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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka merupakan parameter utama dalam penelitian 

ilmiah, karena tinjauan pustaka merupakan dasar pijakkan untuk 

membangun suatu konstruk teoritik, sebagai acuan dasar dalam 

membangun kerangka berpikir, dan menyusun hipotesis penelitian. Dalam 

kaitannya dengan hal tersebut, maka dalam bab ini akan diuraikan teori-

teori yang mendasari komitmen organisasi dan bagaimana hubungan 

komitmen organisasi dengan faktor-faktor yang memengaruhinya yaitu 

keterlibatan kerja dan kepuasan kerja. 

 

2.1. KOMITMEN ORGANISASI 

2.1.1. Definisi Komitmen Organisasi 

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan efektivitas organisasi 

dan keunggulan kompetitif adalah meningkatkan komitmen organisasi. 

Menurut Porter (dalam Octavia, 2009) komitmen yang tinggi menjadikan 

individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan 

berusaha melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung tercapainya 

visi dan misi organisasi. Individu yang memiliki tingkat komitmen 

organisasi yang tinggi akan memiliki pandangan positif dan berusaha 

melakukan yang terbaik demi kepentingan organisasinya. Dalam 

kaitannya dengan institusi Polri, komitmen organisasi dapat dilihat melalui 

hal-hal positif yang dilakukan oleh polisi. Polisi sebagai institusi publik 

diwajibkan melaksanakan tugas yaitu memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat artinya pada saat masyarakat membutuhkan selalu 

siap. Tetapi, disisi lain polisi adalah bagian dari suatu kelompok tertentu 

yang berada dalam masyarakat yaitu keluarga dan kerabatnya. Hal ini 
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menjadi kendala terbesar dalam menempatkan diri antara masalah pribadi 

dan masalah pekerjaan sehingga pentingnya komitmen yang tinggi untuk 

menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai polisi (Hayati, 2008). 

Menurut Robbins (2001) komitmen organisasi merupakan salah 

satu sikap kerja yang merefleksikan perasaan dari setiap individu (suka 

atau tidak suka) terhadap organisasi di tempatnya bekerja. Sementara 

Mowday dkk (1982) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai 

kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan 

keterlibatan dirinya dengan suatu bagian dari organisasi yang direfleksikan 

melalui penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan, kesiapan, dan 

kesediaan untuk berusaha sungguh-sungguh, serta keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Senada dengan itu 

Kuntjoro (2002) mendefinisikan komitmen organisasi adalah kondisi di 

mana individu tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran 

organisasinya. Selanjutnya Herscovitch dan Meyer (dalam Eslami & 

Gharakhani, 2012) menyatakan komitmen organisasi adalah sejauh mana 

seorang anggota mengidentifikasi tujuan dan nilai-nilai organisasi serta 

bersedia mengerahkan usaha untuk mencapai kesuksesan.  

Menurut Spector (2000) komitmen organisasi adalah sejauh mana 

individu mengidentifikasikan diri dan terlibat didalamnya serta tidak ingin 

meninggalkan organisasinya. Sejalan dengan definisi Spector, Robins dan 

Judge (2007) menyatakan komitmen organisasi adalah suatu keadaan di 

mana individu memihak pada organisasi serta tujuan dan keinginannya 

untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Menurut Allen 

dan Meyer (1990) komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen yaitu 

komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif.         

1) komponen afektif, yang mengacu kepada kecenderungan emosional 

seseorang, sebagaimana diidentifikasikan oleh organisasi; 2) komponen 
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berkelanjutan, yang mengacu kepada biaya-biaya yang diperoleh selama 

hidup dalam organisasi; 3) komponen normatif, yang mengacu kepada 

kewajiban-kewajiban seseorang terhadap organisasinya. Selanjutnya 

Meyer dan Allen (1997) menyimpulkan komitmen organisasi adalah 

keadaan psikologi yang mencirikan hubungan antara anggota dan 

organisasi di mana terjadi proses individu untuk mengidentifikasikan 

dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi serta 

membuat individu memiliki keinginan untuk memelihara keanggotaannya 

dan berimplikasi pada keputusan untuk melanjutkan keanggotaannya 

dalam organisasi tersebut. 

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa komitmen organisasi adalah suatu keadaan 

psikologi di mana individu dalam mengidentifikasikan diri dengan nilai-

nilai, aturan, dan tujuan organisasi serta keinginan untuk memelihara 

keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi 

menggambarkan ada keterikatan yang kuat antara anggota dan organisasi 

dalam organisasi di kepolisian. 

 

2.1.2. Teori Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku dalam 

organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik sebagai variabbel 

terikat, variabel bebas, maupun variabel mediator. Hal ini dikarenakan 

komitmen organisasi sebagai hal yang sangat menarik bagi ilmu psikologi 

karena terbukti memiliki hubungan yang kuat antara komitmen tingkat 

tinggi dan hasil organisasi yang menguntungkan. Istilah dan tipologi 

komitmen organisasi sudah mulai diperkenalkan oleh Etzioni pada tahun 

1961. Etzioni (dalam Wutun dkk, 2001) mengemukakan tiga bentuk 

keterikatan terhadap organisasi yaitu: 1) Moral involvement merupakan 
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orientasi positif dan kuat terhadap organisasi karena ada internalisasi 

terhadap tujuan, nilai, dan norma organisasi serta identifikasi pada 

pemegang otoritas. Individu memiliki komitmen terhadap organisasi 

sejauh mana konsistensi identitas pribadi dengan tujuan organisasi.          

2) Calculative involvement  merupakan keinginan individu untuk tetap 

menetap pada suatu organisasi karena kepentingan timbal-balik dengan 

organisasi tersebut. 3) Alienative involvement  merupakan orientasi negatif 

terhadap organisasi, terutama pada situasi saat inidividu merasa terpaksa 

untuk berperilaku tertentu.  

Istilah komitmen organisasi semakin populer sejak tahun 1977 

setelah dibahas oleh Staw dan Salancik. Staw dan Salancik (dalam Wutun 

dkk, 2001) yang mengajukan dua bentuk komitmen yaitu komitmen sikap 

(attitudinal commitment) dan komitmen tingkah laku (behavioral 

commitment). 1) Komitmen sikap adalah keadaan dimana individu 

mempertimbangkan sejauh mana nila dan tujuan pribadinya sesuai dengan 

nilai dan tujuan organisasi serta sejauh mana keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Pendekatan sikap ini 

memandang komitmen organisasi sebagai komitmen afektirf serta 

berfokus pada proses bagaimana seseorang berpikir tentang hubungannya 

dengan organisasi. 2) Komitmen tingkah laku didasarkan pada sejauh 

mana seseorang menetapkan keputusan untuk terikat pada organisasi 

berkaitan dengan adanya kerugian jika memutuskan melakukan alternatif 

lain di luar pekerjaannya saat ini. Berbeda dengan pendekatan sikap, 

pendekatan tingkah laku ini lebih menekankan pada proses dimana 

individu mengembangkan komitmen tidak pada organisasi tetapi pada 

tingkah lakunya terhadap organisasi. 

Selanjutnya istilah komitmen organisasi yang dikemukakan oleh 

Mowday dkk (1982) yang menyatakan anggota dalam suatu organisasi 
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yang memiliki komitmen tinggi akan lebih termotivasi untuk hadir dalam 

organisasi dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Prinsip dari 

komitmen organisasi ini adalah menerima nilai-nilai organisasi dimana 

anggota menaruh kepercayaan terhadap nilai-nilai yang ditetapkan dalam 

organisasi, mendukung kegiatan yang mendorong kemajuan dan 

kepentingan organisasi dengan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

dengan berusaha bekerja sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, 

dan keinginan menjadi anggota organisasi yang memiliki keterikatan 

dengan pekerjaannya dan tetap menjadi bagian dalam organisasinya. 

Istilah komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Allen dan 

Meyer (1990) dengan tiga komponen organisasi yaitu komitmen afektif 

(affective commitment), komitmen berkelanjutan (continuance 

commitment), dan komitmen normatif (normative commitment). Hal yang 

umum dari ketiga komponen komitmen ini adalah dilihatnya komitmen 

sebagai kondisi psikologis yang menggambarkan hubungan individu 

dengan organisasi dan mempunyai implikasi dalam keputusan untuk 

meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi. 

Dari berbagai teori komitmen organisasi yang dikemukakan di 

atas, maka dalam penelitian ini penulis memilih teori komitmen organisasi 

yang dikemukakan oleh Allen dan Meyer (1990) yang terdiri dari tiga 

komponen yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan 

komitmen normatif. 

 

2.1.3. Aspek-Aspek Komitmen Organisasi 

Komitmen berfokus pada proses berpikir tentang hubungannya 

dengan organisasi, dalam hal ini menunjuk pada keterlibatan dan loyalitas. 

