
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan teori 

1. Komitmen organisasi 

a. Pengertian komitmen organisasi 

 Robbins dan Judge (2015) mendefinisikan komitmen sebagai suatu 

keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan 

dan keinginannya untuk mempertahankan keangotaannya dalam organisasi. 

Sedangkan Mathis dan Jackson (dalam Sopiah, 155) mendefinisikan 

komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan percaya dan 

mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak 

akan meninggalkan organisasinya). 

Richard M. Steers (Sri Kuntjoro, 2002) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai 

organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 

kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi 

anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang 

pegawai terhadap organisasinya. Steers berpendapat bahwa komitmen 

organisasi merupakan kondisi dimana pegawai sangat tertarik terhadap 

tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap 

organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi 



sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan  tingkat 

upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. 

Terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, 

karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk 

mengusahakan  tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi 

pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen organisasi 

tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, 

dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab 

seseorang dalam menjalankan tugasnya. Mempersoalkan komitmen sama 

dengan mempersoalkan tanggung jawab, dengan demikian, ukuran 

komitmen seorang pimpinan yang dalam hal ini adalah kepala sekolah 

adalah terkait dengan pendelegasian wewenang (empowerment). Dalam 

konsep ini pimpinan dihadapkan pada komitmen untuk mempercayakan 

tugas dan tanggung jawab ke bawahan. Sebaliknya, bawahan perlu 

memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri. 

Komitmen organisasi merupakan tanggapan afektif terhadap 

organisasi. Beberapa ahli mendefinisikan komitmen organisasi dalam 

bentuk yang berbeda namun memiliki kesamaan arti. Menurut Robbins & 

Judge (2015) komitmen organisasi didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. 



Sedangkan Steers (1985; dalam Kuntjoro, 2002) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai 

organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 

kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi 

anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang 

pegawai terhadap organisasinya. Dengan kata lain, komitmen organisasi 

merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi 

dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan 

perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang 

berkelanjutan. 

Dari beberapa definisi yang diuraikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa komitmen merupakan suatu ikatan psikologis karyawan pada 

organisasi ditandai dengan adanya : 

1) Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai 

organisasi 

2) Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi 

3) Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai 

anggota organisasi 

b. Komponen Komitmen 

Mowday yang dikutip Sopiah (2008) menyakan ada tiga aspek 

komitmen antara lain : 



1) Affective commitment, yang berkaitan dengan adanya keinginan   untuk 

terikat pada organisasi. Individu menetap dalam organisasi karena 

keinginan sendiri. Kunci dari komitmen ini adalah want to. 

2) Continuance commitment, adalah suatu komitmen yang didasarkan 

akan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas 

dasar untung rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan 

bila akan menetap pada suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini 

adalah kebutuhan untuk bertahan (need to) 

3) Normative Commitment, adalah komitmen yang didasarkan pada norma 

yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung 

jawab terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. 

Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam 

organisasi (ought to). 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen 

Komitmen pegawai pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi 

melalui proses yang cukup panjang dan bertahap. Steers (dalam Sopiah, 

2008) menyatakan tiga faktor yang mempengaruhi komitmen seorang 

karyawan antara lain : 

1) Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatannya dalam organisasi, dan 

variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan 

2) Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi 

dengan rekan sekerja; dan 



Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa lampau dan 

cara pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaannya 

tentang organisasi. 

Sementara itu, Minner (dalam Sopiah, 2008) mengemukakan empat 

faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan antara lain : 

1) Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja dan kepribadian 

2) Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan, konflik peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan 

3) Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk 

organisasi, kehadiran serikat pekerjan, dan tingkat pengendalian yang 

dilakukan organisasi terhadap karyawan 

4) Pengalaman kerja. Pengalaman kerja seorang karyawan sangat 

berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. 

Karyawan yang baru beberapa tahun bekerja dan karyawan yang sudah 

puluhan tahun bekerja dalam organisasi tentu memiliki tingkat 

komitmen yang berlainan. 

Steers (dalam Sopiah, 2008) menyatakan tiga faktor yang 

mempengaruhi komitmen seorang karyawan antara lain : 

1) Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatannya dalam organisasi, dan 

variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari setiap karyawan. 



