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2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen  

2.1.1.1  Pengertian Manajemen 

Dalam mempelajari Manajemen Sumber Daya Manusia, terlebih dahulu 

harus mengerti dan memahami arti “Manajemen”. Manajemen mempunyai arti 

yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, maupun ilmu. Dikatakan proses 

karena dalam manajemen terdapat beberapa tahapan untuk mencapai tujuan, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dikatakan seni 

karena manajemen merupakan suatu cara atau alat untuk seorang manajer dalam 

mencapai tujuan. Dimana penerapan dan penggunaannya tergantung pada masing-

masing manajer yang mempunyai cara dan gaya tersendiri, dalam mencapai tujuan 

perusahaan yang sebagian besar dipengaruhi kondisi dan pembawaan manajer. 

Dikatakan ilmu karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya. 

Menurut Hersey dan Blanchard yang diterjemahkan oleh B. Siswanto 

Sastrohardiwiryo (2003:22), manajemen adalah suatu usaha yang dilakukan 

dengan dan melalui individu-individu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut teori Terry dalam buku Hasibuan (2001:2): 

“Manajemen merupakan sebuah proses yang khas terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan yang 

telah dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-

sumber lainnya”. 

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang 

terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui 

sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

 

 



2.1.1.2 Unsur-Unsur Manajemen 

1.  Unsur Sifat 

a.  Manajemen sebagai suatu seni 

Manajemen sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, keterampilan 

dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

b. Manajemen sebagai suatu ilmu 

Manajemen merupakan akumulasi pengetahuan yang telah 

disistematikakan dan diorganisasikan untuk mencapai suatu kebenaran 

umum. 

2.  Unsur Fungsi 

a.  Perencanaan (Planning) 

 Perencanaan adalah proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan 

terlebih dahulu tujuan yang diharapkan pada suatu jangka waktu tertentu 

atau periode waktu yang telah ditetapkan, serta tahapan yang harus dilalui 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

 Pengorganisasian adalah proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian 

pekerjaan yang telah direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota 

kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara 

mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang 

pantas. 

c.  Pengarahan (Directing) 

 Pengarahan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memberi petunjuk atau 

instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau beberapa bawahan yang 

diorganisasikan dalam kelompok formal dan kelompok informal dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

d. Pemotivasian (Motivating) 

 Pemberian motivasi adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan seorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan 

kegairahan kerja serta dorongan kepada karyawan untuk dapat melakukan 

suatu kegiatan sebagaimana yang diharapkan. 



e. Pengendalian (Controlling) 

 Pengendalian yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk 

mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan 

demikian apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan 

harapan, perlu diadakan suatu tindakan perbaikan (corrective action). 

3. Unsur Tujuan 

a.  Orang-Orang (Men) 

 Mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan menjadi unsur internal 

dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

b. Mekanisme Kerja (Work Mechanism) 

 Mekanisme kerja adakah tatacara dan tahapan yang harus dilalui orang 

yang mengadakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

c. Tujuan (Goal) 

 Hasil akhir yang ingin dicapai atas suatu tindakan. Dalam arti luas, tujuan 

mengandung hal seperti objek, tujuan, misi, jatuh tempo, standar dan 

target. Tujuan merupakan rangkaian dalam proses perencanaan dan juga 

merupakan elemen penting dalam proses pengendalian. 

 

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

2.1.2.1 Pengertian MSDM 

Menurut Henry Simamora (2004) Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan 

pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. 

Menurut Hasibuan (2001) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

ilmu dan seni mengatur hubungan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

 

 

 



Teguh dan  Rosidah (2003:9) menyatakan bahwa: 

“Sumber Daya Manusia adalah potensi yang melekat keberadaannya 

pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik atau nonfisik. 

Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seorang 

pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah kemampuan seorang 

pegawai yang terakumulasi baik latar belakang pengetahuan, 

intelegensia, keahlian, keterampilan, hubungan antar manusia”. 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia sangat berkaitan erat dengan 

pengelolaan individu-individu yang terlibat dalam organisasi, sehingga setiap 

individu ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Dari pengertian di atas juga dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab manajemen 

sumber daya manusia mempunyai peranan penting untuk mendukung pencapaian 

tujuan organisasi.  

 

2.1.2.2 Tujuan MSDM 

Tujuan MSDM sesungguhnya adalah meningkatkan sumber daya 

manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan 

kontribusi karyawan terhadap organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua 

kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung kepada manusia-

manusia yang mengelola organisasi tersebut. Oleh karena itu manusia-manusia 

tersebut sebagai karyawan harus dikelola dengan baik sehingga dapat membantu 

organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. 

William B. Werther dan Keith Davis mengatakan bahwa tujuan 

manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas 

pegawai, mengurangi tingkat absensi, mengurangi tingkat perputaran kerja, atau 

meningkatkan loyalitas para pegawai pada organisasi.  

 

2.1.2.3 Peranan MSDM 

Menurut Hasibuan (2005:14), peranan Manajemen Sumber Daya 

Manusia yaitu mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup 

masalah-masalah sebagai berikut: 



1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, 

job recruitment, dan job evaluation. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan as the 

right man in the right place and the man in the right job. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan Sumber Daya Manusia pada masa 

yang akan datang. 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 

perusahaan pada khususnya. 

6. Memonitor dengan cepat UU perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas 

jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

8. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penilaian prestasi karyawan. 

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 

10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. 

 

Berdasarkan pengertian dan peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM), dapat diketahui seberapa besar pentingnya sumber daya manusia 

sehingga perusahaan perlu memberikan perhatian terhadap pengelolaan Sumber 

Daya Manusia. Salah satu bentuk perhatian-perhatian perusahaan terhadap 

karyawannya adalah dengan memberikan balas jasa atau imbalan kepada 

karyawan. Imbalan merupakan pendorong utama karyawan untuk bekerja, karena 

dengan bekerja karyawan mendapatkan imbalan dari perusahaan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

 

 

 

 



2.1.2.4 Fungsi MSDM 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan bagian dari 

manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya 

manusia, dimana tugas dari manajemen sumber daya manusia adalah mengelola 

unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang berkompeten pada 

pekerjaannya. Fungsi MSDM menurut Husein Umar (2003:3) dikelompokkan 

menjadi dua fungsi, yaitu:  

1. Fungsi Manajerial, yang terdiri dari: 

 Perencanaan (Planning) 

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja 

yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

 Pengorganisasian (Organizing) 

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang 

mengkaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga 

dapat terjalin kerja sama satu dengan yang lainnya. 

 Pengarahan (Directing) 

Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing adalah 

menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi 

leading adalah melakukan pengarahan SDM agar karyawan bekerja sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. 

 Pengawasan (Controlling) 

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktivitas-aktivitas agar sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera 

dilakukan perbaikan. 

 

 

 

 



2. Fungsi Operasional : 

 Pengadaan (Procurement) 

Usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan 

tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi, dan penempatan. 

 Pengembangan (Development) 

Usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program 

pendidikan dan pelatihan yang tepat agar karyawan dapat melakukan 

tugasnya dengan lebih baik. Aktivitas ini penting dan akan terus 

berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian dan 

peningkatan kesulitan tugas-tugas dan tanggung jawab pekerjaan. 

 Kompensasi (Compensation) 

Fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa 

atau imbalan yang memadai kepada karyawan sesuai dengan kontribusi 

yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi. 

 Integrasi (Integration) 

Merupakan usaha untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan 

sesama individu, organisasi, perusahaan, maupun masyarakat. Oleh karena 

itu, perlu dipahami lebih dalam mengenai sikap dan perilaku manusia 

sebagai sumber daya yang penting bagi perusahaan atau organisasi. 

 Pemeliharaan (Maintenance) 

Setelah keempat fungsi dijalankan dengan baik, maka diharapkan 

organisasi atau perusahaan mendapat karyawan yang baik. Maka fungsi 

pemeliharaan adalah dengan memelihara sikap-sikap dan perilaku 

karyawan yang menguntungkan perusahaan atau organisasi. 

 Pemutusan Hubungan Kerja (Separation) 

Usaha terakhir dari fungsi operasional ini adalah tanggung jawab 

perusahaan untuk mengembalikan karyawannya ke lingkungan masyarakat 

dalam keadaan sebaik mungkin, apabila perusahaan mengadakan 

pemutusan hubungan kerja. 

 



2.1.3 Manusia Sebagai Makhluk Individual 

Memahami manusia sebagai makhluk individul manusia sebagai mahluk 

individu sebaiknya perlu dipahami arti kata individu itu sendiri. Kata “Individu” 

berasal dari kata latin, “individuum” artinya “yang tidak terbagi”. Jadi, merupakan 

suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling 

kecil dan terbatas. 

Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, 

unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia 

individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur 

tersebut sudah tidak menyatu lagi maka seseorang tidak disebut sebagai individu. 

Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, tidak ada 

manusia yang persis sama. Karakteristik yang khas dari seseorang dapat kita sebut 

dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda yang 

dipengaruhi oleh faktor bawaan (genotip) dan faktor lingkungan (fenotip) yang 

saling berinteraksi terus-menerus. 

Menurut Nursid Sumaatmadja (2000), kepribadian adalah keseluruhan 

perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi bio-psiko-

fiskal (fisik dan psikis) yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi 

lingkungan, yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental 

psikologisnya, jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Dia menyimpulkan 

bahwa faktor lingkungan (fenotip) ikut berperan dalam pembentukan karakteristik 

yang khas dari seseorang. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik 

bawaan (heredity) dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. 

Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, 

baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur dan 

nature merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik-

karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat 

perkembangan. (irvanpmc.blogspot.com) 

 



2.1.3.1 Kepribadian Individu 

1.  Definisi Kepribadian 

Menurut Alport dalam Setyobroto (2005) kepribadian merupakan 

organisasi dinamis meliputi sistem psiko-fisik yang menentukan ciri-ciri tingkah 

laku yang tercermin dalam cita-cita, watak, sikap dan sifat-sifat serta perbuatan 

manusia”. 

Dalam konteks organisasi, kepribadian didefinisikan oleh Kreitner dan 

Kinicki (2005) sebagai gabungan ciri fisik dan mental yang relative stabil yang 

memberi kesan identitas pada individu. Ciri-ciri ini termasuk bagaimana 

penampilan, pikiran, tindakan, dan perasaan seseorang merupakan hasil dari 

pengaruh genetik dan lingkungan yang saling berinteraksi. 

Robbins (2007) mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamis 

dalam sistem psikologis individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan 

diri secara unik terhadap lingkungannya. 

