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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap instansi harapannya ingin mengalami perkembangan ke arah yang 

lebih baik. Instansi harus memiliki kinerja yang baik agar dapat bertahan dan 

berkembang dengan perubahan zaman yang kian pesat. Salah satu upaya yang harus 

dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkat kinerja yang ada saat ini yaitu 

dengan melakukan inovasi-inovasi baru dengan menjaga kepuasan kerja para 

karyawan, menjaga komitmen dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar 

suatu istansi. Pengembangan inovasi dilakukan agar operasional instansi dapat 

berjalan secara efektif dan efisien, sehingga instansi mampu mencapai performa 

yang optimal. Perkembangan inovasi harus diimbangi dengan pemenuhan 

kebutuhan yang diperlukan oleh setiap karyawan dan menjaga komitmen sumber 

daya manusia agar berkompeten. Dengan ini Instansi dapat mewujudkan visi dan 

misi yang akan dicapai melalui karyawannya. 

Keberhasilan suatu instansi sangat ditentukan oleh kualiatas sumber daya 

manusia (SDM) yang ada didalamnya. Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) atau Human Resource Management (HRM) merupakan salah satu bidang 

yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu instansi. Selain Manajemen 

Sumber Daya Manusia ada pula Manajemen Keuangan, Manajemen Produksi dan 

Manejemen Pemasaran. Tanpa Manajemen Sumber Daya Manusia fungsi 

Manajemen dari bidang lainnya tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Human 
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Resource Management atau Sumber Daya Manusia memegang peran penting bagi 

operasional dan keberlanjutan suatu instansi. Dengan kata lain, instansi tidak hanya 

dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggannya 

(customer satisfaction), tetapi juga berorientasi pada penciptaan nilai bagi 

pelanggannya (customer value). Dengan demikian, instansi tidak hanya 

membangun dan berfokus pada kinerja dan produktivitas kerja karyawan yang 

tinggi, tetapi juga menentukan proses penciptaan kinerja dan produktivitas kerja 

yang handal melalui pengembangan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. 

Kinerja (performance) merupakan tingkat keberhasilan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, 

seperti bakat atau kemampuan yang merupakan perwujudan dari bakat. Kinerja 

merupakan  perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata, dan hasil kerja 

yang dicapai karyawan dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang berasal dari 

instansi. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja instansi setidaknya ada dua hal 

yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Kepuasan kerja berkaitan dengan 

perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, baik senang atau tidak senang maupun 

suka atau tidak suka, sebagai hasil interaksi karyawan dengan lingkungan 

pekerjaannya atau sebagai persepsi sikap mental, juga sebagai hasil penilaian 

karyawan terhadap pekerjaannya. Sementara komitmen organisasi berkaitan 

dengan keyakinan yang menjadi pengikat karyawan dengan instansi tempatnya 

bekerja yang ditunjukan dengan adanya loyalitas, keterlibatan dalam pekerjaan 

terhadap nilai dan tujuan perusahaan. 
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Strategi untuk meningkatkan kinerja dapat dilakukan melalui seleksi tujuan 

mengatasi masalah yang paling urgen lebih dahulu, mengkoreksi biaya yang terlalu 

tinggi, spesifikasi kualitas yang rendah, target kerja yang tidak tercapai, 

memastikan masalah dapat diatasi dengan tuntas. Kinerja karyawan pada dasarnya 

diukur sesuai dengan kepentingan ataupun tujuan instansi dan mempertimbangkan 

karyawan yang dinilainya baik. Beberapa dimensi yang sering digunakan untuk 

mengukur kinerja karyawan, antara lain kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, 

kemandirian, inisiatif, kerja sama. Dimensi lain yang dapat ditambahkan untuk 

mengukur kinerja karyawan, yaitu ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan 

pengawasan dan pengaruh interpersonal. 

Instansi yang baik akan selalu meningkatkan kinerja dan produktivitasnya 

melalui konsistensi menghasilkan kinerja terbaik serta mempertahankan 

keunggulan kompetitif instansi. Oleh karena itu, memerhatikan sumber daya 

manusia, keuangan, pemasaran, serta produksi merupakan faktor penting yang 

disyaratkan bagi instansi untuk tumbuh dan berkembang. Faktor yang dianggap 

paling potensial dalam penyediakan keunggulan kompetitif bagi instansi adalah 

sumber daya menusia (SDM) yang berkompeten dan professional agar dapat 

memberikan pelayanan yang optimal. 

