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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini setiap organisasi baik yang bergerak dalam bidang pendidikan

maupun yang bergerak di bidang bisnis harus di tuntut lebih produktif agar mampu

memberikan pelayanan terbaik agar dapat bersaing dengan pesaing baik dari dalam

maupun dari luar negeri. Tidak hanya itu, sebuah organisasi dalam persaingan saat

ini harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bekerja untuk

organisasi tersebut. Dan disisi lain agar dapat mengatur dan menjalankan sebuah

organisasi diperlukan manajemen yang baik. Karena didalam menjalankan sebuah

organisasi, manajemen merupakan bagian yang harus ada dan sangat penting

peranannya karena berkaitan erat dengan pengelolaan organisasi tersebut agar dapat

mencapai sebuah tujuan yang telah di tetapkan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian terpenting dalam

penggerak utama jalannya aktivitas organisasi, bahkan tingkat kesuksesan suatu

organisasi salah satunya dipengaruhi oleh sumber daya manusianya. Oleh karena

itu, sebuah organisasi harus selalu memperhatikan setiap individu yang bekerja di

organisasi tersebut.

Sumber daya manusia yang baik tidak selalu dilihat dari apa yang ia sering

lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia itu hasilkan dari apa yang mereka

kerjakan. Dengan demikian peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi

atau dalam hal ini lembaga pendidikan sangat besar karena berperan dalam

kesuksesan suatu organisasi, untuk itu maka sumber daya manusia harus dikelola
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dengan benar agar dapat tercipta suber daya manusia yang berkualitas.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Rivai dan Fawzi dalam Rismawati

(2018) “kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam

perusahaan”. Menurut Mathis dan Jackson dalam Priansa (2017) menyatakan

bahwa “kinerja pada dasarnya merupakan hal-hal yang dilakukan atau tidak

dilakukan oleh pegawai dalam mengemban pekerjaannya”. Seringkali pimpinan

atau manajer tidak memperhatikan kinerja para pegawainya kecuali setelah kondisi

mulai terasa memburuk atau segala sesuatu mulai terasa salah.

Yayasan Tarbiyatul Islamiyah merupakan sebuah organisasi yang bergerak

dalam bidang pendidikan yang beralamat di Jalan sukamerang No.10 Desa

Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Jawa Barat. Yayasan

Tarbiyatul Islamiyah ini memiliki beberapa sekolah didalamnya, diantaranya MI

(Madrasal Ibtidaiyah) YTI Sukamerang, MTs (Madrasah Tsanawiyah) YTI

Sukamerang, dan MA (Madrasah Aliyah) YTI Sukamerang.

Dalam mengukur sebuah kinerja guru pada dasarnya di ukur sesuai dengan

kepentingan organisasi. Menurut Mondy, Noe dan Premeauz dalam Priansa (2016)

menyebutkan bahwa “pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan beberapa

dimensi yaitu kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, kemandirian, inisiatif,

adaptabilitas serta kerja sama”.
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Dalam wawancara awal dengan semua kepala sekolah Yayasan Tarbiyatul

Islamiyah, disebutkan bahwa masih ada guru yang kualitas dan kuantitas

pekerjaannya masih di bawah standar yang di tetapkan oleh Yayasan Tarbiyatul

Islamiyah. Hal ini senada dengan yang disebutkan bahwa sering adanya laporan

dari siswa ke wali kelas bahwa ada guru yang kinerjanya kurang maksimal,

dikatakan bahwa guru kurang mampu menjelaskan pelajaran yang di sampaikan

sehingga murid tidak terlalu paham apa yang telah dijelaskan. Fenomena ini erat

kaitannya dengan kualitas pekerjaan dimana kualitas pekerjaan itu sendiri

berhubungan dengan perimbangan ketelitian, presisi, kerapian dan kelengkapan di

dalam menangani tugas-tugas seorang guru. Selanjutnya dikatakan bahwa ada guru

yang tidak memaksimalkan waktu pembelajaran seperti terlambat masuk mengajar

ataupun telah keluar sebelum waktu mengajar habis. Fenomena ini erat kaitannya

dengan kuantitas kerja dimana kuantitas pekerjaan itu berhubungan dengan volume

pekerjaan dan produktivitas kerja yang dihasilkan oleh guru dalam kurun waktu

tertentu.

