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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori  

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Menurut Taryaman (2016) Kinerja adalah suatu hasil kerja yang 

dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Sedangkan menurut Robbins and Judge (2015) Kinerja adalah evaluasi 

terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan 

dibandingkan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Menurut Edison, dkk (2016) Kinerja adalah hasil dari proses yang 

mengacu dan diukur dalam beberapa waktu tertentu berdasarkan 

ketentuan atau kesepakatan yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan 

menurut Fahmi (2014) Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu 

organisasi baik organisasi yang bersifat profit oriented ataupun non 

profit oriented yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Kinerja 

menurut Hamali (2016) merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 
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hubungan kuat degan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, 

dan memberikan kontribusi pada ekonomi.  

Kinerja pegawai sangat penting bagi sebuah organisiasi perusahaan, 

karena itu dibutuhkan sebuah kinerja yang baik dalam setiap diri 

individu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil usaha 

seseorang dalam mengarahkan kemampuan individu dan tanggung 

jawabnya untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaannya secara 

efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang berlaku. 

b. Dimensi Kinerja 

Dimensi kinerja Menurut Edison, dkk (2016) : 

1) Target 

Target merupakan indikator terhadap pemenuhan jumlah 

barang, pekerjaan, atau jumlah uang yang dihasilkan.  

2) Kualitas  

Kualitas termasuk elemen penting, karena kualitas adalah 

sesuatu yang dihasilkan menjadi kekuatan dalam mempertahankan 

loyalitas pelanggan. 
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3) Waktu Penyelesaian 

Penyelesaian yang tepat waktu akan membuat kepastian 

distribusi dan penyerahan pekerjaan menjadi pasti. Ini akan 

menjadikan modal untuk membuat kepercayaan pelanggan.  

4) Taat asas 

Tidak hanya harus memenuhi target, kualitas dan tepat waktu 

tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang benar, transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Menurut Edison, dkk (2016) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja, diantaranya adalah: 

1) Kompetensi 

Ketika kompetensi yang dimiliki pegawai masih rendah perlu 

dmeningkatka lagi pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, 

sehingga dapat menyesuaikan dengan indikator yang sudah 

ditetapkan. 

2) Teknologi/Mesin 

Kemampuan teknologi/mesin pendukung harus memenuhi 

syarat, tetapi jika tidak masih perlu perbaikan atau penggantian 

dengan yang baru. Jika tetap menggunakan yang ada, indikator 

harus disesuaikan dengan kemampuan teknologi/mesin yang ada. 
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3) Metode/Sistem 

Apakah metode/system yang ada sudah mendukung? Jika 

belum, perlu membangun metode/ system atau subsistem sehingga 

setiap keputusan mudah diambil dan tidak kaku serta dapat 

memperlancar birokrasi kerja dan membangun sinergi yang baik 

antar orang/bagian.  

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Taryaman 

(2016) dibagi menjadi beberapa kelompok variabel, yaitu:  

1) Variabel Individu 

Kemampuan dan keterampilan mental ydan fisik, latar belakang: 

keluarga, tingkat sosial, pengalaman. Demografis: umr, etis, jenis 

kelamin. 

2) Variabel Organisasi  

Sumberdaya, kepemimpinan, imbalan, struktur. 

3) Variabel Psikologi 

Persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi. 

d. Dampak Kinerja  

Dalam setiap karyawan kinerja sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan organisasi. Kinerja sangat diperlukan dalam sebuah 

organisasi untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan dalam sebuah 
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organisasi. Jika pegawai memberikan kontribusi kerja yang baik 

terhadap organisasi maka akan meningkatkan kinerja organisasi, tetapi 

jika pegawai tidak memberikan kontribusi yang baik maka akan 

membawa dampak buruk bagi organisasi. 

2. Komitmen Organisasi 

a. Pengertian Komitmen Organisasi 

Menurut Kaswan (2012) Komitmen organisasi merupakan ukuran 

kesediaan karyawan bertahan dengan sebuah perusahaan di waktu yang 

akan datang. Menurut Edison, dkk (2016) komitmen juga dapat 

diartikan sebagai doongan emosional diri yang mempunyai arti positif. 

Pegawai/karyawan yang menginginkan kariernya maju akan 

berkomitmen untuk mengejar keunggulan dalam meraih prestasi, dan 

karyawan yang merasa penting terhadap pelayanan berkomitmen akan 

meningkatkan kompetensi.  