Instansi menggunakan penilaian kinerja karyawan sebagai salah satu bagian 

dari kepentingan administratif dan pengembangan pada masa yang akan datang. 

Secara administratif, instansi dapat menjadikan penilaian kinerja sebagai acuan atau 

standar dalam membuat keputusan yang berkenaan dengan kondisi kerja karyawan, 

termasuk untuk promosi pada jenjang karier yang lebih tinggi, pemberhentian, serta 
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penghargaan atau penggajian. Berkaitan dengan pengembangan, pelatihan adalah 

cara untuk memotivasi dan meningkatkan keterampilan kerja karyawan, termasuk 

pemberian arahan terhadap karyawan melalui serangkaian program upgrading 

karyawan. 

Penilaian kinerja karyawan memiliki banyak tujuan, antara lain untuk 

peningkatan kinerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan 

pelatihan, perencanaan dan pengembangan karier, proses perekrutan karyawan, 

ketidak akuratan informasi dan kesalahan desain pekerjaan, kesempatan karyawan 

yang sama, tentang eksternal, dan timbal balik (feedback). Pendekatan penilaian 

kinerja karyawan yang biasa digunakan adalah pendekatan karakteristik, 

pendekatan perilaku, dan pendekatan hasil. 

Penilaian kinerja yang baik harus mampu menggambarkan secara tepat 

kinerja karyawan yang dinilai. Penilaian tidak hanya ditujukan untuk menilai dan 

memperbaiki kinerja yang buruk, tetapi juga untuk mendorong karyawan agar 

mampu bekerja lebih baik lagi. Untuk itu, penilaian kinerja membutuhkan standar 

pengukuran, cara penilaian dan analisis data hasil pengukuran yang tepat, serta 

tindak lanjut atas hasil pengukuran. Proses penyusunan penilaian kinerja terdiri atas 

sejumlah tahapan, yaitu identifikasi tujuan, menetapkan standar jabatan, menyusun 

sistem penilaian kinerja, menilai kinerja karyawan, dan mendiskusikan hasil 

penilaian kinerja dengan karyawan. 

Salah satu keberhasilan manajemen perusahan adalah kemampuan dalam 

menumbuhkan komitmen organisasi terhadap karyawan. Seberapa jauh komitmen 

organisasi yang dimiliki karyawan terhadap instansi akan sangat menentukan 
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pencapaian tujuan instansi. Komitmen organisasi sangatlah penting karena 

karyawan yang memiliki komitmen kuat terhadap instansi akan menampilkan 

kinerja terbaiknya serta produktif dalam mengemban pekerjaan. Bahkan, dalam 

bayak instansi, komitmen organisasi merupakan salah satu syarat mutlak dalam 

memegang jabatan manajerial tertentu. Komitmen organisasi yang tinggi akan 

membuat karyawan berkinerja tinggi dan menghasilkan apa yang diharapkan oleh 

instansi. Tingkat komitmen organisasi yang rendah merupakan ancaman bagi 

instansi karena instansi akan sulit untuk mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan 

instansi. 

Komitmen organisasi merupakan identifikasi rasa, keterlibatan dan loyalitas 

yang ditampakan oleh karyawan terhadap instansi yang menjadi tempatnya untuk 

mengabdi dan bekerja. Komitmen organisasi ditunjukan dalam sikap penerimaan, 

keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan instansi. Demikian pula, adanya 

dorongan yang kuat untuk mempertahankan menjadi bagian penting dari anggota 

instansi demi tercapainya tujuan instansi. Komitmen organisasi yang kuat akan 

mempengaruhi kinerja yang ditampilkan oleh karyawan. Komitmen organisasi juga 

merupakan konsep manajemen yang menempatkan sumber daya manusia sebagai 

figur sentral bagi organisasi. Tanpa komitmen organisasi, instansi sulit 

mengharapkan partisipasi aktif dan mendalam dari karyawan. Oleh karena itu, 

komitmen organisasi harus dipelihara agar tetap tumbuh dan berkembang 

disanubari setiap karyawan. Beberapa prinsip kunci dalam membangun komitmen 

organisasi adalah memelihara atau meningkatkan harga diri. Artinya pemimpin 

harus pintar menjaga harga diri karyawan agar karyawan merasa dihargai dan 
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dianggap ada sebagai seuatu kesatuan di dalam instansi, memberikan tanggapan 

dengan empati, meminta bantuan dan mendorong keterlibatan, artinya selain butuh 

dihargai, karyawan juga ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 

mengungkapkan fikiran, perasaan dan rasional, serta memberikan dukungan tanpa 

mengambil keputusan. 

