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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komitmen Organisasi 

1. Pengertian Komitmen Organisasi 

Menurut Robbin (2006), komitmen sebagai suatu keadaaan dimana 

seorang karyawan memihak pada suatu perusahaan atau organisasi tertentu dan 

pada tujuan organisasi tersebut serta berniat untuk memelihara keanggotannya 

dalam organisasi. 

Menurut Diana Angelica (2008), komitmen organisasi sebagai suatu 

keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. 

Sedangkan Mathis & Jackson (Terjemahan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira Hie: 

2006), mendefinisikan komitmen organisasi sebagai tingkat sampai di mana 

karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk 

tetap tinggal bersama organisasi. 

Menurut Griffin (Terjemahan Gina Gania: 2004), komitmen organisasi 

adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan 

terikat pada organisasinya. Seorang individu yang memiliki komitmen tinggi 

kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. 

Luthans (Terjemahan Vibin Andika Yuwono dkk: 2005). Dengan kata 

lain, komitmen organisasi ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas 

karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi 
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mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta 

kemajuan yang berkelanjutan. 

Dengan kata lain, komitmen organisasi ini merupakan sikap yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di 

mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi, dimana 

individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, 

adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi 

kepentingan organisasi, serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap 

menjadi bagian dari organisasi tersebut. 

2. Ciri-Ciri Komitmen Organisasi 

Menurut Ivancevich (1998), Ciri-ciri orang yang memiliki komitmen dapat 

diidentifikasikan dari terdapatnya unsur-unsur komitmen dalam diri seseorang, 

yaitu adanya kesetiaan, kerelaan untuk berusaha dan berkorban demi kemajuan 

perusahaan, serta adanya rasa kepemilikan dan keterkaitan antara orang tersebut 

dengan perusahaan tempatnya bekerja. 

Dapat disimpulkan bahwa solidaritas organisasi memiliki tiga ciri, yaitu: 

a. Masing-masing komponen didalamnya bisa menguatkan satu dengan yang 

lain. 

b. Bersinergi dalam bekerja serta memiliki program yang jelas. 

c. Pembagian potensi dan pemanfaatan kemampuan. 
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Selain itu Allen dan Mayer (1991), membagi komitmen menjadi tiga yaitu: 

a. Komitmen afektif, berkaitan dengan emosional karyawan, identifikasi dan 

keterlibatan pegawai didalam suatu organisasi.  

b. Komitmen kelanjutan, berkaitan dengan persepsi pegawai tentang 

kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. 

c. Komitmen normatif, merupakan perasaan-perasaan pegawai tentang 

kewajiban yang harus dia berikan kepada organisasi. 

Pendapat Meyer tersebut mengatakan bahwa setiap komponen memiliki 

dasar yang berbeda.Pegawai dengan komitmen afektif tinggi bergabung dengan 

organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi.Sementara itu 

pegawai dengan komitmen kelanjutan tinggi tetap bergabung dengan organisasi 

tersebut karena mereka membutuhkan organisasi.Pegawai yang memiliki 

komitmen normatif yang tinggi tetap menjadi anggota organisasi karena mereka 

harus melakukannya.Setiap organisasi memiliki dasar dan tingkah laku yang 

berbeda berdasarkan komitmen yang dimilikinya.Pegawai yang memiliki 

komitmen organisasi dengan dasar afektif memiliki tingkah laku yang berbeda 

dengan pegawai dengan komitmen kelanjutan. Pegawai yang ingin menjadi 

anggota akan memiliki keinginan untuk menggunakan usaha yang sesuai dengan 

tujuan organisasi. Sebaliknya, mereka yang terpaksa menjadi anggota akan 

menghindari kerugian finansial dan kerugian lain, sehingga mungkin hanya 

melakukan usaha yang tidak maksimal. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasanya ciri-ciri 

orang yang memiliki komitmen dapat diidentifikasikan dari terdapatnya unsur-
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unsur komitmen dalam diri seseorang, yaitu adanya kesetiaan, kerelaan untuk 

berusaha dan berkorban demi kemajuan perusahaan, serta adanya rasa 

kepemilikan dan keterkaitan antara orang tersebut dengan perusahaan tempatnya 

bekerja. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Menurut Sopiah (2008) menemukan empat faktor yang mempengaruhi 

komitmen karyawan pada organisasi yaitu : 

a. Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, dan kepribadian. 

b. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan, konflik, 

peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan. 

c. Karakteristik struktur, misalnya besar atau kecilnya organisasi, bentuk 

organisasi (sentralisasi atau desentralisasi), kehadiran serikat pekerja. 

d. Pengalaman kerja, pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh 

terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. 

