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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam 

memberi kontribusi mewujudkan tujuan perusahaan. Selain itu sumber daya 

manusia diharapkan mampu memberikan fungsi yang bermanfaat positif bagi 

perusahaan, masyarakat dan kepentingan individu. Pencapaian tujuan 

perusahaan dan kemampuan bersaing tersebut akan tergantung pada baik dan 

buruknya program pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan 

oleh perusahaan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan 

adalah meningkatkan komitmen kayawan. 

Di Indonesia para pencari kerja kini sudah modern dan pintar. Banyak 

pencari kerja lebih selektif memilih organisasi tempatnya bekerja. Tak jarang, 

karyawan keluar dari organisasi karena merasa tidak nyaman, tidak adanya 

kecocokan, tidak puas, dan lain-lain. Tentu saja hal ini merugikan organisasi. 

Organisasi harus kehilangan karyawanya dan harus mencari pengganti dari 

karyawan tersebut. Dalam kasus ini, organisasi harus mengeluarkan biaya 

lebih untuk rekruitmen karyawan. Semakin banyak karyawan yang keluar, 

maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi. Maka 

dari itu, komitmen adalah hal yang penting bagi organisasi. 

Banyak organisasi berlomba-lomba untuk meningkatkan komitmen 

anggota mereka. Sebisa mungkin komitmen anggota dijaga dengan berbagai 

cara yang membuatnya tetap nyaman dan puas berada dalam organisasi 



2 
 

 
 

tersebut. Komitmen organisasi dapat membawa banyak hal positif di dalam 

sebuah organisasi. komitmen anggota yang tinggi, akan sangat berpengaruh 

pada pencapaian tujuan organisasi. Seberapa jauh komitmen anggotanya 

terhadap organisasi tempat mereka bekerja, sangatlah menentukan organisasi 

itu dalam mencapai tujuannya. 

Semakin banyak anggota yang memiliki komitmen tinggi, semakin 

sukses dan berhasil organisasi tersebut.Sebaliknya, jika dalam organisasi 

banyak anggota yang tidak memiliki komitmen, maka semakin jauh juga 

organisasi dalam pencapaian tujuan. Beberapa organisasi berani memasukkan 

unsur komitmen sebagai salah satu syarat untuk menempati posisi atau 

jabatan yang ditawarkan dalam iklan lowongan pekerjaan.   

Pada tingkat organisasi, komitmen dapat membantu meningkatkan 

produktivitas, mengurangi karyawan yang keluar dari organisasi (employee 

turnover) dan mengurangi absen karyawan (absenteeism) (Eddy M.Sutanto 

dan Carin Gunawan, 2012: 76). Selain itu, seseorang yang memiliki 

komitmen organisasi akan selalu terikat dengan organisasi walaupun mereka 

beranggapan negatif  dan positif terhadap organisasi (Saygan, 2011: 222). 

Selanjutnya, terdapat tiga dimensi komitmen organisasi yaitu komitmen 

afektif (affective commitment), komitmen kontinyu (continuance 

commitment), dan komitmen normatif (normative commitment). Komitmen 

afektif yaitu keterikatan seseorang dalam organisasi didasari oleh keinginan 

(based on emotional), komitmen kontinyu yaitu keterikatan sesorang dalam 

organisai didasari oleh kebutuhan (based on cost), dan komitmen normatif 
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yaitu keterikatan sesorang dalam organisasi didasari oleh keharusan (based on 

obligation) (Allen & Meyyer, 1993: 538). 

Allen dan Meyer (1991: 7) menjelaskan mengenai ketiga komponen 

tersebut sebagai berikut: 

“Employees with a strong affective commitment continue employment 

with a organizational because they want to do so. Continuance 

commitment refers to an awareness of the cost associated with leaving 

the organization. Employees whose primary link to the organization is 

based on continuancecommitment remain because they need to do so. 

Normative commitment reflects a feeling of obligation to continue 

employment employees with a high level of normative commitment feel 

that they ought to remain with a organization.” 

”Karyawan dengan komitmen afektif yang kuat terus bekerja dengan 

organisasi karena mereka ingin melakukannya. Komitmen kontinyu 

mengacu pada kesadaran akan keuntungan yang terkait dengan 

meninggalkan organisasi. Karyawan yang tujuan utamanya adalah 

organisasi didasarkan pada komitmen kontinyu tetap karena mereka 

perlu melakukannya. Komitmen normatif mencerminkan perasaan 

berkewajiban untuk melanjutkan pekerjaan kepada karyawan dengan 

komitmen normatif tinggi merasa bahwa mereka seharusnya tetap 

tinggal dengan organisasi”.  

