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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari aktivitas

organisasi yang seluruhnya berhubungan dengan faktor manusia. Unsur

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja

pada sebuah organisasi. Sumber Daya Manusia memegang peranan penting

terutama dalam mengendalikan seluruh aktivitas sumber daya lainnya guna

mencapai tujuan yang ditetapkan.

Unsur MSDM adalah manusia. Manusia adalah perencana, pelaku, dan

penentu tercapainya tujuan baik tujuan organisasi maupun tujuan masing-masing

individu itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia memfokuskan

pembahasannya mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan

tujuan yang optimal. Jelasnya manajemen sumber daya manusia mengatur tenaga

kerja manusia sedemikian rupa sehingga terwujud tujuan perusahaan. Agar

diperoleh pengertian manajemen sumber daya manusia yang lebih jelas, berikut

ini dikemukakan pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut beberapa

ahli yaitu :
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Menurut Raymond A. Noe et. Al (2010:5); “Manajemen Sumber Daya

Manusia, mengacu pada kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta sistem yang

memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan. Banyak perusahaan

menyebut konsep MSDM sebagai bentuk praktik-praktik tentang manusia.

Strategi yang mendasari praktik tersebut perlu dipertimbangkan agar dapat

memaksimalkan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan”

MenurutMalayu S.P. Hasibuan (2011: 10);“Manajemen sumber daya

manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan

masyarakat”

Dapat dilihat bahwa Malayu S.P. Hasibuan (2011: 10) memberikan

penekanan dalam pemahaman MSDM yaitu sebagai sebuah ilmu dan seni

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan

manajemen sumber daya tidak hanya bagaimana seseorang pimpinan mengetahui

potensi pegawainya, namun lebih pada bagaimana seorang pemimpin mendesain

sebuah formulasi tertentu dalam mengaplikasikan para sumber daya pegawai yang

ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Desain yang telah dibuat tersebut

diharapkan mampu mengkoordinir keinginan-keinginan para pegawai serta

koordinasi antara pegawai dan pimpinan serta antar pegawai. Melalui skema

desain yang tepat diharapkan mampu meningkatkan kinerja para pegawai secara

efektif dan efisien sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat diatas menunjukan bahwa manajemen sumber

daya manusia adalah manajemen yang berhubungan dengan perencanaan,
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pengorganisasian dan pengawasan terhadap berbagai fungsi pelaksanaan usaha

selain itu juga sebagai salah satu bidang dari manajemen umum yang mengatur

manusia, dan diterima secara universal pada masa sekarang ini.

Dan berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa fokus kajian

dari sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Masalah tenaga kerja diatur menurut urutan fungsi-fungsinya, agar efektif

dan efisien, dalam mewujudkan tujuan perusahaan atau organisasi,

pegawai, dan masyarakat.

2. Manusia adalah perencana, pelaku, dan selalu berperan aktif dalam

aktifitas perusahaan atau organisasi.

3. Manajemen menganggap bahwa pegawainya adalah aset atau kekayaan

utama organisasi yang harus dipelihara dengan baik.

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari manajemen

secara umum yang memfokuskan perhatiannya dan pengelolaan sumber daya

manusianya sebagai sumber daya yang terpenting didalam kegiatan suatu

organisasi, maka semakin dirasakan pula pentingnya keberadaan manajemen

sumber daya manusia.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Dengan memahami fungsi manajemen, maka akan memudahkan pula

untuk memahami fungsi manajemen sumber daya manusia yang selanjutnya akan

memudahkan kita dalam mengidentifikasi tujuan manajemen sumber daya
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manusia. Tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri dari empat

tujuan, yaitu :

1. Tujuan Organisasional

Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber

daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian

efektivitas organisasi.

2. Tujuan Fungsional

Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada

tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

3. Tujuan Sosial

Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap

kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui

tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi

4. Tujuan Personal

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya,

minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi

individual terhadap organisasi.

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan pada dasarnya adalah :

1. Peningkatan efisiensi

2. Peningkatan efektifitas

3. Peningkatan produktivitas

4. Rendahnya tingkat absensi pegawai

5. Rendahnya tingkat perpindahan pegawai
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6. Tingginya kualitas pelayanan

7. Rendahnya komplain dari pelanggan

8. Rendahnya komplain dari pelanggan

9. Meningkatnya bisnis perusahaan.

Fungsi manajemen Sumber Daya Manusia adalah tugas-tugas yang

dilakukan oleh manajemen Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang tugas

manajemen perusahaan menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun menurut Malayu S.P. Hasibuan (2011:21) fungsi manajemen

sumber daya manusia: “Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan,

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan

pemberhentian”.

1. Fungsi Manajerial

a. Perencanaan (Planning)

Merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai

dengan kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan tujuan.

b. Pengorganisasian (Organizing).

Menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan

antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang

dipersiapkan.
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c. Pengarahan (Directing).

Kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan

bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan

perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

d. Pengendalian (Controlling).

Kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-

peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

2. Fungsi Operasional

a. Pengadaan Tenaga Kerja (Procurement)

Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

b. Pengembangan (Development)

Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan

moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Kompensasi (Compensation)

Pemberian balas jasa langsung (direct), dan tidak langsung (indirect),

uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang

diberikan kepada perusahaan.

d. Pengintegrasian (Integration)

Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan

kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling

menguntungkan.
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e. Pemeliharaan (Maintenance)

Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental,

dan loyalitas karyawan agar mereka mau bekerja sama sampai

pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program

kesejahteraan yang berdasarkan sebagian besar kebutuhan

karyawannya.

f. Kedisiplinan (Discipline)

Keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan

perusahaan dan norma – norma sosial.

g. Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (Separation)

Putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan.

Pemutusan hubungan kerja ini dapat disebabkan oleh keinginan

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan

sebab-sebab lainnya.

Fungsi-fungsi sumber daya manusia diatas saling mempengaruhi satu sama

lain. Apabila terdapat ketimpangan dalam salah satu fungsi maka akan

mempengaruhi fungsi yang lain. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia

tersebut ditentukan oleh profesionalisme departemen sumber daya manusia yang

ada di dalam perusahaan yang sepenuhnya dapat dilakukan untuk membantu

pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
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2.2 Komitmen

2.2.1 Pengertian Komitmen

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah ‘uang

bukanlah segalanya’. Mungkin ungkapan ini benar bagi sebagian orang,

mengingat banyak sekali pegawai yang memilih keluar atau mengajukan pindah

ke organisasi lain dengan alasan bukan hanya semata karena uang. Faktor yang

disinyalir menjadi munculnya keinginan keluar atau pindah yaitu pertama

kenyamanan kerja (bisa berupa lingkungan fisik dan sosial), pemberian fasilitas,

serta pengakuan dari organisasinya terhadap peran dia sebagai seorang pegawai.