4. Pembentukan Komitmen Organisasi 

Ada beberapa proses pembentukan komitmen organisasi menurut Allen 

Mayeryaitu: 

a. Pembentukan Affective Commitment berdasarkan tiga (3) hal. 

Pertama,karakterisitik organisasi seperti adanya kebijakan organisasi yang 

adil dan cara menyampaikan kebijakan organisasi pada individu. Kedua 

adalah karakteristik individu, seperti usia, tingkat pendidikan, dan etos 
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kerja. Ketiga adalah pengalaman kerja yang mencakup tantangan 

pekerjaan dan tingkat otonomi individu. 

b. Pembentukan Continuance Commitment karena adanya berbagai tindakan 

atau kejadian yang dapat meningkatkan kerugian jika meninggalkan 

organisasi, seperti kerugian waktu dan usaha. 

c. Pembentukan Normative Commitment tumbuh karena organisasi me 

memberikan sesuatu yang berharga bagi individu yang tidak dapat dibalas 

kembali. 

5. Pemberdayaan Komitmen Organisasi 

Menurut Sopiah, pemberdayaan yang dapat dilakukan untukmemperkuat 

komitmen organisasi adalah: 

a. Lama bekerja, merupakan waktu yang dijalani seseorang dalam melakukan 

pekerjaan dalam perusahaan. Semakin lama seseorang bertahan dalam 

perusahaan,semakin terlihat bahwa dia berkomitmen terhadap perusahaan. 

b. Kepercayaan, adanya rasa saling percaya akan menciptakan kondisi yang 

baik untuk pertukaran informasi dan saran tanpa adanya rasa takut. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghargai perbedaan 

pandangan dan perbedaan kesuksesan yang diraih oleh karyawan. 

c. Rasa percaya diri akan menimbulkan rasa menghargai kemampuan yang 

dimiliki karyawan, sehingga komitmen terhadap perusahaan akan semakin 

tinggi. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri 

karyawan adalah mendelegasikan tugas penting kepada karyawan dan 

menggali saran ide dari mereka. 



 
 

 
 

12 

d. Kredibilitas, menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan 

mengembangkan lingkungan kerja dengan kompetisi yang sehat sehingga 

akan menciptakan organisasi yang memiliki kinerja dan komitmen tinggi. 

e. Pertanggung jawaban, dapat dilakukan dengan menetapkan secara 

konsisten dan jelas tentang peran, standar, dan tujuan tentang penilaian 

terhadap kinerja karyawan. 

 

B. Kualitas Kehidupan Kerja 

1. Defenisi Kualitas Kehidupan Kerja 

Menurut Nawawi (2012) kualitas kehidupan kerja merupakan iklim kerja 

yang digunakan dan dikembangkan secara sengaja dan berencana dan sistematik 

untuk menimbulkan kepuasan kerja, perasaan senang, terjamin dan mendapatkan 

perlindungan dalam bekrja. 

Kemudian menurut Dassler (2009) kualitas kehidupan kerja sebagai suatu 

keadaan dimana para pegawai dapat memenuhi kebutuhan mereka yang penting 

dengan bekerja dalam organisasi dan kemampuan untuk melakukan hal itu 

bergantung pada apakah terdapat perlakuan yang adil dan suportif serta 

kesempatan bagi setiap pegawai untuk mengapresiasi dirinya. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kualitas 

kehidupan kerja merupakan sekumpulan perasaan karyawan yang akan rasa aman 

dalam bekerja, kepuasan kerja, serta kondisi untuk tumbuh dan berkembang 

dalam suatu organisasi ataupun perusahaan dimana karyawan itu bekerja. 
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2. Aspek Kualitas Kehidupan Kerja 

Menurut Sajjad dan Abbasi (2014), bahwa terdapat delapan aspek yang 

bisa digunakan mengungkap kualitas kehidupan kerja: 

a. Kompensasi yang memadai dan adil. Mencakup unsur-unsur seperti upah, 

kompensasi, bonus, tunjangan, dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi 

sebagai hasil balas jasa atas kinerja yang dihasilkan pegawai, dimana hal 

tersebut diharapkan sesuai dan adil. 

b. Lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berhubungan dengan hal-hal yang 

mencakup kondisi fisik dari tempat kerja, seperti kebersihan, keamanan 

serta memiliki resiko kecelakaan yang rendah. 

c. Kesempatan untuk terus berkembang dan keamanan kerja. Berkaitan 

dengan bagaimana organisasi menyediakan fasilitas yang berkaitandengan 

kebutuhan fisik dan emosional dari karyawan. 

d. Pengembangan kemampuan kerja. Berkaitan dengan bagaimana organisasi 

memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengembangkan skill 

yang dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaan. 

e. Integrasi sosial. Berkaitan dengan hubungan yang terjalin antara karyawan 

dengan rekan kerja maupun perusahaan. 

f. Hak-hak karyawan dalam perusahaan. Berkaitan dengan hak-hak 

karyawan sebagai pekerja didalam organisasi, ketersediaan lingkungan 

yang demokrasi bagi karyawan. 
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g. Keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Hal ini mencakup hal-hal 

mengenai pengaruh pekerjaan terhadap peran-peran pribadi karyawan. 

Dimana pekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadi dapat tetap seimbang. 

h. Tanggung jawab sosial perusahaan. Mencakup hal-hal mengenai tanggung 

jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta 

karyawan yang bekerja didalam perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari 

penilaian karyawan terhadap hal-hal seperti: penyediaan produk dengan 

kualitas tinggi, hubungan dengan masyarakat sekitar dll, yang sudah 

dilakukan perusahaan, serta rasa bangga karyawan terhadap perusahaan. 

Menurut Reddy (2010), dimensi ataupun aspek dari kualitas kehidupan 

kerja dapat diukur dari perspektif pekerja dengan menggunakan aspek berikut: 

a. Kesehatan dan kesejahteraan 

b. Kemanan kerja 

c. Kepuasan kerja 

d. Pengembangan kompetensi 

e. Keseimbangan antara waktu bekerja dan hidup. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kualitas kehidupan kerja merupakan suatu bentuk falsafah yang 

diterapkan oleh manajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan 

sumber daya manusia pada khususnya. Sebagai filsafat, kualitas kehidupan kerja 

merupakan cara pandang manajemen tentang manusia, pekerja dan organisasi. 

Menurut Luthans (2006), kualitas kehidupan difokuskan pada pentingnya 

penghargaan pada sumber daya manusia dilingkungan kerja. Konsep kualitas 
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kehidupan kerja adalah adanya bentuk penghargaan terhadap manusia sebagai 

pekerja dengan menyediakan sarana penunjang dilingkungan pekerjaan.Hal ini 

senada dengan pendapat Siagian (2005), bahwa filosofi kualitas kehidupan kerja 

adalah mempekerjakan karyawan bukan semata-mata digunakan tenaganya saja 

melainkan kemampuan intelektualnya, harkat dan martabat manusia perlu diakui 

dan managerial yang diinginkan adalah demokratik.Kualitas kehidupan kerja 

merupakan masalah utama yang patut mendapat perhatian organisasi. Menurut 

Husnawati (2006), hal ini merujuk pada pemikiran bahwa kualitas kehidupan kerja 

dipandang mampu untuk meningkatkan peran serta dan sumbangan para anggota 

atau karyawan terhadap organisasi. 

Komitmen pada karyawan pada sebuah organisasi memanglah sangat 

penting untuk dimiliki karyawan guna sebagai penunjang performance karyawan 

dan juga demi kemajuan dan keberlangsungan keberadaan organisasi.Tercapai 

tidaknya tujuan sebuah perusahaan tergantung pada individu ataupun sumber daya 

yang ada dalam organisasi. Organisasi perlu menanamkan banyak hal yang 

menyangkut dengan karyawan agar karyawan berkontribusi secara maksimal pada 

tujuan-tujuan perusahaan, salah satunya adalah komitmen yang tinggi maka 

karyawan akan loyal pada organisasi. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan 

oleh organisasi adalah kualitas kehidupan kerja karyawan. 