 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa komitmen afektif berbeda dengan 

komitmen kontinyu dan normatif. Komitmen afektif terjadi karena karyawan 

memiliki kedekatan emosional terhadap organisasi. Karyawan yang memiliki 

komitmen afektif yang tinggi akan memiliki motivasi dan memiliki keinginan 

untuk berkontribusi secara aktif terhadap organisasi. Berbeda dengan 

komitmen kontinyu, yang menjelakan bahwa karyawan akan bertahan dalam 

organisasi karena karyawan tersebut membutuhkan keuntungan dalam 

perusahaan, sehingga komitmen diukur melalui finansial dan kemungkinan 

sulit mencari pekerjaan yang lain. Sedangkan komitmen normatif, timbul 
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karena karyawan memiliki kewajiban bahwa seorang karyawan memang 

sudah seharusnya harus berkomitmen terhadap organisasi. 

Organisasi perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta 

praktek-praktek sumber daya manusia yang memperhatikan komitmen afektif 

anggota karena terdapat berbagai macam manfaat yang akan diperoleh 

diantaranya, menyamakan nilai-nilai organisasi, produktivitas yang lebih 

tinggi, meningkatkan kualitas produksi dan kinerja organisasi yang baik 

secara keseluruhan. 

Komitmen afektif lebih banyak terkait dengan pengalaman-pengalaman 

dalam pekerjaan yang dapat memuaskan kebutuhan individu secara 

psikologis sehingga mereka merasa nyaman dan kompeten dalam 

menjalankan peran mereka dalam pekerjaan (Allen & Mayer, 1993: 540). 

Individu dengan komitmen afektif yang tinggi memiliki kedekatan 

emosional yang erat terhadap organisasi, hal ini berarti  bahwa individu 

tersebut akan memiliki motivasi dan keinginan untuk berkontribusi terhadap 

organisasi dibandingkan individu dengan komitmen afektif yang lebih rendah. 

Salah satu cara untuk meningkatkan komitmen afektif yaitu dengan 

motivasi intrinsik, dikarenakan komitmen afektif dan motivasi intrinsik 

memiliki sumber yang sama yaitu dengan individu itu sendiri. Penelitian 

terdahulu, banyak menguji pengaruh antara motivasi terhadap komitmen 

organisasi. Salah satunya menurut Burton, et al (2002) yang menyatakan 

bahwa motivasi karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen 

organisasi secara keseluruhan. 
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Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Huang (2014) 

menyatakan bahwa dengan menggunakan sampel Cina, motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik berpengaruh positif terhadap komitmen afektif. Namun dengan 

menggunakan sampel US (united states), hanya motivasi intrinsik yang 

berpengaruh psitif terhadap komitmen afektif sedangkan motivasi ekstrinsik 

tidak signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Perez & Cruz (2015), 

menyatakan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh signifikan positif terhadap 

komitmen afektif, akan tetapi motivasi ekstrinsik tidak signifikan terhadap 

komitmen afektif. Penelitian ini, bertolak belakang dengan penelitian 

sebelumnya (Roberts et al, 1999) yang menyatakan adanya pengaruh positif 

antara motivasi ekstrinsik (Hygiene Factor) terhadap komitmen afektif. 

Menurut Frederick Hezberg (1996: 108), motivasi dibagi menjadi 2, 

yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik disebut 

dengan faktor motivasi (motivation factor) yaitu faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi.Sedangkan motivasi ekstrinsik 

disebut sebagai faktor pemeliharaan (hygiene factor) yaitu faktor 

ketidakpuasan yang tidak dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi. 

Selanjutnya menurut Irham Fahmi (2016:23), motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang muncul dan tumbuh serta berkembang dalam diri orang 

tersebut, yang selanjutnya memengaruhi dirinya dalam melakukan sesuatu 

secara bernilai dan berarti. Sedangkan motivasi ekstrinsik muncul dari luar 

diri seseorang, kemudian mendorong orang tersebut untuk membangun dan 

menumbuhkan semangat motivasi pada diri orang tersebut untuk membangun 
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dan menumbuhkan semangat motivasi pada diri orang tersebut untuk 

mengubah seluruh sikap yang dimiliki olehnya saat ini kearah yang lebih 

baik. 

Deci dan Ryan dalam jurnal Richard M. Ryan and Edward L. Deci  

(1987: 56), menyatakan bahwa motivasi intrinsik adalah salah satu bentuk 

motivasi yang paling kuat. Anggota organisasi yang memiliki motivasi 

intrinsik akan sadar terhadap tanggung jawab dan pekerjaannya, daripada 

karyawan yang memiliki motivasi ekstrinsik (hygiene factor). Hal ini 

disebabkan motivasi intrinsik murni berasal dari dalam diri seseorang 

sehingga akan berpengaruh pada kualitas kerjanya (Wahyusumidjo, 1987: 

174). Dalam kasus ini hygiene factor yang digunakan adalah imbalan 

finansial. 

Imbalan finansial adalah semua bentuk pembayaran atau hadiah yang 

diberikan kepada karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka (Dessler, 

2007: 46). Menurut Long (1998: 8), ada 2 jenis kompensasi yaitu ekstrinsik 

dan intrinsik, sedangkan Imbalan finansial merupakan salah satu bentuk dari 

kompensasi yang merupakan motivasi ekstrinsik. Imbalan finansial pasti 

memiliki bukti fisik, diantaranya seperti gaji, insentif, bonus dan lain 

sebagainya. 