Kemajuan sebuah negara bukan berdasarkan jumlah penduduk yang

banyak atau jumlah Sumberdaya Alam yang melimpah, melainkan kualitas SDM

yang ada pada negara tersebut. Dan kita juga tentu sepakat, bahwa bagus atau

tidaknya sebuah organisasi tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya jumlah

pegawai yang ada didalamnya, melain kualitas dari pegawai itu sendiri.Indonesia

sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan peningkatan kualitas

sumber daya manusia. Masih terbatasnya tenaga kerja yang professional dan

terampil membuat organisasi berusaha mempertahankan pegawai sebagai salah

satu aset utama yang perlu dipertahankan untuk menunjang efisiensi dan

produktivitas organisasi.

Menurut Luthans (2006:249): komitmen  merupakan sebuah sikap yang

merefleksikan loyalitas karyawan kepada organisasi dan merupakan suatu proses

berkelanjutan dimana anggota organisasi mengungkapkan perhatian mereka
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terhadap organisasi, terhadap keberhasilan organisasi serta kemajuan yang

berkelanjutan.

Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan

formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk

mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi

pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen organisasi tercakup

unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi

terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Secara singkat pada intinya beberapa definisi komitmen organisasi dari

beberapa ahli diatas mempunyai penekanan yang hampir sama yaitu proses pada

individu (pegawai) dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-

aturan, dan tujuan organisasi. Disamping itu, komitmen organisasi mengandung

pengertian sebagai sesuatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif

terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi menyiratkan hubungan

pegawai dengan organisasinyasecara aktif. Karena pegawai yang menunjukkan

komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung

jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi

tempatnya bekerja.

Sementara itu, menurut Minner dalam Sopiah (2008) mengemukakan

empat faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan antara lain :

1. Faktor persona, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan,

pengalaman kerja, dan kepribadian.
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2. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam

pekerjaan, konflik peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan.

3. Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk

organisasi, kehadiran serikat pekerjan, dan tingkat pengendalian

yang dilakukan organisasi terhadap karyawan.

4. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja seorang karyawan sangat

berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi.

Karyawan yang baru beberapa tahun bekerja dan karyawan yang sudah

puluhan tahun bekerja dalam organisasi tentu memiliki tingkat komitmen yang

berlainan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan ada empat

faktor diantaranya faktor personal, karakteristik jabatan, karakteristik struktur dan

pengalaman kerja, sehingga dengan adanya faktor-faktor tersebut maka karyawan

memiliki komitmen terhadap pekerjaan dan perusahaan dimana mereka bekerja.

2.2.2 Indikator Komitmen

Menurut CutZurnali (2010), dengan mengacu pada pendapat-pendapat

Meyer and Allen mendefinisikan masing-masing komponen komitmen

organisasional sebagai berikut:

1. Komitmen Afektif

Komitmen afektif adalah perasaan cinta pada organisasi atau

perusahaan yang memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan
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membina hubungan sosial serta menghargai nilai hubungan dengan

organisasi dikarenakan telah menjadi anggota organisasi.

2. Komitmen Berkelanjutan

Komitmen berkelanjutan adalah perasaan berat untuk

meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan

dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan

penghargaan yang berkenaan dengan partisipasi di dalam

organisasi.

3. Komitmen Normatif

Komitmen normatif adalah perasaan yang mengharuskan untuk

bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung

jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma,

nilai, dan keyakinan karyawan.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen memiliki tiga

aspek atau komponen yaitu komitmen normatif yang didasarkan perasaan-

perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi dan

tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan. Komitmen

berkelanjutan yang didasarkan hasrat yang dimiliki oleh individu didasarkan pada

persepsi tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi,

sehingga individu merasa membutuhkan untuk dihubungkan dengan organisasi

serta komitmen afektif, yaitu suatu pendekatan emosional dari individu dalam

keterlibatan dengan organisasi, sehingga individu akan merasa dihubungkan
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dengan organisasi, berkaitan dengan emosional, identifikasi dan keterlibatan

karyawan didalam suatu organisasi.

2.2.3 Strategi Komitmen

Komitmen karyawan tidak dapat terus-menerus bertahan dalam diri

karyawan tanpa adanya strategi yang dimiliki perusahaan itu sendiri dalam

membangun, memelihara, dan meningkatkan komitmen karyawan. Menurut

Robbins (2009) memperkuat komitmen karyawan dalam suatu organisasi dapat

dilakukan dengan dua cara yaitu mengurangi tuntutan kerja karyawan dan

meningkatkan kemampuan karyawan.

a. Mengurangi Tuntutan Karyawan

1. Menentukan prioritas

Menentukan prioritas bertujuan mengurangi tuntutan kerja

karyawan dengan melakukan aktivitas yang berguna dan menunda

atau menghilangkan aktivitas yang tidak berguna.

2. Menetapkan fokus

Tuntutan karyawan dapat terlalu tinggi karena tidak terpusatkan,

sebuah perusahaan dapat melakukan dengan menerapkan beberapa

aktivitas yang sangat penting saja, dalam hal ini fokus dengan

menentukan tema bagi aktivitas perusahannya.
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3. Melakukan rekayasa

Rekayasa proses produksi dapat mengurangi tuntutan kerja

karyawan, rekayasa tersebut dapat berupa memperpendek jalur,

otomatisasi, dan penyederhanaan kerja.

b. Meningkatkan Kemampuan Karyawan

1. Kontrol

Kontrol adalah memberikan karyawan kewenangan untuk

mengontrol keputusan mengenai bagaimana mengerjakan

pekerjaan mereka.

2. Strategi atau Visi

Strategi atau visi yaitu menawarkan kepada karyawan visi dan

arahan yang membuat mereka memiliki komitmen untuk berkerja

keras.

3. Tantangan Kerja

Tantangan kerja yaitu memberi karyawan stimulasi kerja yang

dapat mengembangkan ketrampilan baru.

4. Kolaborsi dan Team Work

Kolaborsi dan team work yaitu membentuk tim untuk melakukan

pekerjaan.

5. Kultur Kerja

Kultur kerja yaitu membangun suatu lingkungan dan susana

keterbukaan, menarik, menyenangkan, dan penuh penghargaan.
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6. Membagi Keuntungan

Membagi keuntungan yaitu memberikan kompensasi kepada

karyawan karena menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

7. Komunikasi

Komunikasi yaitu menyebarkan informasi sesering mungkin dan

secara terbuka.

8. Perhatian

Perhatian yaitu memastikan bahwa setiap karyawan diperlakukakn

sesuai martabatnya.