Kunci utama dalam komitmen karyawan adalah bagaimana perusahaan 

fokus terhadap nilai-nilai dasar dalam proses kualitas kehidupan kerja. Kualitas 

kehidupan kerja tersebut sangat berpengaruh meskipun belum banyak perusahaan 

yang mengadopsi komitmen organisasional sebagai budaya.Menurut Zin (2004) 
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bahwa untuk meningkatkan komitmen organisasi karyawan pada perusahaan harus 

mengembangkan kualitas kehidupan kerja dengan memberikan kesempatan bagi 

karyawan untuk mengembangkan diri melalui program pelatihan dan partisipasi 

dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Menurut Cascio & Boudrea (2011), kualitas kehidupan kerja merupakan 

investasi terbesar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan 

mengurangi turnover serta absenteisme karyawan, hal ini berarti bahwa dengan 

adanya kualitas kehidupan kerja maka akan menaikan komitmen karyawan. 

Seperti yang dikutip oleh Sopiah (2008) komitmen karyawan yang tinggi 

membuat karyawan akan lebih puas dengan pekerjaan dan tingkat absensi akan 

menurun, sebaliknya karyawan yang kurang berkomitmen akan berdampak pada 

absenteisme atau kemangkiran kerja. Dari pendapat tersebut mengidentifikasikan 

bahwasanya penerapan kualitas kehidupan kerja terkait dengan komitmen 

organisasi karyawan mengingat komitmen organisasi juga terkait dengan 

absenteisme dan juga turnover karyawan. 

Beberapa aspek dari kualitas kehidupan kerja yang memiliki hubungan 

positif dengan komitmen karyawan adalah kesehatan dan kesejahteraan.Menurut 

Mayer dkk (2004) menegaskan jika adanya pengaruh antara kesehatan dan 

kesejahteraan karyawan dengan dimensi dari komitmen. Artinya semakin 

karyawan merasakan kesehatan dan kesejahteraan yang baik maka komitmen 

afektifnya akan semakin baik atau tinggi pula.  

Menurut Masoud Birjandi dan Hamid Birjandi (2013) dalam penelitiannya 

yang berjudul The Relationship Between The Quality of Work life and 
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Organizational Commitment of the Employees of Darab Coment Company, 

bahwasanya adanya hubungan yang positif dan signifikan antara komponen 

kualitas kehidupan kerja dan komitmen organisasi karyawan. Selanjutnya menurut 

Normala Daud (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tujuh variabel 

QWL atau kualitas kehidupan kerja diperikasa yaitu pertumbuhan dan 

perkembangan, partisipasi, fisik lingkungan, pengawasan, pembayaran dan 

tunjangan dan relevansi sosial diperiksa untuk menentukan hubungannya dengan 

komitmen organisasi, maka hasilnya menunjukkan bahwa adanya hubungan QWL 

dan komitmen dan layanan organisasional. 

Begitu pula menurut Sajjad dan Abbasi (2014) yang menyatakan bahwa 

dimensi kualitas kehidupan kerja berdampak positif terhadap komitmen 

karyawan.Selanjutnya menurut Selda (2014) bahwa kualitas kehidupan kerja 

memiliki pengaruh positif pada affective commitment dan normatif dari akademisi 

yang bekerja untuk perguruan tinggi baik negeri dan yayasan sedangkan untuk 

continuance commitmenttidak berpengaruh. 

Sajjad&Abbasi (2014) mengungkapkan bahwa kualitas kehidupan kerja 

akan mempengaruhi keterlibatan individu dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan padanya dan hal ini tentunya merujuk dan menekankan pada komitmen 

organisasi. 

Penjelasan-penjelasan diatas menandakan bahwa dari beberapa karyawan 

pada dasarnya akan mampu menunjukkan komitmen yang diharapkan 

dilingkungan kerja apabila kualitas kehidupan kerja mampu diterapkan dengan 
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baik. Sikap karyawan sendiri pada perusahaan tergantung pada apa yang telah 

diberikan organisasi pada karyawan. 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa karyawan didunia perbankan lebih 

tertarik pada lingkungan kerja yang menerapkan kualitas kehidupan kerja yang 

menjanjikan.Mengingat faktor gaji, karir lingkungan kerja adalah merupakan cirri 

khas dari keberhasilan kualitas kehidupan kerja. Artinya semakin tinggi kualitas 

kehidupan kerja karyawan maka akan semakin tinggi komitmen karyawan. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini terdapat hubungan antara kualitas kehidupan 

kerja dengan komitmen karyawan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air 

Tiris. 

 

 

 

 

 

 