2) Ciri pekerjaan, seperti tugas dan kesempatan berinteraksi dengan rekan 

sekerja. 

Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi dimasa lampau dan 

cara  pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaanya 

tentang organisasi. 

d. Dimensi Komitmen Organisasi 

Robbins & Judge (2015) mendefinisikan ada tiga dimensi komitmen 

organisasi yaitu: 

1) Komitmen afektif (affective comitment): keterikatan emosional 

karyawan, dan keterlibatan dalam organisasi. 

2) Komitmen berkelanjutan (continuence commitment): Komitmen 

berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan 

dariorganisasi. Hal ini mungkin karena kehilangan senioritas atas 

promosi atau benefit. 

Komitmen normatif (normative commiment): Perasaan wajib untuk 

tetap berada dalam organisasi karena memang harus begitu; tindakan 

tersebutmerupakan hal benar yang harus dilakukan. 

Menurut Chait (1998; dalam Wahyudi, 2004)seseorang dapat 

memilikikomitmen organisasi dan atau kepada kelompok kerjanya. Dengan 

menggunakan ketiga dimensi dari komitmen organisasi, maka seseorang 

bisa saja mempunyaikomitmen afektif pada kelompok kerja, namun bukan 

kepada organisasinya, tetapimempunyai komitmen normatif pada 



organisasinya. Komitmen pegawai dalam organisasi tidak terjadi begitu 

saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang danbertahap. 

2. Kepuasan kerja  

a.  Pengertian kepuasan kerja 

Menurut Suwanto (2001: 187) kepuasan kerja adalah merupakan 

suatu kondisi psikologis yang menyenangkan atau perasaan karyawan yang 

sangat subjektif dan sangat tergantung pada individu yang bersangkutan dan 

lingkungan kerjanya, dan kepuasan kerja merupakan suatu konsep 

multificated (banyak dimensi), ia dapat memakai sikap secara menyeluruh 

atau mengacu pada bagian pekerjaan seseorang. Sedangkan menurut 

Keither dan Kiaicki (2005:271) kepuasan kerja adalah suatu efektifitas atau 

respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti 

bahwa kepuasan kerja seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari 

pekerjaannya dan atau tidak puas denhan salah satu atau lebih aspek 

lainnya. 

Menurut Robbins yang dikutip oleh Wibowo (2010:299) menyatakan 

bahwa kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, 

yang menunjukan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima 

pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 

 

 



Sedangkan Keith Davis yang dikutip oleh Mangkunegara (2005:117) 

mengemukakan bahwa “Job satisfactoin is the favorableness or 

unfavorableness with employees view their work”. Artinya adalah cara 

pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya. 

Siagian (2006:295) berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan 

suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat 

negatif tentang pekerjaannya. Banya faktor yang perlu mendapat perhatian 

dalam menganalisis kepuasan kerja seseorang. Apabila dalam 

pekerjaannyaseseorang mempunyai otonomi atau bertindak, terdapat 

variasi, memberikan sumbangan penting dalam keberhasilan organisasi dan 

karyawanmemperoleh umpan balik tentang hasil pekerjaan yang 

dilakukannya, yang bersangkutan akan merasa puas. 

Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat 

sebagian orang lebih puas terdapat suatu pekerjaan daripada beberapa 

lainnya. Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang 

terhadap kepuasan kerja. Ada beberapa teori tentang kepuasan kerja yaitu: 

1) Two Factor Theory 

Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidaak puasan 

merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda yaitu motivator 

dan hygine faktor. Ketidakpuasan dihubungkan dengan kondisi di 

sekitar pekerjaan (seperti kondisikerja, upah, keamanan, kualitas 

pengawasan dan hubungan dengan orang lain) dan bukan dengan 



pekerjaan itu sendiri. Karena faktor mencegah reaksi negatif dinamakan 

sebagai hygiene atau maintaunance factors. 

Sebaliknya kepuasan ditarik dari faktor yang terkait dengan 

pekerjaan itu sendiri atau hasil langsung dari pada seperti sifat 

pekerjaan, prestasi dalam pekerjaan, peluang promosi dan kesempatan 

untuk pengembangan diri dan pengakuan. Karena faktor ini berkaitan 

dengan tingkat kepuasan kerja tinggi dinamakan motivator. 