Berdasarkan konsep ini, Mowday dkk (1982) mengemukakan tiga aspek 
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komitmen organisasi yaitu identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. 

Penjelasan untuk ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi  

Identifikasi diwujudkan dalam bentuk kepercayaan dan penerimaan 

penuh atas nilai-nilai dan tujuan organisasi. Identifikasi anggota 

dalam organisasi tampak pada sikap menyetujui nilai-nilai dan aturan 

yang ada dalam organisasi dan kebanggaan menjadi bagian dalam 

organisasi. 

b. Keterlibatan  

Keterlibatan adalah kesediaan untuk berusaha dengan baik demi 

kepentingan organisasi. Keterlibatan disesuaikan dengan tugas dan 

tanggung jawab organisasi. Hal ini dapat terlihat apabila anggota 

organisasi memiliki tanggung jawab yang tinggi maka anggota 

tersebut akan menjalankan perintah atau tugas dengan sebaik-baiknya. 

c. Loyalitas 

Loyalitas merupakan keinginan yang kuat untuk menjaga 

keanggotaannya didalam organisasi. Loyalitas terhadap organisasi 

merupakan evaluasi terhadap komitmen, serta adanya keterikatan 

secara emosional dengan organisasi. Jika anggota memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi maka anggota tersebut mempunyai 

loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi. 

Morrow (dalam Farkas dan Tetrick, 1989) menggambarkan sikap 

terhadap komitmen organisasi dalam tiga aspek yaitu: 

a. Keyakinan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

b. Keinginan untuk memberikan kemampuannya untuk kepentingan 

organisasi. 

c. Keinginan untuk tetap berada di organisasi. 
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Selanjutnya, Allen dan Meyer (1990) mengemukakan tiga aspek 

komitmen organisasi yaitu komitmen afektif (affective commitment), 

komitmen berkelanjutan (continuance commitment), dan komitmen 

normatif (normative commitment). Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a. Komitmen afektif 

Komitmen afektif sebagai suatu keadaan secara emosional terhadap 

organisasi dimana kekuatan komitmen anggota diidentifikasikan 

dengan keterlibatan dan kenyamanan anggota organisasi.  

b. Komitmen berkelanjutan 

Komitmen berkelanjutan adalah suatu keadaan dimana anggota 

organisasi menyadari suatu kondisi yang membatasi alternatif yang 

sebanding dengan organisasinya sehingga anggota tersebut merasa 

perlu untuk mempertimbangkan untung dan rugi bila harus 

meninggalkan organisasi.  

c. Komitmen normatif 

Komitmen normatif timbul sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi 

yang menekankan kepatuhan untuk setia kepada organisasi karena 

kompensasi yang diterima sehingga membuat anggota tersebut 

merasa wajib untuk membalasnya.  

Dari berbagai aspek komitmen organisasi yang telah diuraikan di 

atas, dalam penelitian ini aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur 

komitmen organisasi adalah aspek komitmen organisasi yang 

dikemukakan oleh Allen dan Meyer (1990) yang mencakup tiga aspek 

komitmen organisasi yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan 

komitmen normatif. Dalam kaitannya dengan organisasi kepolisian, polisi 

dengan komitmen afektif tinggi bergabung dengan organisasi karena 

keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi, komitmen 

berkelanjutan menekankan persepsinya tentang kerugian yang akan 
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dihadapinya jika meninggalkan organisasi dan keinginan untuk tetap 

bergabung dengan organisasi karena membutuhkan pekerjaan, sedangkan 

dalam kaitannya dengan komitmen normatif menekankan polisi untuk 

senantiasa setia kepada organisasinya dan berkewajiban melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya. Polisi yang memiliki komitmen normatif 

tinggi tetap menjadi anggota organisasi karena tugas dan kewajiban. 

Ketiga aspek ini, satu dengan yang lainnya saling berhubungan dimana 

merupakan kondisi psikologis yang menggambarkan hubungan polisi 

dengan organisasi, dan mempunyai implikasi dalam keputusan untuk 

meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi polisi tersebut. 

Sehingga sering digunakan ketiga aspek tersebut untuk mengembangkan 

komitmen organisasi dan dianggap memenuhi fenomena komitmen 

organisasi polisi. 

 

2.1.4. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Komitmen Organisasi 

Komitmen anggota pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi 

melalui proses yang cukup panjang dan bertahap serta ditentukan oleh 

sejumlah faktor. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap 

komitmen organisasi adalah keterlibatan kerja. Misalnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Blau dan Boal (1987) menemukan faktor keterlibatan kerja 

secara signifikan memengaruhi komitmen organisasi artinya keterlibatan 

kerja yang tinggi akan meningkatkan komitmen organisasi. Penelitian 

Kartiningsih (2007) menemukan faktor budaya organisasi dan keterlibatan 

kerja secara signifikan positif memengaruhi komitmen organisasi. Faktor 

penentu lainnya yang memengaruhi komitmen organisasi adalah kepuasan 

kerja. Penelitian yang dilakukan oleh O’Driscoll (dalam Schultz dkk, 

1994) menunjukkan bahwa perkembangan komitmen organisasi akan 

terlihat setelah enam bulan selama individu bergabung didalam suatu 



23 
 

organisasi dan selanjutnya. Penelitian tersebut menunjukan bahwa faktor 

kepuasan kerja memengaruhi komitmen organisasi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmed dan Aemari (2000) menemukan hasil yang 

mendukung positifnya pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi. Schultz dkk (1994) mengidentifikasikan ada dua faktor yang 

terkait dengan komitmen organisasi yaitu faktor individu dan faktor 

organisasi. Individu yang berada pada suatu organisasi lebih dari dua 

tahun, dan individu yang memiliki keinginan untuk berkembang maka 

komitmen organisasi lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang baru 

masuk didalam suatu organisasi.  

David (dalam Sopiah, 2008) mengemukakan empat faktor yang 

memengaruhi komitmen organisasi yaitu:  

a. Faktor personal: misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, kepribadian, dan lain-lain. 

b. Karakteristik pekerjaan: misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam 

pekerjaan dan lain sebaginya.  

c. Karakteristik struktur: misalnya besar atau kecilnya organisasi, 

bentuk organisasi seperti sentralisasi atau desentralisasi, kehadiran 

pekerja, dan tingkat pengendalian yang dilakukan terhadap anggota 

organisasi.  

d. Pengalaman kerja: pengalaman kerja anggota organisasi sangat 

memengaruhi tingkat komitmen organisasi. Pekerja yang baru 

beberapa tahun bekerja dalam organisasi tentu memiliki tingkat 

komitmen yang berlainan. 
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Dessler (1994) menyatakan komitmen organisasi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai kemanusiaan: dasar utama membangun komitmen anggota 

adalah kesungguhan dari organisasi untuk memprioritaskan nilai-nilai 

kemanusiaan. Organisasi berasumsi bahwa anggotanya merupakan 

aset penting sehingga kesejahteraan anggota harus diperhatikan. 

b. Komunikasi dua arah yang komprehensif: komitmen dibangun atas 

dasar kepercayaan untuk menghasilkan suatu bentuk rasa saling 

percaya maka itu diperlukan komunikasi dua arah. 

c. Rasa kebersamaan dan keakraban: faktor ini menciptakan rasa senasib 

sepenanggungan yang pada tahap selanjutnya memberi kontribusi 

pada komitmen anggota terhadap organisasi. 

d. Visi dan misi organisasi: adanya visi dan misi yang jelas pada sebuah 

organisasi akan memudahkan setiap anggota dalam pekerjaannya dan 

setiap aktivitas pekerjaan senantiasa berdasarkan apa yang menjadi 

tujuan organisasi. 

e. Nilai sebagai dasar perekrutan: aspek ini penting untuk mengetahui 

kualitas dan nilai-nilai personal karena dapat menjadi petunjuk 

kesesuaian antara nilai-nilai personal dengan nilai-nilai organisasi. 

Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara umum baik buruknya komitmen organisasi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan dua faktor yang memengaruhi komitmen organisasi 

yaitu keterlibatan kerja dan kepuasan kerja untuk melihat pengaruhnya 

terhadap komitmen organisasi. 
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2.2. KETERLIBATAN KERJA 

2.2.1. Definisi Keterlibatan Kerja 

Pada dasarnya suatu organisasi sebagai suatu sistem yang secara 

sadar terdiri dari beberapa individu yang saling memengaruhi perilaku 

anggota organisasi. Dalam organisasi kepolisian diharapkan partisipasi 

dari seluruh polisi sehingga institusi Polri bisa berkembang dengan 

maksimal dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Keterlibatan kerja 

merupakan suatu faktor yang penting dalam kehidupan banyak orang. Hal 

ini terjadi karena aktivitas kerja mengkonsumsi waktu yang besar dari 

kehidupan manusia. DeCarufel dan Schaan (dalam Lambert, 2008) 

menyatakan bahwa individu dengan tingkat keterlibatan kerja tinggi akan 

menempatkan pekerjaan sebagai bagian yang penting dalam kehidupannya 

sedangkan individu dengan keterlibatan kerja rendah tidak akan 

menempatkan pekerjaannya sebagai bagian yang penting dalam 

kehidupannya.  

