat 5 

dimensi untuk mengukur kepuasan kerja antara lain: 

1. Pekerjaan itu sendiri (Work it self)  

Sejauh mana individu menganggap pekerjaannya sebagai sesuatu 

yang berarti, bermanfaat atau penting dan karyawan menyadari 

bahwa dirinya bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya. 

2. Gaji atau upah (pay)  

Jumlah remunerasi keuangan yang diterima dan sejauh mana 

dianggap layak atau tidak oleh individu didalam organisasi. 

3. Peluang Promosi (Promotion opportunities)  

Kesempatan untuk karyawan dalam mengembangkan karir di 

organisasi. Kesempatan ini merupakan bentuk imbalan yang 

berbeda dengan imbalan yang lain. 
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4. Pengawasan (Supervision)  

Sejauh mana pimpinan atau supervisor memberikan perhatian 

secara personal kepada karyawan dan mengajak karyawannya 

untuk berpartisipasi dalam membicarakan berbagai persoalan 

yang akan mempengaruhi pekerjaan mereka. 

5. Rekan Kerja (Coworkers) 

Tingkat dimana sesama karyawan mampu berinteraksi satu sama 

lain dan dan saling mendukung. 

3. Komitmen organisasional 

Menurut Porter dalam Luthans (2011:147) yang mendefinisikan 

“komitmen organisasional sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari 

individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian 

organisasi”, hal ini dapat ditandai dengan tiga hal yaitu :  

1. Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

2. Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh 

atas nama organisasi. 

3. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan didalam organisasi. 

Menurut Allen dan Mayer dalam Panggabean (2004:135) 

menyatakan bahwa komitmen organisasional merupakan sebuah 3 

konsep yang dimiliki, yaitu Affective commitment, Continuance 

commitment, Normative commitment. Menurut Robbins dan Judge 

(2012:75) mendefinisikan komitmen organisasional adalah “suatu 

keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta 
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tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi”. 

Teori tersebut sejalan dengan pendapat Sopiah (2008:156) yang 

menyatakan bahwa komitmen organisasional melibatkan 3 sikap yaitu :  

1. Identifikasi dengan tujuan organisasi. 

2. Perasaan keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi. 

3. Perasaan setia terhadap organisasi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa karyawan yang memiliki 

komitmen terhadap organisasi memandang nilai dan kepentingan 

mengintegrasikan tujuan pribadi dan organisasi, sehingga tujuan 

organisasi merupakan tujuan pribadinya. Pekerjaan yang menjadi 

tugasnya dipahami sebagai kepentingan pribadi dan memiliki keinginan 

untuk selalu loyal demi kemajuan organisasi. Sopiah (2008:156), 

menyatakan “komitmen organisasional sebagai daya relatif dari 

keberpihakan dan keterlibatan seseorang terhadap suatu organisasi”. 

Dengan kata lain komitmen organisasional merupakan sikap mengenai 

loyalitas pekerja terhadap organisasi dan merupakan proses yang 

berkelanjutan dari anggota organisasi untuk mengungkapkan 

perhatiannya pada organisasi dan hal tersebut berlanjut pada kesuksesan 

dan kesejahteraan. 

a. Pengukuran Komitmen Organisasional 

Sopiah (2008:165), mengembangkan suatu skala yang 

disebut self report scales untuk mengukur komitmen karyawan 
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terhadap organisasi yang merupakan penjabaran dari tiga aspek 

komitmen antara lain: 

1. Penerimaan terhadap tujuan organisasi. 

2. Keinginan untuk bekerja keras. 

3. Hasrat untuk bertahan menjadi bagian dari organisasi.  

Terdapat 3 ukuran komitmen organisasional menurut Allen 

dan Mayer dalam Panggabean (2004:135) antara lain: 

1. Komitmen Afektif (affective commitmet) adalah adalah tingkat 

seberapa jauh seorang karyawan secara emosi terikat, mengenal, 

dan terlibat dalam organisasi. 

2. Komitmen Berkelanjutan (continuance commitmen) adalah suatu 

penilaian terhadap biaya yang terkait dengan meninggalkan 

organisasi. 