2) Value Theory 

Menurut teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkatan di mana 

hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Semakin banyak 

orang menerima hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Kunci 

menuju kepuasan pada teori ini adalah perbedaan antara aspek 

pekerjaan yang dimiliki dengan yang diingninkan seseorang. Semakin 

besar perbedaan, semakin rendah kepuasan orang. 

Di bawah ini dikemukakan teori-teori tentang kepuasan kerja 

menurut Mangkunegara (2010: 120-123), yaitu sebagai berikut: 

a) Teori keseimbangan (Equity Theory) 

Teori ini dikembangkan oleh Adam, adapun komponen dari 

teori ini adalah input, outcome, comparison person, dan equtiy in 

equtiy. Wexley dan Yuki (1977) mengemukakan bahwa “input is 

anything of value that an employee perceives that he contributes to 

his job”. Input adalah semua nilai yang diterima pegawai yang dapat 



menunjang pelaksanaan kerja. Misalnya, pendidikan, pengalaman, 

skill, usaha peralatan pribadi, jumlah jam kerja. “Outcome is 

anything of value that the employee perceives he obtains from the 

job”. Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan 

oleh pegawai. Misalnya upah, keuntungan tambahan, status simbol, 

pengenalan kembali (recognition), kesempatan untuk berprestasi 

atau mengekspresikan diri. Sedangkan “Comparison person may be 

someone in the same organization, someone in a different 

organization, or even the person him self in a previous job”. 

Comparison person adalah seorang pegawai dalam organisasi yang 

sama, seorang pegawai dalam organisasi yang berbeda atau dirinya 

sendiri dalam pekerjaan sebelumnya. 

Menurut teori ini, puas atau tidak puasnya pegawai merupakan 

hasil perbandingan input-outcome pegawai lain (comparison 

person) jadi, jika perbandingan tersebut dirasakan seimbang 

(equity), maka pegawai tersebut akan merasa puas. Tetapi, apabila 

terjadi ketidaksemibangan (inequity) dapat menyebabkan dua 

kemungkinan, yaitu over compensation inequity 

(ketidaksemimbangan yang menguntungkam dirinya) dan 

sebaliknya under compensation inequity (ketidak seimbanganan 

yang menguntungkan pegawai lain yang menjadi pembanding atau 

(comparison person). 



b) Teori Perbedaan (Discrepancy Person) 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh porter, ia berpendapat 

bahwa mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara 

menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan 

yang dirasakan pegawai. Locke (1969) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja pegawai bergantung pada perbedaan antara apa yang 

didapat dan apa yang diharapkan oleh pegawai. Apabila yang 

didapat pegawai ternyata lebih besar dari pada apa yang diharapkan, 

akan menyebabkan pegawai tidak puas. 

c) Teori pemenuhan kebutuhan (Need Mulltilment Theory) 

Menurut teori ini kepuasan kerja pegawai bergantung pada 

terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa 

puas apabila ia mendapatkan apa yang dibutuhkannya, makin besar 

kebutuhan pegawai terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. 

Begitu pula sebaliknya apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, 

pegawai itu akan merasa tidak puas. 

 

 

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

Ada lima faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Kreitner 

dan Kinicki (2001:225) yaitu sebagai berikut: 



1) Pemenuhan kebutuhan (Need Fulfillment). 

   Kepuasan ditentukan oleh tingkatan kareakteristik pekerjaan 

memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhan. 

2) Perbedaan (Discrepancies). 

3) Kepuasan merupakan suatu hasil memenihi harapan. 

4) Pencapainan nilai (Value attainment). 

5) Keadilan (Equity). 

Selain penyebab kepuasan kerja, ada juga faktorpenentu kepuasan 

kerja. Di antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Pekerjaan itu sendiri (work it self). 

Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. 

2) Hubungan dengan atasan (supervivion).  

Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja    

adalah tenggang rasa (consideration). 

3) Teman sekerja (workers). 

Temen kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan 

antar pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang 

samamaupun yang berbeda jenis pekerjaannya. 

4) Promosi (promotion). 

Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada ketidaknya 

kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. 



5) Gaji atau upah (pay). 

Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang di anggap 

layak atau tidak. 