Menurut Kanungo (1982) keterlibatan kerja didefinisikan sebagai 

identifikasi psikologis individual terhadap tugas tertentu. Selanjutnya 

Robbins (2003) mendefinisikan keterlibatan kerja adalah derajat dimana 

individu dikenal dari pekerjaannya, berpartisipasi aktif didalamnya dan 

menganggap prestasi penting untuk harga diri. Definisi tersebut juga 

didukung oleh pendapat Schultz dkk (1990) bahwa keterlibatan kerja 

merupakan intensitas dan identifikasi psikologis individu terhadap 

pekerjaannya. Selanjutnya, Blau dan Boal (1987) mendefinisikan 

keterlibatan kerja sebagai identitas psikologi individual terhadap tugas 

atau pekerjaaan tertentu. Senada dengan itu, Perot (dalam Kartiningsih, 

2007) menambahkan bahwa keterlibatan kerja adalah derajat sejauh mana 

individu merasa berpartisipasi secara aktif dalam pekerjaannya atau 
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sampai sejauh mana individu mencari ekspresi diri dan aktualisasi diri 

dalam pekerjaannya. 

Lodahl dan Kejner (dalam Cilliana dan Mansoer, 2008) 

menyatakan keterlibatan kerja adalah seberapa besar identifikasi secara 

psikologis individu terhadap pekerjaannya. Makin besar individu tersebut 

mengidentifikasikan dirinya dengan pekerjaannya, maka keterlibatan kerja 

semakin tinggi. Namun, perlu diingat bahwa individu yang terlibat dalam 

pekerjaannya belum tentu merasa senang dengan pekerjaannya karena 

pada kenyataannya individu yang merasa tidak senang dengan 

pekerjaannya juga dapat memiliki derajat keterlibatan yang sama dengan 

individu yang menyukai pekerjaannya. Sedangkan menurut Steers dan 

Porter (1991) keterlibatan kerja menunjukkan seberapa besar ketertarikan 

individu terhadap tugas atau pekerjaannya. Hal ini tidak saja 

menggambarkan individu bahagia atau puas dengan pekerjaannya, tetapi 

juga menggambarkan tanggung jawab yang dimiliki individu tersebut 

terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

Dari beberapa pendapat dan batasan yang dikemukakan para ahli di 

atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keterlibatan kerja adalah suatu 

keadaan psikologi yang mencerminkan seseorang berpartisipasi aktif 

dalam pekerjaannya, mengidentifikasikan diri secara psikologis dengan 

pekerjaannya, dan menyadari prestasi kerja sebagai hal yang penting bagi 

harga dirinya. 

 

2.2.2. Teori Keterlibatan Kerja 

Dalam suatu organisasi keterlibatan kerja sangat berperan penting. 

Ada berbagai macam teori yang dapat menjelaskan mengenai keterlibatan 

kerja, di antaranya yaitu sejauh mana seseorang mengidentifikasi secara 

psikologis dengan pekerjaannya dan pentingnya bekerja untuk citra diri 
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seseorang (Brown, 1996). Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut individu 

dikatakan terlibat apabila individu tersebut dapat mengidentifikasikan diri 

secara psikologis dengan pekerjaannya, dan menganggap kinerjanya 

penting untuk dirinya. Keterlibatan kerja dapat timbul pada individu 

dengan dua sudut pandang yaitu: 1) Keterlibatan kerja terbentuk karena 

keinginan dari anggota organisasi akan kebutuhan tertentu, nilai atau 

karakteristik tertentu yang diperoleh dari pekerjaannya sehingga akan 

membuat anggota tersebut lebih terlibat atau malah tidak terlibat pada 

pekerjaannya. 2) Keterlibatan kerja timbul sebagai respon terhadap suatu 

pekerjaan atau situasi tertentu dalam lingkungan kerja.  

Selain itu, Reitz dan Jewell (1979) menyatakan keterlibatan kerja 

terkait dengan pentingnya bekerja dalam rutinitas kehidupan. Artinya jika 

individu memberikan karyanya dalam pekerjaannya tentu individu tersebut 

setia kepada pekerjaannya dan organisasi tempatnya bekerja. Hal ini juga 

akan memengaruhi kinerja individu. Keterlibatan kerja sebagai sejauh 

mana kinerja berpengaruh pada harga diri. Individu yang keterlibatan 

kerjanya tinggi menganggap bahwa pekerjaan itu penting untuk citra diri 

individu.  

Blau dan Bloal (dalam Uygur dan Kilic, 2009) mengemukakan 

empat karakteristik keterlibatan kerja kerja yaitu sebagai berikut: 1) 

Pekerjaan sebagai tujuan sentral kehidupan artinya sejauh mana situasi 

kerja penting dan sebagai pusat identitas merupakan kesempatan untuk 

memenuhi kebutuhan utama. 2) Partisipasi aktif dalam pekerjaan 

dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian kebutuhan seperti prestise, 

otonomi diri, dan harga diri. 3) Kinerja sebagai pusat harga diri 

menunjukkan bahwa kinerja pada pekerjaan sebagai perasaan 

kelayakannya. 4) Kesesuaian kinerja dan konsep diri menunjukkan kinerja 
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pada pekerjaan dan perasaaan kelayakan diharapkan adanya kesesuaian 

dalam bekerja. 

Kanungo (1982), mengemukakan setiap anggota organisasi harus 

aktif berpartispasi dan mempunyai prinsip bahwa pekerjaan sebagai 

bagian paling penting dan signifikan dalam kehidupan dan mengenali 

kinerja sebagai fitur utama dari dirinya.  

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, dalam 

penelitian ini teori yang digunakan adalah teori keterlibatan kerja yang 

dikemukakan oleh Kanungo (1982). Dalam teori ini menekankan bahwa 

setiap anggota organisasi harus aktif berpartispasi dan mempunyai prinsip 

bahwa pekerjaan sebagai bagian paling penting dan signifikan dalam 

kehidupan dan mengenali kinerja sebagai fitur utama dari dirinya. Dalam 

kaitannya dengan keterlibatan kerja polisi, diharapkan setiap polisi untuk 

lebih termotivasi, lebih berkomitmen terhadap organisasi, lebih produktif, 

dan lebih puas terhadap pekerjaannya. 

 

2.2.3. Karakteristik Keterlibatan Kerja 

Keterlibatan kerja yang tinggi berperan dalam membentuk 

performance kerja, kualitas, dan kuantitas hasil kerja yang lebih besar 

serta efisiensi kerja yang tinggi. Blau dan Bloal, Balay, Ramsey dkk 

(dalam Uygur dan Kilic, 2009) mengelompokkan keterlibatan kerja 

menjadi empat karakteristik, yaitu : 

a. Pekerjaan sebagai tujuan sentral kehidupan 

Dalam pekerjaan sebagai tujuan sentral kehidupan, keterlibatan kerja 

dianggap sebagai sejauh mana individu menganggap situasi kerja 

penting dan sebagai pusat identitasnya karena kesempatan untuk 

memenuhi kebutuhan utama. 
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b. Partisipasi aktif dalam pekerjaan 

Dalam partisipasi aktif dalam pekerjaan, keterlibatan kerja yang 

tinggi sebagai petunjuk kesempatan untuk membuat keputusan 

pekerjaan, membuat kontribusi penting untuk tujuan organisasi, dan 

penentuan nasib sendiri. Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan untuk 

mempermudah pencapaian kebutuhan seperti prestise, otonomi diri, 

dan harga diri. 

c. Kinerja sebagai pusat harga diri 

Dalam kinerja sebagai pusat harga diri, keterlibatan kerja 

menunjukkan bahwa kinerja pada pekerjaan adalah pusat perasaan 

kelayakannya. 

d. Kesesuaian kinerja dan konsep diri  

Kinerja pada pekerjaan dan perasaan kelayakan terhadap pekerjaan 

yang dilaksanakannya diharapkan adanya kesesuaian. 

Sementara, Kanungo (1982) mengemukakan karakteristik 

keterlibatan kerja adalah sebagai berikut : 

a. Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan 

Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan menunjukan individu terlibat dan 

perhatian terhadap pekerjaannya.  

b. Mengutamakan pekerjaan 

Individu yang mengutamakan pekerjaannya akan selalu berusaha 

yang terbaik untuk pekerjaannya dan menganggap pekerjaannya 

sebagi pusat yang menarik dalam kehidupannya dan pantas untuk 

diutamakan.  

c. Pekerjaan penting bagi harga diri 

Keterlibatan kerja dapat dilihat dari sikap individu dalam pikiran 

mengenai pekerjaannya, dimana individu menganggap pekerjaan itu 

penting bagi harga dirinya. Harga diri merupakan perpaduan antara 
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kepercayaan diri dan penghormatan diri, mempunyai harga diri yang 

kuat artinya merasa cocok dengan kehidupan dan penuh keyakinan 

yaitu mempunyai kompetensi dan mampu mengatasi masalah-

masalah kehidupan (Robbins, 2003).  