3. Komitmen normatif (normative commitment) merujuk kepada 

tingkat seberapa jauh seseorang secara psychological terikat 

untuk menjadi karyawan dari sebuah organisasi yang didasarkan 

kepada perasaan seperti kesetiaan, affeksi, kehangatan, pemilikan, 

kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain. 

4. Hubungan Antar Variabel 

Adapun hubungan variabel antara kepuasan kerja, komitmen 

organisasional, dan kinerja menurut para ahli yang dijelaskan sebagai 

berikut: 
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a. Hubungan antara Kepuasan Kerja dengan Kinerja Karyawan. 

Menurut Harter, dkk. dalam Luthans (2011:144) hasil meta-

analisis berdasarkan 7939 unit usaha di 36 perusahaan, menemukan 

bahwa ketika kepuasan didefinisikan dan diukur dengan keterlibatan 

karyawan, ada hubungan yang signifikan dengan hasil kinerja, 

produktivitas, kepuasan pelanggan, dan bahkan laba. Menurut Judge, 

dkk. dalam Robbins (2012:84) review dari 300 studi antara kepuasan 

kerja dan kinerja memiliki korelasi cukup kuat.  

Penjelasan yang menyatakan adanya hubungan antara 

kepuasan kerja dengan kinerja dijelaskan pula oleh Gibson 

(2009:110) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang lemah 

antara kepuasan kerja dengan kinerja. Menurut Wibowo (2011:508) 

bahwa terdapat hubungan positif rendah antara kepuasan kerja dan 

kinerja. 

b. Hubungan antara Kepuasan Kerja dengan Komitmen 

Organisasional. 

Menurut Wibowo (2011:507) menyatakan bahwa penelitian 

menunjukan bahwa terdapat hubungan signifikan dan kuat antara 

kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Pendapat yang sama 

dikemukakan DeConnick dalam Panggabean (2004:136) bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara kepuasan kerja dengan 

komitmen organisasional.  
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c. Hubungan antara Komitmen Organisasional dengan Kinerja 

Karyawan 

Menurut Thomas dalam Luthans (2011:148) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara komitmen organisasional 

dengan kinerja. Pendapat yang sejalan juga dipaparkan oleh Breet 

dalam Panggabean (2004:139) bahwa terdapat hubungan antara 

komitmen organisasional dengan kinerja dan lebih kuat bagi 

karyawan yang kurang membutuhkan dana daripada bagi mereka 

yang membutuhkan dana. 

d. Hubungan antara Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, 

dan Kinerja Karyawan. 

Menurut Wibowo (2011:507) menyatakan bahwa “manajer 

disarankan meningkatkan kepuasan kerja dengan maksud untuk 

menimbulkan tingkat komitmen yang lebih tinggi. Selanjutnya, 

komitmen yang lebih tinggi dapat memfasilitasi kinerja lebih tinggi.” 

Hubungan ketiga variabel juga dinyatakan oleh Robbins 

(2012:88) bahwa “Satisfied and committed employees have lower 

rates of turnover, absenteeism, and withdrawal behaviors. They also 

perform better on the job. Given that managers want to keep 

resignations and absences down-especially among their most 

productive employee-they’ll want to do things that generate positive 

job attitudes.” 
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Penjelasan diatas terkait dengan variabel kepuasan kerja, 

komitmen organisasional, dan kinerja karyawan yang dijelaskan oleh 

para ahli, dapat diartikan bahwa kepuasan kerja yang dimiliki 

karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan begitu pula 

dengan komitmen organisasional. Kepuasan kerja juga sangat 

berpengaruh untuk membangun komitmen karyawan, sehingga 

karyawan yang memiliki komitmen organisasional yang tinggi akan 

berpengaruh meningkatkan kinerja karyawan. 