Tabel 1 1
Tabel Jumlah Murid Masuk

No. Nama Sekolah Murid Masuk
2014 2015 2016 2017 2018

1. MI – YTI Sukamerang 28 24 40 28 23
2. MTs – YTI Sukamerang 60 78 72 65 40
3. MA – YTI Sukamerang 39 37 53 44 45

Jumlah 127 139 165 137 108
Sumber: Dokumen YTI, diolah Oleh Peneliti (2019)

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa ada kenaikkan jumlah murid masuk

dari tahun 2014 sampai 2016. Namun pada tahun 2017 dan 2018 telihat adanya



4

penurunan jumlah murid yang masuk. Ini mungkin dikarenakan karena kinerja guru

yang kurang maksimal dalam menjalankan proses belajar mengajar.

Komitmen organisasi sangat berkaitan erat dengan kinerja. Hal ini telah

dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh komitmen

organisasi terhadap kinerja yang hasilnya berpengaruh positif, dimana ketika

tingkat komitmen pada organisasi naik, maka kinerja pun akan naik.

Komitmen organisasi merupakan identifikasi rasa, keterlibatan, dan

loyalitas yang ditampakkan oleh pegawai terhadap organisasi yang menjadi

tempatnya untuk mengabdi dan bekerja. Komitmen ditunjukkan dalam sikap

penerimaan, keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, begitu

juga adanya dorongan yang kuat untuk mempertahankan dan menjadi bagian

penting dari anggota organisasi demi tercapainya tujuan organisasi.

Menurut Mowday dalam Yusuf dan Syarif (2018) “komitmen organisasi

menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal)

yang ingin dicapai oleh organisasi”. Menurut Newstrom dalam Wibowo (2017)

“komitmen organisasi merupakan ukuran tentang keinginan pekerja untuk tetap

dalam organisasi dimasa depan”. Komitmen berhubungan kuat dan terikat dengan

organisasi di tingkat emosional. Sering mencerminkan keyakinan pekerja dalam

misi dan tujuan organisasi, keinginan mengembangkan usaha dalam penyelesaian,

dan intensi untuk melanjutkan bekerja disana.

Dalam beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan dimensi

komitmen organisasi, dimana ada penelitian yang menyatakan bahwa komitmen
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yang paling berpengaruh adalah komitmen afektif, ada juga yang menyatakan

bahwa komitmen yang paling berpengaruh adalah komitmen normatif, dan ada juga

hasil penelitian yang menyatakan bahwa komitmen yang paling berpengaruh adalah

komitmen kontinu.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Patimah (2018) menyatakan

bahwa “komitmen organisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap

kinerja pegawai di PDAM Tirta Medal Cabang Tanjungsari, dan dimensi komitmen

yang paling berpengaruh adalah komitmen afektif”. Hal ini menunjukkan bahwa

pegawai di PDAM Tirta Medal Cabang Tanjungsari sebagian pegawainya merasa

loyal (setia) pada perusahaan disebabkan karena adanya kesamaan nilai antara

pegawai dengan perusahaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rusyandi (2015) menyatakan

bahwa “komitmen organisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap

kinerja pegawai PT. Ewindo Rancaekek, dan dimensi komitmen yang paling

berpengaruh adalah komitmen kontinu”. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai di

PT. Ewindo Rancaekek sebagian pegawainya merasa loyal (setia) pada perusahaan

disebabkan mereka akan merasa rugi jika meninggalkan perusahaan karena jika

mereka keluar dari perusahaan mereka menganggap tidak bisa mendapatkan

pekerjaan yang lebih baik atau malah tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.

Menurut Becker dalam Olivia F, James A, & Javalgi (2010) orang dengan

Komitmen Kontinu yang tinggi cenderung merasa puas dengan pekerjaan mereka.

Orang-orang ini merasa bahwa mereka harus tetap berada dalam organisasi karena
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mereka memiliki kepentingan di dalamnya dan meninggalkan organisasi

merupakan sesuatu yang mahal bagi mereka.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa guru

Yayasan Tarbiyatul Islamiyah, dilihat terdapat perbedaan komitmen yang ada pada

setiap guru-guru tersebut, dimana ada guru yang berpendapat bahwa dia

berkomitmen pada organisasi ini karena mempunyai visi, misi dan nilai-nilai yang

sama dengan organisasi, ada pula guru yang berpendapat bahwa dia berkomitmen

pada organisasi ini karena organisasi ini merupakan organisasi milik keluarganya

dan sudah menjadi keharusan dirinya berada pada organisasi ini, dan ada pula guru

yang berpendapat bahwa dia berkomitmen pada organisasi ini karena jika keluar

mereka takut kehilangan finansial dan tidak bisa menemukan atau bekerja seperti

di organisasi ini,

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan objek yang berbeda dan belum ada

yang melakukan penelitian serupa di Yayasan Tarbiyatul Islamiyah ini, maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Organizational