Luthans (2006) mendefinisikan Komitmen Organisasi sebagai: (1) 

keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, (2) 

keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan (3) 

keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan 

kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan 

terhadap organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi 

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan 
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serta kemajuan yang berkelanjutan. Komitmen organisasi juga diartikan 

sebagai suatu ikatan psikologis seorang individu dengan organisasi, 

termasuk keterlibatan dalam pekejaan, loyalitas, dan keyakinan pada 

nilai-nilai organisasi Menurut Taryaman (2016).  

b. Dimensi Komitmen Organisasi 

Ada 3 dimensi Komitmen Organisasi menurut Meyer dan Allen 

(1997) dalam Edison, dkk (2016):  

1) Komitmen Afektif 

Keterkaitan perasaan emosional dari seorang pegawai serta 

mengidentifikasi keterlibatannya dalam organisasi. Karyawan 

dengan komitmen afektif yang kuat melanjutkan pekerjaan dengan 

organisasi karena mereka ingin melakukannya. 

2) Komitmen Kontinyu  

Mengacu berdasarkan perhitungan biaya apabila keluar dari 

organisasi. Karyawan yang berhubungan utama untuk tetap berada 

dalam organisasi didasarkan pada komitmen kontinyu karena 

mereka harus melakukannya. 
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3) Komitmen Normatif 

Mencerminkan perasaan kewajiban untuk melanjutkan 

pekerjaan. Karyawan dengan komitmen normatif yang tinggi 

merasa bahwa mereka harus tetap dengan organisasi.  

  Menurut Mowday et al dalam Curtis and Wright (2001)  ada 3 indikator 

komitmen organisasi, yaitu: 

1. Keinginan memelihara keanggotaan dalam organisasi. 

2. Keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi. 

3. Kesediaan bekerja keras sebagai bagian dari organisasi. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Menurut Edison, dkk (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi 

komitmen meliputi: 

1) Faktor Logis 

Pegawai/karyawan akan bertahan dalam organisasi karena 

melihat adanya pertimbangan logis, misalnya memiliki jabatan 

strategis dan berpenghasilan cukup atau karena faktor kesulitan 

untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik.  

2) Faktor Lingkungan  

Pegawai/karyawan mempunyai komitmen terhadap organisasi 

karena lingkungan yang menyenangkan, merasa dihargai, 
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mempunyai peluang untuk berinovasi, dan dilibatkan dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

3) Faktor Harapan 

Pegawai/karyawan memiliki kesempatan yang luas untuk 

berkarier dan kesempatan untuk meraih posisi yang lebih tinggi, 

melalui system yang terbuka dan transparan.  

4) Faktor Ikatan Emosional 

Pesawai/karyawan merasa mempunyai ikatan emosional yang 

tinggi. Misalnya merasakan suasana kekeluargaan dalam organisasi, 

atau organisasi telah memberikan jasa yang luar biasa atas 

kehidupannya, atau dapat juga karena mempunyai hubungan 

kerabat/keluarga.  

d. Dampak Komitmen Organisasi 

Komitimen organisasi itu merupakan hal yang penting bagi 

organisasi terutama untuk menjaga kelangsungan dan pencapaian 

tujuan. Namun untuk memperoleh komitmen yang tinggi, diperlukan 

kondisi-kondisi yang memadai untuk mencapainya. Dengan adanya 

komitmen organisasi yang tinggi akan membawa dampak yang baik 

terhadap organisasi tetapi jika tidak mempunyai komitmen organisasi 

yang tinggi akan membawa dampak yang buruk terhadap organisasi. 
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3. Motivasi Intrinsik 

a. Pengertian Motivasi Intrinsik 

Motivasi menurut Fahmi (2014) adalah aktivitas perilaku yang 

bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. 

Sedangkan menurut Griffin (2013) Motivasi adalah serangkaian 

kekuatan yang menyebabkan orang untuk terlibat dalam suatu perilaku, 

bukan beberapa perilaku lainnya. Motivasi dapat dikatakan sebagai 

suatu kekuatan potensial yang terdapat dalam diri seorang manusia, 

yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah 

kekuatan luar yang pada intinya berkisar imbalan moneter dan imbalan 

nonmoneter, yang dapat mempengaruhi hasil kiinerjanya secara positif 

atau secara negative, yang tergantung pada situasi dan kondisi yang 

dihadapi orang yang bersangkutan menurut Hamali (2016). 