9. Teknologi

Teknologi yaitu memberikan karyawan teknologi yang membuat

pekerjaan mereka menjadi lebih mudah.

10. Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan dan pengembangan yaitu memastikan karyawan memiliki

keterampilam untuk mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik.

Segala sesuatu harus memiliki strategi supaya semuanya dapat

berjalan sesuai dengan keinginan dan hasilnya memuaskan. Begitu

juga dengan komitmen, perusahaan harus memiliki strategi supaya

tingkat komitmen karyawan terus bertambah terhadap perusahaan

dan pekerjaannya.

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen

Komitmen karyawan tidak akan dimiliki oleh karyawan kecuali ada

faktor-faktor yang mempengaruhinya, Steers (dalam Sopiah 2008) menyatakan
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bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi komitmen seorang karyawan antara

lain :

1. Ciri pribadi pekerja

Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatannya dalam organisasi,

dan variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap

karyawan.

2. Ciri pekerjaan

Ciri pekerjaan seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi

dengan rekan sekerja.

3. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja seperti keandalan organisasi di masa lampau dan

cara pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan

perasaannya tentang organisasi.

Menurut pendapat di atas dikemukakan bahwa komitmen dapat dimiliki

karyawan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, dengan demikian

berarti bawha komitmen karyawan tidak akan terjadi begitu saja melainkan terjadi

secara bertahapuntuk, menjaga agar karyawan selalu memiliki komitmen, maka

perusahaan harus memiliki strategi untuk menjaga dan meningkatkan komitmen

karyawan.

2.2.5 Cara Membentuk komitmen

Tidak semua karyawan memiliki komitmen begitu saja saat bekerja

disebuah perusahaan, bahkan mayoritas karyawan bekerja karena dorongan
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kebutuhan saja, maka tugas perusahaan adalah membentuk komitmen diantara

para anggota atau karyawan. Gary Dessler (dalam Sopiah, 2008) merangkum 20

cara yang dapat digunakan untuk membangun komitmen dalam organisasi, 10

diantaranya adalah :

1. Make it Charismatic : jadikan visi dan misi organisasi sebagai sesuatu yang

karismatik, sesuatu yang dijadikan pijakan, dasar bagi setiap karyawan

dalam berperilaku dan bertindak.

2. Build the tradition : segala sesuatu yang baik di organisasi jadikanlah

sebagai suatu tradisi yang secara terus menerus dipelihara, dijaga oleh

generasi berikutnya.

3. Have comprehensive grievance procedudes : bila ada keluhan atau complain

dari pihak luar ataupun internal organisasi, maka organisasi harus memiliki

prosedur untuk mengatasi keluhan tersebut secara menyeluruh

4. Provide extensive two-way communication : jalinlah komunikasi dua arah

di organisasi tanpa memandang rendah bawahan.

5. Create a sense of community : jadikan semua unsure dalam organisasi

sebagai suatu komunitas dimana didalamnya ada nilai-nilai kebersamaan,

rasa memiliki, kerjasama, berbagi dan lainnya

6. Build value-based homogeneity : membangun nilai-nilai yang didasarkan

adanya kesamaan. Setiap anggota organisasi memiliki kesempatan yang

sama, misalnya untuk promosi maka dasar yang digunakan untuk promosi

adalah kemampuan, minat, motivasi, kinerja tanpa ada diskriminasi
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7. Share and share a-like : sebaiknya organisasi membuat kebijakan dimana

antara karyawan level bawah sampai yang paling atas tidak terlalu berbeda

atau mencolok dalam kompensasi yang diterima, gaya hidup, penampilan

fisik, dll

8. Emphasize brainraising, cross-utilization, and teamwork : Organisasi

sebagai suatu komuniti harus bekerja sama, saling berbagi, saling memberi

manfaat dan memberikan kesempatan yang sama pada anggota organisasi.

9. Get together : Adakan acara-acara yang melibatkan semua anggota

organisasi sehingga kebersamaan bisa saling terjalin. Misalnya, sekali-kali

produksi dihentikan, dan semua karyawan terlibat dalam even rekreasi

bersama keluarga, pertandingan olahraga, seni, dll

10. Support Employee development : hasil studi menunjukkan bahwa karyawan

akan lebih memiliki komitmen terhadap organisasi bila organisasi

memperhatikan perkembangan karir karyawan dalam jangka panjang.

2.2.6 Manfaat Komitmen

Komitmen dibentuk dengan berbagai strategi bukan berarti tidak ada

manfaatnya, manfaat dengan adanya komitmen dalam organisasi adalah sebagai

berikut :

1. Para pekerja yang benar-benar menunjukkan komitmen tinggi

terhadap organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih
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besar untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam

organisasi.

2. Memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada

organisasi yang sekarang dan dapat terus memberikan sumbangan

bagi pencapaian tujuan.

3. Sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka, karena

pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu

untuk memberikan sumbangannya bagi pencapaian tujuan

organisasi. Jadi, dengan adanya komitmen terhadap perusahaan

maka karyawan memiliki manfaat diantaranya ikhlas dan senang

hati pada saat melibatkan diri pada pekerjaan, memiliki keinginan

yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada organisasi yang sekarang

dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan

serta mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk

menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam organisasi.

2.3 Personality

2.3.1 Pengertian personality

Istilah personality berasal dari kata latin “persona” yang berarti topeng

atau kedok, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung,

yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang.

Bagi bangsa Roma, “persona” berarti bagaimana seseorang tampak pada orang

lain.
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Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Wibowo (2013:15) kepribadian

adalah kombinasi karakteristik fisik dan mental yang stabil yang memberikan

identitas individualnya. Karakteristik atau ciri atau sifat ini termasuk bagaimana

orang melihat, berpikir, bertindak dan merasakan, yang merupakan produk

interaksi genetik dan pengaruh lingkungan.

Menurut Robbins dan Judge dalam Wibowo (2013:15), kepribadian

adalah organisasi dinamis dari sistem psikologis dalam diri individu yang

menentukan penyesuaian uniknya pada lingkungannya. Dikatakan pula bahwa

kepribadian adalah jumlah dari semua cara dimana individu bereaksi pada dan

berinteraksi dengan orang lainnya. Sedangkan menurut Colquitt, Lepine dan

Wesson dalam Wibowo (2013:16), kepribadian menunjukkan struktur dan

kecenderungan dalam diri orang yang menjelaskan pola karakteristik mereka

dalam pemikiran, emosi, dan perilaku.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa kepribadian pada hakikatnya

adalah karakteristik individu yang menunjukkan kecenderungan identitasnya

melalui pemikiran, emosi, dan perilaku yang merupakan produk interaksi antara

genetik dan pengaruh lingkungan.