Commitment Terhadap Kinerja Guru Di Yayasan Tarbiyatul Islamiyah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti

mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat guru yang kualitas dan kuantitas pekerjaannya masih

dibawah standar yang di tetapkan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah.
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2. Masih adanya guru yang kinerjanya kurang maksimal dilihat berdasarkan

laporan siswa ke wali kelas.

3. Adanya penurunan jumlah murid yang masuk ke Yayasan Tarbiyatul

Islamiyah pada tahun 2017 dan 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka

masalah penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan dibawah

ini, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh positif dari Komitment Afektif terhadap Kinerja Guru di

Yayasan Tarbiyatul Islamiyah?

2. Apakah ada pengaruh positif dari Komitmen Normatif terhadap Kinerja Guru

diYayasan Tarbiyatul Islamiyah?

3. Apakah ada pengaruh positif dari Komitmen Kontinu terhadap Kinerja Guru di

Yayasan Tarbiyatul Islamiyah?

4. Apakah ada pengaruh positif secara simultan dari Komitmen Afektif,

Komitmen Normatif dan Komitmen Kontinu terhadap Kinerja Guru di Yayasan

Tarbiyatul Islamiyah?

1.4 Tujuan Penelitian

Didalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini

dapat menjadi salah satu sumber referensi dan bukti empiris yang memberikan

informasi mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan.

Semoga penelitian ini dapat dicapai dengan hasil seperti apa yang diharapkan dan
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dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian

ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel Komitmen Afektif

terhadap Kinerja guru di Yayasan Tarbiyatul Islamiyah.

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel Komitmen Normatif

terhadap Kinerja guru di Yayasan Tarbiyatul Islamiyah.

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel Komitmen Kontinu

Kinerja guru di Yayasan Tarbiyatul Islamiyah.

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel Komitmen Afektif,

Komitmen Normatif dan Komitmen Kontinu secara simultan terhadap Kinerja

Guru di Yayasan Tarbiyatul Islamiyah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dan sarana

informasi untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan baru tentang sejauh mana

Pengaruh Komitmen Organisasi (Komitmen Afektif, Komitmen Normatif dan

Komitmen Kontinu) Terhadap Kinerja.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi organisasi,

sehingga organisasi mampu mengambil suatu kebijakan yang dapat menjadi solusi

untuk memunculkan kinerja yang baik dari sikap komitmen organisasi.

1.5.3 Manfaat Akademis
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

mengenai komitmen organisasi terhadap kinerja. Serta dapat menjadi bahan

masukkan bagi pihak yang akan  mengadakan penelitian selanjutnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2012) mengungkapkan bahwa

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang

penting.

Menurut Sugiyono (2012) “kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan
secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis
dijelaskan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Pertautan
antar variabel tersebut, kemudian dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian”.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen (variabel bebas) yaitu

komitmen afektif sebagai (X ), komitmen normatif sebagai (X ), dan komitmen

komtinu sebagai (X ). Juga terdapat satu variabel dependen (variabel terikat) yaitu

Kinerja sebagai (Y).

Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja

merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai

hasil kerja. Namun, hasil pekerjaan itu sendiri juga menunjukkan kinerja. Hal ini

sejalan dengan apa yang dikatakan Bangun (2012) dimana kinerja adalah hasil kerja

yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job

requirement).

Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kinerja adalah komitmen

organisasi. Komitmen organisasi menurut Newstrom dalam Wibowo (2017)
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komitmen organisasional merupakan ukuran tentang keinginan pekerja untuk tetap

dalam perusahaan dimasa depan. Komitmen berhubungan kuat dan terikat dengan

organisasi di tingkat emosional. Sering mencerminkan keyakinan pekerja dalam

misi dan tujuan organisasi, keinginan mengembangkan usaha dalam penyelesaian,

dan intensi untuk melanjutkan bekerja disana.