Dari karakteristik keterlibatan kerja yang dikemukakan di atas, 

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga karakteristik 

keterlibatan kerja menurut Kanungo (1982). Dalam kaitannya dengan 

polisi, dari tingkat atensi inilah maka dapat diketahui seberapa besar polisi 

perhatian, peduli dan menguasai bidang yang menjadi bagian dari 

pekerjaannya, seberapa besar individu berusaha yang terbaik dalam 

bekerja dan merasa pekerjaannya adalah hal yang menarik, dan seberapa 

penting pekerjaan tersebut secara materi dan psikologis  bagi individu 

tersebut sehingga ia akan menghargai dan melakukan pekerjaannya sebaik 

mungkin dan menganggap pekerjaan penting bagi harga diri untuk 

mencapai keterlibatan kerja yang tinggi. Karakteristik keterlibatan kerja 

dari Kanungo (1982) adalah karakteristik yang sangat relevan dengan 

kondisi yang ada di Polres Ende. 

 

2.2.4. Peran Atau Efek Keterlibatan Kerja 

Logika yang mendasari keterlibatan individu dalam pengambilan 

keputusan akan berpengaruh pada dirinya dan meningkatkan otonomi dan 

kendali dirinya atas pekerjaannya sehingga akan membuat individu 

tersebut lebih termotivasi, lebih setia pada organisasi, lebih produktif, dan 

lebih puas dengan pekerjaannya. Keterlibatan kerja pada prakteknya 

berkaitan erat dengan tingkat absensi, kadar permohonan berhenti bekerja, 

dan keinginan berpartisipasi dalam suatu tim atau kelompok kerja. Blau 

dan Boal (1987) juga memberikan konsep apabila tingkat keterlibatan 

kerja tidak diperhatikan akan menyebabkan terjadinya turn over dan 
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kemangkiran (absen). Keterlibatan kerja juga dapat menjadi anteseden 

stres kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, kepuasan hidup, 

keinginan berpindah, dan konflik pekerjaan dan keluarga.  

Keterlibatan kerja menjadi kekuatan yang membantu pekerja 

dalam banyak bentuk dan hasil organisasi. Diefendorff, Brown, Kamin, 

and Lord (dalam Lambert, 2008) menyatakan bahwa keterlibatan kerja 

merupakan faktor kunci yang memengaruhi hasil individu dan pentingnya 

organisasi. Selanjutnya, Brown (1996) berpendapat bahwa peningkatan 

keterlibatan kerja dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan 

produktivitas dengan melibatkan lebih banyak pekerja secara sunguh-

sungguh dalam bekerja dan membuat pengalaman bekerja menjadi lebih 

bermakna dan memuaskan. 

 

2.3. KEPUASAN KERJA 

2.3.1. Definisi Kepuasan Kerja 

Dalam suatu organisasi diharapkan setiap anggota organisasi 

memiliki sikap yang menunjukkan perasaan senang dan puas dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehingga dapat mencapai nilai-

nilai dan tujuan organisasi tersebut. Menurut Spector (2000) kepuasan 

kerja adalah variabel sikap (attitudinal variable) yang mereflkesikan apa 

yang dirasakan individu mengenai pekerjaannya. Pernyataan tersebut 

sejalan dengan definisi Riggio (2000) bahwa kepuasan kerja adalah 

perasaan dan sikap individu mengenai pekerjaannya. Selanjutnya Handoko 

(1998), mendefinisikan kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para pekerja 

memandang pekerjaannya. Definisi senada juga dikemukakan Werther dan 

Keith (1996) yang menyatakan kepuasan kerja sebagai cara pandang 
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individu terhadap pekerjaannya sebagai sesuatu yang menyenangkan atau 

sesuatu yang tidak menyenangkan. 

Robbins (2002) juga memandang kepuasan kerja sebagai sikap 

individu terhadap pekerjaannya sebagai hasil penelitian dari gambaran 

positif yang diterima dengan jumlah yang dipercaya yang seharusnya 

diterima. Sementara Brown dan Charles (dalam McNabb dan Sepic, 1995) 

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan emosi yang 

menyenangkan sebagai hasil persepsi individu terhadap pekerjaannya, 

apakah pekerjaan tersebut dapat memenuhi atau memfasilitasi tercapainya 

pemenuhan nilai pekerjaan yang penting bagi individu tersebut. Selain itu 

As’ad (dalam Pattipeilohy, 2008) juga mengatakan bahwa kepuasan kerja 

adalah perasaan individu terhadap pekerjaannya. Pada dasarnya kepuasan 

kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan 

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-

nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan karena adanya perbedaan 

pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam 

pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin 

tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya dan sebaliknya. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat didefinisikan bahwa  

kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menghasilkan keadaan emosi 

menyenangkan ataupun tidak menyenangkan dalam diri individu dan cara 

pandangnya mengenai pekerjaannya. 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2.3.2. Teori Kepuasan Kerja 

Ada berbagai macam teori yang membahas mengenai kepuasan 

kerja diantaranya: 

a. Teori Kesesuaian (discrepancy theory) 

Menurut Locke, teori kesesuaian mengungkapkan bahwa 

kepuasan atau ketidakpuasan dari beberapa aspek pekerjaan 

menggunakan dasar pertimbangan dua nilai (values), yaitu: 1. 

Kesesuaian yang dipersepsikan antara apa yang diinginkan individu 

dengan apa yang individu tersebut terima dalam kenyataannya dan 2. 

Apa pentingnya pekerjaan yang diinginkan oleh individu tersebut. 

Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi individu adalah jumlah dari 

kepuasan kerja dari setiap aspek pekerjaan dikalikan dengan derajat 

pentingnya aspek pekerjaan individu (dalam Wijono, 2010). 

Konsep Locke hampir sama dengan konsep Porter (dalam 

Wutun dkk, 2001) bahwa kepuasan kerja adalah selisih dari sesuatu 

yang seharusnya ada dengan sesuatu yang sungguhnya ada (faktual). 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari teori yang dikemukakan oleh 

tokoh-tokoh di atas adalah bahwa individu merasa puas apabila 

menerima sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan atau 

disumbangkan. 

b. Teori keadilan (equity theory)  

Teori keadilan dikembangkan oleh John Stacy Adams. 

Menurut Wexley & Yukl (dalam As’ad, 2004) prinsip teori ini adalah 

bahwa individu akan merasa puas atau tidak puas, tergantung apakah 

individu tersebut merasakan adanya keadilan (equity). Perasaan 

keadilan atas suatu situasi, diperoleh individu dengan cara 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, 
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maupun di tempat lain. Menurut teori ini elemen-elemen dari keadilan 

ada tiga yaitu: input, outcome, dan comparison persons. Input ialah 

segala sesuatu yang berharga yang dirasakan individu sebagai 

sumbangan terhadap pekerjaan. Dalam hal ini misalnya: pendidikan, 

pengalaman, keterampilan, masa kerja, persediaan atau perlengkapan 

kerja, dan sebagainya. Outcomes adalah segala sesuatu yang berharga, 

yang dirasakan individu sebagai “hasil” dari pekerjaannya seperti 

upah, keuntungan, status, penghargaan, dan kesempatan untuk 

berprestasi dan ekspresi diri. Sedangkan comparison persons ialah 

kepada orang lain dengan siapa individu membandingkan ratio input-

outcomes yang dimilikinya. Comparison persons ini bisa berupa 

individu di organisasi yang sama, atau di tempat lain, atau bisa pula 

dengan dirinya sendiri di waktu lampau. Menurut teori ini, setiap 

individu akan membandingkan ratio input-outcomes dirinya dengan 

ratio input-outcomes orang lain (comparison persons). Bila 

perbandingan itu dianggapnya cukup adil maka individu tersebut akan 

merasa puas. Bila perbandingan itu tidak seimbang tetapi 

menguntungkan, bisa menimbulkan kepuasan tetapi bisa pula tidak 

(misalnya pada orang yang moralis). Tetapi bila perbandingan itu tidak 

seimbang dan merugikan akan timbul ketidakpuasan.  

c. Teori proses bertentangan (opponent-process theory) 

Teori ini dipelopori oleh Porter (dalam Syain, 2007) 

mengemukakan bahwa kepuasan diukur dengan menghitung selisih 

dari apa yang seharusnya dengan kenyataan yang ada (dirasakan). 