Secara definitif, kepribadian (personality) merupakan satu set karakteristik

dan kecenderungan-kecenderungan seseorang yang bersifat permanen (tidak

mudah berubah dalam jangka pendek) yang menjadikan orang tersebut berbeda

atau sama dengan orang lain dalam cara berpikir, mengungkapkan perasaan dan
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berprilaku. Definisi ini pada dasarnya menegaskan tiga hal penting tentang

kepribadian:

a. Pertama, secara individual seseorang bisa sama atau berbeda dari

orang lain bergantung dari karakteristik dan kecenderungan-

kecenderungan masing-masing individu.

b. Kedua, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kurt Lewin,

kesamaan atau perbedaan ini muncul ke permukaan dalam bentuk

tindakan dan prilaku seseorang yang bersifat konsisten dan

persisten.

c. Ketiga, karakteristik dan kecenderungan-kecenderungan tersebut

tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan-tekanan sosial, biologis,

situasi atau momen-momen tertentu.

2.3.2 Faktor-faktor Penentu Kepribadian (Personality)

Menurut Stephen dan Timothy (2008:127) kepribadian seseorang

dihasilkan oleh faktor keturunan, lingkungan dan kondisi situasional. Antara lain:

1. Faktor Keturunan

Faktor keturunan ditransimisikan melalui ”gen”, yang berada dalam

kromosom, yang menentukan keseimbangan hormon, bentuk fisik, dan

menentukan atau membentuk kepribadian. Kepribadian tidak

seluruhnya dipengaruhi oleh faktor keturunan, faktor lingkungan juga

dapat mempengaruhi bentuk kepribadian seseorang.
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2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang dapat memberikan tekanan kepada

kepribadian seseorang adalah kultur masyarakat dimana seseorang

dibesarkan, norma-norma keluarga, teman-teman dan kelompok sosial,

serta pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Kultur akan membentuk

norma, sikap, dan nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke

genarasi berikutnya yang terus menerus berlangsung secara konsisten.

3. Kondisi Situasional

Kondisi situsional dapat mempengaruhi efek dari faktor-faktor

keturunan dan lingkungan terhadapa kepribadian.

4. Pengalaman Hidup

Pengalaman hidup yang dilalui seseorang sejak kecil, menjadi dewasa

dan sampai mencapai umur lanjut akan memengaruhi kepribadian

seseorang. Anak yang mendapatkan pengalaman buruk semasa kecil

akan memengaruhi kepribadiannya setelah dewasa.

Kepribadian seseorang meskipun relatif stabil dan konsisten, namun dapat

berubah pada situasi-situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda pada situasi

yang berbeda dapat menimbulkan reaksi dan aspek yang berbeda pada

kepribadian seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya tidak melihat corak kepribadian

secara terisolasi, tetapi juga mengetahui bahwa situasi-situasi tertentu lebih

relevan dari situasi-situasi lain dalam mempengaruhi kepribadian sehingga dapat

dilihat adanya perbedaan-perbedaan individual yang signifikan.
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2.3.3 Dimensi Kepribadian (Personality)

Telah diuraikan diatas bahwa kepribadian merupakan salah satu

determinan yang menentukan pola pikir seseorang, cara seseorang

mengungkapkan emosi (berkeluh kesah) dan pola prilakunya. Oleh karenanya

agar kita bisa mengidentifikasi kepribadian seseorang dan juga bisa

membedakannya dengan kepribadian orang lain maka kita perlu memahami

dimensi-dimensi kepribadian. Salah cara untuk memahami kepribadian seseorang

adalah dengan memahami watak, karakter, atau sifat bawaan orang tersebut. Tipe

kepribadian manusia berdasarkan 4 aspek yaitu sensasi, intuisi, pikiran dan

perasaan:

1. Extrovert/Introvert

adalah cara bagaimana orang menghabiskan waktunya. Seorang yang

extrovert adalah orang senang menghabiskan waktunya dengan

bersosialisasi atau berkumpul bersama dengan orang lain. Extrovert

menjadi lebih enerjik ketika berada bersama orang lain. Sedangkan

introvert sebaliknya. Mereka senang menghabiskan waktu sendiri, dan

kalaupun ingin menghabiskan waktu dengan orang lain, biasa

menghabiskan waktu dengan orang yang dekat dengannya. Introvert lebih

senang mendalami sesuatu daripada mengobrol dengan orang lain.

2. Sensing/Intuition

adalah cara bagaimana seseorang berpikir. Seorang yang sensing adalah

orang yang sangat logis, percaya pada fakta dan tidak mudah menerima
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hal baru. Mereka yang berpikir dengan cara sensing cenderung senang

belajar dan mendalami teori. Mereka tidak menyukai fantasi dan senang

dengan realisme. Sedangkan mereka yang memakai intuisi, mereka

memakai konsep, sehingga mereka pun tidak terpaku (bahkan tidak

menyukai) teori yang terlalu banyak, dan cenderung lebih kreatif daripada

mereka yang sensing karena pemikirannya lebih terbuka. Mereka yang

memakai intuisi lebih suka memakai sesuatu yang mereka sebut dengan

“feeling” daripada teori. Feeling ini mereka dapat dari pengalaman yang

mereka alami, sehingga mereka tahu betul ketika sesuatu terjadi dapat

memberikan dampak yang baik atau buruk. Orang-orang yang intuitif

lebih suka belajar dari pengalaman atau experiential learning. Orang-orang

yang berpikir secara sensing cenderung memikirkan masa kini daripada

mereka yang memakai intuisi lebih suka berpikir ke depan atau berandai-

andai tentang masa depan.

3. Thinker/Feeler

adalah cara seseorang mengambil keputusan. Thinker mengambil

keputusan yang menurut logika lebih menguntungkan. Mereka memakai

tahap-tahap tertentu dan menganalisa keputusan yang mereka buat secara

mendalam. Mereka suka mencari kesalahan dan berpikir kritis. Sedangkan

mereka yang Feeler, mereka mengambil keputusan melihat orang lain,

apakah menguntungkan untuk kepentingan bersama atau tidak. Orang-

orang yang feeler cenderung mudah berempati dan bersimpati pada orang

lain. Bagi Thinker, pikiran lebih utama daripada perasaan, sedangkan
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Feeler sebaliknya. Thinker ingin memiliki prestasi dan berhasil, sedangkan

Feeler lebih senang jika Ia dihargai.

4. Judgers/Perceivers

adalah cara seseorang dalam menjalani hidup. Bagi mereka yang judgers,

mereka hidup sesuai dengan aturan dan jadwal yang sudah ada. Bagi

Judgers, mereka senang menetapkan sasaran tertentu dan berusaha untuk

mencapai sasarannya. Mereka berorientasi pada hasil. Sebaliknya,

Perceivers cenderung memiliki prinsip hidup “semau saya”. Mereka tidak

suka dibebani jadwal dan cenderung memiliki jadwal yang tidak teratur.