Robbins and Judge (2015) mendefinisikan Motivasi sebagai proses 

yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang 

dalam upaya untuk mencapai tujuan. Karena motivasi secara umum 

berkaitan dengan upaya menuju suatu tujuan yang baik. Memotivasi 

pegawai merupakan salah satu aspek penting guna tercapainya tujuan 

organisasi. Sedangkan menurut Rivai (2010) Motivasi adalah 

serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk 

mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Motivasi 
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Intrinsik dapat diartikan sebagai keinginan dari dalam diri untuk 

melakukan suatu kegiatan demi tercapainya suatu tujuan (Kuvaas et al 

2017 ). 

Menurut Hamali (2016) motivasi memiiliki arti penting bagi suatu 

organisasi atau perusahaan yaitu: 

1) Tingkat kinerja yang tinggi 

Salah satu tugas dari manager adalah memastikan bahwa 

karyawannya telah memiliki motivasi tinggi dalam bekerja. 

Mungkin dengan cara memberikan insentif moneter maupun non 

moneter. Karyawan yang termotivasi tinggi memiliki produktivitas 

kerja dan kinerja yang tinggi. 

2) Keinginan keluar dan ketidakhadiran karyawan yang rendah  

Hal ini terjadi dapat disebabkan karena tingkat motivasi rendah 

pada bagian manajer. Ketidakpuasan yang pada karyawan akan 

membuatnya tidak bergairah untuk menyelesaikan tugas atas 

tanggungjawabnya. Dan tingkat ketidakhadiran karyawan yang 

tinggi dapat berdampak pada tingkat produktivitas rendah. 

3) Penerimaan perubahan organisasi 

Seorang atasan di perusahaan harus peka dengan apa yang 

terjadi di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, karena 

suatu perubahan sosial dan teknologi dapat mempengaruhi 
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tingkatan motivasi seorang karyawan. Manajemen harus 

menjelaskan perubahan yang terjadi di dalam organisasi kepada 

kayawan sehingga tidak ada perlawan terhadap perubahan dan 

pertumbuhan organisasi dapat tercapai. 

4) Gambaran organisasi 

Seorang karyawan merupakan cerminan dari sebuah 

perusahaan.Manajer harus pandai menanamkan standart kinerja 

yang tinggi dengan balas jasa yang sesuai. Karena dengan gambaran 

organisasi yang tinggi itu akan berdampak pada kontribusi terhadap 

merek dari produk yang dipasarkan. 

b. Teori Motivasi  

Teori mengenai motivasi pekerja menurut Robbins and Judge (2015) 

terdapat empat teori :  

1) Teori Hierarkhi Kebutuhan 

Teori motivasi terbaik yang diketahui yaitu teori kebutuhan dari 

Abraham Maslow meliputi 5 kebutuhan : 

a) Fisiologis. Meliputi kebutuhan akan kelaparan, kehausan, 

tempat tinggal, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. 

b) Rasa aman. Kebutuhan akan keamanan dan perlindungan dari 

bahaya fisik dan emosional.  

c) Sosial. Kebutuhan akan kasih sayang, rasa ingin memiliki, 

penerimaan, dan persahabatan. 
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d) Penghargaan. Kebutuhan faktor internal yaitu rasa harga diri, 

kemandirian, dan pencapaian, serta faktor eksternal misalnya 

status, pengakuan, dan perhatian.  

e) Aktialisasi diri. Kebutuhan akan dorongan yang mampu 

membentuk seseorang meliputi pertumbuhan pemenuhan diri 

dan mencapai potensi kita.  

Meskipun tidak ada kebutuhan yang terpuaskan sepenuhnya, 

kebutuhan yang telah termotivasi sudah tidak perlu lagi dipenuhi. 

Menurut teori Maslow seseorang cenderung untuk memenuhi 

kebutuhan yang dirasakan sebagai kebutuhan pokok dan baru 

kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Hal 

yang penting dalam teori Maslow adalah bahwa motivasi adalah 

kebutuhan yang telah dipenuhi daya motivasinya. 

2) Teori X dan Teori Y 

Teori X diasumsikan, para manajer yang meyakini bahwa para 

pekerja sebenarnya tidak menyukai bekerja sehingga harus 

diarahkan agar dapat melakukan pekerjaannya.  

Teori Y diasumsikan, para manajer beranggapan bahwa para 

pekerja memandang pekerjaannya sebagai suatu hal yang sangat 

menyenangkan, bisa sembari beristirahat, bermain, maka dari itu 
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orang-orang dapat menerima dan mempertanggung jawabkan 

pekerjaannya.  