2.  Ciri dan Atribut Kepribadian 

Ciri kepribadian menurut Kreitner dan Kinicki (2005) terdiri dari konsep 

diri yang terdiri dari self-esteem (penghargaan diri), self eficacy (kepercayaan atas 

kemajuan diri) dan self monitoring (evaluasi diri), letak kendali, kepribadian tipe 

A. 

Sementara karakteristik kepribadian menurut Robbins (2007:15-18) 

diantaranya adalah agresif, malu, pasrah, malas, ambisius, setia, jujur. Semakin 

konsisten karakteristik tersebut muncul di saat merespon lingkungan, hal itu 

menunjukkan faktor keturunan atau pembawaan (traits) merupakan faktor yang 

penting dalam membentuk kepribadian seseorang. 

Berikut merupakan ciri kepribadian populer yang biasa dikaitkan dengan 

sikap dan perilaku seseorang: 

 

 



a.  Locus of Control (LOC) 

Konsep tentang Locus of control (pusat kendali) pertama kali 

dikemukakan oleh Rotter pada tahun 1966, seorang ahli teori pembelajaran 

sosial. Locus of control merupakan salah satu variabel kepribadian 

(personility), yang didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap mampu 

tidaknya mengontrol nasib (destiny) sendiri. Individu yang memiliki 

keyakinan bahwa nasib atau event-event dalam kehidupannya berada dibawah 

kontrol dirinya, dikatakan individu tersebut memiliki internal locus of control. 

Sementara individu yang memiliki keyakinan bahwa lingkunganlah yang 

mempunyai kontrol terhadap nasib atau event-event yang terjadi dalam 

kehidupannya dikatakan individu tersebut memiliki external locus of control. 

Kreitner & Kinichi (2005) mengatakan bahwa hasil yang dicapai 

locus of control internal dianggap berasal dari aktifitas dirinya. Sedangkan 

pada individu locus of control eksternal menganggap bahwa keberhasilan 

yang dicapai dikontrol dari keadaan sekitarnya. lebih lanjut dinyatakan bahwa 

dimensi internal-external locus of control dari Rotter memfokuskan pada 

strategi pencapaian tujuan tanpa memperhatikan asal tujuan tersebut. 

Bagi seseorang yang mempunyai internal locus of control akan 

memandang dunia sebagai sesuatu yang dapat diramalkan, dan perilaku 

individu turut berperan didalamnya. Pada individu yang mempunyai external 

locus of control akan memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak dapat 

diramalkan, demikian juga dalam mencapai tujuan sehingga perilaku individu 

tidak akan mempunyai peran didalamnya. 

Individu yang mempunyai external locus of control diidentifikasikan 

lebih banyak menyandarkan harapannya untuk bergantung pada orang lain dan 

lebih banyak mencari dan memilih situasi yang menguntungkan. Sementara 

itu individu yang mempunyai internal locus of control diidentifikasikan lebih 

banyak menyandarkan harapannya pada diri sendiri dan diidentifikasikan juga 

lebih menyenangi keahlian-keahlian dibanding hanya situasi yang 

menguntungkan (Kreitner dan Kinicki, 2005). 

 



b.  Intorvert dan Esktrovert 

Pribadi ekstrovert adalah kondisi seseorang dimana dia menyenangi 

bergaul dan bersama orang lain. Dia tidak merasa terpaksa untuk berbicara di 

depan orang lain dalam acara sosial dan tidak canggung untuk berbicara di 

depan orang banyak yang belum dikenal. Biasanya ia disenangi oleh 

lingkungannya karena cenderung lebih pandai mengelola emosi dan siap 

berempati dengan orang lain. 

Sebaliknya, pribadi introvert merupakan kepribadian seseorang dimana 

ia cenderung kurang menyenangi bersama orang lain, dia lebih suka 

menyendiri, tidak suka dengan orang baru, tidak suka berbicara di depan 

umum, kurang yakin diri, pemalu dan pendiam (Hariwijaya, 2005). 

c.  Kepribadian Tipe A 

Kepribadian Tipe A merupakan kompleks tindakan emosi yang dapat 

diamati dalam setiap orang yang terlibat secara agresif dalam suatu perjuangan 

yang terus-menerus dan tak henti-henti untuk mencapai hal yang lebih dari 

sekarang.  

Meyer Friedmen dan Rosenman (dalam Kreitner dan Kinicki, 2005) 

memberikan penjelasan mengenai pola perilaku tipe A yang merupakan suatu 

kompleks tindakan emosi yang dapat diamati dalam setiap orang yang terlibat 

secara agresif dalam suatu perjuangan yang terus menerus untuk mencapai hal 

yang lebih, dan lebih dalam waktu singkat dan lebih singkat lagi, dan jika 

perlu melawan usaha yang berkebalikan dari orang lain. 

Individu dengan jenis kepribadian tipe A adalah manusia yang tak 

henti-hentinya ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi (tinggi dan banyak), 

dengan waktu yang terasa selalu kurang. Ciri-ciri dari jenis kepribadian tipe A 

termasuk pemikiran yang sarat dengan bagaimana manusia dapat mengejar 

waktu, bagaimana manusia bersaing terus-menerus dengan ketat, bagaimana 

tingkah laku manusia hampir selalu mengarah kepada permusuhan, keinginan 

yang besar untuk menggunakan waktu yang luang dan ketidaksabaran 

menyelesaikan tugas. (Kreitner dan Kinicki, 2005). 



2.1.3.2 Sikap Individu 

A. Definisi Sikap 

Sikap (attitude) didefinisikan oleh Robbins (2007) sebagai pernyataan 

evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, 

individu, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang 

tentang sesuatu. Sementara Kreitner dan Kinicki (2005) mendefinisikan sikap 

sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau 

tidak mendukung dengan memperhatikan objek tertentu. 

Setyobroto (2005) merangkum batasan sikap dari berbagai ahli psikologi 

sosial diantaranya pendapat G.W. Alport, Guilford, Adiseshiah dan John Farry, 

serta Kerlinger yaitu : 

1)  Sikap bukan pembawaan sejak lahir 

2)  Dapat berubah melalui pengalaman 

3)  Merupakan organisasi keyakinan-keyakinan 

4)  Merupakan kesiapan untuk bereaksi 

5)  Relatif bersifat tetap 

6)  Hanya cocok untuk situasi tertentu 

7)  Selalu berhubungan dengan subjek dan objek tertentu 

8)  Merupakan penilaian dari penafsiran terhadap sesuatu 

9)  Bervariasi dalam kualitas dan intensitas 

10)  Meliputi sejumlah kecil atau banyak item 

11)  Mengandung komponen kognitif, afektif dan komatif 

 

Gibson (2003), menjelaskan sikap sebagai perasaan positif atau negatif 

atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari dan diatur melalui 

pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang terhadap 

orang, obyek ataupun keadaan. Sikap lebih merupakan determinan perilaku sebab, 

sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian dan motivasi. 

 



Berdasarkan pendapat  yang dikemukakan oleh para ahli dapat 

disimpulkan pengertian sikap sebagai organisasi keyakinan-keyakinan yang 

mengandung aspek kognitif, konatif dan afektif yang merupakan kesiapan mental 

psikologis untuk mereaksi dan bertindak secara positif atau negatif terhadap objek 

tertentu. Sikap dapat berubah dan  dapat dipengaruhi, dapat dibina dalam berbagai 

bidang kehidupan. Sikap negatif dapat dipengaruhi sehingga menjadi positif, yang 

tadinya tidak senang menjadi senang, yang semula antipati menjadi bersimpati, 

dan sebagainya. 

B. Komponen Pembentuk Sikap 

Berkaitan dengan komponen sikap, Walgito (2001)  mengemukakan 

bahwa: Sikap mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap. 

Ketiga komponen itu adalah komponen kognitif, afektif dan konatif dengan uraian 

sebagai berikut: 

1) Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap obyek sikap. 

2) Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan 

dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek sikap. Rasa senang 

merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang adalah hal negatif. 

3) Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu 

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak atau 

berperilaku terhadap obyek sikap. 

Penjelasan di atas relevan dengan pendapat Robbins (2007) yang 

menyatakan bahwa sikap terbentuk dari tiga komponen (aspek) yaitu aspek 

evaluasi (komponen kognisi) dan perasaan yang kuat (komponen afektif) yang 

akan membimbing pada suatu tingkah laku (komponen kecenderungan untuk 

berbuat/konasi). 



Keyakinan bahwa ”diskriminasi salah” merupakan sebuah pernyataan 

evaluatif. Opini semacam ini adalah komponen kognitif (cognitive component), 

yang menentukan tingkatan untuk bagian yang lebih penting dari sebuah sikap. 

Komponen afektif-nya (affective component). Perasaan adalah segmen emosional 

atau perasaan dari sebuah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap, 

perasaan ini selanjutnya menimbulkan hasil akhir perilaku. Komponen perilaku 

(behavioral component) dari sebuah sikap merujuk pada suatu maksud untuk 

berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. 

C. Sikap Kerja  

Seseorang bisa memiliki ribuan sikap, tetapi dalam kehidupan organisasi 

difokuskan pada beberapa jenis sikap yang berkaitan dengan kerja. Sikap kerja 

berisi evaluasi positif atau negatif yang dimiliki seseorang tentang aspek-aspek 

lingkungan kerja mereka. Dalam ilmu manajemen sumber daya manusia, sebagian 

besar penelitian difokuskan pada tiga sikap yaitu kepuasan kerja, keterlibatan 

pekerjaan dan komitmen organisasional (Robbins, 2007). 

1.  Kepuasan Kerja 

Istilah kepuasan kerja (job satisfaction) dapat diefinisikan sebagai 

suatu perasaan positif yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi 

karakteristiknya (Robbins, 2007). Sedangkan Kreitner dan Kinicki (2005) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja sebagai efektivitas atau respons emosional 

terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini mengandung pengertian bahwa 

kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya seseorang dapat 

relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah 

satu atau beberapa aspek lainnya. 

2.  Komitmen Organisasi 

Sikap kerja kedua ini didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya 

untuk mempertahankan keangotaannya dalam organisasi (Robbins, 2007). 



Robbins lebih lanjut membagi komitmen organisasi ke dalam 3 

dimensi yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen 

normatif. Komitmen afektif merupakan perasaan emosional untukorganisasi 

dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Komitmen berkelanjutan adalah nilai 

ekonomi yang dirasakan dari bertahan dengan sebuah organisasi bila 

dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Sedangkan komitmen 

normatif adalah komitmen untuk bertahan dengan organisasi untuk alasan-

asalan moral atau etis. 