Mengerjakan sesuatu tergantung apakah mereka mau atau tidak. Mereka

yang Perceivers cenderung lebih berorientasi pada proses yang dicapai

untuk memperoleh sasaran mereka. Judgers lebih suka menyelesaikan

sesuatu, sedangkan Perceivers lebih suka memulai sesuatu.

2.4 Loyalitas

2.4.1 Pengertian Loyalitas

Dalam melaksanakan kegiatan kerja karyawan tidak akan terlepas dari

loyalitas dan sikap kerja, sehingga dengan demikian karyawan tersebut akan

selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Karyawan merasakan adanya

kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. Adanya loyalitas

yang tinggi akan memberikan pengaruh positif, yaitu menimbulkan kepuasan

kerja, semangat kerja, prestasi kerja yang baik dan keinginan untuk tetap bekerja

pada organisasinya. Semua organisasi biasanya menuntut kepada pegawainya
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untuk mempunyai loyalitas yang tinggi tetapi jarang memperhatikan keinginan

pegawainya. Pada masa sekarang ini, loyalitas pegawai tidak hanya terbentuk dari

pemberian gajih saja tetapi mereka juga menuntut adanya apresiasi yang lebih

sebagai penghargaan atas pekerjaanya serta lingkungan kerja yang mendukung

mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Loyalitas dapat dikatakan sebagai kesetiaan seseorang terhadap suatu hal

yang bukan hanya berupa kesetiaan fisik semata, namun lebih pada kesetiaan non

fisik seperti pikiran dan perhatian. Loyalitas para karyawan dalam suatu

organisasi itu mutlak diperlukan demi kesuksesan organisasi itu sendiri. Semakin

tinggi loyalitas para karyawan di suatu organisasi, maka semakin mudah bagi

organisasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya oleh pemilik organisasi. Begitu pula sebaliknya, bagi organisasi yang

loyalitas para karyawannya rendah, maka semakin sulit bagi organisasi tersebut

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya yang telah ditetapkan sebelumnya

oleh para pemilik organisasi.

Loyalitas berasal dari kata loyal yang berarti setia. Loyalitas dalam

perusahaan dapat diartikan sebagai kesetiaan seorang karyawan terhadap

perusahaan. Menurut Hasibuan (2009:95), “Loyalitas adalah kesetiaan yang

dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam

maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab.”

Namun saat ini, ukuran loyalitas para karyawan telah sedikit bergeser ke

arah yang lebih kualitatif, yaitu yang disebut sebagai komitmen. Komitmen itu
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sendiri dapat diartikan sebagai seberapa besar seseorang mencurahkan perhatian,

pikiran dan dedikasinya bagi organisasi selama dia bergabung di dalam organisasi

tersebut. Jadi, di sini loyalitas para karyawan bukan hanya sekedar kesetiaan fisik

atau keberadaaannya di dalam organisasi, namun termasuk pikiran, perhatian,

gagasan, serta dedikasinya tercurah sepenuhnya kepada organisasi. Saat ini

loyalitas para karyawan bukan sekedar menjalankan tugas-tugas serta

kewajibannya sebagai karyawan yang sesuai dengan uraian-uraian tugasnya atau

disebut juga dengan job description, melainkan berbuat seoptimal mungkin untuk

menghasilkan yang terbaik dari organisasi.

Timbulnya loyalitas kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor :

1. karakteristik pribadi, meliputi : usia, masa kerja, jenis kelamin,

tingkat pendidikan, prestasi yang dimiliki, ras, dan sifat

kepribadian;

2. Karakteristik pekerjaan, meliputi : tantangan kerja, stres kerja,

kesempatan untuk berinteraksi sosial, job enrichment, identifikasi

tugas, umpan balik tugas, dan kecocokan tugas;

3. Karakteristik desain perusahaan/organisasi, yang dapat dilihat dari

sentralisasi, tingkat formalitas, tingkat keikutsertaan dalam

pengambilan keputusan, paling tidak telah menunjukkan berbagai

tingkat asosiasi dengan tanggung jawab perusahaan,

ketergantungan fungsional maupun fungsi kontrol perusahaan;

4. Pengalaman yang diperoleh dalam perusahaan/organisasi, yaitu

internalisasi individu terhadap perusahaan setelah melaksanakan
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pekerjaan dalam perusahaan tersebut meliputi sikap positif

terhadap perusahaan, rasa percaya terhadap perusahaan sehingga

menimbulkan rasa aman, merasakan adanya kepuasan pribadi yang

dapat dipenuhi oleh perusahaan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diungkap di atas dapat dilihat bahwa

masing-masing faktor mempunyai dampak tersendiri bagi kelangsungan hidup

organisasi, sehingga tuntutan loyalitas yang diharapkan oleh organisasi baru dapat

terpenuhi apabila karyawan memiliki karakteristik seperti yang diharapkan dan

organisasi sendiri telah mampu memenuhi harapan-harapan karyawan.

Untuk mempertahankan karyawan, perusahaan melakukan Employee

Retention Program (ERP). Sayangnya ERP sering disalahpahami semata-mata

pada kebutuhan fisik karyawan seperti pemberian gaji dan tunjangan, golden

handcuff, program kepemilikan saham, dan sebagainya. Padahal selain kebutuhan

fisik seorang karyawan memiliki tiga kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan sosial

emosional, kebutuhan mental/intelektual, dan kebutuhan spiritual. Setiap orang

pada dasarnya memiliki tiga kebutuhan tersebut, tetapi dengan kadar yang

berbeda-beda. Lebih lanjut, terdapat beberapa ciri karyawan yang memiliki

loyalitas yang rendah diantaranya karena sifat karakternya (bawaan), kekecewaan

karyawan, dan sikap atasan, serta perasaan negatif, seperti ingin meninggalkan

organisasi, merasa bekerja di instansi/organisasi lain lebih menguntungkan, tidak

merasakan manfaat, dan menyesali bergabung dengan organisasi. Adapun

karakteristik karyawan yang menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap

organisasi, diantaranya adalah : bersedia bekerja melebihi kondisi biasa, merasa
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bangga atas prestasi yang dicapai organisasi, merasa terinspirasi, bersedia

mengorbankan kepentingan pribadi, merasa ada kesamaan nilai dengan

perusahaan.