3) Teori Dua-Faktor 

Suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan 

kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan 

ketidakpuasan kerja. Juga disebut sebagai teori motivasi murni.  

Menurut Hertzberg, faktor-faktor yang mengarahkan pada kepuasan 

pekerjaan adalah terpisah dan berbeda dari faktor-faktor yang 

mengarahkan pada ketidakpuasan pekerjaan. Oleh karena itu, para 

manajer yang berupaya menghilangkan faktor-faktor yang dapat 

menciptakan ketidakpuasan pekerjaan akan membawa kedamaian 

tetapi belum tentu termotivasi.  

Menurut Luthans (2006) Herzberg mengatakan terdapat teori 

Dua Faktor-Faktor Herzberg yaitu faktor higienis tidak dapat 

memotivasi karyawan sendiri dan motivator yang memotivasi 

karyawan dalam pekerjaannya sendiri. Faktor higienis meliputi 

kebijakan dan administrasi perusahaan, pengawasan dan teknis, 

gaji, hubungan antarpribadi dan penyelia, serta kondisi kerja. 

Sedangkan motivator meliputi prestasi, penghargaan, pekerjaan itu 

sendiri, tanggung jawab, dan kemajuan.  
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4) Teori Kebutuhan McClelland 

Suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan 

afiliasi adalah tiga kebutuhan yang penting dan dapat membantu 

dalam menjelaskan motivasi.  

Teori kebutuhan McClelland dikembangkan menjadi tiga 

kebutuhan: 

a) Kebutuhan akan pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi, 

untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian 

standar.  

b) Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat 

oranglain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan 

tanpa dirinya.  

c) Kebutuhan akan afiliasi adalah keinginan untuk hubungan yang 

penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat.  

Pemberian dorongan ini mempunyai tujuan untuk mengingatkan 

orang-orang atau karyawan agar mereka lebih bersemangat dan 

dapat mencapai hasil yang dikehendaki dari orang-orang tersebut. 
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c. Dimensi Motivasi 

Dimensi Motivasi menurut Taryaman (2016) adalah kebutuhan 

untuk berprestasi mencakup indicator dari motivasi adalah sebagai 

berikut:  

1) Tingkat upaya untuk berprestasi baik 

2) Tingkat upaya untuk tidak ketinggalan oleh pegawai lain dalam 

prestasi 

3) Tingkat upaya mengembangkan diri 

4) Tingkat upaya untuk mendapatkan pengakuan dari hasil kerja 

5) Tingkat semangat untuk mendapatkan informasi terkini 

6) Tingkat kemampuan menghadapi kesulitan.  

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi  

Menurut Edison, dkk (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi adalah: 

1) Pemimpin 

Pengaruh pemimpin ini dapat menimbulkan perasaan suka atau 

tidak suka, kagum atau sebaliknya dari para pegawai/karyawannya, 

sehingga peran pemimpin dalam menciptakan suasana yang lebih 

baik menjadi penting, misalnya mau mendengar, menghargai, 

memberi harapan dan dorongan, serta tidak diskriminatif. Sebab akan 

menyebabkan kegagalan dalam memotivasi dengan membiarkan 
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pegawai/karyawan mengadapi masalah atau memberi jarak kepada 

mereka yang dianggap salah. 

2) Budaya Organisasi 

Motivasi juga memiliki hubungan dengan budaya organisasi, 

dimana budaya organisasi yang kuat menciptakan suasana yang 

nyaman dan rasa bangga pada organisasi.  

3) Kompensasi 

Motivasi juga memiliki hubungan dengan kompensasi, sebab 

kompensasi yang terpenuhi akan mengurangi konsentrasi lain di luar 

pekerjaan.  

4) Kompetensi 

Kompetensi memiliki hubungan dengan motivasi, karena 

seseorang yang tidak memenuhi kompetensi untuk mengerjakan 

sesuatu pekerjaan akan menimbulkan tekanan tersendiri, yang pada 

akhirnya dapat menimbulkan rendahnya motivasi karena tidak 

percaya diri pada kemampuan yang dimiliki 

e. Dampak Motivasi 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan suatu hal yang penting dalam membangun semangat kerja 

pegawai. Dampak adanya motivasi akan membuat pegawai lebih 

bersemangat dalam bekerja. Organisasi diharapkan mampu 

memberikan semangat kerja yang tinggi terhadap pegawai agar mereka 
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dapat bekerja lebih baik lagi.. Individu juga akan meningkatkan rasa 

tanggung jawab terhadap tugasnya.  