Leandy (dalam Wijono, 2010) memandang kepuasan kerja dari 

perspektif yang berbeda secara mendasar dari pada pendekatan yang 

lain. Teori ini memberi tekanan bahwa individu ingin mempertahankan 
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keseimbangan emosional (emosional equilibrium). Kepuasan atau 

ketidakpuasan kerja menimbulkan mekanisme fisiologis dalam sistem 

pusat saraf yang membuat aktif emosi yang berlawanan. Kesimpulan 

sementara (hipotesa) menunjukan bahwa emosi tersebut akan terus ada 

dalam jangka waktu yang relatif ada.  

Teori ini menjelaskan bahwa jika individu memperoleh 

keberhasilan dalam pekerjaannya, maka individu akan merasa senang 

sekaligus takut gagal atau tidak senang (yang lebih lemah). Setelah 

beberapa saat perasaan senang dan bangga berangsur-angsur menjadi 

turun dan semakin melemah sehingga individu akan merasa gagal atau 

sedih sebelum kembali dalam kondisi yang normal. Hal ini terjadi 

karena keadaan emosi tidak senang (emosi yang berlawanan 

berlangsung lama). Atas dasar asumsi bahwa kepuasan kerja bervariasi 

secara mendasar dari waktu ke waktu, akibatnya adalah bahwa 

pengukuran kepuasan kerja perlu dilakukan secara terus menerus dan 

periodik sesuai dengan rentang waktu secara interval. Asumsi ini 

dibuat untuk meminimalisir kondisi kepuasan kerja yang dipengaruhi 

oleh emosi yang berlawanan sesuai dengan interval rentang waktu 

terjadinya (dalam Wijono, 2010). 

d. Teori dua faktor (two factor theory) 

Teori dua faktor dikemukakan oleh Frederick Herzberg (dalam 

Thoha, 2009). Dalam teori ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

selalu berhubungan dengan isi jenis pekerjaan (job content) dan 

ketidakpuasan kerja selalu disebabkan karena hubungan pekerjaan 

tersebut dengan aspek-aspek disekitar yang berhubungan dengan 

konteks pekerjaan (job context). Kepuasan kerja oleh Herzberg disebut 
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motivator dan ketidakpuasan kerja disebut hygiene. Dari kedua istilah 

inilah yang dinamakan teori dua faktor.  

1. Faktor motivasi (motivator) yang menyangkut kebutuhan 

psikologis yang berhubungan dengan penghargaan terhadap 

individu yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaannya 

(elemen pekerjaan itu sendiri) dan merupakan sumber kepuasan 

kerja. Faktor-faktor tersebut mencakup:  

a) Pekerjaan itu sendiri (the work it self) menyangkut 

karakteristik dari pekerjaan, yaitu apakah pekerjaan tersebut 

menantang, menarik atau justru membosankan.           

b) Prestasi kerja (achievement) yaitu adanya kesempatan untuk 

menunjukkan prestasi yang lebih baik dari sebelumnya, yang 

diperoleh melalui usaha dan kemampuan.  

c) Promosi (promotion) yaitu tersedianya kesempatan untuk 

berkembang dalam pekerjaan dan jabatan.  

d) Pengakuan (recognition) adalah penghargaan dan pengakuan 

atas prestasi kerja melalui umpan balik yang diterima.  

e) Tanggung jawab (reponsibility) adalah kewajiban 

menjalankan fungsi jabatan dan tugas yang sesuai dengan 

kemampuannya serta pengarahan yang diterima. 

2. Faktor-faktor pemeliharaan (maintenance factors) atau dikenal 

juga dengan hygene factors atau dissatisfier. Merupakan faktor-

faktor yang berhubungan ketidakpuasan kerja dan merupakan 

suatu faktor ekstrinsik, yang berkaitan dengan keadaan pekerjaan. 

Faktor-faktor ini mencakup:  

a) Rekan kerja (co-worker) yang dimaksud adalah apakah dalam 

bekerja rekan-rekan kerja dapat diajak bekerjasama, memiliki 

kompetensi, bersahabat, dan saling tolong- menolong.     
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b) Gaya penyeliaan (quality and technical support) yang 

dimaksud disini adalah kualitas dan bentuk pengawasan, 

pengarahan dan pembimbingan yang diterima dari atasan.  

c) Hubungan antar karyawan (relations with others) yakni 

adanya kerja sama antar bawahan dan atasan dalam hal tolong 

menolong dan saling memberikan dorongan.  

d) Kondisi lingkungan fisik kerja (psychological working 

conditions) meliputi kondisi lingkungan baik tempat bekerja, 

seperti penerangan, tempratur, kualitas udara, serta peralatan 

kerja.  

e) Kebijaksanaan organisasi (company policies) termasuk di 

dalamnya mengenai administrasi, dan prosedur kerja yang 

diterapkan organisasi, peraturan-peraturan kebijaksanaan 

organisasi, dan tindakan yang diambil organisasi untuk 

kepentingan anggotanya.  

f) Gaji (salary pay) yang dimaksud adalah imbalan jasa berupa 

uang yang dibawa oleh pekerja sesuai dengan jenis dan beban 

pekerjaan yang dilaksanakan.  

g) Keamanan kerja (job security) berupa kejelasan dari pekerjaan 

yang dipegang, kelangsungan pekerjaan, jaminan hari tua, 

tunjangan-tunjangan, tingkat kepangkatan, serta kedudukan 

dalam organisasi. 

Berdasarkan teori yang telah di uraikan di atas, maka teori 

kepuasan kerja yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah adalah 

teori kepuasan kerja berdasarkan konsep Herzberg (dalam Thoha, 2009) 

yakni teori dua faktor (Two Factor Theory). Penggunaan teori kepuasan 

kerja tersebut disesuaikan dengan tujuan pemakaian penelitian ini yakni 
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untuk menjelaskan kepuasan kerja polisi melalui dua faktor tersebut. Pada 

prinsipnya teori ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja selalu dihubungkan 

dengan isi jenis pekerjaan (job content) dan ketidakpuasan kerja selalu 

disebabkan karena hubungan pekerjaan tersebut dengan aspek-aspek 

disekitar yang berhubungan dengan konteks pekerjaan (job context). 

 

2.3.3. Aspek-Aspek Kepuasan Kerja 

Pengukuran kepuasan kerja menggunakan Job Satisfacton Survey 

(Spector, 2000) mengandung pengukuran sembilan aspek sebagai berikut : 

a. Gaji (pay): kepuasan individu terhadap gaji dan kenaikan gaji. 

b. Promosi (promotion): kepuasan individu terhadap kesempatan 

promosi. 

c. Atasan (supervision): kepuasan individu terhadap atasan. 

d. Tunjangan (fringe benefits): kepuasan individu terhadap tunjangan 

yang diberikan organisasi. 

e. Imbalan non-finansial (contingent rewards): kepuasan individu 

terhadap imbalan non-finansial yang diberikan karena performa baik 

yang diyunjukkan individu dalam bekerja. 

f. Kondisi operasional (operating conditions): kepuasan individu 

terhadap peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang berlaku 

dalam organisasi. 

g. Rekan kerja (co-workers): kepuasan individu terhadap rekan kerja. 

h. Tipe atau jenis pekerjaan (nature of work): kepuasan individu 

terhadap tipe pekerjaan yang dilakukan. 

i. Komunikasi: kepuasan individu terhadap komunikasi yang terjalin 

dalam organisasi.  

Sementara, Cellucci dan DeVries (dalam Koh dan Boo, 2001) 

mengembangkan pengukuran kepuasan kerja yang disebut Job Satisfaction 
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Questionnaire (JSQ) dengan menggunakan lima aspek kepuasan kerja 

yakni kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap promosi, kepuasan 

terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap supervisi/atasan dan kepuasan 

terhadap pekerjaan itu sendiri. Berikut ini penjelasan dari kelima aspek 

sebagai berikut: 

a. Kepuasan terhadap gaji (satisfaction with pay) merupakan hal yang 

berhubungan dengan gaji yang diberikan organisasi dibandingkan 

dengan organisasi lainnnya, mempertimbangkan gaji dengan 

tanggung jawab dan tunjangan-tunjangan yang memuaskan di 

tempat kerja.  

b. Kepuasan terhadap promosi (satisfaction with promotions) 

merupakan hal yang  berhubungan dasar atau sistem promosi di 

tempat kerja dalam pekerjaannya dan tingkat kemajuan karir anggota 

yang bekerja dalam suatu organisasi.  

c. Kepuasan terhadap rekan kerja (satisfaction with co-workers) 

merupakan hal yang berhubungan dengan dukungan rekan kerja dan 

kerja sama dari rekan kerja. Sifat alami dari rekan kerja akan 

memengaruhi kepuasan kerja.  

d. Kepuasan terhadap supervisi/atasan (satisfaction with supervisors) 

merupakan hal yang berhubungan dengan dukungan dari atasan, 

atasan yang berkompeten di bidangnya, sikap atasan yang tidak 

mendengarkan pendapat orang lain, dan perlakuan yang tidak adil 

oleh atasan. Supervisi atau atasan merupakan sumber penting lain 

dari kepuasan kerja. Akan tetapi, untuk saat ini dapat dikatakan 

bahwa gaya supervisi memengaruhi kepuasan kerja.  

e. Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri (satisfaction with work it 

self) berkaitan dengan perasaan anggota organisasi yang tertarik 

dengan pekerjaan, rasa senang dengan jumlah beban pekerjaan dan 



40 
 

kurangnya prestasi anggota dalam mengerjakan tugas dalam 

pekerjaannya.  