Kepuasan kerja telah menjadi isu penting berkenaan dengan perkembangan 

sumber daya manusia. Isu ini berkaitan dengan semakin tingginya pendidikan 

karyawan dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup karyawan. Kepuasan kerja 

selalu identik dengan karyawan yang memiliki kompensasi kerja dan penghasilan 

tinggi, tetapi itu tidak sepenuhnya benar karena kepuasan kerja jauh melebihi 

kepentingan karyawan terhadap kompensasi dan penghasilan yang diperolehnya. 

Kepuasan kerja karyawan yang satu dan karyawan yang lainya tentu berbeda karena 

setiap karyawan, antara yang satu dengan yang lainnya memiliki kepentingan pada 

tingkat yang berbeda pula. Misalnya, karyawan senior di instansi tentu akan 

memiliki kepuasan kerja yang berbeda dengan karyawan yang baru masuk, apalagi 

jika karyawan tersebut merupakan lulusan baru (fresh graduated) yang belum 

memiliki pengalaman kerja. Karyawan senior lebih berfokus pada karier dan 

penghasilan yang mapan, sementara karyawan yang baru (fresh graduated) lebih 

membutuhkan pengalaman kerja dan aktualisasi kemapuanya dalam bekerja, serta 

membutuhkan pengakuan keberadaanya di instansi. Tinggi rendahnya kepuasan 

kerja tentu tidak akan memberikan dampak yang sama. Hal ini sangat bergantung 

pada sikap karyawan dan cara instansi dalam menyikapinya. Kepuasan kerja yang 

tinggi sangat memungkinkan akan menghasilkan instansi berkinerja tinggi. 
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Sementara tingkat kepuasan kerja yang rendah merupakan ancaman yang akan 

membawa instansi pada kemunduran dan kebangkrutan. Kepuasan kerja 

merupakan sekumpulan perasaan karyawan terhadap pekerjaanya, seperti senang 

atau tidak senang sebagai hasil interaksi karyawan dengan lingkungan pekerjaanya 

atau persepsi sikap, juga sebagai hasil penilaian karyawan terhadap kondisi 

pekerjaannya. 

Upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja perlu dilakukan sehingga 

karyawan akan bertahan di instansi dan menjadi aset yang penting bagi instansi. 

Upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja dapat dilakukan melalui perubahan 

struktur kerja, perubahan struktur pembayaran, pemberian jadwal kerja fleksibel 

dan program pendukung. Herzberg menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan dapat dilakukan melalui dua faktor, yaitu faktor pemuas 

dan faktor pemelihara. Faktor pemuas terdri dari prestasi yang diraih, pengakuan 

orang lain, tanggung jawab, peluang untuk maju, kepuasan kerja dan kemungkinan 

pengembangan karier. Faktor pemelihara terdiri atas kompensasi, keamanan dan 

keselamatan kerja, kondisi kerja karyawan, status, prosedur instansi, atasan 

(supervisi) dan hubungan interpersonal. 

Penelitian ini menggunakan kinerja karyawan sebagai sebagai variabel 

dependent, sedangkan kepuasan kerja dan dan komitmen organisasi sebagai 

variabel independent. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di instansi dan 

tempat maupun waktu yang berbeda yang peneliti temukan, ternyata kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Dikarenakan belum adanya penlitian yang membahas tentang kepuasan kerja dan 
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komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan di Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bekasi, maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian yang menyangkut 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan di Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Bekasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti 

bermaksud mengetahui apakah kepuasan kerja dan komitmen oraganisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 

Maka dari itu peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepuasan 

Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Jika peneliti melihat latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

mengacu pada penelitian ini yaitu: 

1. Kinerja dapat diartikan seluruh hasil kerja yang dilihat dari kualitas dan 

kuantitas yang dicapai karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh instansi. Salah satu penyebab menurunnya kinerja setiap karyawan 

tergantung pada tingkat kepuasan dan komitmen dari karyawannya. 