Imbalan finansial yang menjadi moderasi antara pengaruh motivasi 

intrinsik terhadap komitmen afektif, membuat penelitian ini semakin menarik. 

Imbalan finansial dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh motivasi 
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terhadap komitmen, tergantung bagaimana hasil survey penelitian di 

lapangan. 

Penelitian ini bermaksud untuk dapat mengontrol keterikatan emosional 

pegawai pada organisasi. Maka dari itu, penelitian ini akan menguji adakah 

pengaruh dari motivasi intrinsik terhadap komitmen afektif yang dimoderasi 

oleh imbalan finansial. Motivasi intrinsik merupakan faktor inti yang 

berkenaan dengan emosional pegawai yang secara teoritis dapat berpengaruh 

terhadap komitmen afektif. Imbalan finansial sebagai faktor pendorong 

motivasi intrinsik terhadap komitmen afektif. 

Data hasil wawancara peneliti pada seorang pegawai di BP OPSAR 

menunjukkan bahwa sebenarnya dasar dari seseorang untuk menjadi pegawai 

di PT KAI melalui BP OPSAR yaitu karena adanya keinginan dari dalam 

dirnya. Keinginan yang kuat dari dalam individu tersebut dapat membentuk 

motivasi intrinsik. Walaupun menjadi pegawai di BP OPSAR dituntut untuk 

pendidikan dan pelatihan, seseorang yang sudah memiliki motivasi tinggi 

tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan jika individu itu merasa 

jenuh dengan pekerjaannya, dia memiliki cara sendiri untuk mengatasinya. 

Disisi lain hasil wawancara peneliti pada seorang manajer di BP 

OPSAR menyatakan hal yang sama. Yaitu bahwa manajemen BP OPSAR 

selalu berusaha meningkatkan motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh 

pegawai. Cara untuk meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai adalah 

dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Tujuannya untuk memberikan 

peluang bagi pegawai dalam mengembangkan potensi yang dimiliki untuk 
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menunjang kinerja yang baik. Dengan pendidikan dan pelatihan juga dapat 

meningkatkan jumlah kompensasi seperti gaji, tunjangan dan lain-lain.  

Merujuk pada teori serta fenomena yang terjadi pada objek penelitian 

BP OPSAR yang telah dijelaskan, juga demi tercapainya komitmen afektif 

melalui motivasi intrinsik dan imbalan finansial, peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Komitmen Afektif dan Imbalan 

Finansial Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada pegawai Balai Pelatihan 

Operasi dan Pemasaran  Agus Suroto, PT Kereta Api Indonesia)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka 

dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Tingginya motivasi kerja pegawai. 

2. Tingkat kepulangan sebelum waktunya sangat rendah. 

3. Tingkat ketidakhadiran sangat rendah. 

4. Tingkat keterlambatan masuk kerja sangat rendah. 

5. Tingkat kompensasi pegawai meningkat setelah mengikuti pendidikan 

dan pelatihan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Motivasi intrinsik terhadap Komitmen afektif 

pada pegawai BP OPSAR Agus Suroto Bandung ? 

2. Seberapa besar pengaruh Imbalan finansial terhadap Komitmen afektif 

pada pegawai BP OPSAR Agus Suroto Bandung ? 

3. Seberapa pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Komitmen afektif yang 

dimoderasi oleh Imbalan finansial pada pegawai BP OPSAR Agus 

Suroto Bandung ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Motivasi intrinsik terhadap Komitmen 

afektif pegawai BP OPSAR Agus Suroto Bandung 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari Imbalan finansial terhadap Komitmen 

afektif pegawai BP OPSAR Agus Suroto Bandung 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari Motivasi intrinsik terhadap Komitmen 

afektif yang dimoderasi oleh Imbalan finansial pegawai BP OPSAR 

Agus Suroto Bandung 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan Penelitian diatas, dapat diambil beberapa manfaat 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

secara teori mengenai motivasi intrinsik, komitmen afektif dan imbalan 

finansial. Juga dapat menjadi bahan literatur bagi rekan-rekan akademisi 

yang melakukan penelitian sejenis serta memberi pengetahuan mengenai 

pengaruh motivasi intrinsik terhadap komitmen afektif dan imbalan 

finansial sebagai variabel moderasi. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi penulis untuk 

mengaplikasikan serta menggunakan konsep-konsep yang diterima 

selama proses belajar. Juga dapat menjadi bahan masukan dalam 

pembuatan kebijakan dan strategi dalam penataan serta pengolahan 

pegawai BP OPSAR melalui pengaruh motivasi intrinsik terhadap 

komitmen afektif pegawai demi meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia saat ini dan pada masa yang akan datang. 
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F. Kerangka Teoritis 

1. Pengaruh Motivasi intrinsik terhadap Komitmen afektif 

Motivasi intrinsik dapat meningkatkan komitmen afektif karyawan 

karena mereka membuat keinginan sebagai sarana untuk mendukung 

organisai. Pendapat ini diperjelas oleh penelitian dari Perez & Cruz 

(2015), yang menyatakan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh 

signifikan positif terhadap komitmen afektif. Adapun penelitian Huang 

(2014) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan sampel US (united 

states) dan sampel Cina, keduanya menunjukkan hasil signifikan positif 

antara motivasi intrinsik terhadap komitmen afektif. 