2.4.2 Indikator Loyalitas Karyawan

Loyalitas tidak mungkin dianggap sebagai sesuatu yang terjadi dengan

sendirinya ketika seorang karyawan bergabung dalam organisasi. Apabila

organisasi menginginkan seorang karyawan yang loyal, organisasi harus

mengupayakan agar karyawan menjadi bagian dari organisasi yang merupakan

tingkatan lebih tinggi. Dengan demikian karyawan tersebut sungguh merasa

bahwa “suka-duka” organisasi adalah “suka-duka”- nya juga. Oleh karena itu

loyalitas mencakup kesediaan untuk tetap bertahan, memiliki produktivitas yang

melampaui standard, memiliki perilaku altruis, serta adanya hubungan timbal

balik di mana loyalitas karyawan harus diimbangi oleh loyalitas organisasi

terhadap karyawan.

Berikut adalah indikator loyalitas karyawan menurut Saydam dalam

Fajar (2013:34):

1. Ketaatan/kepatuhan,

2. Rasa tanggung jawab,

3. Pengabdian,

4. Kejujuran.
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Dalam keempat indikator diatas, bisa dikatakan bahwa karyawan yang

loyal adalah karyawan yang taat pada peraturan sserta patuh pada perintah,

bertanggung jawab pada tugas-tugas yang telah diberikan oleh pimpinan, serta

kejujuran dan pengabdian terhadap perusahaan.

2.4.3 Aspek – Aspek Loyalitas

Loyalitas kerja karyawan tidak terbentuk begitu saja dalam organisasi,

tetapi ada aspek-aspek yang terdapat didalamnya yang mewujudkan loyalitas kerja

karyawan. Masing-masing aspek merupakan bagian dari manajemen organisasi

yang berkaitan dengan karyawan maupun organisasi. Aspek-aspek loyalitas kerja

yang terdapat pada individu dikemukakan oleh Siswanto (dalam Soegandhi dkk.

2013), yang menitik beratkan pada pelaksanaan kerja yang dilakukan karyawan

antara lain. :

1. Taat pada peraturan. Setiap kebijakan yang diterapkan dalam organisasi

untuk memperlancar dan mengatur jalannya pelaksanaan tugas oleh

manajemen organisasi ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini

akan menimbulkan  kedisiplinan yang menguntungkan organisasi baik

intern maupun ekstern.

2. Tanggung jawab pada perusahaan/organisasi. Karakteristik pekerjaan dan

pelaksanaan tugasnya mempunyai konsekuensi yang dibebankan

karyawan. Kesanggupan karyawan untuk melaksanakan tugas sebaik-

baiknya dan kesadaran akan setiap resiko pelaksanaan tugasnya akan
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memberikan pengertian tentang keberanian dan kesadaran

bertanggungjawab terhadap resiko atas apa yang telah dilaksanakan.

3. Kemauan untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan orang-orang dalam

suatu kelompok akan memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan

yang tidak mungkin dicapai oleh orangorang secara invidual.

4. Rasa memiliki, adanya rasa ikut memiliki karyawan terhadap organisasi

akan membuat karyawan memiliki sikap untuk ikut menjaga dan

bertanggung jawab terhadap organisasi sehingga pada akhirnya akan

menimbulkan loyalitas demi tercapainya tujuan organisasi.

5. Hubungan antar pribadi, karyawan yang mempunyai loyalitas kerja tinggi

mereka akan mempunyai sikap fleksibel ke arah tata hubungan antara

pribadi. Hubungan antara pribadi ini meliputi : hubungan sosial diantara

karyawan, hubungan yang  harmonis antara atasan dan karyawan, situasi

kerja dan sugesti dari teman kerja.

6. Kesukaan terhadap pekerjaan, organisasi harus dapat menghadapi

kenyataan bahwa karyawannya tiap hari datang untuk bekerjasama sebagai

manusia seutuhnya dalam hal melakukan pekerjaan yang akan dilakukan

dengan senang hati sebagai indikatornya bisa dilihat dari : keunggulan

karyawan dalam bekerja, karyawan tidak pernah menuntut apa yang

diterimanya diluar gaji pokok.
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2.4.4 Faktor-faktor Timbulnya Loyalitas Karyawan

Salah satu survey tentang loyalitas yang dikutip Drizin & Schneider

(dalam Runtu, 2014) menunjukkan bahwa pendorong utama untuk loyalitas

karyawan adalah fairness. Hal itu mencakup: fair dalam penggajian, fair dalam

penilaian kinerja, dan fair dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan.

Sedangkan Mc Quiness (dalam Runtu, 2014) mengemukakan bahwa

komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi akan berdampak pada loyalitas

karyawan. Peran komunikasi dalam meningkatkan loyalitas karyawan ini

didukung oleh Smith & Rupp (dalam Runtu, 2014). Antoncic & Antoncic

(dalam Runtu, 2014) Menyatakan bahwa penurunan loyalitas umumnya

disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap keputusan dan kebijakan organisasi,

buruknya komunikasi dan aliran informasi internal, serta gaya kepemimpinan

dalam organisasi.

Oleh karena itu, menurut Cunha (dalam Runtu, 2014) loyalitas harus

dibangun antara lain melalui pengelolaan struktur, budaya, dan kepemimpinan

dalam organisasi. McGuinness (dalam Runtu, 2014) menyatakan bahwa

meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, komunikasi efektif dan

terbuka, pengembangan saling percaya, pengembangan karir, serta penggajian

berdasarkan produktivitas, dan fleksibilitas tunjangan dapat menimbulkan

loyalitas pada karyawan. Loyalitas karyawan juga dapat dibangun melalui

hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Membangun hubungan saling

percaya satu sama lain merupakan satu bentuk kompensasi yang sangat bermakna

bagi karyawan. Karyawan harus tahu bahwa atasan mereka memperlakukan
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mereka sebagai pribadi tidak sekedar “sumber daya” sebelum mereka termotivasi

untuk memberi yang terbaik bagi organisasi, Boltax (dalam Runtu, 2014).

Loyalitas karyawan itu ada dalam satu organisasi apabila karyawan percaya

bahwa dalam tujuan organisasi, karyawan dapat mencapai tujuan mereka.

2.5 Keterkaitan antar Variabel Penelitian

2.5.1 Hubungan Personality Dengan Loyalitas Kerja

Salah satu kunci keberhasilan organisasi di era globalisasi saat ini adalah

sejauhmana orang-orang atau warga organisasi secara sinergis mampu

berkontribusipositif, baik dalam perencanaan maupun dalam proses

pengimplementasian tugasdan tanggung jawab sebagai warga organisasi untuk

mencapai tujuan organisasi.

Kepribadian (personality) merupakan satu set karakteristik dan

kecenderungan-kecenderungan seseorang yang bersifat permanen (tidak mudah

berubah dalam jangka pendek) yang menjadikan orang tersebut berbeda atau sama

dengan orang lain dalam cara berpikir, mengungkapkan perasaan dan berprilaku.