Berdasarkan aspek-aspek yang telah dikemukakan di atas maka 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima aspek kepuasan kerja 

menurut Cellucci dan DeVries yang dikutip dari Koh dan Boo (2001). 

Alasan dipilihnya aspek kepuasan kerja dari Celluci dan DeVries (dalam 

Koh dan Boo, 2001) adalah karena aspek-aspek tersebut sangat relevan 

dengan kondisi yang ada di dalam Polres Ende. Dan hal ini sesuai dengan 

konsep teori Herzberg yang sangat relevan dengan kondisi yang ada di 

dalam kepolisian resor (Polres) Ende secara khusus sesuai dengan 

karakteristik polisi yang bekerja pada Polres tersebut yang dipengaruhi 

oleh gaji yang diterima, promosi, rekan kerja, supervisi/pengawasan, 

atasan, dan persepsi terhadap pekerjaannya sendiri. Karena itu, kelima 

aspek kepuasan kerja tersebut digunakan untuk meneliti kepuasan kerja 

polisi di Polres Ende yang merupakan obyek dari penelitian ini.  

 

2.3.4. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepuasan Kerja 

Menurut Robins (2001), faktor-faktor yang mendorong kepuasan 

kerja adalah 1) Kerja yang secara mental menantang, 2) Kondisi kerja 

yang mendukung, 3) Rekan sekerja yang mendukung, 4) Kesesuaian 

kepribadian dengan pekerjaan. Individu yang merasa terpuaskan dengan 

pekerjaannya cenderung untuk bertahan dalam organisasi. Sedangkan 

individu yang merasa kurang terpuaskan dengan pekerjaannya akan 

memilih untuk keluar dari organisasi.  

Sementara itu, Spector (2000) menjelaskan mengenai faktor-faktor 

penyebab kepuasan kerja yaitu faktor-faktor individu dan faktor-faktor 

lingkungan pekerjaan.  Penjelasannya sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor individu.  
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Ada dua faktor individu yang menyebabkan kepuasan kerja yaitu 

karakteristik kepribadian yang meliputi locus of control dan negative 

affectivity dan kesesuaian antara individu dengan pekerjaan dilihat 

berdasarkan perbedaan antara kemampuan yang dimiliki dan 

kemampuan yang dituntut dalam sebuah pekerjaan.  

b. Faktor-faktor lingkungan pekerjaan.  

Ada enam faktor lingkungan pekerjaan yang menyebabkan kepuasan 

kerja antara lain: 1) Karakteristik pekerjaan. Individu yang merasakan 

kepuasan intrinsik ketika melakukan tugas-tugas dalam pekerjaannya 

akan menyukai pekerjaannya dan memiliki motivasi untuk 

memberikan performa yang lebih baik. 2) Batasan dari organisasi. 

Batasan dari organisasi adalah kondisi lingkungan pekerjaan yang 

menghambat performa kerja individu. Individu yang mempersepsikan 

adanya tingkat batasan yang tinggi cenderung untuk tidak puas 

terhadap pekerjaannya. 3) Peran dalam pekerjaan. Individu 

mengalami ambiguitas peran ketika tidak memiliki kepastian 

mengenai fungsi dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan, sedangkan 

konflik peran terjadi ketika individu mengalami tuntutan yang 

bertentangan dengan fungsi dan tanggung jawabnya. 4) Konflik 

antara pekerjaan dan keluarga. Konflik antara pekerjaan dan keluarga 

terjadi ketika tuntutan dalam pekerjaan dan tuntutan dalam keluarga 

saling bertentangan satu sama lain. Konflik tersebut memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja. 5) Gaji. Hubungan 

antara gaji dan tingkat kepuasan kerja cenderung lemah. Hal ini 

menunjukan bahwa gaji bukan merupakan faktor yang sangat kuat 

pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. 6) Stress kerja. Dalam setiap 

pekerjaan individu akan menghadapi kondisi dan situasi yang 

membuat tertekan. Kondisi dan situasi tersebut tidak hanya 
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memengaruhi keadaan emosional pada waktu yang singkat tetapi juga 

kepuasan kerja dalam jangka waktu yang lama.  

Begitu pula, Mangkunegara (2000) menyatakan ada dua faktor 

yang memengaruhi kepuasan kerja yaitu faktor yang ada pada diri individu 

atau pekerja dan faktor pekerjaannya. 1) Faktor individu atau pekerja yaitu 

kecerdasan, kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, 

pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara 

berpikir, dan sikap kerja; dan 2) Faktor pekerjaan yaitu jenis pekerjaan, 

struktur organisasi, pangkat, kedudukan, mutu pengawasan, jaminan 

finansial, kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial dan hubungan 

kerja. 

 

2.3.5. Peran Atau Efek Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja bagi anggota organisasi sangat diperlukan karena 

akan meningkatkan produktivitas organisasi. Jika terjadi ketidakpuasan 

pada anggota dalam pekerjaannya akan membawa akibat yang kurang 

menguntungkan baik itu bagi suatu organisasi maupun bagi  diri anggota 

organisasi itu sendiri. Wijono (2010) mengemukakan bahwa 

ketidakpuasan kerja akan menyebabkan masalah terhadap anggota 

organisasi yaitu kecenderungan berhenti kerja, sering kali absen (bolos) 

bahkan menyebabkan stres pekerja. Penelitian Clugston (dalam Aktami, 

2008) menyimpulkan bahwa kepuasan kerja yang tinggi akan 

memengaruhi terjadinya komitmen yang efektif. Senada dengan ini, 

penelitian oleh Aktami (2008) mengenai kontribusi kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi menyatakan bahwa bila semakin tinggi 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh pekerja, maka akan semakin tinggi 

pula komitmen anggota atau pekerja terhadap organisasi. Robbins (dalam 

Wijono, 2010) juga mengatakan bahwa individu yang merasa tidak puas 
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dengan pekerjaannya biasanya mengekspresikan ketidakpuasannya dengan 

empat cara yaitu keluar dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan lain, 

bekerja dengan seenaknya, berbicara mengenai ketidakpuasannya kepada 

atasan dengan tujuan agar kondisi tersebut dapat berubah dan menunggu 

dengan optimis, dan percaya bahwa organisasi dan manajemennya dapat 

melakukan sesuatu yang terbaik.  

Penelitian di yang dilakukan oleh Malik dkk (2010)  pada dua 

sektor publik universitas di Pakistan, menyimpulkan bahwa kepuasan 

kerja terkait dengan pekerjaan itu sendiri, kualitas pengawasan, dan 

kepuasan dalam hal pembayaran yang mengandung pengaruh signifikan 

pada komitmen organisasi bagi anggota organisasi. Selain itu juga 

mendapatkan derajat komitmen organisasi yang tinggi dan kepuasan kerja 

terkait dengan pekerjaan itu sendiri, pengawasan, gaji, teman kerja, dan 

kesempatan promosi. 

Kepuasan kerja dipandang dapat memengaruhi jalannya organisasi 

secara keseluruhan. Penelitian Smith, Kendall dan Hullin  (dalam Aktami, 

2008) menyebutkan lima komponen kepuasan kerja yang punya peran 

membuat anggota organisasi merasa puas akan pekerjaannya, yaitu: 

a. Pekerjaan itu sendiri yaitu sejauh mana tugas kerja dianggap menarik 

dan memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima tanggung 

jawab.  

b. Kesempatan untuk promosi yaitu adanya kesempatan untuk maju.  

c. Supervisor atau atasan yaitu kemampuan atasan untuk membantu dan 

mendukung pekerja atau bawahannya.  

d. Gaji atau upah yaitu suatu jumlah yang diterima dan keadaan yang 

dirasakan dari pembayaran.  

e. Rekan kerja yaitu sejauh mana rekan kerja bersahabat, kompeten dan 

saling mendukung. 
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2.4. HASIL-HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam 

rangka penyusunan penelitian ini, untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan 

gambaran untuk mendukung kegiatan penelitian berikutnya. 