3.  Keterlibatan Kerja 

Dalam suatu perusahaan ataupun suatu organisasi keterlibatan kerja 

karyawan sangat berperan besar. Ada beberapa teori dari berbagai sumber 

yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterlibatan kerja dimana 

seorang karyawan dikatakan terlibat dalam pekerjaannya apabila karyawan 

tersebut dapat mengidentifikasikan diri secara psikologis dengan 

pekerjaannya, dan menganggap kinerjanya penting untuk dirinya, selain untuk 

organisasi. 

Beberapa studi yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

keterlibatan kerja dapat timbul pada para pekerja, yang akhirnya menghasilkan 

dua sudut pandang yang dianggap menyebabkan timbulnya keterlibatan kerja 

yang pertama adalah keterlibatan kerja akan terbentuk karena keinginan dari 

pekerja akan kebutuhan tertentu, nilai atau karakteristik tertentu yang 

diperoleh dari pekerjaannya sehingga akan membuat pekerja tersebut lebih 

terlibat atau malah tidak terlibat pada pekerjaannya. Kedua, keterlibatan kerja 

itu timbul sebagai respon terhadap suatu pekerjaan atau situasi tertentu dalam 

lingkungan kerja. Dengan lain kata suatu jenis pekerjaan atau situasi dalam 

lingkungan kerja akan mempengaruhi orang tersebut makin terlibat atau tidak 

dalam pekerjaannya. 

 



Karyawan dalam keterlibatan yang tinggi dengan kuat memihak pada 

jenis kerja yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan jenis kerja itu 

(Robbins, 2007). Teori yang mendasari adalah bahwa dengan mengetahui 

keterlibatan kerja karyawannya dengan demikian maka para karyawan akan 

menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen dan lebih produktif serta lebih 

puas dengan pekerjaan mereka. 

4.  Sikap Kerja yang lain 

Beberapa sikap kerja yang lain dikemukakan oleh Robbins (2007) 

adalah dukungan organisasional yang dirasakan (perceived organizational 

support) yaitu tingkat dimana karyawan yakin organisasi menghargai 

kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka dan keterlibatan 

karyawan (employee engagement) yaitu keterlibatan, kepuasan, dan 

antusiasme individual dengan kerja yang mereka lakukan. 

 

2.1.3.3 Kebutuhan Individu 

Pertama-tama Maslow menekankan bahwa individu merupakan kesatuan 

yang terpadu dan terorganisasi, sehingga motivasi seseorang dalam melakukan 

sesuatu adalah motivsi individu seutuhnya bukan bagian darinya. Menurut 

maslow manusia harus diselidiki sebagai sesuatu yang totalitas, sebagai suatu 

system, setiap bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lain. Pernyataan 

ini hampir menjadi aksioma yang diterima oleh semua orang, yang kemudian 

sering dilupakan dan diabaikan tatkala seseorang melakukan penelitian. Penting 

sekali untuk selalu disadarkan kembali hal ini sebelum seseorang melakukan 

eksperimen atau menyusun suatu teori motivasi yang sehat. Abraham Maslow 

dalam Gomes Faustino Cardoso, (2003). 

Maslow mengembangkan teori tentang bagaimana semua motivasi saling 

berkaitan. Ia menyebut teorinya sebagai “hirarki kebutuhan”. Kebutuhan ini 

mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Ketika satu tingkat kebutuhan terpenuhi 

atau mendominasi, orang tidak lagi mendapat motivasi dari kebutuhan tersebut. 



Maslow membuat tingkatan kebutuhan manusia menjadi lima karakteristik 

sebagai berikut: 

a.  Kebutuhan fisiologis 

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar 

untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, 

minuman, tempat tinggal, seks, tidur, istirahat, dan udara. Seseorang yang 

mengalami kekurangan makanan, harga diri, dan cinta, pertama-tama akan 

mencari makanan terlebih dahulu. Bagi orang yang berada dalam keadaan 

lapar berat dan membahayakan, tak ada minat lain kecuali makanan. Tidak 

diragukan lagi bahwa kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling 

kuat dan mendesak. Ini berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa 

kekurangan berbagai hal dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan 

bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan bukan yang 

lain-lainnya. Dengan kata lain, seorang individu yang melarat kehidupannya, 

mungkin sekali akan selalu termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan ini. 

b.  Kebutuhan akan rasa aman 

Setelah kebutuhan dasar terpuaskan, kemudian muncul apa yang 

digambarkan Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan. 

Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan kemantapan, 

perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan, kebutuhan akan 

struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, dan sebagainya. Kebutuhan ini dapat 

kita amati pada seorang anak. Biasanya seorang anak membutuhkan suatu 

dunia atau lingkungan yang dapat diramalkan. Seorang anak menyukai 

konsistensi dan kerutinan sampai batas-batas tertentu. Jika hal-hal itu tidak 

ditemukan maka ia akan menjadi cemas dan merasa tidak aman.  

Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan 

dan stabilitas serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat 

asing dan tidak diharapkan. Kebanyakan diantara manusia tidak akan 

menyerah atau sama sekali tunduk kepada kebutuhan rasa aman, namun akan 

merasa tidak puas jika jaminan dan stabilitas sama sekali tidak ada. 



c.  Kebutuhan sosial 

Setelah terpuaskan kebutuhan akan rasa aman, maka kebutuhan sosial 

yang mencakup kebutuhan akan rasa memiliki-dimiliki, saling percaya, cinta, 

dan kasih sayang akan menjadi motivator penting bagi perilaku. Pada tingkat 

kebutuhan ini,belum pernah sebelumnya, orang akan sangat merasakan 

tiadanya seorang sahabat, kekasih, isteri, suami, atau anak-anak. Ia haus akan 

relasi yang penuh arti dan penuh kasih dengan orang lain pada umumnya. Ia 

membutuhkan terutama tempat (peranan) di tengah kelompok atau 

lingkungannya, dan akan berusaha keras untuk mencapai dan 

mempertahankannya. Orang di posisi kebutuhan ini bahkan mungkin telah 

lupa bahwa tatkala masih memuaskan kebutuhan akan makanan, ia pernah 

meremehkan cinta sebagai hal yang tidak nyata, tidak perlu, dan tidak penting. 

Sekarang ia akan sangat merasakan perihnya rasa kesepian itu, pengucilan 

sosial, penolakan, tiadanya keramahan, dan keadaan yang tak menentu. 

Maslow percaya bahwa makin lama makin sulit memuaskan kebutuhan 

akan memiliki dan cinta kerena mobilitas kita.begitu sering kita berganti 

rumah, tetangga, kota, bahkan pathner, sehingga kita tidak dapat berakar. Kita 

tidak cukup lama berada disuatu tempat untuk mengembangkan perasaan yang 

memiliki. Banyak orang dewasa merasakan kesepian dan terisolasi, meskipum 

mereka hidup ditengah-tengah orang banyak. 

d.  Kebutuhan akan penghargaan 

Maslow membedakan kebutuhan ini menjadi kebutuhan akan 

penghargaan secara internal dan eksternal. Yang pertama (internal) mencakup 

kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, 

kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan (kemerdekaan). 

Yang kedua (eksternal) menyangkut penghargaan dari orang lain, prestise, 

pengakuan, penerimaan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi 

atau nama baik.  

 



Orang yang memiliki cukup harga diri akan lebih percaya diri. Dengan 

demikian ia akan lebih berpotensi dan produktif. Sebaliknya harga diri yang 

kurang akan menyebabkan rasa rendah diri, rasa tidak berdaya, bahkan rasa 

putus asa serta perilaku yang neurotik. Kebebasan atau kemerdekaan pada 

tingkat kebutuhan ini adalah kebutuhan akan rasa ketidakterikatan oleh hal-hal 

yang menghambat perwujudan diri. Kebutuhan ini tidak bisa ditukar dengan 

sebungkus nasi goreng atau sejumlah uang karena kebutuhan akan hal-hal itu 

telah terpuaskan. 

e.  Kebutuhan akan aktualisasi diri 

Menurut Maslow, setiap orang harus berkembang sepenuh 

kemampuannya. Kebutuhan manusia untuk tumbuh berkembang, dan 

menggunakan kemampuannya disebut oleh Maslow sebagai aktualisasi diri. 

Maslow juga menyebut aktualisasi diri sebagai hasrat untuk makin menjadi 

diri sepenuh kemampuan sendiri, menjadi apa menurut kemampuan yang 

dimiliki. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini biasanya muncul setelah 

kebutuhan akan cinta dan akan penghargaan terpuaskan secara 

memadai. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini merupakan aspek terpenting 

dalam teori motivasi Maslow.  

Dewasa ini bahkan sejumlah pemikir menjadikan kebutuhan ini 

sebagai titik tolak prioritas untuk membina manusia berkepribadian unggul. 

Belakangan ini muncul gagasan tentang perlunya jembatan antara kemampuan 

majanerial secara ekonomis dengan kedalaman spiritual. Manajer yang 

diharapkan adalah pemimpin yang handal tanpa melupakan sisi kerohanian. 

Dalam konteks ini, piramida kebutuhan Maslow yang berangkat dari titik 

tolak kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri diputarbalikkan. Dengan 

demikian perilaku organisme yang diharapkan bukanlah perilaku yang rakus 

dan terus-menerus mengejar pemuasan kebutuhan, melainkan perilaku yang 

lebih suka memahami daripada dipahami, memberi daripada menerima. 

 

 



2.1.4 Kompetensi Individu 

Menurut Rivai  dan Sagala (2009), kompetensi individu sumber daya 

manusia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kinerja perusahaan. Hal 

ini dikarenakan kompetensi merupakan suatu hal yang berharga. Akan tetapi, 

mengukur kompetensi sumber daya manusia sangat sulit. Tanpa sumber daya 

manusia yang kompeten, maka perusahaan tidak akan menghasilkan suatu produk 

yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Dalam 

meningkatkan kompetensi, dibutuhkan sumber daya yang terintegrasi dengan baik 

agar perusahaan dapat menciptakan, mengeksploitasi, serta mengembangkan 

sumber daya tersebut untuk menangkap peluang-peluang eksternal. Menurutnya, 

aset-aset (sumber daya) yang penting bagi perusahaan dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu: 

1. Aset yang berwujud (tangible asset) 

Aset atau sumber daya ini dapat dilihat atau dihitung. Aset ini lebih mengacu 

kepada masalah finansial dari perusahaan seperti pada peritungan akuntansi 

internal perusahaan beserta struktur dari perusahaan tersebut. 

2. Aset yang tidak berwujud (intangible asset) 

Aset atau sumber daya yang tidak terlihat dan sulit dihitung. Aset ini biasanya 

disebut dengan model intelektual (intellectual capital), invisible asset, atau 

knowledge asset. Ini lebih difokuskan pada aspek kompetensi sumber daya 

manusia terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. 