Teori Hezberg (1996: 109) melihat ada dua jenis motivasi yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu daya 

dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing individu. Sedangkan, 

motivasi ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar individu, 

terutama organisasi tempatnya bekerja. Motivasi intrinsik disebut sebagai 

faktor-faktor yang memotivasi (motivation factor). Kemudian motivasi 

ekstrinsik disebut sebagai faktor pemelihara motivasi (hygiene factor). 

Komitmen afektif yaitu keterikatan seseorang karena keinginan 

untuk berada dalam organisasi tersebut disebabkan adanya kesamaan 

nilai-nilai dalam individu tersebut dengan organisasi (Allen & Mayer, 

1991: 10). 

Berlandaskan pada penjelasan yang telah dipaparkan menunjukan 

bahwa motivasi intrinsik cocok diuji dengan komitmen afektif karena 
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adanya pengaruh dan kesamaan yaitu didasari karena keinginan yang 

berasal dari dalam diri. Pada tahap ini tujuan dan nilai individu memiliki 

keselarasan dan kesatuan sehingga akan mempengaruhi individu untuk 

berdedikasi penuh dengan loyalitasnya dan ingin tetap bergabung dengan 

organisasi serta rendahnya niat untuk keluar dari organisasi. Seseorang 

yang termotivasi dari dalam dirinya sendiri akan meningkatkan 

produktivitas kerjanya dan timbul rasa cinta akan pekerjaannya, setelah 

itu akan terbentuklah komitmen afektif yang didasari keinginan dan 

motivasi dalam dirinya serta karena adanya kesamaan nilai dalam dirinya 

dengan nilai-nilai dalam organisasi tersebut. 

2. Pengaruh Imbalan Finansial terhadap Komitmen Afektif 

Saat ini telah banyak bermunculan teori dan konsep pengelolaan 

sumber daya manusia untuk menghasilkan karyawan yang berkualitas 

dan juga berkomitmen tinggi pada organisasi salah satunya adalah 

dengan sistem imbalan. 

Komitmen afektif didasari oleh gagasan pertukaran, dimana individu 

menetap pada organisasi dengan imbalan hadiah tertentu dari organisasi. 

imbalan menjawab pertanyaan tentang apa yang memberikan energi dan 

menggairahkan perilaku orang, dengan cara ini imbalan memfasilitasi 

komitmen afektif dengan memotivasi karyawan untuk menghabiskan 

waktudan energi dalam organisasi (Perez & Cruz, 2015). 

Kompensasi merupakan salah satu faktor yang memotivasi pegawai 

untuk berkomitmen terhadap organisasi. Disamping itu, kompensasi yang 
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baik akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi, yang 

berdampak pada meningkatnya komitmen pada organisasinya. 

Menurut Hezberg (1996: 108), motivasi ekstrinsik termasuk kedalam 

Hygiene Factor (sumber ketidakpuasan) yang terdiri dari gaji, kehidupan 

pribadi, kondisi kerja, kualitas supervise, jaminan kerja, hubungan antar 

pribadi, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. Jadi, Imbalan 

finansial ini termasuk dalam Hygiene Factor. Hygiene Factor 

mendukung karyawan untuk tetap di tempat kerja dan akan melakukan 

hal-hal yang sesuai diperintahkan organisasi kepadanya. 

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukan bahwa ada hubungan 

antara imbalan finansial dengan komitmen afektif. 

3. Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Komitmen Afektif yang di 

moderasi oleh Imbalan Finansial 

Kompensasi memegang peranan penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan karena salah satu alasan utamaseorang bekerja adalah 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kompensasi yang mereka 

terima. Menurut Handoko (2001: 155), “Suatu cara departemen 

personalia meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kemampuan kerja 

karyawan adalah melalui kompensasi”. Dengan pemberian kompensasi 

yang layak dan adil diharapkan para karyawan memiliki semangat kerja 

yang tinggi dan dapat meningkatkan kualitas kerja mereka. 

Banyak karyawan yang masih bertahan dalam organisasi 

dikarenakan adanya gaji yang cukup, fasilitas, dan lain-lain.Namun, tidak 



14 
 

 
 

adanya penghargaan dan pengakuan menyebabkan penurunan motivasi 

kerja karyawanyang berkualitas. 

Menurut Hezberg (1996: 108), ada faktor-faktor tertentu di tempat 

kerja yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan, yaitu motivasi 

intrinsik (motivation factor) dan motivasi ekstrinsik (hygiene factor). 