Orang dengan komitmen yang tinggi akan menunjukkan sikap keterlibatan

dalam organisasi yang ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Selain itu,

akan terlihat perbedaan antara pekerja yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi

dan komitmen yang rendah. Dimana pekerja dengan tingkat komitmen yang tinggi

akan menghasilkan kinerja yang baik, turn-over yang rendah serta rendahnya

tingkat ketidak hadiran. Begitupun sebaliknya pegawai yang tingkat komitmennya

rendah akan menghasilkan kinerja yang kurang optimal, tingginya tingkat turn over

dan tingginya tingkat ketidak hadiran.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pengaruh komitmen organisasi

terhadap kinerja.

1.6.1 Pengaruh Komitmen Afektif (Affective Commitment) terhadap kinerja

Komitmen Afektif merupakan keinginan untuk tetap berada dan bekerja

pada organisasi karena adanya kesamaan nilai antara pegawai dengan organisasi

tempatnya bekerja. Komitmen afektif akan memengaruhi kuat lemahnya

keterlibatan pegawai dalam organisasi. Selaras dengan apa yang dikatakan

Buchanan dalam Allen dan Meyer (1990) mengungkapkan bahwa conceptualized

commitment as a “partisan, affective attachment to the goals and values of the
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organization, to one's role in relation to the goals and values, and to the

organization for its own sake, apart from its purely instrumental worth”. Yang

artinya adalah keterikatan afektif itu selalu dikaitkan kepada tujuan dan nilai-nilai

organisasi, pada peran seseorang dalam kaitannya dengan tujuan dan nilai-nilai, dan

dengan organisasi untuk kepentingannya sendiri.

Jadi, jika seorang pegawai merasakan kesamaan nilai dengan organisasi

tempatnya bekerja ataupun merasakan keterlibatan yang besar dengan organisasi

dan ingin menghabiskan sisa karir bekerja di organisasi tersebut, maka pegawai

tersebut memiliki tingkat komitmen afektif yang tinggi yang tentu akan berdampak

pada kinerja yang baik. Begitupun sebaliknya, jika seorang pegawai tidak

merasakan kesamaan nilai dengan organisasi tempatnya bekerja ataupun tidak

merasakan keterlibatan yang besar dengan organisasi dan tidak ingin menghabiskan

sisa karir bekerja di organisasi tersebut, maka pegawai tersebut memiliki tingkat

komitmen afektif yang rendah yang tentu akan berdampak pada kinerja yang kurang

baik.

1.6.2 Pengaruh Komitmen Normatif (Normative Commitment) terhadap

kinerja

Komitmen Normatif adalah keinginan untuk tetap berada dan bekerja untuk

organisasi karena merasa sebagai kewajiban dirinya untuk tetap dalam organisasi

tersebut. Dengan demikian, ini merupakan alasan obligation-base dimana Menurut

Wiener dalam Allen dan Meyer (1990) mendefinisikan komitmen sebagai :

“totalitas tekanan normatif yang diinternalisasi untuk bertindak dengan cara yang
memenuhi tujuan dan minat organisasi, dan menunjukkan bahwa individu
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menunjukkan perilaku semata-mata karena mereka percaya itu adalah "benar" dan
sebagai hal moral yang harus dilakukan, termasuk perasaan hutang budi pada
organisasi, kolega, dan organisasi yang lebih besar”.

Disaat pegawai merasa sudah seharusnya dia berada dalam organisasi ini

dan merasa harus bertanggung jawab atas pekerjaannya, maka orang tersebut

memiliki tingkat komitmen normatif yang tinggi yang akan berdampak pada kinerja

yang baik. Begitupun sebaliknya, jika pegawai merasa seharusnya dia tidak berada

di dalam organisasi ini dan kurang bertanggung jawab atas pekerjaannya, maka

orang ini memiliki tingkat komitmen normatif yang rendah yang akan berdampak

pada kinerja yang kurang baik.