 

Dari penjabaran di atas, maka kompetensi yang menjadi tolak ukur 

dalam penilaian loyalitas merupakan kelompok intangible asset. Kompetensi 

setiap orang berbeda-beda tergantung dari latar belakang dan pendidikan mereka. 

Oleh karena itu, kompetensi cukup sulit untuk diukur. Jika tidak dikelola dengan 

baik, maka kompetensi tidak dapat memberikan suatu pengaruh yang positif bagi 

perusahaan. 

 

 



2.1.4.1 Definisi Kompetensi 

Kompetensi sangat berperan penting dalam kinerja perusahaan. Jika 

perusahaan tersebut mempunyai karyawan dengan suatu kompetensi yang baik, 

maka perusahaan tersebut berpontensi mempunyai kinerja yang baik. Hal ini 

memungkinkan suatu perusahaan dapat mempunyai suatu nilai lebih dalam 

kinerjanya. 

Secara etimologis kompetensi berasal dari kata competence yang berarti 

kecakapan atau kemampuan, sedangkan menurut Wibowo (2007:86), 

“Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta 

didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”. Selain 

pengertian kompetensi menurut Wibowo di atas, masih banyak pendapat dan 

pengertian kompetensi menurut para ahli lain dari sudut pandang yang agak 

berbeda. 

Aisworth, Smith dan Millership (2002:73) mengatakan bahwa 

kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan 

dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan 

atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan. 

Pengertian-pengertian tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa 

kompetensi adalah suatu kemampuan atau keunggulan individu yang relevan 

dengan tuntutan pekerjaan atau mencapai suatu standar kinerja. 

Kompetensi dapat dilihat dari cara mereka untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan, yaitu apakah seseorang dapat cepat tanggap atau tidak, dan apakah 

seseorang mampu melakukan pekerjaan tersebut bila diminta oleh pimpinan atau 

tidak. Jika seseorang dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan, maka dapat dikatakan sebagai seseorang yang mempunyai kompetensi 

yang baik. Seseorang yang mempunyai kompetensi yang baik umumnya 

mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan seseorang dengan kinerja 

yang lamban. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja seseorang 

berdasarkan dengan kompetensi. Jadi, seseorang dengan kemampuan yang lebih 

biasanya dapat dikatakan mempunyai kompetensi yang baik. Jika dilakukan 



kriteria kompetensi yang tepat, maka mereka dapat mempunyai jenjang karir yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. 

 

2.1.4.2 Jenis Kompetensi 

Menurut Hutapea dan Thoha (2008:3), “kompetensi dapat dibedakan 

menjadi dua jenis” yaitu : 

1. Kompetensi Teknis atau Fungsional 

Kompetensi teknis ini dapat disebut dengan kompetensi hard skill. 

Kompetensi ini dibutuhkan oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya 

dengan baik yang berdasarkan pada pengetahuan mereka. Hal ini mengarah 

pada bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja, yaitu dalam 

menggambarkan suatu tanggung jawab, tantangan, dan sasaran kerja yang 

harus dilakukan atau dicapai oleh karyawan agar dapat mencapai prestasi yang 

baik. 

2. Kompetensi Perilaku 

Kompetensi perilaku ini merupakan perilaku soft skill. Kompetensi 

perilaku ini menggambarkan bagaimana perilaku seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi ini lebih mengarah 

pada suatu perilaku daripada pekerjaan tersebut.  

Dari penjabaran tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam bekerja 

dibutuhkan dua kompetensi yaitu kompetensi teknis dan kompetensi perilaku 

karena kompetensi tersebut saling terkait satu sama lain agar dapat membentuk 

suatu performa kerja yang baik dalam perusahaan. 

 

2.1.4.3 Kategori Kompetensi 

Mizhael Zwell (2000:25) mengemukakkan lima kategori kompetensi, 

yang terdiri dari task achievement, relationship, personal attribute, managerial, 

dan leadership. 

1. Task achievement. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement 

ditunjukkan oleh, orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi 

inisiatif dan keahlian teknis. 



2. Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan 

komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan 

kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan relationship meliputi: 

kerja sama, orentasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, kecerdasan 

organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada 

komunikasi dan sensitivitas lintas budaya. 

3. Personal attribute merupakan kompetensi instrinsik individu dan 

menghubungkan bagaimana orang berfikir, merasa, belajar, dan berkembang. 

Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan 

kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen 

stress, berfikir analistis dan berfikir konseptual. 

4. Managerial merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan 

pengolahan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial 

berupa memotivasi, memberdayakan dan mengembangkan orang lain. 

5. Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin 

organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi dan tujuan organisasi. 

Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi kepemimpinan visioner, 

berfikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, 

membangun fokus dan maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai. 

 

2.1.4.4 Dimensi Kompetensi 

Kompetensi mempunyai beberapa dimensi. Para pakar dari berbagai 

bidang yang berhubungan dengan kompetensi banyak mengungkapkan teori-teori 

mereka tentang kompensasi.  

Menurut Hafeez, et. Al., (2002) kompetensi mempunyai dimensi yaitu 

knowledge, experience dan personnal attitude. Perilaku seseorang ditunjukkan 

pada pengetauan mereka dan juga pengalaman mereka dalam bekerja sehingga 

dapat mencerminkan karakter khusus dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Menurut teori dari Hornby dan Thomas (1989) menyatakan bahwa dimensi 

kompetensi adalah knowledge, skill, quality personnal dan ability. Kompetensi ini 



mempunyai kaitan antar skill dan juga kualitas seseorang. Kualitas seseorang 

sangat mempengaruhi tingkat kemampuan mereka dalam bekerja sesuai dengan 

keahlian mereka dan juga latar belakang dari pengetahuan mereka.  

Hogg (1993) menyatakan bahwa dimensi kompetensi adalah skill dan 

abilities. Kemampuan mereka dalam bekerja menunjukkan keahlian mereka 

dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut teori kompetensi dari Boyatzis (1982) 

menyatakan bawa dimensi kompetensi terdiri dari knowledge, skill, abilities, 

characteristic, dan  behavior. Hubungan dari kompetensi ini hampir sama dengan 

yang diberikan oleh Bratton (1998), dimana lebih menekankan pada 

knowledge,skill dan personnal characteristic. Akan tetapi, dalam teori ini terdapat 

behavior yang mempengaruhi pekerjaan seseorang. Behavior mengarah pada 

sikap seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Biasanya, banyak disamakan 

dengan personnal characteristic karena attitude dan behavior merupakan bagian 

dari personnal characteristic dalam melakukan pekerjaan. Menurut 

Bergenhenegouwen et al., (1996) lebih mengarah pada knowledge dan skill 

seseorang. (Hafeez, et. al., 2002). 

Spencer dan Spencer (1993) menyatakan bahwa dimensi kompetensi 

terdiri dari “knowledge, skill, attitude atau personnal characteristic. Pandangan 

dari Bunk (1994) menyatakan bahwa kinerja seseorang dalam perusahaan 

membutuhkan knowledge, skill dan capacity dari pekerjaan mereka (Judisseno, 

2008). Hal ini menunjukkan kinerja mereka dapat menentukan kapasitas mereka 

sebagai seorang pekerja termasuk dalam pengetahuan dan keahlian mereka. 

(Judisseno, 2008). 

Kompetensi menurut Spencer dan Spencer (1993) dapat dikatakan 

sebagai karakteristik yang melekat pada diri seseorang, dimana seseorang dapat 

menjadi seorang manusia yang kompeten dalam melakukan pekerjaannya dengan 

baik, sesuai dengan kemampuan mereka secara konsisten (Hutapea dan Thoha, 

2008). 

Menurut Spencer dan Spencer (1993), “lima karakter dasar kompetensi 

model Iceberg” dapat dijabarkan seperti di bawah ini (Judisseno, 2008:35): 

 



 Motives : yang menunjukkan mengapa seseorang melakukan sesuatu 

 Traits : respon konsistensi seseorang dalam suatu kondisi tertentu 

 Self concept : perilaku, nilai dan kepercayaan seseorang 

  Knowledge : apa yang diketahui seseorang 

 Skill : apa yang dapat dilakukan seseorang 

 

Berdasarkan lima kompetensi dasar tersebut, dapat diketahui bahwa 

knowledge, skill, dan personnal characteristic saling terintegrasi satu sama lain. 

Lima kompetensi dasar tersebut merupakan karakter yang melekat dalam diri 

seseorang. Oleh karena itu, dimensi kompetensi yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini dapat digolongkan menjadi tiga dimensi utama, yaitu: 

1. Knowledge : menggambarkan apa yang kita ketahui dari apa yang kita lihat, 

dan bagaimana melakukannya. 

2. Skill : menggambarkan kemampuan atau keahlian seseorang dalam 

mengerjakan sesuatu dengan baik. Hal ini mencakup ability dari seseorang 

dan juga kecakapan mereka dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka. 

3. Personnal Characteristic : menggambarkan karakteristik seseorang dalam 

melakukan pekerjaan. Hal ini mencakup attitude dan behavior mereka. 

Ketiga dimensi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kinerja dari 

seseorang, sehingga terciptalah suatu kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Tiga kelompok kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam 

mendapatkan indikator-indikator dalam kompetensi sehingga menjadi sebuah 

model konseptual dari kompetensi secara umum dan juga per pekerjaan masing-

masing karyawan di departemen yang berbeda. 

 

2.1.4.5 Karakteristik Kompetensi 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Spencer dan Spencer (1993) bahwa ada lima 

karakteristik pembentuk kompetensi, yaitu moives, traits, self concept, knowledge 

dan skill. Dua karakteristik yang disebut terakhir cenderung kelihatan karena ada 



di permukaan, sedangkan tiga kompetensi lainnya lebih tersembunyi dan relatif 

sulit dikembangkan, meskipun berperan sebagai sumber kepribadian. 

Motives merupakan gambar diri seseorang mengenai sesuatu yang 

dipikirkan atau yang diinginkannya, dan memberikan dorongan untuk 

mewujudkan cita-citanya atau memenuhi ambisinya ketika ia menduduki jabatan 

atau posisi baru. Trais merupakan karakteristik mental seseorang dan konsistensi 

respon terhadap rangsangan situasi atau informasi. Self Concept  merupakan 

gambaran mengenai nilai luhur yang dijunjung tinggi seseorang serta bayangan 

diri atau sikap terhadap masa depan ideal yang dicita-citakan, dan diharapkan 

terwujud melalui kerja serta usahanya. Knowledge merupakan kemampuan untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan fisik atau mental. Skill merupakan kemampuan 

untuk melakukan pekerjaan fisik atau mental. 