Salah satu faktor pembentuk meningkatnya Organizational Citizenship Behavior

adalah kepribadian (personality)dari karyawan, penelitian yang dilakukan oleh

Sambunget al.(2012) menemukan bahwa kepribadianberpengaruh terhadap

loyalitas kerja pada perusahaan.

Dengan demikian faktor personality memberikan pengaruh terhadap

loyalitas kerja perusahaan.
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2.5.2 Hubungan Komitmen Dengan Loyalitas Kerja

Komitmen dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan telah

didefinisikan sebagai ikatan, baik secara implicit maupun eksplisit, atas

keberlangsungan hubungan antara pasangan dalam pertukaran, yang

berimplikasi pada keinginan masing-masing untuk menciptakan manfaat jangka

panjang.

Kaitan antara komitmen organisasi dengan loyalitas karyawan yaitu

bahwa meningkatnya komitmen karyawan akan berpengaruh terhadap

peningkatan loyalitas kerja. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingginya

komitmen akan membuat perusahaan memberikan perhatian dan menjaga

hubungan baik yang telah terjalin.

Dengan kata lain, komitmen organisasional merupakan sikap yang

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan

dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan

keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan

2.6 Jurnal dan Penelitian Sebelumnya

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literaturyang berkaitan,

diantaranya merupakan hasil studi penelitian dari jurnal nasional, jurnal

internasional, dan dari hasil penelitian sebelumnya mengenai Loyalitas karyawan,

Komitmen, dan Personality (kepribadian), disajikan pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan

tabel 2.3 sebagai berikut:
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Tabel 2.1

Jurnal Nasional

No Peneliti Judul Variable Hasil & Kesimpulan

1. Muhaimin,

Kunartinah, Kis

Indriyaningrum

Peran Karakteristik

Kepribadian, Leader Member

Exchange, Dan

Lingkungan Kerja Terhadap

Kinerja Karyawan

Pada Pt.Matahari Silverindo

Jaya (Msj) Semarang

=

Karakteristik Kepribadian

=

LMX

=

Lingkungan Kerja

=

Kinerja Pegawai

1. Karakteristik kepribadian ternyata tidak berpengaruh

secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai

2. Leader Member Exchange (LMX) terbukti berpengaruh

secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai

3. Lingkungan kerja terbukti berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap kinerja pegawai

2. Vannecia

Marchelle

Soegandhi, Drs.

Eddy M.

Sutanto, M.Sc

dan Roy

Setiawan,

Pengaruh Kepuasan Kerja

Dan Loyalitas Kerja

Terhadap

Organizational Citizenship

Behavior Pada Karyawan

Pt.

Surya Timur Sakti Jatim

=

Kepuasan Kerja

=

Loyalitas Kerja

=

Organizational Citizenship

Behavior

1. Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan

terhadap

Organizational Citizenship Behavior karyawan PT. Surya

Timur Sakti Jatim.

2. Loyalitas karyawan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Organizational Citizenship Behavior karyawan

PT.
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S.Kom.,MM.,M

SM.

Surya Timur Sakti Jatim.

3. Kepuasan Kerja dan Loyalitas kerja karyawan PT. Surya

Timur Sakti Jatim secara simultan berpengaruh signifikan

dan positif Organizational Citizenship Behavior

3. Maria Wikantari Pengaruh Faktor-Faktor

Personality Dan Procedural

Justice

Terhadap Organizational

Citizenship Behavior

=

Personality

=

Procedural Justice

=

Organizational Citizenship

Behaviour

Variabel faktor-faktor personality dan

procedural justice karyawan secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap organizational

citizenship behavior. Namun demikian kedua variabel tersebut

mempunyai kontribusi yang berbeda dalam memengaruhi

organizational

citizenship behavior.

4. Anastasia Tania

dan Eddy M.

Sutanto

Pengaruh Motivasi Kerja

Dan Kepuasan Kerja

Terhadap Komitmen

Organisasional Karyawan Pt.

Dai Knife Di

Surabaya

= Motivasi Kerja

= Kepuasan Kerja= Komitmen

Organisasional

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa

motivasi kerja (X1) dan kepuasan kerja (X2) telah terbukti

sebagai faktor yang berpengaruh terhadap komitmen

organisasional karyawan.

5. Hunik Sri

Runing

Jarak Kekuasaan Sebagai

Pemoderasi Pengaruh

Keadilan Organisasional

= Jarak kekuasaan

= Keadilan organisasi

Hasil analisis regresi moderasian menunjukkan bahwa jarak

kekuasaan memoderasi

pengaruh keadilan prosedural dan keadilan distributif yang
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Tabel 2.2
Jurnal Internasional

Terhadap Komitmen

Karyawan Pada Supervisor

(Studi Pada Sebuah

Perusahaan Batik Di

Surakarta)

Y= Komitmen karyawan dipersepsikan oleh karyawan

terhadap komitmen karyawan pada supervisor. Hasil ini dapat

diketahui berdasarkan

diperolehnya koefisien interaksi yang signifikan maupun melalui

kenaikan koefisien

determinasi.

No Peneliti Judul Variable Hasil & Kesimpulan

1. Igbaekemen

Goddy Osa&

Idowu

Oluwafemi

Amos

The Impact Of

Organizational Commitment

On Employees Productivity:

A Case Study Of Nigeria

Brewery, Plc

= The impact of

organizational

commitment

= Employees

Productivity

1. The tested hypothesis shows that organizational

commitment to employee has significant impact on

employee

performance.

2. That employee commitment to their organization is

significant to the organization productivity.

3. Organizational motivational measure will have significant

effect on employee productivity, because it will boost
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employee morale

4. A well structural plan in a firm has significant effect on

employee fulfillment

2. Jasna Auer

Antoncic &

Bostjan

Antoncic

Employee Loyalty

And Its Impact On Firm

Growth

= Employee Loyalty

= Firm Growth

Employee loyalty can be important for growth of the

company. The results of the regression analysis

moderately confirmed the hypothesis. By using

control variables (industry, age and size by number

of employees),we came to additional conclusions.

The control variable age of the firm showed a

negative relationship with growth; the older the

company the slower can be its growth, and vice

versa.

3. Alharbi

Mohammad

Awadh &  Wan

Khairuzzaman

Wan Ismail

The Impact of Personality

Traits and Employee Work-

Related Attitudes

on Employee Performance

with the Moderating Effect

of Organizational

Culture: The Case of Saudi

= Personality Traits

= Employee Work-

Related Attitudes

= Employee

Performance with the

Moderating Effect of

Organizational

It was hypothesized that there exist positive direct

significant

relationships between personality and employee

performance and also between workrelated attitudes

and employees performance, with the moderating

effect of organizationalculture.
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Arabia

4. Peace Irefin

&Mohammed

Ali Mechanic

Effect of Employee

Commitment on

Organizational Performance

in Coca Cola Nigeria Limited

Maiduguri, Borno State

= Employee

Commitment=Organizational

Performance

1. It was found that the level of employee commitment of

the Staff of Coca-Cola Company Plc is very

high.