3. Budaya Organisasi 

Pengertian budaya organisasi pemahaman para pakar mengenai budaya 

organisasi sebagai kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai kehidupan yang 

mengikat semua orang dalam organisasi mendasari arti penting pemahaman 

budaya organisasi orang-orang yang tergabung di dalamnya. Robbins and 

Judge (2008) kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama 

yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan 

organisasi lainya sistem makna bersama adalah sekumpulan karakteristik kunci 

diujung tinggi oleh organisasi. Budaya organisasi merupakan pengendali dan 

arah dalam membentuk sikap dan perilaku para anggota di dalam suatu 

organisasi. Secara individu maupun kelompok seseorang tidak akan terlepas 

dari budaya organisasi dan pada umumnya anggota organisasi akan dipengaruhi 

oleh beraneka ragamnya sumber daya yang ada. Menurut Stoner (1996) dalam 

Waridin dan Masrukin (2006) budaya merupakan gabungan kompleks dari 

asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang 

menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. 

Budaya organisasi atau corporate culture sering diartikan sebagai nilai-nilai, 

simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu 

organisasi sehingga anggota organisasi selalu merasa satu keluarga dan 



menciptakan suatu kondisi anggota organisasi tersebut berbeda dengan 

organisasi lain. Robbins (2006) menyatakan bahwa budaya organisasi 

merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota 

organisasi yang membedakan organisasi itu dengan yang lain. Budaya 

organisasi adalah suatu sistem nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh 

organisasi dan pola kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya, yang terbentuk 

menjadi aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak 

dalam mencapai tujuan organisasi. Budaya yang tumbuh menjadi kuat mampu 

memacu organisasi kearah perkembangan yang lebih baik. 

Mangkunegara (2005) menyimpulkan pengertian budaya organisasi 

sebagai seperangkat asumsi atau system keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang 

dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi 

anggotaanggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi 

internal. 

Pembentukan Budaya Organisasi Menurut Robbins dan judge (2007), 

dibutuhkan waktu yang lama untuk pembentukan suatu budaya organisasi. 

Sekali terbentuk, budaya itu cenderung berurat berakar, sehingga sulit bagi para 

manajer untuk mengubahnya. Menurut Agung (2007), ada tiga macam proses 

terbentuknya budaya perusahaan, yaitu :  

1) Budaya diciptakan oleh pendirinya.  

2) Budaya terbentuk sebagai upaya menjawab tantangan dan peluang 

dari lingkungan internal dan eksternal.  



3) Budaya diciptakan oleh tim manajemen sebagai cara untuk 

meningkat kan kinerja perusahaan secara sistematis.  

Menurut Robbins (2007), menyatakan bahwa peran atau fungsi budaya 

di dalam suatu organisasi, yaitu:  

1) Sebagai tapal batas yang membedakan secara jelas suatu organisasi 

dengan organisasi yang lain. 

2) Memberikan rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.  

3) Memudahkan penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang 

lebih luas daripada kepentingan individu. 

4) Mendorong stabilitas system social, merupakan perekat social yang 

membantu mempersatukan organisasi. 

5) Membentuk rasa dan kendali yang memberikan panduan dan 

membentuk sikap serta perilaku karyawan. 

Dimensi dan indikator Budaya Organisasi Dimensi-dimensi yang 

digunakan untuk membedakan budaya organisasi, menurut Robbins dan Judge 

(2008:256) ada tujuh karakteristik primer yang secara bersama-sama 

menangkap hakikat budaya organisasi, yaitu: 

1) Inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana para karyawan 

didorong untuk inovatif dan berani mengambil resiko. 

2) Perhatian ke hal yang rinci. Sejauh mana para karyawan 

diharapkan mau memperlihatkan kecermatan, analisis, dan 

perhatian kepada rincian. 



3) Orientasi hasil. Sejauh mana manjemen focus pada hasil bukan 

pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan 

hasil itu. 

4) Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen 

memperhitungkan efek hasil pada orang–orang di dalam 

organisasi itu. 

5) Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan 

dalam tim-tim kerja, bukannya individu. 

6) Keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan 

kompetitif, bukan bersantai. 

7) Kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekanka 

dipertahankannya status sebagai lawan dari pertumbuhan atau 

inovasi. 