2. Apabila persoalan kinerja karyawan tidak ditanggapi secara serius, hal itu 

akan berdampak negatif terhadap instansi. Karena semakin rendah kepuasan 

dan komitmen kerja yang dimiliki oleh karyawan maka semakin rendah pula 

kinerja yang dihasilkan oleh karyawan pada instansi. 
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3. Menjaga kinerja karyawan bisa dilakukan dengan cara menjaga atau 

meningkatkan kepuasan dan komitmen para keryawan. Karena semakin 

tinggi kepuasan dan komitmen yang dimiliki oleh karyawan maka semakin 

tinggi pula kinerja yang dihasilkan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang akan penulis kaji dalam penelitian 

ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 

2. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 
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3. Mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

maupun pembaca dan secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dalam mencapai 

efektifitas organisasi dan penelitian ini dapat menjadi dasar referensi bagi peneliti 

lain, yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi dalam hubungannya dengan kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan informasi bagi instansi dalam menyikapi 

masalah Sumber Daya Manusia yang menyangkut Kepuasan Kerja, Komitmen 

Organisasi dan Kinerja Karyawan. Sementara bagi penulis, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman 

dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. 
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F. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Kepuasan kerja merupakan hal penting yang dimiliki individu dalam 

bekerja. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda maka 

tingkat kepuasan kerjanya pun berbeda-beda pula. Tinggi rendahnya 

kepuasan kerja tergantung pada puas atau tidaknya karyawan terhadap 

pasilitas, kondisi kerja dan lingkungan yang ada ditempat kerja. Kepuasan 

kerja dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif. Baik bagi 

karyawan sendiri maupun instansi. Hal itu sangat bergantung pada sikap dan 

mental individu yang bersangkutan. 

Kepuasan kerja dalam hal apapun sangat penting karena kepuasan kerja 

cenderung dapat meningkatkan kinerja karyawan. Visi misi instansi tidak 

akan dapat tercapai tanpa adanya kepuasan kerja karyawan. Dimana pihak 

instansi memang harus selalu memperhatikan kepuasan kerja karyawannya 

karena jika karyawannya merasa puas maka yang akan di untungkan adalah 

instansi. Karena karyawan yang merasa puas dengan kondisi pekerjaan dan 

lingkungan yang ada akan cenderung berkinerja tinggi. Hal inilah yang akan 

menguntungkan bagi instansi yang kemudian akan sangat berpengaruh pada 

tujuan yang akan dicapai oleh instansi. Selain itu karyawan yang merasa puas 

dalam bekerja cenderung akan selalu bersikap positif dan selalu mempunyai 

kreativitas yang tinggi. Kepuasan kerja yang diterima dan dirasakan oleh 

seseorang karyawan akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh dari 

pekerjaannya. 
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Dengan diperolehnya kepuasan kerja baik itu dengan pemberian gaji 

yang sesuai, pekerjaan yang diberikan sesuai dengan keahliannya, dan 

hubungan dengan atasan terjalin dengan baik, hal ini akan meningkatkan 

kinerja karyawan. Jika kinerja karyawan tinggi maka tujuan yang akan 

dicapai oleh instansi akan lebih mudah untuk dicapai. Ketika tujuan sebuah 

instansi mudah untuk dicapai maka akan terciptanya efektifitas kerja. 

Menurut Luthans (2006) bahwa faktor-faktor utama yang memengaruhi 

kepuasan kerja adalah pekerjaan yang menarik dan menantang, tidak 

membosankan, serta dapat memberikan status tertentu bagi karyawan yang 

bekerja di perusahaan. Upah dan gaji yang merupakan faktor kompleks dan 

multidimensi dalam kepuasan kerja. Dengan demikian, pemberian upah atau 

gaji perlu dilakukan dengan hati-hati dan detail. Promosi memiliki pengaruh 

beragam terhadap kepuasan kerja karena promosi bisa dalam bentuk berbeda-

beda. Atasan (Supervisi) merupakan sumber kepuasan kerja lainnya yang 

cukup penting pula. Kelompok kerja akan berpengaruh pada kepuasan kerja. 