Dengan memperhatikan pengertian kompetensi tersebut, menurut 

Makmun, dapat dimaklumi jika kompetensi dipandang sebagai pilar atau teras 

kinerja dari sesuatu profesi. Implikasinya, seseorang profesional yang kompeten 

harus dapat menunjukkan karakteristik utama berikut ini: 

1. Mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional yang berarti ia 

harus memiliki visi dan misi yang jelas mengapa ia melakukan apa yang 

dilakukan dan mengambil keputusan tentang apa yang dikerjakan; 

2. Menguasai perangkat pengetahuan (teori, konsep, prinsip, kaidah, hipotesis, 

dan generalisasi, data dan informasi) tentang seluk beluk apa yang menjadi 

tugasnya; 

3. Menguasai keterampilan (strategi dan taktik, metode dan teknik, prosedur dan 

mekanisme, sarana dan instrumen, dan sebagainya  tentang cara bagaimana 

dan dengan apa harus melaksanakan tugas pekerjaannya; 

4. Memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam melakukan 

tugas pekerjaannya dan berusaha mencapai yang sebaik mungkin; 

5. Memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan perangkat 

kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat didemontrasikan dan teruji 

sehingga memungkinkan memperoleh pengakuan pihak berwenang; 



6. Memahami perangkat persyaratan ambang tentang ketentuan kelayakan 

normatif, minimal kondisi dan proses yang dapat ditoleransi dari kriteria 

keberhasilan yang dapat diterima dari apa yang dilakukannya. 

 

2.1.4.6 Unsur Kompetensi 

Hart (1999:368) menemukan 15 unsur dalam kompetensi individu, 

yaitu: 

 The performance orientation (orientasi pencapaian prestasi) 

 The analitical thinking (pemikiran analitis) 

 To have ability in a uncertainty condition (memiliki kemampuan dalam 

berhadapan dengan kondisi serba tidak pasti) 

 Decision making (pengambilan keputusan) 

 Leadership (kepemimpinan) 

 Networking (kerja jejaring) 

 Verbal communication (komunikasi lisan) 

 Self stimuli and inisiative (dorongan pribadi dan inisiatif) 

 Kemampuan untuk membujuk 

 Perencanaan dan pengorganisasian 

 Kepedulian terhadap hal-hal yang bersifat politik 

 Kesadaran terhadap diri sendiri dan pengembangan diri 

 Kerja kelompok (team work) 

 Tingkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

 Komunikasi tertulis 

 

Seperti halnya kajian yang dilakukan Suhartono (2005) mengenai 

pemahaman terhadap kompetensi manusia, beliau mengungkapkan unsur-unsur 

berikut ini: 

1. Kemampuan intelektual. Unsur ini berhubungan dengan kemampuan 

profesional seseorang yang diwujudkan dalam bentuk :  



a. Pengetahuan yang dianggap cerminan intelegensia yang dibangun melalui 

proses pendidikan; 

b.  Keterampilan yang biasanya dikaitkan dengan talenta dan dikembangkan 

melalui pelatihan; 

c. Ability (kemampuan) yang biasanya dikaitkan dengan kemampuan fisik 

dan daya tahan seseorang di dalam kegiatan kerja; 

d. Pengalaman yang diperoleh melalui pengalaman kerja yang relevan dan 

pemahaman yang mendalam atas kondisi lingkungan bisnis dan 

lingkungan kerja. 

2. Kompetensi jejaring kerjasama. Unsur ini terbentuk dari hubungan kerjasama 

di antara anggota organisasi, mitra kerja, dan pihak lain yang berkepentingan, 

bersedia memberikan komitmennya untuk maju bersama dengan orang-orang 

yang memiliki jejaring tersebut. 

3. Kompetensi kredibilitas. Unsur ini perlu dikembangkan secara berkelanjutan 

mengingat organisasi bereksistensi di dalam lingkungan yang terus berubah. 

 

2.1.5 Komitmen Organisasional 

2.1.5.1 Definisi Komitmen Organisasional 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian komitmen adalah 

perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu; kontrak. Sedangkan, 

pengertian janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan 

untuk berbuat. Jadi komitmen berarti memiliki kualitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan janji. Biasanya istilah komitmen digunakan untuk hal-hal 

penting. 

Robbins (2001) memandang komitmen sebagai salah satu sikap kerja 

karena merupakan refleksi dari perasaan seseorang (suka atau tidak suka) terhadap 

organisasi di tempat individu tersebut bekerja. Lebih lanjut ia mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai suatu orientasi individu terhadap organisasi yang 

mencakup loyalitas, identifikasi dan keterlibatan. Jadi komitmen organisasi 

mendefinisikan unsur orientasi hubungan antara individu dengan organisasinya. 

Orientasi hubungan tersebut mengakibatkan individu bersedia memberikan 



sesuatu dan sesuatu yang diberikan itu demi merefleksikan hubungan bagi 

tercapainya tujuan organisasi. 

Menurut Steers dalam Sri Yani (2005:40), komitmen organisasi adalah 

rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan 

(kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan 

loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) 

yang dinyatakan oleh pegawai terhadap organisasinya. Steers berpendapat bahwa 

komitmen organisasi merupakan kondisi dimana pegawai sangat tertarik terhadap 

tujuan, nilai-nilai dan sasaran organisasi. Komitmen terhadap organisasi artinya 

lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi 

dan kesediaan untuk berusaha maksimal bagi kepentingan organisasi dalam 

mencapai tujuan. 

 

2.1.5.2 Dimensi Komitmen Organisasi 

Sims, Randi L. dan Kroeck, Galen K (1994 : 942) dalam Umi 

Narimawati (2007:19) menggunakan Affective Commitment Scale dan 

Continuance Commitment Scale sebagai dimensi komitmen organisasi. Demikian 

halnya dengan Mobley (1979), komitmen organisasional diukur berdasarkan 

tingkat kekerapan identifikasi dan tingkat keterikatan individu kepada organisasi 

tertentu yang dicerminkan dengan karakteristik: (a) adanya keyakinan yang kuat 

dan penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi, (b) adanya keinginan yang pasti 

untuk mempertahankan keikutsertaan dalam organisasi. 

Berikutnya dalam penelitian Meyer, John P., et. al., (2002:320-321) 

mendefinisikan dan mengembangkan ukuran komitmen organisasi dari tiga 

bentuk komitmen, yaitu: komitmen afektif, continuance (berkelanjutan), dan 

normatif. Komitmen afektif  mencerminkan ikatan emosional, identifikasi dengan 

dan keterlibatan dalam organisasi. Komitmen berkelanjutan didasarkan pada 

biaya-biaya yang dirasakan terkait dengan pemecatan karyawan. Sedangkan 

komitmen normatif untuk mempertahankan keangotaan dalam organisasi. 

 



2.1.5.3 Indikator Komitmen Organisasi 

Menurut Colquitt et al. (2009:68), indikator komitmen afektif yaitu: 

 ”Affective commitment reflects some emotional reasons for staying with 

the current organization, including feelings about friendships, the atmophere   or 

culture of the company, and a sense of enjoyment when completing job duties. 

These sorts of emotional reasons create affective commitment is defined as a 

desire to remain a member of an organization due to an emotional attachment to, 

and involvement with, that organization. Put simply, you stay because you want 

to” atau dengan kata lain “komitmen afektif merefleksikan berbagai macam 

alasan emosional pegawai untuk bertahan dalam organisasi termasuk rasa 

persahabatan, budaya organisasi dan rasa puas ketika bisa menyelesaikan 

pekerjaan. Secara singkat, alasan emosional ini menciptakan komitmen afektif 

yang didefinisikan sebagai hasrat untuk tetap menjadi anggota organisasi karena 

rasa emosional dan keterlibatan dalam organisasi”. 

 

Menurut Colquitt et al. (2009:69), indikator komitmen kontinyu yaitu: 

 ”Continue commitment reflects some cost based reasons for staying, 

including issues of salary, benefits, and promotions, as well as concerns about 

uprooting a family. These sorts of reasons create continuance commitment, 

defined as a desire to remain a member of an organization because of an 

awareness of the costs associated with leaving it. In other words, you stay 

because you need to” atau dengan kata lain “komitmen kontinyu merefleksikan 

beberapa alasan yang berkaitan dengan biaya, seperti masalah gaji, bonus, 

promosi, dan kesejahteraan keluarga. Secara singkat, alasan-alasan yang 

menciptakan komitmen kontinyu, didefinisikan sebagai hasrat untuk tetap menjadi 

anggota organisasi karena adanya kerugian finansial jika meninggalkan 

organisasi. Dengan kata lain, pegawai tetap bertahan di organisasi karena memang 

butuh”. 

 

 

 



Menurut Colquitt et al. (2009:69), indikator komitmen normatif yaitu: 

”Normative commitment reflects some obligation based reasons for 

staying with current organization, including a sense that a debt is owed to   a 

boss, a colleague, or the larger company. These sorts of reasons create Normative 

commitment, defined as a desire to remain a member of an organization due to a 

feeling of obligation. In this case, you stay because you ought to” atau dengan 

kata lain “Komitmen normatif merefleksikan berbagai kewajiban yang 

berdasarkan alas an tetap bertahan dalam organisasi, termasuk karena pengaruh 

rasa hutang budi pada pimpinan, perusahaan atau perusahaan yang lebih besar. 

Secara singkat alas an terciptanya komitmen normatif dalam kasus ini adalah anda 

tetap bertahan dalam perusahaan tersebut karena memang seharusnya seperti itu.” 

 

2.1.5.4 Membangun Komitmen Organisasi 

Mcshane dan Glinov (2003) mengemukakan beberapa cara untuk 

membangun komitmen karyawan terhadap organisasi, Sebagai berikut : 

1. Fairness and satisfaction (keadilan dan kepuasan) 

2. Job security (keamanan kerja) 

3. Organizational comprehensions (organisasi secara keseluruhan) 

4. Employee involvement (keterlibatan karyawan) 

5. Trusteeng employees  kepercayaan karyawan) 

 

Komitmen karyawan terhadap organisasi, dapat terus ditingkatkan. 

Sweeney dan Mcfarlin (2002) mengemukakan beberapa hal yang dapat 

meningkatkan komitmen para karyawan terhadap organisasi : 

1. Berusaha meningkatkan input karyawan ke dalam organisasi, karyawan yang 

merasa bahwa suara mereka didengar cenderung lebih terikat secara efektif 

2. Perkuat dan komunikasikan nilai-nilai dasar, sikap dan tujuan organisasi. 

 

 



2.1.6 Loyalitas Karyawan 

2.1.6.1 Pengertian Loyalitas 

Secara umum loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian dan 

kepercayaan yang diberikan atau ditujukkan kepada seseorang atau lembaga, yang 

didalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan 

pelayanan dan perilaku yang terbaik.  

Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Tim 

Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa loyalitas adalah kesetiaan, 

kepatuhan dan ketaatan. Loyalitas adalah kemauan bekerja sama yang berarti 

kesediaan mengorbankan diri, kesediaan melakukan pengawasan diri dan 

kemauan untuk menonjolkan kepentingan diri sendiri. Kesediaan untuk 

mengorbankan diri ini melibatkan adanya kesadaran untuk mengabdikan diri 

kepada perusahaan. Pengabdian ini akan selalu menyokong peran serta karyawan 

dalam perusahaan. 

Dalam penjelasan Pasal 4 No. 10 Tahun 1979 mengenai daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk pegawai negeri seperti yang dikutip oleh 

Gouzali Saydam (2001:385): 

“Loyalitas adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan 

mengamalkan sesuatu yang dipatuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung 

jawab. Tekad dan kesanggupan harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku 

sehari-hari serta dalam pembuatan melaksanakan tugas”. 

Hasibuan (2005), mengemukakan bahwa loyalitas atau kesetiaan 

merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang 

mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan organisasi. Kesetiaan 

ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di 

dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak 

bertanggungjawab. 

Poerwopoespito (2004), menyebutkan bahwa loyalitas kepada pekerjaan 

tercermin pada sikap karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang 

dimiliki, melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab, disiplin serta jujur dalam 

bekerja. Poerwopoespito juga menjelaskan bahwa sikap karyawan sebagai bagian 

dari perusahaan yang paling utama adalah loyal. Sikap ini diantaranya tercermin 



dari terciptanya suasana yang menyenangkan dan mendukung di tempat kerja, 

menjaga citra perusahaan dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka 

waktu yang lebih panjang. 

Dari penjelasan di atas umumnya menyatakan bahwa loyalitas kerja 

karyawan merupakan bentuk kesetiaan/pengabdian seseorang terhadap 

pekerjaannya. Dengan demikian loyalitas kerja merupakan sesuatu yang penting 

untuk dimiliki oleh seorang karyawan, dimana mereka dapat berinteraksi dengan 

lingkungan kerjanya sehingga pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

Loyalitas perlu ditumbuhkan dan dipelihara terus-menerus, loyalitas 

dapat mencakup loyalitas terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan loyalitas terhadap 

perusahaan, dengan demikian akan timbul solidaritas sosial yang tinggi sehingga 

pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas perusahaan.  

 

2.1.6.2 Tujuan Loyalitas 

Ketidakpedulian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dapat 

menyebabkan hilangnya kepercayaan dan loyalitas karyawan kepada perusahaan. 

Perusahaan akan kehilangan karyawan-karyawan yang unggul. Menurut Siswanto 

Sastrohadiwiryo (2003:31), tujuan loyalitas adalah agar karyawan mentaati, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati tertulis maupun tidak 

tertulis dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan 

sikap dan perilaku serta perbuatan dalam melaksanakan tugas. 

 

2.1.6.3 Ciri-Ciri Loyalitas 

Penjabaran sikap setia kepada perusahaan menurut Poerwopoespito 

(2004:58), antara  lain: 

1. Kejujuran 

Kejujuran mempunyai banyak dimensi dan bidang. Dalam konteks 

sikap setia kepada perusahaan, ketidakjujuran di perusahaan akan merugikan 

banyak pihak, bukan hanya perusahaan, tetapi juga pemilik, direksi, karyawan, 



keluarga karyawan, masyarakat, supplier, pedagang asongan, dll. Pada 

akhirnya Negara pun dirugikan. 

2. Mempunyai rasa memiliki perusahaan 

Memberi pengertian agar karyawan mempunyai rasa memiliki 

terhadap perusahaan dengan memahami bahwa perusahaan adalah tubuh 

imajiner, dimana seluruh pribadi yang terlibat di dalamnya merupakan 

anggota-anggotanya. Karyawan diharapkan lebih mudah menumbukan rasa 

memiliki perusahaan dengan bersama-sama berusaha menjaga divisinya 

masing-masing. Bentuk konkretnya adalah dengan menjaga dan merawat aset 

perusahaan seperti merawat aset pribadi. 

3. Mengerti kesulitan perusahaan 

Memahami bahwa yang terbaik untuk perusahaan pada hakekatnya 

terbaik untuk karyawan. Namun yang terbaik bagi karyawan belum tentu baik 

bagi perusahaan. Tindakan bijak yang dilakukan oleh karyawan dalam 

memahami dan mengerti kesulitan perusahaan adalah dengan saling bahu 

membahu untuk membantu pulihnya perusahaan bukan dengan 

meninggalkannya dan segera pindah ke perusahaan lain. 

4. Bekerja lebih dari yang diminta perusahaan 

Hal ini sepertinya sulit dilakukan sebab mengerjakan yang sudah ada 

dalam job description saja sulit, apalagi mengerjakan yang lainnya. Bekerja 

lebih dari yang diminta perusahaan merupakan konsep yang hebat dan dalam 

jangka panjang memberikan keuntungan yang besar pada individu karyawan 

itu sendiri. Perusahaan bisa saja bangkrut, tetapi manusia yang kompetitif dan 

berkualitas tidak mungkin bangkrut. 

5. Menciptakan suasana yang menyenangkan di perusahaan 

Suasana yang tidak kondusif sangat mempengaruhi kinerja karyawan, 

yang berakibat pada produktivitas. Yang paling menentukan suasana dalam 

perusahaan adalah pimpinannya. Semakin tinggi jabatan pemimpin tersebut, 

semakin berpengaruh dalam menciptakan suasana di perusahaan. Karena 

merekalah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih besar 

daripada bawahannya. 



6. Menyimpan rapat rahasia perusahaan 

Disadari atau tidak, karyawan membocorkan rahasia perusahaan ketika 

sedang mengobrol dengan orang lain di luar perusahaan. Rahasia adalah 

segala data atau informasi dari perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak 

lain, terutama para pesaingnya.  

7. Menjaga dan meningkatkan citra perusahaan 

Kewajiban setiap karyawan adalah menjaga citra positif perusahaan. 

Logikanya, jika citra perusahaan positif maka citra setiap pribadi karyawan 

yang ada di dalamnya akan positif. 

8. Hemat 

Hemat berarti mengeluarkan uang atau potensi tepat sesuai dengan 

kebutuhan. Penghematan harus dilakukan kapanpun dan dalam kondisi 

apapun. Tidak perlu menunggu keadaan sulit, tidak perlu menunggu keadaan 

kritis, apalagi menunggu perusahaan bangkrut.  

9. Tidak unjuk rasa 

Unjuk rasa hampir tidak ada positifnya. Kalaupun ada sisi positifnya, 

namun tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan, karena unjuk rasa: 

a. Hanya menunjukkan perasaan atau emosi. 

b. Memaksakan kehendak diri, kelompok atau golongan sendiri. 

c. Sangat berkompeten untuk berubah jadi tindakan anarkis dan destruktif. 

d. Menisbikan kemungkinan dialog. 

e. Merendahkan orang atau pihak lain.  

f. Merugikan banyak pihak. 

g. Tidak menyelesaikan masalah namun memperbesar masalah. 

10. Tidak apriori terhadap perubahan 

Perubahan pada hakekatnya merupakan hukum alam. Perubahan tidak 

dapat dilawan dan tidak ada pilihan lain kecuali tetap ikut dalam perubahan. 

Karena melawan perubahan dengan selalu membuat tolak ukur pada kejayaan 

dan keberhasilan masa lampau sama dengan melawan hukum alam. 

 

 



2.1.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas 

Loyalitas karyawan dalam bekerja di perusahaan akan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Berikut ini Budi Widjaja Soetjipto, yang dikutip Gouzali 

Saydam (2001:395) mengatakan bahwa faktor-faktor itu antara lain: 

1. Sistem kompensasi yang kurang menjamin ketenagakerjaan; 

2. Waktu kerja yang kurang fleksibel; 

3. Rendahnya motivasi kerja karyawan; 

4. Struktur yang kurang jelas, sehingga tugas dan tanggung jawab kurang jelas; 

5.  Rancangan pekerjaan kurang baik, sehingga dirasa kurang menantang; 

6. Rendahnya kualitas manajemen yang terlihat pada kurangnya perhatian pada 

kepuasan konsumen; 

7. Rendahnya kemampuan kerja atasan, yang tidak dapat mendukung 

berhasilnya kerja sama tim; 

8. Kurang terbukanya kesempatan untuk mengembangkan karir. 

 

Langkah-langkah yang dapat memperbaiki atau meningkatkan loyalitas 

karyawan menurut Budi Widjaja Soetjipto yang dikutip oleh Gouzali Saydam 

(2001:395) adalah sebagai berikut: 

1. Penyempurnaan sistem kompensasi, sehingga menciptakan keadilan eksternal; 

2. Mengkaji ulang seluruh pekerjaan atau jabatan yang ada di dalam perusahaan 

dan menyusun uraian pekerjaan yang benar; 

3. Indikator-indikator perusahaan perlu memberikan perhatian lebih terhadap 

kepuasan karyawan; 

4.  Melibatkan karyawan dalam berbagai pelatihan, sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing; 

5. Meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja pegawai; 

6. Meningkatkan fleksibilitas waktu kerja sesuai dengan keadaan. 

 

Pembinaan loyalitas menurut Gouzali Saydam (2001:416-417) perlu 

dilakukan agar sumber daya manusia tersebut: 



1. Mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap perusahaan; 

2. Merasa memiliki terhadap perusahaan; 

3. Dapat mencegah terjadinya turnover karyawan; 

4. Menjamin kesinambungan kinerja perusahaan; 

5. Menjamin tetap terpeliharanya motivasi kerja; 

6. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja. 

Sumber daya manusia yang memiliki loyalitas tinggi akan memiliki 

tingkat kepedulian yang tinggi pula. Karena pada dasarnya kepedulian tersebut 

timbul dari dalam diri sendiri. Loyalitas timbul dari kesadaran yang tinggi bahwa 

antara keryawan dengan perusahaan merupakan dua pihak yang saling 

membutuhkan. Karyawan membutuhkan perusahaan tempat ia mencari nafkah 

sumber penghidupan dan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya. Di sisi lain 

perusahaan juga dianggap mempunyai kepentingan pada karyawan, karena dengan 

karyawan itulah perusahaan akan dapat melakukan optimalisasi kinerja untuk 

mencapai tujuan-tujuan perusahaan. 