B. Kerangka Konseptual Penelitian 

1. Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja 

Suatu organisasi baik perusahaan maupun instansi pemerintah, dalam 

melakukan aktivitasnya pasti memerlukan sumberdaya manusia yang 

mendukung bagaimana mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh 

organisasi. Meskipun sumberdaya non manusia sudah lengkap dan canggih 

tidak menjadi jaminan untuk mencapai keberhasilan.  

Jadi motivasi intrinsik pegawai adalah salah satu faktor yang bisa 

menentukan keberhasilan organisasi agar dapat mencapai tujuan. Dengan 

adanya motivasi seseorang dapat terdorong dengan terpenuhinya kebutuhan 

mereka, karena adanya motivasi yang tinggi seseorang dapat menciptakan 

kinerja dengan baik. Upaya mencapai motivasi intrinsik yang maksimal, 

organisasi dapat memberikan apa yang menjadi keinginan pegawai dalam 

bekerja.  

Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian Maulana, dkk (2015) tentang “Pengaruh Motivasi Intrinsik, 

Motivasi Ekstrinsik dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan” hasil penelitian menunjukkan Variabel motivasi intrinsik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

Bank BTN Kantor Cabang Malang. 
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b. Penelitian Prahiawan dan Simbolon (2014) tentang “Pengaruh Motivasi 

Intrinsik dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan” hasil 

penelitian menunjukkan motivasi intrinsik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Intimas Lestari 

Nusantara. 

c. Penelitian Riyadi (2011) tentang “Pengaruh Kompensasi Finansial, 

Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur” hasil penelitian 

menunjukkan Motivasi kerja mempunyai berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

d. Penelitian Anggraeni (2011) tentang “Pengaruh Kemampuan dan 

Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekolah Tinggi Seni Indonesia 

(STSI) Bandung” hasil penelitian menunjukkan secara simultan dan 

signifi kan kemampuan pegawai serta motivasi pegawai berpengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai pada institusi STSI. 

e. Penelitian Lianna dkk (2017) tentang “Pengaruh Motivasi dan 

Komitmen Organisasional pada Kinerja Guru dimediasi oleh Kepuasan 

Kerja” hasil penelitian menunjukkan Motivasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja guru. 

H1 : Motivasi Intrinsik berpengaruh Positif dan Signifikan 

terhadap Kinerja. 
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2. Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Komitmen Organisasi 

Motivasi yang baik dan sesuai dengan penerapannya dapat 

menghasilkan komitmen dalam organisasi. Komitmen seorang pegawai 

yang dipenuhi dan dipengaruhi oleh motivasi intrinsik akan menjadikan 

perekat bagi sebuah organisasi, bahkan bisa menjadi perekat yang baik bagi 

kehidupan berorganisasi. Dengan perekat akan menyebabkan sebuah 

organisasi menjadi lebih solid, dan akan memudahkan untuk mencapai 

sebuah tujuan yang sudah menjadi visi dan misi organisasi tersebut.  

Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian Widianto (2013) tentang “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Situasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Komitmen Dan Prestasi Kerja 

Karyawan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Muhammadiyah Tuban” 

hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap komitmen karyawan Rumah Sakit Anak dan 

Bersalin Muhammadiyah Tuban.   

b. Penelitian Tania dan Sutanto (2013) tentang “Pengaruh Motivasi Kerja 

dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional Karyawan PT. 

DAI KNIFE DI SURABAYA” hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasional karyawan PT. DAI KNIFE. 

c. Penelitian Mulyani & Soliha (2014) tentang “Pengaruh Karakteristik 

Pekerjaan dan Motivasi terhadap Komitmen Organisasional serta 
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dampaknya terhadap Kinerja Guru (Studi di SMP Negeri 21 dan SMP 

Negeri 26 Semarang)” hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi 

berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional, semakin tinggi 

motivasi guru dalam bekarja, maka semakin tinggi pula komitmen guru 

terhadap organisasi. 

d. Penelitian Wardhani dkk (2015) tentang “Pengaruh Motivasi Kerja 

Karyawan terhadap Komitmen Organisasional dengan Kepuasan Kerja 

sebagai Variabel Intervening pada PT.ABC Malang” hasil penelitian 

menunjukkan Faktor Higienis (X1) dan Faktor Motivator (X2)  

berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasional (Y). 