Motivation factor (sumber kepuasan) terdiri dari prestasi, pengakuan, 

tanggung jawab, peluang untuk maju, dan pekerjaan itu sendiri. 

Sedangkan hygiene factor (sumber ketidakpuasan) terdiri dari gaji, 

kehidupan pribadi, kondisi kerja, kualitas supervise, jaminan kerja, 

hubungan antar pribadi, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. 

Imbalan finansial termasuk kedalam hygiene factor. Imbalan 

finansial mendukung karyawan untuk tetap di tempat kerja, dan hanya 

akan menghasilkan motivasi jangka pendek. Motivasi intrinsik 

(motivation factor) merupakan faktor yang mendorong semangat guna 

mencapai kinerja yang lebih tinggi. Jadi, pemuasan terhadap kebutuhan 

tingkat tinggi (motivation factor) lebih memungkinkan seseorang untuk 

berperfoma tinggi  daripada pemuasan kebutuhan yang lebih rendah. 

Maka dari itu motivasi intrinsik (motivation factor) harus dibangun, 

setelah karyawan memiliki motivasi yang tinggi, kemudian diperkuat 

dengan cara dipelihara dan dijaga oleh motivasi ekstrinsik (Hygiene 

factor). 

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara motivasi intrinsik, komitmen afektif dan imbalan 
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finansial. Sejauh penelusuran peneliti, belum menemukan hasil penelitian 

yang menguji pengaruh motivasi intrinsik terhadap komitmen afektif dan 

imbalan finansial sebagai variabel moderasi. Namun, peneliti melakukan 

penelusuran teori dan penelitian terdahulu yang membahas motivasi 

intrinsik, komitmen afektif dan imbalan finansial. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti Judul  

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Victor 

Martin 

Perez dan 

Natalia  

Martin 

Cruz 

(2015) 

The Mediating 

Role of 

Affective 

Commitment 

in the 

Rewards-

Knowledge 

Transfer 

Relation 

Terdapat pengaruh signifikan 

positif antara motivasi intrinsik 

terhadap komitmen afektif 

sebesar 𝛽 =0.922*** (17,84). 

Akan tetapi tidak dapat 

pengaruh antara motivasi 

ekstrinsik terhadap komitmen 

afektif, 𝛽 = 0.031 (0.56). 

2 Suzzla Mat Salleh, 

Ahmad Suflan 

Mohd  

Zahari, Nur Shafini  

Mohd Said, dan 

Siti Rapidah Omar 

Ali (2016) 

The Influence 

of Work 

Motivation on 

Organizational 

Commitment 

in the 

Workplace 

 

 

 

Terdapat hubungan positif 

antara motivasi kerja terhadap 

komitmen organisasi yang diuji 

menggunakan Pearson 

Correlation Coefficient sebesar 

0.772** 
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No Peneliti Judul 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

3 Yundong 

Huang 

(2014) 

How intrinsic 

motivation and 

extrinsic 

motivation 

affect 

organizational 

commitment 

and job 

satisfaction: a 

cross cultural 

study in the 

united states 

and china 

Dalam model penelitian 

langsung dengan menggunakan 

sampel US (united states), 

motivasi intrinsik berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

komitmen afektif sebesar 

0.32**. Sedangkan  

motivasi ekstrinsik tidak 

signifikan terhadap komitmen 

afektif dan hasilnya 0.09ns. 

Akan tetapi pada model 

penelitian langsung 

menggunakan sampel Cina 

yaitu, terdapat pengaruh 

signifikan positif antara 

motivasi intrinsik terhadap 

komitmen afektif sebesar 

0.35**. Pengaruh signifikan 

positif juga dihasilkan antara 

motivasi ekstrinsik terhadap 

komitmen organisasi sebesar 

0.17**. 

4 Muhammad Rizal, 

M. Syafiie 

Idrus, Djumahir 

Rahayu, Mintarti 

(2014) 

Effects of 

Compensation 

on Motivation, 

Organizational 

Commitment 

and Employee 

Performance 

 

 

 

 

Hasilnya, H1diterima yaitu 

bahwa kompensasi dapat 

memperkuat motivasi dengan 

hasil path coefficient terdapat 

pengaruh signifikan positif 

antara kompensasi terhadap 

motivasi sebesar 0.832s. Selain 

itu, H2 juga diterima, bahwa 

kompensasi dapat 

meningkatkan komitmen 

organisasi, dengan hasil 

berpengaruh signifikan positif 

sebesar 0.477s.  Dan H4 

diterima, yaitu bahwa motivasi 

yang kuat, akan memperkuat 

komitmen organisasi dengan  
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No Peneliti Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

   hasil terdapat pengaruh 

signifikan positif motivasi 

terhadap komitmen organisasi 

sebesar 0.407s. 