 

2.1.6.5 Indikator Loyalitas 

Loyalitas memiliki beberapa indikator menurut Gouzali Saydam 

(2001:485), yaitu: 

1. Ketaatan atau Kepatuhan; 

Ketaatan yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala 

peraturan kedinasan yang belaku dan mentaati perintah dinas yang diberikan 

atasan yang berwenang, serta sanggup tidak melanggar larangan yang 

ditentukan. 

Ciri-ciri ketaatan, yaitu : 

a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 

berlaku. 

b. Mentaati perintah perusahaan/organisasi yang diberikan atasan yang 

berwenang dengan baik. 

c. Selalu mentaati jam kerja yang sudah ditentukan perusahaan/organisasi. 

d. Selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. 



2.  Tanggung Jawab; 

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat 

waktu, serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau 

tindakan yang dilakukan. 

Ciri-ciri tanggung jawab yaitu : 

a.  Dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. 

b. Selalu menyimpan atau memelihara barang-barang perusahaan/organisasi 

dengan sebaik-baiknya. 

c. Mengutamakan kepentingan perusahaan/organisasi daripada kepentingan 

pribadi atau golongan. 

d. Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada 

orang lain. 

3. Pengabdian; 

Pengabdian yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga secara ikhlas 

kepada perusahaan. 

4.  Kejujuran; 

Kejujuran adalah keselarasan antara yang terucap atau keselarasan 

antara perbuatan dengan kenyataan. 

Ciri-ciri kejujuran yaitu : 

a. Selalu melakukan tugas dengan penuh keikhlasan tanpa merasa dipaksa. 

b. Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. 

c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan apa adanya. 

 

2.1.7 Keterkaitan Kompetensi Individu dan Komitmen Organisasional 

terhadap Loyalitas Karyawan 

2.1.7.1  Pengaruh Kompetensi Individu terhadap Loyalitas Karyawan 

Poerwopoespito (2004), menyebutkan bahwa loyalitas kepada pekerjaan 

tercermin pada sikap karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian serta 

kompetensi yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin 



serta jujur dalam bekerja. Poerwopoespito juga menjelaskan bahwa sikap 

karyawan sebagai bagian dari perusahaan yang paling utama adalah loyal. Sikap 

ini diantaranya tercermin dari terciptanya suasana yang menyenangkan dan 

mendukung di tempat kerja, menjaga citra perusahaan dan adanya kesediaan 

untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang. 

Dari definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa loyalitas karyawan 

tercermin dari sikap dan perbuatan mencurahkan kemampuan dan keahlian serta 

kompetensi yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggungjawab, disiplin, 

serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan kerja yang baik dengan atasan, 

rekan kerja, serta bawahan dalam menyelesaikan tugas, menciptakan suasana yang 

mendukung dan menyenangkan di tempat kerja, menjaga citra perusahaan dan 

adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang. 

Kesimpulan peneliti juga didukung dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Azwar (1998), loyalitas dibagi dalam dua pendekatan, yaitu: 

loyalitas sebagai perilaku/behavior dan loyalitas sebagai sikap/attitude. 

Kombinasi keduanya menghasilkan empat keadaan kemungkinan loyalitas, yaitu: 

1.  Loyalitas rendah (sikap rendah, perilaku rendah), 

2. Loyalitas laten (sikap tinggi, perilaku rendah),  

3.  Loyalitas superior (sikap rendah, perilaku tinggi), 

4.  Loyalitas sesungguhnya (sikap tinggi, perilaku tinggi).  

 

2.1.7.2 Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Loyalitas Karyawan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian komitmen adalah 

perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu; kontrak. Sedangkan, 

pengertian janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan 

untuk berbuat. Jadi komitmen berarti memiliki kualitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan janji. Biasanya istilah komitmen digunakan untuk hal-hal 

penting. Menurut Ferris dan Aranya dalam Trisnaningsih (2003), komitmen 

organisasional cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan 

perilaku. 



Komitmen organisasional karyawan memberikan sumbangsih yang besar 

baik bagi individual maupun organisasi dalam menggapai keberhasilan. 

Komitmen karyawan pada organisasi juga dapat dijadikan salah satu jaminan 

untuk menjaga kelangsungan organisasi (Indrawati, 2009). Hal ini disebabkan 

karena karyawan yang memiliki komitmen organisasional akan terus bertahan dan 

kemudian terlibat dalam upaya memperjuangkan visi, misi, serta tujuan organisasi 

sehingga layaklah bahwa setiap organisasi berharap untuk dapat mencapai 

keunggulan bersaing melalui dukungan komitmen karyawan terhadap 

organisasinya (Riley, 2006). 

Komitmen memiliki peranan penting terutama pada kinerja seseorang 

ketika bekerja, hal ini disebabkan oleh  adanya ikatan yang menjadi acuan serta 

dorongan sehingga membuat mereka lebih bertanggung jawab terhadap 

kewajibannya. Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan 

hati, bertekad, berjerih payah, berkorban dan  bertanggungjawab demi mencapai 

tujuan dirinya dan tujuan organisasi atau perusahaan yang telah disepakati atau 

ditentukan sebelumnya.  

Dengan kata lain komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang 

berloyalitas dalam bekerja. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Luthans, 1995 

dalam Setiadi (2004:50) yang mengartikan bahwa komitmen organisasional 

sebagai sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses 

berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian 

mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. 

Mowday (dalam Meyer dan Allen, 1997), juga mendukung pernyataan 

Luthans dengan menyatakan bahwa jika komitmen pekerja tinggi maka pekerja 

merasakan adanya loyalitas dan rasa memiliki organisasi; memiliki keinginan kuat 

untuk tetap bergabung dengan organisasi; terlibat sungguh-sungguh dalam 

pekerjaannya; dan menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan tujuan 

organisasi.  Hal ini akan menyebabkan turnover yang rendah dan produktivitas 

yang tinggi.   

 



Mowday (dalam Meyer dan Allen, 1997) menyatakan ada dua 

pendekatan mengenai arti dari komitmen organisasi, yaitu : 

1. Pendekatan attitudinal commitment yang lebih berfokus pada proses dimana 

orang berfikir mengenai hubungan mereka dengan organisasi. Apakah ada 

kesamaan antara nilai dan tujuan yang mereka miliki dengan nilai dan tujuan 

organisasi.  

Komitmen menurut pendekatan ini, menunjuk pada permasalahan 

keterlibatan dan loyalitas. Menurut pendekatan ini, komitmen dipandang 

sebagai suatu sikap keterikatan kepada organisasi, yang berperan penting pada 

pekerjaan tertentu dan perilaku yang terkait. Sebagai contoh, pegawai yang 

memiliki komitmen tinggi, akan rendah tingkat absensinya, dan lebih kecil 

kemungkinannya untuk meninggalkan organisasi dengan sukarela, 

dibandingkan dengan lebih pegawai yang memiliki komitmen rendah.  

Konsep komitmen organisasi menurut Mowday (dalam Steers and 

Porter 1979) merupakan pendekatan sikap; dimana komitmen didefinisikan 

sebagai: 

a. Keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu 

b. Keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi 

c. Keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi 

 

2. Pendekatan  behavioral commitment lebih melihat pada proses dimana 

individu terikat pada organisasi dan bagaimana mereka menangani masalah 

ini. Contohnya, individu yang terikat dengan organisasi maka mereka 

cenderung memandang organisasi secara positif. Mereka akan menghindari 

perselisihan dan mempersepsikan organisasi secara positif. Pendekatan ini 

menitikberatkan pandangan bahwa investasi karyawan (berupa waktu, 

pertemanan, pensiun, dan lain-lain) membuat ia terikat untuk loyal terhadap 

organisasi. 

 

 

 



2.2 Kerangka Pemikiran 

Pada masa ini persaingan antar perusahaan semakin ketat. Dalam kondisi 

tersebut, faktor karyawan sebagai pekerja yang menjalankan perusahaan menjadi 

penting. Untuk mengidentifikasi karyawan yang seperti apa yang dapat menjaga 

kredibilitas perusahaan dan mampu menjalankan perusahaan hingga taraf 

pencapaian tujuan perusahaan, harus dimulai dari pengidentifikasian kompetensi-

kompetensi yang harus dimiliki setiap individu sebagai karyawan yang berkinerja 

baik serta berproduktivitas tinggi, kemudian dilanjutkan dengan penerapan dan 

penilaian tingkat komitmen yang dimiliki karyawan terhadap perusahaan, hingga 

pada akhirnya timbul loyalitas yang tinggi dari karyawan terhadap perusahaan. 

 

2.2.1 Variabel Kompetensi 

Kompetensi menurut Wibowo (2007:86), adalah suatu kemampuan 

untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi 

atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut 

oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi ini dapat dilihat secara jelas hubungannya 

dalam Model Gunung Es (Iceberg Model) seperti pada Gambar 2.1 berikut. 

 

Gambar 2.1 

Model Gunung Es (Iceberg Model) 
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    Sumber : Judisseno (2008:53) 

 



Menurut Spencer dan Spencer (1993), “lima karakter dasar kompetensi 

model Iceberg” dapat dijabarkan seperti di bawah ini (Judisseno, 2008:35) : 

 Motives     : yang menunjukkan mengapa seseorang melakukan sesuatu 

 Traits      : respon konsistensi seseorang dalam suatu kondisi tertentu 

 Self concept  : perilaku, nilai dan kepercayaan seseorang 

 Knowledge    : apa yang diketahui seseorang 

 Skill               : apa yang dapat dilakukan seseorang 

Berdasarkan lima kompetensi dasar tersebut, dapat diketahui “knowledge, 

skill, dan personnal characteristic saling terintegrasi satu sama lain. Lima 

kompetensi dasar tersebut merupakan karakter yang melekat dalam diri seseorang.  

Kelima dimensi tersebut dapat mempengaruhi tingkat loyalitas seseorang 

dalam bekerja, sehingga terciptalah suatu kompetensi yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Lima kelompok kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam 

mendapatkan indikator-indikator dalam kompetensi sehingga menjadi sebuah 

model konseptual dari kompetensi secara umum. 

 

2.2.2 Variabel Komitmen Organisasional 

Menurut Colquitt et al. (2009:67): 

”Organizational commitment is defined as the desire on the part of an 

employee to remain a member of the organization. Organizational 

commitmen influences whether an employee stays a member of the 

organization (is retained) or leaves to pursue another job (turns over).” 