Rekan kerja yang ramah dan koperatif merupakan sumber kepuasan kerja 

bagi setiap individu. Kondisi kerja atau lingkungan kerja, jika kondisi kerja 

bagus (lingkungan sekitar bersih dan menarik), karyawan akan lebih 

bersemangat mengerjakan pekrejaannya. Jika kondisi kerja rapuh 

(lingkungan sekitar panas dan berisik), karyawan akan lebih sulit 

menyelesaikan pekerjaannya. 

Byars dan Rue (2008) mengatakan bahwa kepuasan kerja yang tinggi 

akan mendorong terwujudnya tujuan instansi secara efektif. Sebaliknya, 
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tingkat kepuasan kerja yang rendah merupakan ancaman yang akan 

membawa kehancuran atau kemunduran bagi instansi, baik secara cepat 

maupun perlahan. Sedangkan menurut Rivai dan Sagala (2009) menyatakan 

bahwa kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang 

atas perasaan sikapnya senang atau tidak puas dalam bekerja. 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja merupakan sekumpulan perasaan karyawan terhadap 

pekerjaannya, baik senang atau suka maupun tidak senang atau tidak suka, 

sebagai hasil interaksi karyawan dengan lingkungan pekerjaannya atau 

sebagai persepsi sikap mental, juga sebagai hasil penilaian karyawan terhadap 

pekerjaannya. Perasaan karyawan terhadap pekerjaan mencerminkan sikap 

dan perilakunya dalam bekerja. 

 

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 

Komitmen organisasi sangatlah penting bagi keberlangsungan suatu 

instansi karena karyawan yang memiliki komitmen kuat terhadap instansi 

akan menampilkan kinerja terbaiknya serta produktif dalam mengemban 

pekerjaan. Bahkan dalam bayak instansi, komitmen organisasi merupakan 

salah satu syarat mutlak dalam memegang jabatan tertentu. Komitmen 

organisasi yang tinggi akan membuat karyawan berkinerja tinggi dan 

menghasilkan apa yang diharapkan oleh instansi. Sementara, tingkat 

komitmen organisasi yang rendah merupakan ancaman bagi instansi karena 

instansi akan sulit untuk mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan instansi. 
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Komitmen organisasi merupakan identifikasi rasa, keterlibatan dan 

loyalitas yang ditampakan oleh karyawan terhadap instansi yang menjadi 

tempatnya untuk mengabdi dan bekerja. Komitmen organisasi karyawan 

ditunjukan dalam sikap penerimaan, keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai 

dan tujuan instansi. Demikian pula, adanya dorongan yang kuat untuk 

mempertahankan menjadi bagian penting dari anggota instansi demi 

tercapainya tujuan instansi. Komitmen organisasi karyawan yang kuat akan 

mempengaruhi kinerja yang ditampilkan oleh karyawan. 

Komitmen organisasi merupakan konsep manajemen yang 

menempatkan sumber daya manusia sebagai figur sentral bagi organisasi. 

Tanpa komitmen organisasi, instansi sulit mengharapkan partisipasi aktif dan 

mendalam dari karyawan. Oleh karena itu, komitmen organisasi harus 

dipelihara agar tetap tumbuh dan berkembang disanubari setiap karyawan. 

Beberapa prinsip kunci dalam membangun komitmen organisasi adalah 

memelihara atau meningkatkan harga diri, artinya pemimpin harus pintar 

menjaga harga diri karyawan agar karyawan merasa dihargai dan dianggap 

ada sebagai seuatu kesatuan di dalam instansi, memberikan tanggapan dengan 

empati, meminta bantuan dan mendorong keterlibatan, artinya selain butuh 

dihargai, karyawan juga ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 

mengungkapkan fikiran, perasaan dan rasional, serta memberikan dukungan 

tanpa mengambil keputusan. 

Allen dan Meyer (1997) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

merupakan keyakinan yang menjadi pengikat karyawan dengan perusahaan 
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tempatnya bekerja, yang ditunjukkan dengan adanya loyalitas, keterlibatan 

dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan perusahaan. 