 

2.4.1. Pengaruh Keterlibatan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi 

Penelitian yang dilakukan oleh Kartiningsih (2007) mengenai 

analisis pengaruh budaya organisasi dan keterlibatan kerja terhadap 

komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan (Studi pada 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang). Metode analisis 

data yang digunakan adalah structural equation modeling (SEM) dengan 

confirmatory faktor analysis. Hasil menunjukan bahwa variabel 

keterlibatan kerja menunjukkan pengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi yang ditunjukkan dengan nilai estimasi sebesar 0,21. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kerja akan meningkatkan 

komitmen organisasi. Semakin tinggi keterlibatan kerja maka anggota 

organisasi akan semakin meningkatkan komitmennya terhadap organisasi. 

Keterlibatan kerja diuji dengan empat indikator yaitu: keterlibatan dengan 

rekan kerja, keterlibatan dengan pelanggan, keterlibatan dengan pimpinan, 

dan keterlibatan dengan waktu kerja. Berdasarkan standardized regression 

weights dapat diketahui bahwa indikator keterlibatan dengan pelanggan 

merupakan indikator yang paling berpengaruh dari keterlibatan kerja 

dalam meningkatkan komitmen organisasi dengan nilai estimasi 0,81, 

artinya pekerja mempunyai orientasi dan apresiasi yang tinggi untuk selalu 

membantu nasabah, hal ini dikarenakan pekerja sadar bahwa keberadaan 

nasabah merupakan pilar penting bagi eksistensi organisasinya. Sedangkan 

indikator keterlibatan pekerja dengan rekan kerja merupakan indikator dari 
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keterlibatan kerja yang paling rendah memengaruhi komitmen 

organisasional dengan nilai estimasi 0,67. Hal ini mengindikasikan bahwa 

manajemen perusahaan perlu meningkatkan solidaritas antar rekan kerja, 

karena masih terkesan adanya sikap individualisme dalam bekerja, hal ini 

dapat ditingkatkan melalui  team building  dalam sebuah proses kerja baik 

inbound training maupun outbound training.  

Selanjutnya Karim (2010) melakukan penelitian tentang the impact 

of work related variables on librarians’ organizational commitment and 

job satisfaction. Penelitian ini melihat dampak dari lima variabel yang 

berkaitan dengan pekerjaan yaitu konflik peran, kejelasan peran, otonomi 

pekerjaan, umpan balik kinerja pekerjaan, dan keterlibatan kerja terhadap 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja pada pustakawan universitas di 

Malaysia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda. Hasil analisis menunjukan bahwa nilai koefisien β pada 

keterlibatan kerja sebesar 0,25, p=0,005 artinya ada pengaruh yang 

signifikan keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dengan meningkatnya keterlibatan kerja maka 

akan semakin meningkatkan komitmen organisasi pada pustakawan 

universitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Khan, Jam, Akbar & Hijazi (2011) 

mengenai keterlibatan kerja sebagai prediktor komitmen organisasi bukti 

dari Pakistan. Keterlibatan kerja telah menjadi salah satu sarana yang 

paling efektif yang digunakan untuk peningkatan produktivitas pekerja 

untuk meningkatkan partisipasi dan komitmen. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah korelasi product moment Pearson. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa keterlibatan kerja memiliki dampak positif pada tiga 

jenis komitmen yaitu komitmen afektif dengan nilai R² sebesar 0,37; 

komitmen kontinyu atau berkelanjutan dengan nilai R² sebesar 0,14; serta  
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komitmen normatif dengan nilai R² sebesar 0,38 artinya ada pengaruh 

yang positif signifikan untuk ketiga variabel yang artinya semakin tinggi 

keterlibatan kerja maka semakin tinggi komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan, dan komitmen normatif. Penelitian yang dilakukan Mathieu 

dan Zajac (1990) dalam review meta-analisis dari anteseden dan pengaruh 

tentang komitmen organisasi menemukan keterlibatan kerja secara 

signifikan berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Begitu pula Dwi 

Putra (2012) dalam penelitiannya pada Middle Manager di PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Barat menemukan bahwa keterlibatan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi dengan tingkat 

signifikansi 0,098. Selanjutnya Uygur dan Kilic (2009) meneliti personil 

departemen kesehatan di Turki. Hasil analisis data menemukan nilai R
2
 

sebesar 0,20 artinya bahwa 20% dari komitmen organisasi dapat 

dijelaskan oleh keterlibatan kerja. Hasil penelitiannya menunjukkan ada 

pengaruh dan korelasi yang positif antara komitmen organisasi dan 

keterlibatan kerja.  Sedangkan Blau dan Boal (1987) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi di mana keterlibatan kerja yang tinggi akan meningkatkan 

komitmen organisasi karyawan. 

Penelitian yang hasilnya berbeda yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Nystrom (1993) tentang organizational cultures, strategies, and 

commitments in health care organizations. Penelitiannya dilakukan pada 

13 perusahaan pelayanan kesehatan di Amerika Serikat. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya 

menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan keterlibatan kerja 

terhadap komitmen organisasi. Hal ini berarti rendahnya keterlibatan kerja 

pelayan kesehatan sehingga akan berdampak atau menyebabkan 

rendahnya atau kurangnya komitmen organisasi yang mungkin disebabkan 
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oleh faktor-faktor kurangnya partisipasi, tidak loyal terhadap organisasi, 

tidak setia, menganggap pekerjaan sebagai pelayan kesehatan bukan 

merupakan hal yang utama sehingga membuat para pelayan kesehatan 

merasa tidak perlu loyal dan terlibat dalam organisasi. 

 

2.4.2. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi 

Penelitian Clugston (dalam Aktami, 2008), Malik dkk (2010) 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kepuasan 

kerja terhadap komitmen organisasi yang menyatakan bahwa kepuasan 

kerja yang tinggi akan memengaruhi terjadinya komitmen organisasi yang 

efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Aemari (2000) pada 

perawat di sejumlah rumah sakit umum kota Riyadh Saudi Arabia. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan kepuasan 

kerja terhadap komitmen yang ditunjukkan dengan nilai R
2
 sebesar 0.59 

(p=0,001<0,05) yang menggambarkan bahwa sumbangan pengaruh 

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi sebesar 59%. Senada 

dengan hasil penelitian Aktami (2008) yang menemukan bahwa variabel 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi dengan 

nilai R Square (R
2
) sebesar 0,462 menggambarkan bahwa sumbangan 

pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi sebesar 

46,2%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja maka 

akan berdampak pada semakin tinggi pula komitmen karyawan terhadap 

organisasi. Sementara penelitian Indriyani (2012) tentang pengaruh 

budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada workshop SMK 

Katolik Santo Mikael Surakarta. Metode analisis data yang digunakan 

dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian 

menunjukan adanya pengarh positif kepuasan kerja terhadap komitmen 
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organisasi, dimana koefisien β pada variabel kepuasan kerja sebesar 0,782 

yang mengindikasikan bahwa peningkatan kepuasan kerja akan 

meningkatkan komitmen. Berdasarkan hasil uji-t variabel kepuasan kerja 

secara statistik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap komitmen 

organisasi dapat dilihat dari nilai signifikansi adalah p=0,000<0,05. Secara 

umum dapat dijelaskan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhadi (2007) 

mengenai analisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional dalam memengaruhi kinerja karyawan (Studi pada 

Karyawan Administrasi Univeristas Diponegoro). Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis SEM. Hasil menunjukan bahwa parameter 

estimasi antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi menunjukan 

hasil yang positif signifikan dengan nilai CR sebesar 2,928; CR ≥ 2,00 

dengan taraf signifikan sebesar 0,01 artinya kepuasan kerja berpengaruh 

secara positif signifikan terhadap komitmen organisasi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja maka akan 

meningkatkan komitmen organisasi. Senada dengan penelitian Heriyanto 

(2007) dalam penelitiannya mengenai analisis pengaruh budaya 

organisasi, kepuasan kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan dengan komitmen organisasi sebagai variabel interverning 

(Studi PT.PLN (Persero) APJ Semarang). Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis SEM. Hasilnya menunjukkan bahwa parameter estimasi 

yang diperoleh sebesar 0,57. Pengujian menunjukkan hasil yang signifikan 

dengan nilai C.R sebesar 5,509 dengan p=0,000 (p˂0,005) artinya 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi.  
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Penelitian Witasari (2009) tentang analisis pengaruh kepuasan 

kerja dan komitmen organisasional terhadap turnover intentions (Studi 

Empiris pada Novotel Semarang). Metode analisis data yang digunakan 

adalah SEM yang dioperasikan melalui program paket software statistic 

AMOS. Semakin tinggi kepuasan kerja, maka semakin tinggi komitmen 

organisasional. Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini 

terhadap variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasional 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja terbukti memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional yang ditunjukkan 

oleh nilai CR sebesar 3.607 dan p=0.000 (p˂0,05). Hal ini berarti pekerja 

yang terpenuhi semua keinginan dan kebutuhannya oleh organisasi (puas) 

secara otomatis dengan penuh kesadaran akan meningkatkan komitmen 

yang ada dalam dirinya. Senada dengan penelitian Andini (2006) tentang 

analisis pengaruh kepuasan gaji, kepuasan kerja, komitmen organisasional 

terhadap turnover intention (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Roemani 

Muhammadiyah Semarang). Dari hasil pengujian diperoleh hasil 

parameter estimasi yang didapat antara kepuasan kerja dan komitmen 

oragnisasi menghasilkan nilai CR sebesar 6,066 di mana nilai ini 

memenuhi syarat CR>1,96 pada tingkat signifikansi 5% dan nilai p=0,000 

memenuhi syarat p<0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh positif secara keseluruhan terhadap komitmen 

organisasi. Adanya pengaruh positif kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional menandakan adanya pekerja yang merasa puas terhadap 

kreatifitas & kemandirian, kondisi kerja, tanggung jawab, kesempatan 

untuk maju, kepuasan individu, kreativitas, dan pencapaian prestasi yang 

sesuai dengan keinginan pekerja akan berakibat pada meningkatnya 

loyalitas individu terhadap organisasi, kemauan untuk mempergunakan 
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usaha atas nama organisasi (kesetiaan terhadap organisasi), dan kesesuaian 

antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. 