 

Dengan kata lain, “komitmen organisasi didefinisikan sebagai hasrat 

yang dimiliki oleh pegawai untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen 

organisasi mempengaruhi seorang pegawai untuk tetap menjadi anggota 

organisasi atau meninggalkan organisasi untuk mencari pekerjaan di tempat lain”. 

Berdasarkan  Meyer and Allen (1997) terdapat tiga komponen model 

dari komitmen yang merupakan karakteristik komitmen pekerja pada organisasi, 

yaitu: 

 



1. Affective Commitment: didefinisikan sebagai emosi yang positif pada 

organisasi. Pekerja yang memiliki komitmen yang kuat mengidentifikasikan  

organisasi dan keinginan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Pekerja 

ini memiliki komitmen pada organisasinya karena keinginan mereka sendiri. 

2. Continuance Commitment: komitmen individual pada organisasi karena 

mereka merasa akan kehilangan biaya yang tinggi jika meninggalkan 

organisasinya, termasuk biaya ekonomi (tunjangan pensiun) dan biaya sosial 

(persahabatan dengan rekan kerja). Pekerja ini memiliki komitmen pada 

organisasinya karena mereka membutuhkannya. 

3. Normative Commitment: komitmen individu terhadap organisasi karena 

merasa suatu kewajiban. Perasaan ini mungkin berasal dari berbagai sumber. 

Sebagai contoh, organisasi mungkin sudah menghubungkan berbagai sumber 

daya dalam melatih pekerja merasakan suatu kewajiban moral, sehingga 

pekerja yang telah dilatih merasa hutang budi dan harus membayarnya. 

Pekerja ini memiliki komitmen pada organisasi nya karena merupakan 

keharusan. 

 

Jadi, Pegawai yang memiliki komitmen organisasi dengan dasar affective 

commitment memiliki tingkah laku berbeda dengan karyawan yang berdasarkan 

continuance commitment  dan normative commitment. Pegawai dengan affective 

commitment yang tinggi memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap 

organisasi. Hal ini berarti bahwa individu tersebut akan memiliki motivasi dan 

keinginan untuk berkontribusi secara berarti terhadap organisasi.  

Pegawai dengan continuance commitment yang tinggi akan bertahan 

dalam organisasi, bukan karena alasan emosional, tapi karena adanya kesadaran 

dalam individu tersebut akan kerugian besar yang dialami jika meninggalkan 

organisasi. Pegawai terpaksa menjadi anggota akan menghindari kerugian 

finansial dan kerugian lain, sehingga memungkinkan untuk melakukan usaha yang 

tidak maksimal. Berkaitan dengan hal ini, maka individu tersebut kurang/tidak 

dapat diharapkan untuk memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi secara 

berarti pada organisasi.  



Sementara itu, komponen normatif yang berkembang sebagai hasil dari 

pengalaman sosialisasi, tergantung dari sejauh apa perasaan kewajiban yang 

dimiliki pegawai. Komitmen normatif didasarkan pada pendekatan obligation, di 

mana komitmen sebagai tekanan normatif yang telah diinternalisasikan agar 

individu bertindak sesuai dengan tujuan dan keinginan organisasi. Komponen 

normatif menimbulkan perasaan kewajiban pada pegawai untuk memberi balasan 

atas apa yang telah diterimanya dari organisasi. Pegawai dengan normative 

commitment yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa 

adanya suatu kewajiban atau tugas yang memang sudah sepantasnya dilakukan 

atas benefit yang telah diberikan organisasi. Untuk lebih mudah memahami 

dimensi komitmen organisasi tersebut, dapat dilihat dalam Gambar 2.2 berikut ini. 

 

Gambar 2.2 

Tiga Komponen Model Komitmen Organiasional 

 

 

 

Sumber : Meyer, J., Stanley, D., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (in press). Affective, 

continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of 

antecedents, correlates and consequences. 

 



Setiap komponen dari komitmen organisasi terpengaruh oleh indikator 

yang terpisah. Dalam konteks sekarang, indikator adalah komponen penyebab dari 

komitmen. Berikut akan dijelaskan mengenai indikator dari masing-masing 

komponen: 

1. Organizational characteristic, personal characteristic dan pengalaman kerja 

merupakan penyebab dari terjadinya affective commitment. Sebagai contoh, 

pada karaketer personal, pekerja yang memiliki kepercayaan diri atas 

kemampuannya akan memiliki komitmen yang lebih kuat dibandingkan 

pekerja yang kurang percaya diri atas kemampuannya.   

2. Sosialization experience dan psychological contract merupakan penyebab dari 

terjadinya normative commitment. Sebagai contoh, pekerja yang memiliki 

psychological contract dengan bentuk relational (berisi tentang tanggung 

jawab yang berhubungan antara kedua pihak, perusahaan dan pekerja, lebih 

abstrak dan berdasarkan pada prinsip social exchange). Maka pekerja ini akan 

memiliki normative commitment yang tinggi, ia akan bekerja karena rasa 

tanggungjawabnya terhadap psychological contract yang ia yakini.  

3. Management factors, environmental conditions, role states merupakan 

penyebab dari terjadinya continuance commitment. Contohnya, kondisi 

lingkungan dimana adanya tanggung jawab pada keluarga untuk memberikan 

nafkah, akan membuat seorang pekerja memiliki komitmen yang baik, 

dikarenakan takutnya pekerja tersebut kehilangan sumber penghasilan. 

 

2.2.3 Variabel Loyalitas Karyawan 

Loyalitas berkaitan erat dengan perilaku yang dihasilkan dari emosi 

seseorang terhadap sesuatu. Loyalitas mengacu pada keterikatan secara mendalam 

terhadap sesuatu yang dianggapnya penting dan berharga. Loyalitas anggota 

terhadap organisasi memiliki makna kesediaan seseorang untuk bisa 

melanggengkan hubungannya dengan organisasi bahkan jika harus dengan 

mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun.  

Keinginan anggota untuk mempertahankan diri bekerja dalam organisasi 

adalah hal yang dapat dipengaruhi komitmen anggota terhadap organisasi di mana 



mereka bekerja. Keinginan untuk bertahan dan menjadi bagian yang utuh dalam 

organisasi dapat timbul dalam diri anggota organisasi bila anggota merasakan 

adanya keamanan dan kepuasan yang diperoleh dari tempat kerjanya, sehingga 

terciptanya rasa memiliki yang tinggi atas organisasi tempat dirinya bekerja. 

Secara umum loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian dan 

kepercayaan yang diberikan atau ditujukkan kepada seseorang atau lembaga, yang 

didalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan 

pelayanan dan perilaku yang terbaik.  

Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Tim 

Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa loyalitas adalah kesetiaan, 

kepatuhan dan ketaatan. Loyalitas adalah kemauan bekerja sama yang berarti 

kesediaan mengorbankan diri, kesediaan melakukan pengawasan diri dan 

kemauan untuk menonjolkan kepentingan diri sendiri. Kesediaan untuk 

mengorbankan diri ini melibatkan adanya kesadaran untuk mengabdikan diri 

kepada perusahaan. Pengabdian ini akan selalu menyokong peran serta karyawan 

dalam perusahaan. 

Gouzali Saydam (2001:395), mengemukakan bahwa loyalitas karyawan 

merupakan tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan 

sesuatu yang dipatuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan 

kesanggupan harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari serta 

dalam perbuatan melaksanakan tugas. 

Aspek-aspek loyalitas menurut Saydam (2001:485) adalah sebagai 

berikut: 

1. Ketaatan atau Kepatuhan; 

Ketaatan yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala 

peraturan kedinasan yang belaku dan mentaati perintah dinas yang diberikan 

atasan yang berwenang, serta sanggup tidak melanggar larangan yang ditentukan. 

Ciri-ciri ketaatan, yaitu : 

a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 

berlaku. 



b. Mentaati perintah perusahaan/organisasi yang diberikan atasan yang 

berwenang dengan baik. 

c. Selalu mentaati jam kerja yang sudah ditentukan perusahaan/organisasi. 

d. Selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. 

2. Tanggung Jawab; 

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu, 

serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang 

dilakukan.  

Ciri-ciri tanggungjawab yaitu : 

a.  Dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. 

b. Selalu menyimpan atau memelihara barang-barang perusahaan/organisasi 

dengan sebaik-baiknya. 

c. Mengutamakan kepentingan perusahaan/organisasi daripada kepentingan 

pribadi atau golongan. 

d. Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada 

orang lain. 

3. Pengabdian; 

Pengabdian yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga secara ikhlas kepada 

perusahaan. Ciri-cirinya yaitu selalu melakukan tugas dengan penuh keikhlasan 

tanpa merasa dipaksa. 

4.  Kejujuran; 

Kejujuran adalah keselarasan antara yang terucap atau keselarasan antara 

perbuatan dengan kenyataan.  

Ciri-ciri kejujuran yaitu : 

a. Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. 

b. Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan apa adanya. 

Dari teori-teori di atas maka penulis menghubungkan variabel-variabel 

yang ada dalam suatu kerangka pemikiran yang akan dijadikan pedoman dalam 

melakukan penelitian. kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat dalam Gambar 

2.3 berikut: 



Kompetensi Individu 

- Motives 

- Traits 

- Self Concept 

- Knowledge 

- Skill  

Komitmen Organisasional 

- Affective Commitment 

- Continuance Commitment 

- Normative Commitment 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

    PT Jamsostek Kantor Wilayah IV Bandung 

 

Fenomena: 

- Kompetensi karyawan baik 

- Komitmen organisasional baik 

- Loyalitas rendah 

 

 

 

 

 

        (Judisseno, 2008)                                            (Colquitt, et al., 2009)  

      

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kompetensi Individu dan Komitmen Organisasional terhadap 

Loyalitas Karyawan pada PT Jamsostek Kantor Wilayah IV Bandung 

(Sumber : Diolah Sendiri) 

 

 

Loyalitas Karyawan 

- Ketaatan atau Kepatuhan 

- Tanggung Jawab 

- Pengabdian 

- Kejujuran 

     (Saydam, 2001) 



2.3 Hipotesis 

Menurut Sugiyono dalam bukunya Penelitian Bisnis (2008:221) 

menyatakan bahwa hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. 

Hipotesis Utama: 

 Terdapat pengaruh antara kompetensi individu dan komitmen organisasional 

terhadap loyalitas karyawan PT Jamsostek Kantor Wilayah IV Bandung. 

Sub Hipotesis: 

 Terdapat pengaruh antara kompetensi individu terhadap loyalitas karyawan PT 

Jamsostek Kantor Wilayah IV Bandung. 

 Terdapat pengaruh antara komitmen organisasional terhadap loyalitas 

karyawan PT Jamsostek Kantor Wilayah IV Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