Setidaknya ada tiga komitmen antara lain: 

Komitmen afektif, Allen dan Meyer (1997) menyatakan komitmen 

afektif merupakan keterikaitan emosional, identifikasi, dan keterlibatan 

dalam perusahaan. Karyawan menetap dalam perusahaan karena 

keinginannya sendiri. Selanjutnya, Allen dan Meyer menyatakan bahwa 

karyawan dengan komitmen afektif yang tinggi memiliki kedekatan 

emosional yang erat terhadap perusahaan. Hal ini berarti karyawan tersebut 

memiliki motivasi dan keinginan untuk berkontribusi secara berarti terhadap 

perusahaan dibandingkan karyawan dengan komitmen afektif yang lebih 

rendah. 

Komitmen normatif, Allen dan Mayer (1997) menyatakan bahwa 

komitmen normatif merupakan keyakinan karyawan tentang tanggung jawab 

yang dimililkinya terhadap perusahaan. Karyawan dengan komitmen 

normatif yang tinggi akan tetap bertahan di perusahaan karena merasa adanya 

kewajiban atau tugas yang harus dilaksanakan dari perusahaan. Perasaan itu 

akan memotivasi karyawan untuk bertingkah laku secara baik dan melakukan 

tindakan yang tepat bagi perusahaan. Adanya komitmen normatif diharapkan 

hubungan positif dengan tingkah laku dalam pekerjaan, seperti job 

performance, work attendance, dan organizational citizenship behavior. 

Komitmen kontinu, Allen dan Meyer (1997) menyatakan bahwa 

komitmen kontinu didasarkan pada perasaan untung dan rugi yang dimiliki 
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oleh karyawan. Karyawan dengan komitmen kontinu yang tinggi akan 

bertahan lebih lama dalam perusahaan dibandingkan dengan karyawan yang 

memiliki komitmen kontinu yang rendah. Komitmen kontinu tidak 

memengaruhi beberapa hasil pengukuran kerja. Berdasarkan beberapa 

penelitian, ditemukan bahwa komitmen kontinu tidak memiliki hubungan erat 

dengan tingkat kehadiran karyawan. Komitmen kontinu tidak berhubungan 

dengan tingkah laku (Organizational Citizenship Behavior). Semakin besar 

komitmen kontinu yang dimilik karyawan maka akan semakin tinggi pula 

sikap aktif atau peduli terhadap pekerjaan yang dijalankanya. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi merupakan sekumpulan keyakinan yang menjadi pengikat 

karyawan dengan instansi tempatnya bekerja, yang ditunjukan dengan adanya 

loyalitas, keterlibatan dalam pekerjaan terhadap nilai-nilai dan tujuan 

perusahaan. Semakin tinggi komitmen yang ada pada diri karyawan maka 

kinerja yang dihasilkan juga akan tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin 

rendah komitmen organisasi karyawan maka akan rendah pula kinerja yang 

dihasilkan oleh karyawan. 

 

3. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Pengaruh Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Kinerja merupakan tingkat keberhasilan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja merupakan perwujudan kemampuan 

dalam bentuk karya nyata dan hasil kerja yang dicapai karyawan dalam 
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menyelesaikan tugas yang berasal dari instansi. Kinerja berhubungan dengan 

kualitas dan kuantitas pekerjaan, kemandirian, inisiatif, adaptasi, kerjasaman, 

ketepatan waktu dan efektivitas waktu.  

 Dalam suatu instansi, tercapainya tujuan instansi tidak bisa dilepaskan 

dari sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang digerakkan atau dijalankan 

karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan 

instansi. Kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya 

untuk melaksanakan pekerjaan. Kinerja merupakan hasil yang diukur melalui 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. Baik faktor eksternal yang 

berasal dari luar instansi maupun faktor internal yang berasal dari dalam 

instansi. Baik faktor yang disebabkan oleh karyawan mapun faktor yang 

disebabkan oleh instansi. Namun setidaknya ada dua faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, yaitu 

faktor kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Menurut Luthans (2006) menyatakan bahwa faktor-faktor utama yang 

memengaruhi kepuasan kerja adalah pekerjaan yang menarik dan menantang, 

tidak membosankan, serta dapat memberikan status tertentu bagi karyawan 

yang bekerja di perusahaan atau instansi tempatnya bekerja. Upah dan gaji 

yang merupakan faktor kompleks dan multidimensi dalam kepuasan kerja. 