1.6.3 Pengaruh Komitmen Kontinu (Continuance Commitment) terhadap

kinerja

Komitmen kontinu adalah komitmen yang muncul sebab keinginan

karyawan untuk tetap berada dan bekerja untuk organisasi atas kepedulian biaya

jika meninggalkan organisasi tersebut. Ini selaras dengan apa yang di ungkapkan

oleh Ritzer dan Trice dalam Allen dan Meyer (1990) yang mengungkapkan bahwa

“continuance commitment is the 'awareness of the impossibility of choosing a

different social identity . . . because of the immense penalties in making the switch”

yang maksudnya adalah kesadaran akan ketidakmungkinan seseorang untuk

berpindah, karena akan berdampak pada hukuman yang sangat besar  jika keluar

dari organisasi, maksud hukuman disini adalah kerugian atas hilangnya finansial

yang selama ini diterima dari organisasi dan apabila keluar mereka menganggap

tidak akan menemukan kesempatan yang lebih baik dari organisasi tempatnya

bekerja saat ini dan bahkan lebih buruk tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.
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Disaat pegawai sudah merasa bahwa mereka harus tetap berada dan bekerja

untuk organisasi dan merasa mereka akan merasa rugi jika meninggalkan organisasi

karena kehawatiran kehilangan finansial dan kemungkinan tidak mendapatkan

pekerjaan diluar organisasi tersebut, maka pegawai tersebut memiliki komitmen

kontinu yang tinggi yang mana akan berdampak pada kinerja yang baik. Begitupun

sebaliknya, ketika pegawai tidak merasa bahwa mereka harus tetap berada dan

bekerja untuk organisasi dan tidak akan merasa rugi jika meninggalkan organisasi

karena kehawatiran kehilangan finansial, maka pegawai tersebut memiliki tingkat

komitmen kontinu yang rendah yang mana akan berdampak pada kinerja yang

kurang baik.

1.6.4 Pengaruh Komitmen Afektif, Normatif dan Kontinu terhadap kinerja

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Untuk

mewujudkan tujuan-tujuan tersebut maka organisasi akan memanfaatkan segala

sumber daya yang dimilikinya termasuk sumber daya manusia. Sumber daya

manusia yang baik bagi organisasi adalah yang memiliki kinerja atau hasil kerja

yang baik.

Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja

merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai

hasil kerja. Namun, hasil pekerjaan itu sendiri juga menunjukkan kinerja. Hal ini

sejalan dengan apa yang dikatakan Bangun (2012) dimana kinerja adalah hasil kerja

yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job

requirement).
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Namun kinerja karyawan yang baik tidak akan tercipta jika komitmen pada

organisasi rendah, oleh karena itu organisasi perlu memiliki sumber daya manusia

yang memiliki komitmen yang kuat agar bisa menciptakan kinerja yang baik untuk

bisa mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Menurut Newstrom dalam Wibowo (2017) komitmen organisasi merupakan

ukuran tentang keinginan pekerja untuk tetap dalam perusahaan dimasa depan.

Komitmen berhubungan dengan kuat dan terikat dengan organisasi di tingkat

emosional. Sering mencerminkan keyakinan pekerja dalam misi dan tujuan

perusahaan, keinginan mengembangkan usaha dalam penyelesaian, dan intensi

untuk melanjutkan bekerja disana. Komitmen organisasi juga merupakan loyalitas

pegawai terhadap perusahaan, yang tercermin dari keterlibatannya yang tinggi

untuk mencapai tujuan perusahaan. Loyalitas pegawai akan tercermin melalui

kesediaan dan kemauan pegawai untuk selalu berusaha menjadi bagian dari

perusahaan, serta keinginannya yang kuat untuk bertahan di perusahaan.

Karyawan yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi akan berdampak

pada loyalitas dan kinerja yang baik bagi perusahaan. Sebaliknya jika karyawan

memiliki tingkat komitmen yang rendah akan berdampak pada loyalitas yang

kurang dan kinerja yang kurang baik bagi perusahaan.

1.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh

peneliti sebagai gambaran dan pembanding agar mempermudah dalam

pengambilan kesimpulan dan menjadi sebuah bahan referensi penelitian.
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Tabel 1 2
Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul penelitian Perbedaan Hasil Penelitian

1. Nunung
Nurhayati
(2018), UIN
Sunan
Gunung Djati
Bandung

Pengaruh
Komitmen
Organisasi
Terhadap Kinerja
Karyawan PT.
Taspen KCU
Bandung

Tempat
penelitian,
tehnik
sampling dan
jumlah sampel
yang
digunakan

Terdapat pengaruh
positif dan
signifikan
komitmen
organisasi terhadap
kinerja karyawan
PT. Taspen KCU
Bandung.