Penelitian Cahyono dan Gozali (2002) mengenai pengaruh jabatan, 

budaya organisasional, dan konflik peran terhadap hubungan kepuasan 

kerja dan komitmen organisasional. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukan bahwa kepuasan 

kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi, berarti apabila kepuasan kerja meningkat maka akan semakin 

meningkatkan komitmen organisasinya. Sementara, Aktami (2008) dalam 

penelitiannya setelah dilakukan regresi pada variabel kepuasan kerja 

terhadap komitmen karyawan, diperoleh R square (R
2
) sebesar 0,462 yang 

berarti 46,2% komitmen karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kepuasan 

kerja. Penelitian ini menunjukkan adanya kontribusi positif antara 

kepuasan kerja dan komitmen karyawan. Artinya bila semakin tinggi 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan maka akan semakin tinggi 

pula komitmen karyawan terhadap organisasi.  

Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Majorsy (2007) 

mengenai kepuasan kerja, semangat kerja, dan komitmen organisasional 

pada staf pengajar universitas gunadarma. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda (multiple regression). Hasil uji 

ANOVA atau F-Test untuk kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional diperoleh nilai F sebesar 9.819 dengan tingkat signifikansi 

0.003. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. Kepuasan kerja 

memberikan sumbangan efektif terhadap komitmen organisasi sebesar 

13,5% hal ini berarti bahwa tingkat kepuasan kerja berada pada posisi 

rendah, hal ini mungkin terjadi karena belum terpenuhinya kebutuhan 

yang muncul dari faktor-faktor kepuasan kerja. Enam faktor kepuasan 
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kerja yang berada pada kategori sedang yaitu promosi, supervisi, 

operation conditions, contigent reward, coworkers dan komunikasi. 

Faktor pay dan pringe benefits yang diterima oleh staf pengajar masih 

tergolong rendah. Secara keseluruhan dapat di simpulkan bahwa kepuasan 

kerja mempunyai pengaruh yang tidak terlalu kuat atau rendah terhadap 

komitmen organisasi. Selanjutnya Curry, Wakerfield, Price, dan Mueller 

(dalam Malik dkk, 2010) tidak menemukan hubungan yang signifikan 

antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Selain itu Juliandi 

(2004) dalam penelitiannya pada para dosen di Universitas Sumatera Utara 

juga menemukan bahwa dari ke empat aspek kepuasan kerja yakni kondisi 

kerja, supervisi, rekan kerja, dan imbalan, dua diantaranya yakni kondisi 

kerja dan supervisi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

komitmen organisi. 

 

2.4.3. Pengaruh Keterlibatan Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Komitmen Organisasi 

Penelitian Knoop (1995) yang melihat keterlibatan kerja dan 

kepuasan kerja sebagai variabel dependen dan komitmen organisasi 

sebagai variabel independen menunjukkan bahwa secara simultan variabel 

keterlibatan kerja dan kepuasan kerja memberikan sumbangan yang 

signifikan terhadap komitmen organisasi sebesar 48%. Selanjutnya 

penelitian Mccook (2002) meneliti pekerja pekerja penuh-waktu baik 

atasan maupun bawahannya sebanyak 279 orang dengan melihat sikap 

kerja yaitu keterlibatan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. 

teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis SEM. Hasil analisis 

menunjukkan nilai parameter estimasi sebesar 0,57 ρ=0,065) artinya 

variabel keterlibatan kerja dan kepuasan kerja berkontribusi memberikan 

pengaruh terhadap komitmen organisasi sebesar. Hasil menunjukkan ada 
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pengaruh yang signifikan positif keterlibatan kerja dan kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi. Penelitian Brooke dkk (1988) mengenai 

diskriminasi dari kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen 

organisasi. penelitian ini dilakukan pada 577 pekerja penuh waktu dari 327 

bagian administrasi veteran kesehatan. Teknik analisis yang digunakan 

adalah faktor analisis konfirmatori. Hasil penelitian menunjukkan ada 

pengaruh yang signifikan positif dari keterlibatan kerja dan kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi.  

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya beberapa variasi 

pendapat terkait pengaruh keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi yang diterapkan pada konteks yang berbeda yaitu 

pada perusahaan atau kesehatan. Adapun penelitian tentang pengaruh 

keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, 

sejauh ini penulis hanya menemukan hasil penelitian yang menunjukkan 

ada pengaruh positif dan signifikan, namun penerapannya hanya pada 

pekerja penuh waktu baik pada atasan dan bawahannya maupun pada 

rumah sakit, dan penulis juga belum menemukan hasil penelitian sejenis 

yang diterapkan pada polisi. Hal inilah yang hendak dikaji dalam 

penelitian ini, yaitu pengaruh secara simultan keterlibatan kerja dan 

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi polisi di Polres Ende. 

 

2.5. LANDASAN TEORI 

Dalam konteks organisasi, keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya tidak terlepas dari peran anggota organisasi itu sendiri 

yang ditunjukkan dengan keterlibatan dan kepuasan yang diperoleh dari 

organisasinya. Jadi keterlibatan kerja dan kepuasan kerja mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat terhadap komitmen organisasi. Menurut 

Kanungo (1982) keterlibatan kerja akan tercermin melalui aktif 
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berpartisipasi dalam pekerjaannya, mengutamakan pekerjaan, dan melihat 

pekerjaan sebagai sesuatu yang penting bagi harga diri. Keterlibatan kerja 

menjadi salah satu sarana yang paling efektif yang digunakan untuk 

peningkatan produktivitas anggotanya untuk meningkatkan partisipasi dan 

komitmen sedangkan kepuasan kerja akan memampukan setiap individu 

untuk menghasilkan suatu keadaan emosi yang menyenangkan ataupun 

tidak menyenangkan dalam dirinya dan mengenai cara pandang individu 

tersebut terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja berhubungan dengan isi 

jenis pekerjaan (job content) dan ketidakpuasan kerja selalu disebabkan 

karena hubungan pekerjaan tersebut dengan aspek-aspek disekitar yang 

berhubungan dengan konteks pekerjaan (job context) yang akan tercermin 

melalui kepuasan terhadap gaji (satisfaction with pay), kepuasan terhadap 

promosi (satisfaction with promotions), kepuasan terhadap rekan kerja 

(satisfaction with co-workers), kepuasan terhadap supervisi/atasan 

(satisfaction with supervisors), dan kepuasan terhadap pekerjaan itu 

sendiri (satisfaction with work it self). Seseorang yang terpenuhi semua 

keinginan dan kebutuhannya oleh organisasi (puas) secara otomatis 

dengan penuh kesadaran akan meningkatkan komitmen yang ada dalam 

dirinya, merasa puas terhadap kreatifitas & kemandirian, kondisi kerja, 

tanggung jawab, kesempatan untuk maju, kepuasan individu, kreativitas 

dan pencapaian prestasi yang sesuai dengan keinginan seseorang akan 

berakibat pada meningkatnya loyalitas seseorang terhadap organisasi, 

kemauan untuk mempergunakan usaha atas nama organisasi (kesetiaan 

terhadap organisasi), kesesuaian antara tujuan seseorang dengan tujuan 

organisasi, dan keinginan untuk bertahan dalam organisasinya. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa keterlibatan kerja dan 

kepuasan kerja merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan komitmen 

organisasi. Apabila keterlibatan kerja dan kepuasan kerja dapat 
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diintegrasikan secara maksimal, maka akan menghasilkan individu yang 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi tempatnya bekerja.  

 

2.6. MODEL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan landasan teori di 

atas, maka model penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. HIPOTESIS 

Yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh yang 

signifikan keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi polisi di Kepolisian Resor Ende. 

 

 

Keterlibatan Kerja (X1) 

Kepuasan Kerja (X2) 

Komitmen Organisasi (Y) 