5 low Bee Kee, Rusli 

Bin Ahmad dan 

Siti Mariam 

Abdullah 

(2016) 

Relationship 

between 

Financial 

Compensation 

and 

Organizational 

Commitment 

among 

Malaysian 

Bank 

Workers. 

 

Dalam hasil pengujian 

kompensasi finansial terhadap 

komitmen organisasi di uji 3 

jenis kompensasi finansial yaitu 

salary, bonus dan marit-based 

pay. Ketiganya berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

komitmen organisasi. Salary 

dengan 𝛽=0.225, dan merit-

based pay dengan 𝛽=0.402. 

6 Tung N. Nguyen, 

Khuong N. Mai, 

dan Phuong V. 

Nguyen  

(2014) 

Factors 

Affecting 

Employee’s 

Organizational 

Commitment 

Terdapat pengaruh signifikan 

positif antara kompensasi 

terhadap komitmen organisasi 

dengan 𝛽=0.135 

7 Desmiyawati dan 

Witaliza 

(2012) 

Pengaruh 

Komitmen 

Organisasi, 

Pengendalian 

Intern dan 

Akuntabilitas 

Publik 

Terhadap 

Kinerja 

Organisasi 

Didapatkan hasil bahwa 

komitmen organisasi dengan 

kinerja organisasi memiliki 

nilai signifikan 0,021 

(signifikan), sedangkan nilai t 

hitung adalah 2,531 dan t tabel 

2,1009, berarti t hitung ≥ t tabel 

sehingga disimpulkan variabel 

komitmen organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja organisasi, 

sedangkan pengendalian intern 

dan akuntabilitas publik 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja organisasi.  

8 Riski dan 

Ratnawati 

(2012) 

Pengaruh 

Kepuasan 

Kompensasi 

dan Komitmen 

Organisasi  

Terhadap 

Berdasarkan hasil penelitian 

terdapat bahwa variabel 

komitmen organisasi dan 

kepuasan kompensasi memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  
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No Peneliti Judul 

Penelitian 

. Hasil 

Penelitian 

  Kinerja 

Karyawan 

Dengan nilai t hitung pada 

komitmen organisasional 

sebesar 5,378 dengan angka 

signifikansi sebesar 0,000, ≤ 

0,05, yang mana komitmen 

organisasional memiliki 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

9 Reski Astrini 

(2012) 

Pengaruh 

Motivasi 

Ekstrinsik dan 

Motivasi 

Intrinsik 

Terhadap 

Produktivitas 

Pegawai 

Dari hasil penelitian ini, 

motivasi intrinsik memiliki 

pengaruh dominan dari pada 

motivasi ekstrinsik terhadap 

produktivitas kerja pegawai. 

Hal ini terlihat pada pengaruh 

dominan antara motivasi 

intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Diketahui bahwa 

nilai t X1> nilai t X2. Jadi 

variabel motivasi intrinsik (X1) 

memberikan pengaruh lebih 

dominan terhadap variabel 

produktivitas (Y) daripada 

variabel motivasi ekstrinsik 

(X2). 

10 Fakhrian Harza 

(2015) 

Pengaruh 

Motivasi 

Intrinsik, 

Motivasi 

Ekstrinsik dan 

Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Motivasi intrinsik, motivasi 

ekstrinsik dan komitmen 

organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

  Sumber: Peneliti, dari berbagai referensi (2018) 
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Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi secara umum berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. 

Jika ditelaah lebih spesifik, motivasi intrinsik berpengaruh positif pada 

komitmen afektif. Akan tetapi untuk motivasi ekstrinsik terdapat 2 pendapat 

ahli, ada beberapa penelitian yang menyatakan berpengaruh positif terhadap 

komitmen afektif dan ada pula yang menyatakan tidak berpengaruh terhadap 

komitmen afektif. Penyebab penelitian itu berpengaruh atau tidak bermacam-

macam, salah satunya yaitu dari lingkungan dan sampel yang diteliti. 

Tabel 1.2 

Perbedaan Penelitian 

 

No 

 

Judul 

Perbedaan Penelitian Analisis 

Perbandingan Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Penulis 

1 The Mediating 

Role of 

Affective 

Commitment in 

the Rewards-

Knowledge 

Transfer 

Relation 

a. Variabel X1 

Motivasi 

dengan 

Knowledge 

Transfer 

b. Variabel 

Mediasi 

Komitmen 

Afektif 

a. Variabel X1 

Motivasi 

Intrinsik 

b. Variabel Y 

Komitmen 

Afektif 

c. Variabel 

Moderasi 

Imbalan 

Finansial 

Penelitian terdahulu 

menguji antara 

Motivasi dengan 

Knowledge Transfer 

yang dimediasi oleh 

komitmen afektif. 