Nilai-nilai dalam Budaya Organisasi Menurut Sigit (2003) nilai adalah 

keyakinan yang bertahan lama mengenai suatu yang dianggap berharga, 

penting, mempunyai arti, diinginkan, dan diprioritaskan sehingga 

diperjuangkan untuk direalisasikan. Menurut Hofstede yang dikutip Wutun 

(2004), nilai-nilai yang terbentuk di dalam organisasi kerja, sumbernya dari 

masyarakat yang kemudian dibawa ke dalam organisasi ketika seseorang 

menjadi anggota organisasi tertentu. Nilai-nilai dari suatu masyarakat diyakini 

dominan mempengaruhi budaya perusahaan tempat organisasi berbeda. Nilai 

terbentuk mulai dari keluarga social, sekolah, dan universitas.Nilai-nilai budaya 



merupakan gejala kolektif dan lebih mencerminkan gejala komunitas. Hofstede 

juga menyimpulkan bahwa nilai-nilai para pendiri dan pemimpin kunci 

membentuk budaya perusahaan. Menurut Tjitra (2007), untuk mencapai 

keberhasilan yang permanen, organisasi perlu membangun core values yang 

membentuk budaya organisasi.Nilai-nilai ini akan memotivasi setiap orang 

dalam organisasi, berfungsi memperjelas alasan organisasi untuk bertindak dan 

melakukan sesuatu. Nilai inti ini juga menjadi ukuran dalam menentukan 

prioritas dalam pengambilan keputusan dan menjadi pedoman perilaku anggota 

organisasi. Menurut Majer (2006) adalah menjadi hal yang penting menemukan 

nilai-nilai yang merupakan nilai inti seluruh angota organisasi untuk dihayati. 

Tidak ada batsan jumlah nilai yang dianut suatu organisasi, namun mempunyai 

terlalu banyak nilai sama seperti mengabdi kepada terlalu banyak tuan.  

Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh anggota organisasi akan 

membentuk 10 keyakinan dan sikap anggota yang pada gilirannya akan 

menentukan bagaimana mereka berperilaku.  

Tipe Budaya Organisasi Menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki 

yang diterjemahkan oleh Erly Suandy (2006:86) terdapat tiga tipe umum 

budaya organisasi yaitu: konstruktif, pasif-defensif , dan agresif-defensif. 

Setiap tipe berhubungan dengan seperangkat keyakinan normatif yang berbeda. 

Keyakinan normatif mencerminkan pemikiran dan keyakinan individu 

mengenai bagaimana anggota dari sebuah kelompok atau organisasi tertentu 

diharapkan menjalankan tugasnya dan berinteraksi dengan orang lain.  



1) Budaya konstruktif adalah budaya dimana para karyawan didorong 

untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengerjakan tugas dan 

proyeknya dengan cara yang akan membantu mereka dalam 

memuaskan kebutuhannya, berhubungan dengan pencapaian tujuan 

aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi, dan persatuan. 

2) Budaya pasif-defensif bercirikan keyakinan yang memungkinkan 

bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara 

yang tidak mengancam keamanan kerjanya sendiri. Budaya ini 

mendorong keyakinan normatif yang berhubungan dengan 

persetujuan, konvensional, ketergantungan, dan penghindaran. 

3) Perusahaan dengan budaya agresif-defensif mendorong 

karyawannya untuk mengerjakan tugasnya dengan keras untuk 

melindungi keamanan kerja dan status mereka. Tipe budaya ini 

lebih bercirikan keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi, 

kekuasaan dan kompetitif. Secara alami budaya organisasi sukar 

untuk dipahami, tidak berwujud, implisit, dan dianggap biasa saja. 

Setiap perusahaan memiliki tipe budaya organisasi, sebuah 

organisasi atau perusahaan mungkin dapat memiliki budaya 

organisasi dominan yang sama, namun perusahaan memiliki 

keyakinan normatif dan karakteristik budaya organisasi yang lain 

. 

 



4. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Dewasa ini banyak kajian baru dan menarik di bidang sumber daya 

manusia. Manusia dijadikan sebagai subjek dan juga objek dalam penelitian-

penelitian SDM untuk mencari hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai 

sumber peningkatan kemampuan manusia itu sendiri. Salah satu aspek baru 

yang diungkap tentang manusia adalah OCB (Organizational Citizenship 

Behavior / perilaku kewargaan karyawan). 