Dengan demikian, pemberian upah atau gaji perlu dilakukan dengan hati-hati 
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dan detail. Promosi memiliki pengaruh beragam terhadap kepuasan kerja 

karena promosi bisa dalam bentuk berbeda-beda dan bervariasi misalnya 

imbalannya. Atasan (Supervisi) merupakan sumber kepuasan kerja lainnya 

yang cukup penting pula. Kelompok kerja akan berpengaruh pada kepuasan 

kerja. Rekan kerja yang ramah dan koperatif merupakan sumber kepuasan 

kerja bagi setiap individu. Kondisi kerja atau lingkungan kerja, jika kondisi 

kerja bagus lingkungan sekitar bersih dan menarik, karyawan akan lebih 

bersemangat mengerjakan pekrejaannya. Hal ini akan berakibat 

meningkatnya kinerja karyawan karena adanya kenyamanan dalam bekerja. 

Namun jika kondisi kerja rapuh lingkungan sekitar panas dan berisik, 

karyawan akan lebih sulit menyelesaikan pekerjaan, dalam hal ini jelas akan 

berakibat buruk bagi kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. 

Selain kepuasan kerja, komitmen organisasi juga mempengaruhi tinggi 

rendahnya kinerja yang dihasilkan oleh instansi. Allen dan Meyer (1997) 

menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan keyakinan yang menjadi 

pengikat karyawan dengan perusahaan tempatnya bekerja, yang ditunjukkan 

dengan adanya loyalitas, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi 

terhadap nilai-nilai dan tujuan perusahaan. 

Komitmen organisasi yang baik akan berdampak positif bagi 

peningkatan kinerja karyawan. Komitmen organisasi yang kuat akan 

menyebabkan karyawan bertahan lebih lama di instansi, karena karyawan 

akan meyakini bahwa nilai-nilai yang di yakini sama dengan nilai-nilai yang 

ada didalam instansi tempatnya bekerja. Karyawan juga akan meyakini 
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bahwa ada tanggungjawab yang harus dijalankan, serta keyakinan karyawan 

pada untung dan rugi jika harus meninggalkan instansi. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kinerja 

merupakan hasil yang diukur melalui kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Artinya semakin tinggi kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawan maka semakin mudah instasi mencapai tujuan yang akan dicapai. 

Begitupun sebaliknya, semakin rendah kinerja yang dihasilkan oleh keryawan 

maka semakin sulit instansi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan oleh instansi untuk 

meningkatkan kinerja. Yang pertama meningkatkan komitmen organisasi. 

Karena komitmen organisasi merupakan sekumpulan keyakinan yang 

menjadi pengikat karyawan dengan instansi tempatnya bekerja, yang 

ditunjukan dengan adanya loyalitas, keterlibatan dalam pekerjaan terhadap 

nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Maka, semakin tinggi komitmen yang ada 

pada diri karyawan maka kinerja yang dihasilkan juga akan tinggi. Begitupun 

sebaliknya, semakin rendah komitmen organisasi karyawan maka akan 

rendah pula kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. Yang kedua 

meningkatkan kepuasan kerja, Kepuasan kerja berkaitan dengan perasaan 

karyawan terhadap pekerjaannya, baik senang atau tidak senang maupun suka 

atau tidak suka, sebagai hasil interaksi karyawan dengan lingkungan 

pekerjaannya atau sebagai persepsi sikap mental, juga sebagai hasil penilaian 

karyawan terhadap pekerjaannya. Maka semakin tinggi kepuasan kerja yang 
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ada pada diri karyawan maka kinerja yang dihasilkan juga akan tinggi. 

Begitupun sebaliknya, semakin rendah kepuasan kerja karyawan maka akan 

rendah pula kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. 

Tabel 1. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil 

1 Aulia Fitri Jayanti 

(2015) 

Analisis Pengaruh Self 

Actualization dan 

Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

dengan Organizational 

Citizenship Behavior 

sebagai Variabel 

Intervening (Study pada 

PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop IV 

Semarang)” 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

aktualisasi diri 

berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap Organizational 

Citizenship Behavior 

(OCB) dan kinerja 

karyawan. Kepuasan 

kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Organizational 

Citizenship Behavior 

(OCB) dan kinerja 

karyawan. 