e. Penelitian Liana dan Irawati (2014) tentang “Peran Motivasi, Disiplin 

Kerja terhadap Komitmen Karyawan dan Kinerja pada Perusahaan Air 

Minum di Malang Raya” hasil penelitian menunjukkan motivasi (X1) 

terhadap komitmen organisasi dengan nilai sig sebesar 0.000 yang 

berarti motivasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 

H2 : Motivasi Intrinsik berpengaruh Positif dan Signifikan 

terhadap Komitmen Organisasi. 
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3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja  

Komitmen merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah 

organisasi, sebab rasa memiliki organisasi tersebut akan menjadi tinggi, 

sehingga visi, misi, dan tujuan organisasi akan mudah dicapai. Komitmen 

anggota organisasi menjadi hal yang penting bagi organisasi dalam 

menciptakan kelangsungan hidup organisasi. Pegawai yang tinggi 

komitmennya pasti akan sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan 

tersebut. Untuk meningkatkan komitmen pegawai terhadap organisasi, 

dapat dilakukan upaya menumbuhkan rasa memiliki pegawai terhadap 

organisasi.  

Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian Cahyani dan Yuniawan (2010) tentang “Pengaruh 

Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja dan Komitmen 

Organisasi terhadap Kinerja Karyawan” hasil penelitian menunjukkan 

Komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

b. Penelitian Murty dan Hudiwinarsih (2012) tentang “Pengaruh 

Kompensasi, Motivasi, dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Akuntansi (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur 

di Surabaya)” hasil penelitian menunjukkan Komitmen organisasional 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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c. Penelitian Fitriastuti (2013) tentang “Pengaruh Kecerdasan Emosional, 

Komitmen Organisasional dan Organizational Citienship Behavior 

terhadap Kinerja Karyawan” hasil penelitian menunjukkan komitmen 

organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

d. Penelitian Respatiningsih dan Sudirjo (2015) tentang “Pengaruh 

Komitmen Organisasi, Motivasi, Kapabilitas dan Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai (Studi Empirik Pada Inspektorat Kabupaten 

Pemalang)” hasil penelitian menunjukkan secara parsial (individu) 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komitmen 

organisasi terhadap kinerja pegawai.  

e. Penelitian Rahardjo (2016) tentang “Pengaruh Motivasi, Kepuasan 

Keja, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. 

Sumber Urip Sejati di Surabaya” hasil penelitian menunjukkan terdapat 

pengaruh signifikan dari variabel komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Sumber Urip Sejati di Surabaya.  

H3 : Komitmen Organisasi berpengaruh Positif dan Signifikan 

terhadap Kinerja.  
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4. Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja melalui Komitmen Organisasi 

Seorang pegawai yang bekerja dalam suatu organisasi ataupun 

perusahaan pasti mempunyai motivasi dalam dirinya. Seseorang yang yang 

mempunyai motivasi yang tinggi pasti akan mempunyai komitmen yang 

tinggi juga. Ketika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi dan 

komitmen yang tinggi pasti akan menjadikan kinerjanya menjadi baik. 

Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian Nawawi (2015) tentang “Pengaruh Kepuasan Kerja, Dan 

Motivasi  Kerja Terhadap Kinerja Karyawan/ti Dengan Komitmen 

Organisasional Sebagai Variabel Intervening (Studi  Karyawan 

Outsourcing  PT. J Yang Ditempatkan Di Kampus II Untar Jakarta).” 

b. Penelitian Chandraningtyas dkk tentang “Pengaruh Kepuasan Kerja dan 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Komitmen 

Organisasional (Studi pada karyawan PT. Kusuma Karya Persada yang 

outsourcing di PT. Sasa Inti Probolinggo)” 

H4 : Motivasi Intrinsik bepengaruh Positif dan Signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai melalui Komitmen Organisasi. 
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C. Model Penelitian 

 

Gambar 2.1  

Model Penelitian 

 

Keterangan : 

X1 (Motivasi Intrinsik)  :Variabel Bebas  

X2 (Komitmen Organisasi) : Variabel Intervening 

Y (Kinerja)   : Variabel Terikat 

 

D. Hipotesa 

 Hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja Pegawai pada Pegawai 

Kecamatan di Sleman Barat. 

2. Ada pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Komitmen Organisasi pada 

Pegawai Kecamatan di Sleman Barat. 

3. Ada pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada 

Pegawai Kecamatan di Sleman Barat. 

4. Ada pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja Pegawai melalui 

Komitmen Organisasi pada Pegawai Kecamatan di Sleman Barat. 