Sedangkan, penelitian 

penulis dilakukan 

hanya meneliti 

motivasi intrinsik 

terhadap komitmen 

afektif yang 

dimoderasi oleh 

imbalan finansial. 
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No 

 

Judul 

Perbedaan Penelitian Analisis  

Perbandingan Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian  

Penulis 

2 The Influence 

of Work 

Motivation on 

Organizational 

Commitment in 

the Workplace 

a. Variabel X1 

Motivasi kerja 

b.   Variabel Y 

Komitmen 

Organisasi 

a. Variabel  X1 

Motivasi 

Intrinsik 

b. Variabel Y 

Komitmen  

Afektif 

c. Variabel 

Moderasi 

Imbalan 

Finansial 

Penelitian terdahulu 

hanya menguji 

pengaruh dengan 

menggunakan korelasi 

dari motivasi kerja 

terhadap komitmen 

organisasi secara 

keseluruhan. 

Sedangkan penelitian 

penulis menggunakan 

model moderasi. 

3 How intrinsic 

motivation and 

extrinsic 

motivation 

affect 

organizational 

commitment 

and job 

satisfaction: a 

cross cultural 

study in the 

united states 

and china 

a. Variabel X1 

Motivasi 

intrinsik dan 

b. Variabel X2 

Motivasi 

ekstrinsik 

c. Variabel Y 

Komitmen 

Organisasi 

d. Studi 

dilakukan pada 

2 negara 

(China dan 

United States) 

a. Variabel  X1 

Motivasi 

Intrinsik 

b. Variabel Y 

Komitmen 

Afektif 

c. Variabel 

Moderasi 

Imbalan 

Finansial 

d. Studi 

dilakukan 

hanya pada 

satu negara 

Penelitian terdahulu 

menguji hubungan 

antara motivasi 

intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik terhadap 

komitmen organisasi 

secara keseluruhan, 

dengan menggunakan 

perbandingan studi di  

2 negara. Sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan penulis 

lebih spesifik yaitu 

hanya menguji 

motivasi intrinsik 

terhadap komitmen 

afektif serta di 
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No 

 

Judul 

Perbedaan Penelitian Analisis 

Perbandingan Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian  

Penulis 

    moderasi oleh imbalan 

finansial dan 

penelitian dilakukan 

hanya satu negara. 

4 Effects of 

Compensation 

on Motivation, 

Organizational 

Commitment 

and Employee 

Performance 

a. Variabel X1 

Kompensasi 

b. Variabel X2 

Motivasi 

c. Variabel Y 

Komitmen 

Organisasi 

a. Variabel  X1 

Motivasi 

Intrinsik 

b. Variabel Y 

Komitmen 

Afektif 

c. Variabel 

Moderasi 

Imbalan 

Finansial 

Penelitian terdahulu 

menguji 

kompensasi,motivasi 

dan komitmen 

organisasi secara 

menyeluruh. 

Sedangkan penelitian 

yang dilakukan 

penulis lebih khusus, 

mengambil salah satu 

dimensi kompensasi 

yaitu imbalan 

finansial, mengambil 

salah satu dimensi 

motivasi yaitu 

motivasi intrinsik dan 

mengambil salah 

satudimensikomitmen 

organisasi yaitu 

komitmen afektif. 

5 Relationship 

between 

Financial  

Compensation  

a. Variabel X 

Kompensasi 

finansial 

 

a. Variabel  X1 

Motivasi 

Intrinsik 

 

Penelitian terdahulu 

menguji kompensasi 

finansial dan 

komitmen organisasi  
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No 

 

Judul 

Perbedaan Penelitian Analisis 

Perbandingan Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Penulis 

 and 

Organizational

Commitment 

Malaysian 

Bank Workers 

b. Variabel Y 

Komitmen 

Organisasi 

c. Objek 

Penelitian 

Bank 

b. Variabel Y 

Komitmen 

Afektif 

c. Objek 

Penelitian 

Balai 

Pelatihan 

Operasi dan 

Pemasaran 

di Bank. Sedangkan 

penelitian yang 

sedang dilakukan 

penulis menggunakan 

variabel motivasi 

intrinsik, dan studi 

kasus pada Balai 

Pelatihan Operasi dan 

Pemasaran (BP 

OPSAR). 

6 Factors 

Affecting 

Employee’s 

Organizational 

Commitment 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

komitmen 

organisasional 

Faktor 

motivasi dan 

imbalan 

terhadap 

komitmen 

Penelitian terdahulu 

menguji faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

komitmen 

organisasional. 

Sedangkan penelitian 

yang sedang 

dilakukan peneliti 

hanya menguji faktor 

motivasi dan imbalan 

terhadap komitmen. 

7 Pengaruh 

Komitmen 

Organisasi, 

Pengendalian 

Intern dan 

Akuntabilitas 

Publik  

a. Variabel X1 

Komitmen 

Organisasi 

b. Variabel X2 

Pengendalian 

Intern 

 

c. Variabel  X1 

Motivasi 

Intrinsik 

d. Variabel Y 

Komitmen 

Afektif 

 

Penelitian terdahulu 

menguji antara 

komitmen organisasi, 

pengendalian intern, 

akuntabilitas  publik 

terhadap kinerja 

organisasi.  
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No 

 

Judul 

Perbedaan Penelitian Analisis 

Perbandingan Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian  

Penulis 

 Terhadap 

Kinerja 

Organisasi 

c. Variabel X3 

Akuntabilitas 

Publik 

d. Variabel Y 

Kinerja 

Organisasi 

d. Variabel 

Moderasi 

Imbalan 

Finansial 

Sedangkan, penelitian 

penulis dilakukan 

hanya meneliti 

motivasi intrinsik 

terhadap komitmen 

afektif yang 

dimoderasi oleh 

imbalan finansial. 