Menurut Aldag dan Resckhe, (1997), Organizational Citizenship 

Behavior merupakan kontribusi individu dalam melebihi tuntutan peran di 

tempat kerja. OCB ini melibatkan beberapa perilaku meliputi perilaku suka 

menolong orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh 

terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. Perilaku ini 

menggambarkan nilai tambah karyawan yang merupakan salah satru bentuk 

perilaku prososial, yaitu perilaku social yang positif, konstruktif dan bermakna 

membantu. 

Organ mendefiniskan OCB sebagai perilaku individu yang bebas, tidak 

berkaitan secara langsung atau eksplisit dengan system reward dan bisa 

meningkatkan fungsi efektif organisasi. Organ juga mencatat bahwa 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) ditemukan sebagai alternative 

penkelasan pada hipotesis “kepuasan berdasarkan performance”. 

Organ mendefinisikan OCB sebagai perilaku individual yang bersifat 

bebas (discretionary), yang tidak secara langsung dan eksplisit mendapat 



penghargaan dari sistem imbalan formal, dan yang secara keseluruhan 

mendorong keefektifan fungsi-fungsi organisasi. Bersifat bebas dan sukarela, 

karena perilaku tersebut tidak diharuskan oleh persyaratan peran atau deskripsi 

jabatan, yang secara jelas dituntut berdasarkan kontrak dengan organisasi; 

melainkan sebagai pilihan personal (Podsakoff, dkk, 2000). 

Pengertian OCB sebenarnya adalah rekonseptual dari sifat 

kewarganegaraan seperti penjelasan filosofi politik Van Dyne dan Ang (1994; 

dalam Utomo, 2002). OCB didefinisikan sebagai perilaku pekerja di atas dan 

melampaui tugas yang diberikan, bebas untuk dilakukan atau tidak, dan 

dihargai dalam reward formal organisasi, serta memberi konstribusi pada 

keefektifan organisasi. Dengan kata lain, OCB merupakan perilaku seseorang 

karyawan bukan karena tuntutan tugasnya namun berdasarkan pada nilai 

sukarela dan senang hati. Beberapa bentuk OCB adalah :  

a) Mengutamakan kepentingan orang lain, misalnya dengan membantu rekan 

kerja didalam suatu proyek.  

b) Bekerja dengan teliti, termasuk didalamnya menggunakan waktu kerja 

secara efisien.  

c) Cirvic virtue, misalkan selalu mencari informasi yang baru. 

d) Sportif, termasuk bekerja tanpa mengeluh.  

e) Berusaha menghindari masalah dengan melakukan pengecekan terlebih 

dahulu dan tidak mudah dipengaruhi saat diprovokasi.  



OCB memiliki lingkup yang luas dibandingkan dengan komitmen 

karyawan secara pribadi karena arti dari citizen adalah kewargaaan sehingga 

memiliki tanggung jawab dan rasa cinta terhadap pekerjaan secara sukarela dan 

tanpa diawasi. Perilaku OCB tidak terdapat pada job description karyawan, 

tetapi sangatdiharapkan karena mendukung peningkatan efektivitas dan 

kelangsungan hidup organisasi. Karyawan yang memiliki OCB tinggi terhadap 

organisasi tempatnya bekerja, dan dengan sendirinya akan merasa nyaman dan 

aman terhadap pekerjaanya. Johns (1996; dalam Budihardjo, 2004) 

mengemukakan bahwa OCB memiliki karakteristik sebagai perilaku 

sukarela/ekstra-role behavior yang tidak termasuk dalam uraian jabatan, 

perilaku spontan/tanpa saran atau perintah seseorang, perilaku yang bersifat 

menolong, serta perilaku tidak mudah terlihat dan dapat dinilai melalui evaluasi 

kerja. 

Berdasarkan konsep OCB yang ada, Podsakoff (2000; dalam Budihardjo, 

2004) mengemukakan tujuh konstruk yang bersifat umum yaitu : 

a) Helping behavior/altruism/courtesy. 