Organizational 

Citizenship Behavior 

(OCB) berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan, selain itu 

Organizational 

Citizenship Behavior 

(OCB) terbukti 

memediasi hubungan 

antara aktualisasi diri 

dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan. 

2 Adella Putri 

Karima (2016) 

Pengaruh Motivasi Kerja 

dan Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Pos 

Indonesia (Persero) 

Malang”. 

Hasil dari penelitian ini 

adalah kepuasan kerja 

berpengaruh secara 

positif signifikan 

terhadap kinerja. 

Motivasi kerja 
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berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. 

Pos Indonesia (Persero) 

Malang. Selain itu 

motivasi kerja dan 

kepuasan kerja secara 

bersama-sama 

(simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. 

Pos Indonesia (Persero) 

Malang. 

3 Kartika Amalia 

(2012) 

“Pengaruh Kepuasan 

Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada Agen 

PT. Jasaraharja Putra 

Cabang Jakarta” 

Hasil dari penelitian 

ini adalah terdapat 

pengaruh yang 

positif dan signifikan 

antara kepuasan 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

pada Agen PT. 

Jasaraharja Putra 

Cabang Jakarta. 

Hubungan positif 

yang terbentuk 

adalah dengan 

tingginya kepuasan 

kerja maka kinerja 

karyawan pada agen 

PT. Jasaraharja 

Putera juga tinggi. 

4 Arina Nurandini 

(2014) 

“Analisis Pengaruh 

Komitmen Organisasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi pada 

Karyawan Perum 

Perumnas Jakarta)” 

Hasil dari penelitian 

ini adalah terdapat 

pengaruh yang 

positif dan signifikan 

antara komitmen 

organisasi terhadap 

kinerja karyawan 

Perum Perumnas 

Jakarta. 

 

5 Linda Kartini 

Ticoalu (2013)  

Organizational 

citizenship Behavior 

(OCB) Dan Komitmen 

Organisasi Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja 

Hasil analisis data 

ditemukan  

Komitmen Organisasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 
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Karyawan (studi pada 

PT. Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional 

BTPN Cabang Utama 

Manado) 

karyawan. Artinya 

karyawan yang memiliki 

komitmen organisasi 

akan membuat karyawan 

tersebut memberikan 

yang terbaik bagi 

organisasi, dengan 

demikian akan 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan itu 

sendiri. 

6 Anita Ayu 

Pangestu (2014) 

“Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan Komitmen 

Organisasi terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi 

pada BNI KCU 

Semarang)” 

Hasil dari penelitian ini 

terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi 

terhadap kinerja 

karyawan BNI KCU 

Semarang 
Sumber: data diolah peneliti (2019) 

 

Secara umum hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan dari 

berbagai Instansi yang berbeda menunjukan bahwa kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian 

terdahulu yang peneliti temukan cenderung dilakukan pada Instansi pemerintah dan 

dilakukan pada berbagai bidang, mulai dari instansi Jasa, Properti dan Keuangan. 

Namun peneliti belum menemukan penelitian mengenai Pengaruh Kepuasan Kerja 

dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan yang dilakukan pada 

instansi pemerintah non departemen yang bergerak dibidang Informasi atau Data. 

Selain itu peneliti juga belum menemukan penelitian mengenai Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Badan Pusat 

Stastistik Kabupaten Bekasi. Maka dari itu peneliti bermaksud melakukan 
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penelitian pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi mengenai Pengaruh 

Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dan paradigma penelitian yang telah 

diuraikan pada penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai 

berikut: 

Hipotesis 1 

H1: Kepuasan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 

Hipotesis 2 

H2: Komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

karyawan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 

Hipotesis 3 

H3: Kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif 

secara simultan terhadap kinerja karyawan Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bekasi. 
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H. Model Penelitian 

Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan, maka penelitian ini dapat 

digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: gambar diolah oleh peneliti (2019) 

 

1. Kepuasan Kerja (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

2. Komitmen Organisasi (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

3. Kepuasan Kerja (X1) dan Komitmen Organisasi (X2) berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan (Y). 

Kepuasan Kerja 

(X1) 

Komitmen Organisasi 

(X2) 

Kinerja Karyawan  

(Y) 