8 Pengaruh 

Kepuasan 

Kompensasi 

dan Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

a. Variabel X1 

Kepuasan 

Kompensasi 

b. Variabel X2 

Komitmen 

Organisasi 

c. Variabel Y 

Kinerja 

Karyawan 

 

a. Variabel  X1 

Motivasi 

Intrinsik 

b. Variabel Y 

Komitmen 

Afektif 

c. Variabel 

Moderasi 

Imbalan 

Finansial 

Penelitian terdahulu 

menguji kepuasan 

kompensasi dan 

komitmen organisasi 

terhadap kinerja 

karyawan. Sedangkan 

penelitian penulis 

menggunakan model 

moderasi. 

9 Pengaruh 

Motivasi 

Ekstrinsik dan 

Motivasi 

Intrinsik 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Pegawai 

a. Variabel X1 

Motivasi 

ekstrinsik dan 

b. Variabel X2 

Motivasi 

intrinsik 

c. Variabel Y 

Produktivitas 

Kerja Pegawai 

 

a. Variabel  X1 

Motivasi 

Intrinsik 

b. Variabel Y 

Komitmen 

Afektif 

c. Variabel 

Moderasi 

Imbalan 

Finansial 

Penelitian terdahulu 

menguji hubungan 

antara motivasi 

ekstrinsik dan 

motivasi intrinsik 

terhadap produktivitas 

kerja pegawai. 

Sedangkan penelitian 

yang dilakukan 

penulis yaitu hanya  
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No 

 

Judul 

Perbedaan Penelitian Analisis 

Perbandingan Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Penulis 

    menguji motivasi 

intrinsik terhadap 

komitmen afektif serta 

di moderasi oleh 

imbalan finansial. 

10 Pengaruh 

Motivasi 

Ekstrinsik, 

Motivasi 

Intrinsik dan 

Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

a. Variabel X1 

Motivasi 

Ekstrinsik 

b. Variabel X2 

Motivasi 

Ekstrinsik 

c. Variabel X3 

Komitmen 

Organisasi 

d. Variabel Y 

Kinerja 

Karyawan 

a. Variabel  X1 

Motivasi 

Intrinsik 

b. Variabel Y 

Komitmen 

Afektif 

c. Variabel 

Moderasi 

Imbalan 

Finansial 

Penelitian terdahulu 

menguji motivasi 

ekstrinsik, motivasi 

intrinsik dan 

komitmen organisasi. 

Sedangkan, penelitian 

sekarang menguji 

motivasi inrinsik 

terhadap komitmen 

afektif dan di 

moderasi oleh imbalan 

finansial. 

  Sumber: Peneliti, dari berbagai referensi (2018) 
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H. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik beberapa hipotesis sebagai 

berikut: 

1. H01 :Tidak terdapat pengaruh positif antara Motivasi intrinsik 

terhadap Komitmen afektif pegawai Balai Pelatihan Operasi dan 

Pemasaran (BP OPSAR) Agus Suroto. 

 Ha1 : Terdapat pengaruh positif antara Motivasi intrinsik terhadap 

Komitmen afektif pegawai Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran (BP 

OPSAR) Agus Suroto. 

2. H02 : Tidak terdapat pengaruh positif antara Imbalan finansial 

terhadap Komitmen afektif pegawai Balai Pelatihan Operasi dan 

Pemasaran (BP OPSAR) Agus Suroto. 

 Ha2 : Terdapat pengaruh positif antara Imbalan finansial terhadap 

Komitmen afektif pegawai Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran (BP 

OPSAR) Agus Suroto. 

3. H03 : Tidak terdapat pengaruh positif antara Motivasi intrinsik 

terhadap Komitmen afektif yang dimoderasi oleh Imbalan finansial 

pegawai Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran (BP OPSAR) Agus 

Suroto. 

 Ha3 : Terdapat pengaruh positif antara Motivasi intrinsik terhadap 

Komitmen afektif yang dimoderasi oleh imbalan finansial pegawai Balai 

Pelatihan Operasi dan Pemasaran (BP OPSAR) Agus Suroto. 
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I. MODEL PENELITIAN 

  

                                                             H1 

  

                                                    H3  

                          H2 

 

 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2018) 

Gambar 1.1 Model Penelitian 

 

MOTIVASI INTRINSIK  

(X1) 

 

KOMITMEN AFEKTIF  

(Y) 

 

IMBALAN FINANSIAL 

(Z) 