C. Kerangka Pikir  

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka, dapat disusun suatu 

kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan hubungan antara 

kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan. Berikut 

kerangka pikir: 

Gambar 2.1 
Hubungan kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

P4 

P3 

P2 

Komitmen Organisasional (Z) 

1. Komitmen afektif (Z.1) 
2. Komitmen berkelanjutan (Z.2) 
3. Komitmen normatif (Z.3) 

Kepuasan Kerja (X) 

1. Pekerjaan itu sendiri (X.1) 
2. Gaji atau upah (X.2) 
3. Peluang promosi (X.3) 
4. Pengawasan (X.4) 
5. Rekan kerja (X.5) 

Kinerja Karyawan (Y) 

1. Kuantitas (Y.1) 
2. Kualitas (Y.2) 
3. Ketepata waktu (Y.3) 
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Berdasarkan kerangka pikir diatas menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

yang dimiliki karyawan merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Aspek-aspek yang terkandung dalam kepuasan kerja 

seperti perasaan tentang pekerjaan itu sendiri, perasaan tentang gaji atau 

upah, perasaan tentang peluang promosi, perasaan tentang pengawasan, dan 

perasaan tentang rekan kerja terpenuhi maka, karyawan akan merasa puas. 

Hal ini sejalan dengan 5 dimensi pengukuran kepuasa kerja menurut Smith, 

dkk. dalam Luthans (2011:141). 

Kepuasan kerja yang terpenuhi dapat mendorong untuk timbulnya 

komitmen organisasional atau keterikatan emosional dalam diri karyawan 

baik keterikatan emosional untuk terlibat dalam perusahaan, keterikatan 

emosional untuk tetap bertahan karena membutuhkan perusahaan sebagai 

tempat bekerja, dan keterikatan emosional karena faktor kewajiban terhadap 

perusahaan. Didukung oleh pendapat Wibowo (2011:507) yang dapat 

disimpulkan bahwa karyawan yang merasa puas akan pekerjaannya dan 

memiliki komitmen pada perusahaannya maka, akan berdampak pada hasil 

kinerja karyawan baik kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dalam 

pekerjaannya. 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan menurut Sugiono (2015:96). Berdasarkan rumusan 

penelitian ini dan landasan penelitian terdahulu maka, peneliti 
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mengemukakan hipotesis atau kesimpulan sementara yang didukung 

berdasarkan teori dan penelitian terdahulu seperti dibawah ini: 

Menurut pendapat Wibowo (2011:507) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan signifikan dan kuat antara kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Azeem dan Akhtar 

(2014) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan yang erat 

dengan komitmen organisasional. 

H1:Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional 

karyawan divisi marketing pada PT. Adira Finance Kota Pasuruan. 

Menurut pendapat Thomas dalam Luthans (2011:148) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara komitmen 

organisasional dengan kinerja dan sejalan dengan penelitian Hueryren Yeh 

dan Dachuan Hong (2012) bahwa komitmen organisasional berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja karyawan. 

H2: Komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan divisi marketing pada PT. Adira Finance Kota Pasuruan. 

Menurut Harter, dkk dalam Luthans (2011:114) yang menyatakan 

bahwa ketika kepuasan didefinisikan dan diukur dengan keterlibatan 

karyawan, ada hubungan yang signifikan dengan hasil kinerja, produktivitas, 

kepuasan pelanggan, dan bahkan laba dan sesuai dengan penelitian Aftab dan 

Idrees (2012) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi kinerja 

karyawan. 
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H3: Kepuasan kerja berpengaruh signifikan tehadap kinerja karyawan divisi 

marketing pada PT. Adira Finance Kota Pasuruan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Argensia, dkk (2014) yang 

menyatakan bahwa kepuasan kerja secara tidak langsung memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan melalui variabel komitmen 

organisasional dan juga didukung oleh pendapat Wibowo (2011:507) yang 

menyatakan bahwa “manajer disarankan meningkatkan kepuasan kerja 

dengan maksud untuk menimbulkan tingkat komitmen yang lebih tinggi yang 

selanjutkan komitmen yang lebih tinggi dapat memfasilitasi kinerja lebih 

tinggi”. 

H4:Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui 

komitmen organisasional karyawan divisi marketing pada di PT. Adira 

Finance Kota Pasuruan. 
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