Menunjukkan suatu perilaku membantu orang lain secara sukarela dan 

bukan merupakan tugas dan kewajibannya. Dimensi ini menunjukkan 

perilaku membantu karyawan baru berkaitan dengan persoalan yang 

dihadapi. Misalnya membantu dalam mempergunakan peralatan dalam 

bekerja. Dimensi ini disebut juga altruism, peacemaking atau cheerleading. 

b) Sportmanship. 



Menunjukkan suatu kerelaan atau toleransi untuk bertahan dalam kedaan 

yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh. Perilaku ini menunjukkan daya 

toleransi yang tinggi   terhadap lingkungan yang kurang bahkan tidak 

menyenangkan.  

c) Organizational complaince/ general compliance/ organizational obidience. 

Menunjukkan suatu sikap individu yang menerima peraturan dan prosedur 

yang ada di suatu organisasi. Hal tersebut dicerminkan oleh sikap dan 

perilakunya yang sejalan dengan perilaku tersebut kendati tidak ada yang 

mengawasinya.  

d) Organizational royalty/spreading goodwill. 

Suatu perilaku yang berkaitan dengan upaya mempromosikan suatu 

organisasi ke pihak luar, melindungi dan mempertahankan organisasi dari 

ancaman eksternal serta tetap bertahan kendati keadaan organisasi penuh 

dengan resiko.  

e) Civic virtue/ organizational participation. 

Terlibat dalam aktivitas organisasi dan peduli terhadap kelangsungan hidup 

organisasi. secara sukarela berpartisipasi, bertanggung jawab dan terlibat 

dalam mengatasi persoalan-persoalan organisasi demi kelangsungan hidup 

organisasi. Seorang juga aktif mengemukakan gagasan-gasasannya serta 

ikut mengamati lingkungan bisnis dalam ancaman dan peluang.  

f) Individual initiative/conscientious.  



Suatu perilaku yang menunjukkan upaya sukarela dalam meningkatkan cara 

dalam menjalankan tugasnya secara kreatif agar kinerja organisasi 

meningkat. Perilaku tersebut melibatkan tindakan kreatif dan inovatif 

secara sukarela untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas 

demi peningkatan kinerja dalam organisasi 

g) Self-development. 

Suatu perilaku yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan secara kemampuan tanpa diminta. Dimensi ini menurut 

Georgedan Brief (1992; dalam Budihardjo, 2004) juga mencakup perilaku 

mencari dan mengikuti kursus dan pelatihan agar tidak ketinggalan dari 

kemampuan di bidangnya. Bahkan lebih dari itu, seseorang belajar ilmu dan 

keterampilan baru agar ia dapat berkontribusi lebih pada organisasi. 

 

B. Kerangka pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh antara Komitmen Organisai dan Kepuasan kerja 

Meyer & Allen (2000) menjelaskan bahwa komitmen organisasi dapat 

diartikan sebagai sejauh mana seseorang karyawan mengalami rasa kesatuan 

dengan organisasi mereka. Lebih lanjut lagi, komitmen organisasi juga 

merupakan suatu kemauan individu untuk bersama organisasi yang memiliki 

tiga karakteristik utama yaitu affective commitment, continuance commitment, 

dan normative commitment (Meyer & Allen,2000). Sedangkan kepuasan kerja 

adalah perasaan pekerja terhadap pekrjaannya yang didasarkan pada penilaiian 



aspek yang berada dalam pekerjaan (McNessetal., 1996). Ketika seorang 

karyawan dalam organisasi merasakan bahwa dirinya adalah bagian dari 

organisasi atau memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka akan 

meningkatkan kepuasan atau perasaan puas akan penilaian kerja yang dia 

terima didalam organisasi. Hal ini juga didukung penelitian sebelumnya yaitu 

oleh Rini, dkk (2013), bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan penelitian Arifah Amalia dan 

Romadhon Candra (2015), menunjukan pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja. Hal tersebut di dukung  oleh penelitian yang di lakukan oleh Tranggono 

dan Kartika (2008), Badjuri (2009), menyatakan bahwa komitmen organisasi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan studi 

literature diatas, maka dibangun hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

 