2. Rita Siti
Patimah
(2018), UIN
Sunan
Gunung Djati
Bandung

Pengaruh
Komitmen
Organisasi
Terhadap Kinerja
Pegawai Di
PDAM Tirta
Medal Cabang
Tanjungsari

Tempat
penelitian,
tehnik
sampling dan
jumlah sampel
yang
digunakan

Terdapat pengaruh
positif dan
signifikan
komitmen
organisasi terhadap
kinerja pegawai
PDAM Tirta Medal
Cabang
Tanjungsari

3. Eris
Rusyandi
(2015), UIN
Sunan
Gunung Djati
Bandung

Pengaruh
Komitmen
Organisasi
Terhadap Kinerja
Pegawai PT.
Ewindo
Rancaekek

Tempat
penelitian,
tehnik
sampling dan
jumlah sampel
yang
digunakan

Terdapat pengaruh
positif dan
signifikan
komitmen
organisasi terhadap
kinerja pegawai
PT. Ewindo
Rancaekek

4. Rocky
Silvister
(2012), UIN
Sultan Syarif
Kasim Riau

Pengaruh
Kepuasan Kerja
dan Komitmen
Organisasi
Terhadap Kinerja
Karyawan PT.
Jasa Baru Utama
Perkasa
Pekanbaru

Tempat
penelitian,
tehnik
sampling dan
jumlah sampel
yang
digunakan

Terdapat pengaruh
positif dan
signifikan
komitmen
organisasi terhadap
kinerja karyawan
PT. Jasa Baru
Utama Perkasa
Pekanbaru
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5. Ida Khotimul
Banat (2014),
UIN Sunan
Gunung Djati
Bandung

Pengaruh
Komitmen
Organisasi
Terhadap Kinerja
Pegawai UIN
Sunan Gunung
Djati Bandung

Tempat
penelitian,
tehnik
sampling dan
jumlah sampel
yang
digunakan

Terdapat Pengaruh
positif dan
signifikan
komitmen
organisasi terhadap
kinerja pegawai
UIN Sunan Gunung
Djati Bandung

Sumber : Skripsi Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Diolah Oleh
Peneliti (2019)

Dalam penjelasan diatas mengenai penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya. Penggunaan dari penelitian terdahulu adalah sebagai referensi dalam

penelitian selanjutnya dan perbandingan antara hasil yang dilakukan sebelumnya

dengan hasil penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya.

1.8 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai

keadaan populasi (parameter) yang akan di uji kebenarannya berdasarkan data yang

diperoleh dari sampel penelitian.  Dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam

bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Ho1 : Komitmen Afektif tidak berpengaruh positif terhadap kinerja

Ha1 : Komitmen Afektif berpengaruh positif terhadap kinerja

2. Ho2 : Komitmen Normatif tidak berpengaruh positif terhadap kinerja

Ha2 : Komitmen Normatif berpengaruh positif terhadap kinerja

3. Ho3 : Komitmen Kontinu tidak berpengaruh positif terhadap kinerja.

Ha3 : Komitmen Kontinu berpengaruh posiif terhadap kinerja.

4. Ho4 : Komitmen Afektif, Komitmen Normatif dan Komitmen Kontinu

secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja
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Ha4 : Komitmen Afektif, Komitmen Normatif dan Komitmen Kontinu

secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja.

1.9 Model Penelitian
Gambar 1 1

Model Penelitian

H1 H2 H3 H4

Sumber : Gambar Dibuat Oleh Peneliti, 2019

Komitmen Afektif
(X1)

1. Keinginan Menjadi
Anggota Organisasi

2. Merasa Memiliki
Keterlibatan Dalam
Mencapai Tujuan

3. Keterikatan Secara
Emosional

4. Membanggakan
Organisasi Pada
Orang Lain

Komitmen Normatif
(X2)

1. Perasaan Bersalah
Jika Meninggalkan
Organisasi

2. Memikirkan
Pendapat Orang
Lain Jika Keluar
Organisasi

3. Bertahan Merupakan
Kewajiban

4. Memiliki Rasa
tanggung Jawab
Terhadap Organisasi

Komitmen Kontinu
(X3)

1. Berharap Mendapat
Untung Jika
Bertahan

2. Bertahan Merupakan
Sebuah kebutuhan

3. Pertimbangan
Keluar Dari
Organisasi

4. Berat Jika
Meninggalkan
Organisasi.

Kinerja (Y)

1. Kuantitas Kerja
2. Kualitas Kerja
3. Kemandirian
4. Inisiatif
5. Adaptabilitas
6. Kerjasama