2. It was also found that the workers of the company are, to

some extent, concerned about the

performance of the company. This is an affirmation of

their commitment to the company.

3. The analyses further revealed that majority of the workers

of the company are generally satisfied with

their jobs and therefore, they do not intend to leave the

company.

4. The result of the first hypothesis testing showed that there

is a fairly high relationship between

employee commitment and organizational performance in

Cocoa-Cola Company Plc.

5. Lastly, the result of the second hypothesis testing revealed

that there is a very high relationship

between employee commitment and employees’ turnover.
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Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No Peneliti Judul Variable Hasil & Kesimpulan

1. Heni

Mar’atusholiha

h

Hubungan Antara

Loyalitas Kerja Karyawan

Dengan Iklim Organisasi

Positif

= Iklim Organisasi

Positif

= Loyalitas Kerja

Karyawan

1. Secara keseluruhan iklim organisasi yang positif

mampu memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap loyalitas kerja. Pengaruh tersebut memiliki

arah hubungan yang positif, sehingga apabila salah

satu dimensi dari iklim organisasi yang positif

mengalami perbaikan atau peningkatan, maka akan

memberikan dampak yang positif juga bagi

peningkatan loyalitas kerja karyawan.

2. Sumbangan efektif iklim organisasi terhadap

loyalitas kerja karyawan adalah 11% dan sisanya

sebanyak 89% loyalitas kerja karyawan dipengaruhi

oleh faktor-faktor yang lain seperti, karakteristik

pribadi, juga karakteristik pekerjaan.
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2. Rika

Rachmawati

Pengaruh Insentif Dan

Komitmen Karyawan

Terhadap Prestasi Kerja

Karyawan Bagian

Pemasaran Pada PT.Dewa

Sutratex II Cimahi

= Insentif

= Komitmen Karyawan

= Prestasi Kerja

Karyawan

1. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai

Koefisien Korelasi sebesar 0,221 yang menunjukan

bahwa antara variabel (insentif) dan variabel

(komitmen) terdapat hubungan

2. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai

Koefisien Korelasi sebesar 0,588 yang menunjukkan

bahwa antara variabel (insentif) dan variabel Y

(prestasi kerja) terdapat hubungan

3. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai

Koefisien Korelasi sebesar -0,111129 yang

menunjukkan bahwa antara variabel (komitmen)

dan variabel Y (prestasi kerja) terdapat hubungan.

3. Andi Shigemi

Muranaka

Pengaruh Kepuasan Kerja

Dan Komitmen Terhadap

Organizational Citizenship

Behavior (Ocb) Pada

Karyawan Bank Perkreditan

Rakyat Dana Niaga Mandiri

Makassar

= Kepuasan Kerja

= Komitmen

= Organizational

Citizenship Behavior (Ocb)

Dari hasil analisis, diperoleh hasil bahwa Kepuasan Kerja (Rekan

Kerja, Gaji, Pekerjaan Itu Sendiri dan Program Pengembangan

SDM) dan Komitmen (Affective, Continuance dan Normative

Commitmen) memberikan pengaruh terhadap OCB dalam

perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan terbukti.



50

4. Gde Bayu

Surya Parwita

Pengaruh Kepuasan Kerja

Terhadap

Komitmen Organisasi Dan

Disiplin Kerja(Studi Pada

Dosen Yayasan

Universitas

Mahasaraswati Denpasar)

= Kepuasan Kerja

= Komitmen Organisasi

= Disiplin Kerja

1. Kepuasan kerja berkorelasi positif dengan komitmen

organisasi. Berkorelasi positif memiliki arti bahwa

semakin dosen merasa puas terhadap pekerjaan maka

mereka akan lebih berkomitmen pada Universitas

Mahasaraswati.

2. Kepuasan kerja berkorelasi positif dengan disiplin

kerja. Ini membuktikan bahwa semakin dosen merasa

puas terhadap pekerjaannya maka mereka akan lebih

disiplin dalam menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya.

3. Komitmen organisasi berkorelasi positif dengan

disiplin kerja. Ini dapat diartikan bahwa apabila

dosen berkomitmen pada Universitas Mahasaraswati,

maka mereka akan lebih disiplin.
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2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam setiap organisasi atau perusahaan, manusia merupakan salah satu

faktor penentu tercapainya tujuan organisasi, salah satu ukuran keberhasilan suatu

organisasi atau perusahaan dilihat dari tingkat produktivitas manusianya.

Produktivitas pekerja sebagian besar tergantung pada kemauan para karyawan

untuk menghasilkan sesuatu, untuk itu pimpinan harus berusaha agar para

karyawannya mempunyai loyalitas kerja yang baik terhadap organisasi atau

perusahaan.

Untuk meningkatkan  loyalitas kerja karyawan tersebut haruslah

menciptakan komitmen yang baik terhadap organisasi atau perusahaan dan

kepribadian yang baik didalam diri karyawan tersebut. Dari penjelasan yang

disampaikan, penulis menggambarkan kerangka pemikiran tersebut menjadi 3

unsur yaitu komitmen sebagai variabel , personality sebagai  variabel dan

loyalitas kerja sebagai variabel Y yang dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai

berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Personality

( )

Loyalitas Kerja
( )

Komitmen

( )
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Dari kerangka penelitian yang telah dibentuk kemudian dibuat paradigma

dengan menguraikantiap variabel menjadi indikator-indikator yang sesuai dengan

teori yang telah disampaikan sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai

berikut:

Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

Komitmen
( )

1. Komitmen Afektif

2. Komitmen Normatif

3. Komitmen Berkelanjutan

Loyalitas Kerja
( )

1. Ketaatan/kepatuhan,

2. Rasa tanggung jawab,

3. Pengabdian,

4. Kejujuran.

Personality
( )

1. Extrovert/Introvert

2. Sensing/Intuition

3. Thinker/Feeler

4. Judgers/Perceivers
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2.8 Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, maka penulis

mengemukakan hipotesis, yaitu :

a. Hipotesis Simultan

“Adanya pengaruh komitmen dan personality terhadap loyalitas kerja

karyawan”.

b. Hipotesis Parsial

1. Terdapat pengaruh komitmen terhadap loyalitas kerja karyawan.

2. Terdapat pengaruh personality terhadap loyalitas kerja karyawan.