2. Pengaruh  antara Budaya Organisasi dan Kepuasan kerja 

Kinick and Kreitner (2010) mendefinisikan budaya organisasi sebagai 

wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan 

menetukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi 

terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Sedangkan kepuasan kerja 

adalah perasaan pekerja terhadap pekrjaannya yang didasarkan pada penilaiian 

aspek yang berada dalam pekerjaan (McNessetal., 1996). Ketika seorang 



karyawan dalam organisasi sudah merasakan wujud anggapan dan 

menerimanya maka orang tersebut akan merasakan kepuasan dalam pekerjaan 

nya. Hal ini di dukung peneliti sebelum nya yaitu Rini, dkk (2013). Bahwa 

budaya organisai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hermawan, 

dkk (2015), menerangkan hasil uji regresi linier sederhanan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh signifikan teradap kepuasan kerja. Berdasarkan studi 

literature diatas, maka dibangun hipotesis sebagai berikut :  

H2 : Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

 

3. Pengaruh  antara Komitmen Organisasi dan Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) 

Komitmen organisasional merupakan persepsi tentang kebijakan, praktik-

praktik dan prosedur-prosedur organisasional yang dirasakan dan diterima oleh 

individu-individu dalam organisasi. Pada karyawan yang memiliki komitmen 

terhadap perusahaan, maka karyawan tersebut merasa memiliki kepuasan 

dalam bekerja dan rela berbuat untuk kemajuan perusahaanya tersebut 

(Chockalingan et.all, 2008). Sedangkan Organizational citizenship behavior 

(OCB) dapat timbul dari berbagai faktor dalam organisasi, diantranya karena 

adanya kepuasan kerja dari karyawan dan komitmen oeganisasi yang tinggi 

(Robbin dan Judge, 2015). Karena ketika karyawan merasakan kepuasan 

terhadap pekerjaan yang dilakukannya, maka karyawan tersebut akan bekerja 



secara maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya, bahkan melakukan 

beberapa hal yang mungkin diluar tugasnya. Hal ini di dukung peneliti sebelum 

nya yaitu Rini, dkk (2013). Bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Chockalingan et,dll 

(2008), menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap OCB. 

Berdasarkan studi literature diatas, maka dibangun hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

 

4. pengaruh antara Budaya Organisasi dan Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) 

Organ (2008) mendefinisikan Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) sebagai perilaku individu yang bersifat suka rela, tidak berkaitan secara 

langsung atau eksplisit dengan sistem reward dan bisa meningkatkan fungsi 

efektif organisasi. Sedangkan Budaya organisasional merupakan suatu sistem 

dari kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam 

organisasi dan mengarahkan perilaku anggotanya (Schemerhorn, 2004). 

Karena ketika seorang karyawan memiliki kepercayaan dan nilai-nilai yang 

berkembang dalam budaya organisasi maka karyawan tersebut akan berprilaku 

suka rela menegerjakan tugas yang bukan tugas nya. Hal ini di dukung peneliti 

sebelum nya yaitu Rini, dkk (2013). Bahwa budaya organisai berpengaruh 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Poerwanto 



(2008), menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

OCB. Berdasarkan studi literature diatas, maka dibangun hipotesis sebagai 

berikut : 

H4 : Budaya organiasi berpengaruh positif dan signifikan teerhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

5. Pengaruh Kepuasan kerja dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Kepuasan kerja adalah perasaan pekerja terhadap pekrjaannya yang 

didasarkan pada penilaiian aspek yang berada dalam pekerjaan (McNessetal., 

1996). Sedangkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebagai 

perilaku individu yang bersifat suka rela, tidak berkaitan secara langsung atau 

eksplisit dengan sistem reward dan bisa meningkatkan fungsi efektif organisasi 

Organ (2008). Karena setiap karyawan yang merasakan kepuasan kerja, akan 

berprilaku suka rela dan mengerjakan tugas yang bukan tugas nya untuk 

memajukan perusahan. Hal ini di dukung peneliti sebelum nya yaitu Rini, dkk 

(2013). Bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). Jehad mohammad, dkk (2011), menyimpulkan 

bahwa faktor kepuasan kerja sangat berperan penting sebagai pemicu terjadi 

nya OCB. Berdasarkan studi literature diatas, maka dibangun hipotesis sebagai 

berikut : 

H5: kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

 



 

 

 

 

 

C. Model Penelitian  
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