
10 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1    Budaya Organisasi 

 Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang berbeda antara satu 

organisasi dengan organisasi lainnya. Secara sederhana budaya organisasi 

merupakan kebiasaan perilaku yang dijalankan bersama oleh manajemen dan 

karyawan di organisasi tersebut. Seperti contohnya pada Pemerintah Kota 

Bandung dimana Walikota Bandung sebagai jabatan tertinggi atau pimpinan 

organisasi telah membudayakan gerakan bersepeda terhadap para bawahannya 

yang ada di jajaran Pemerintah Kota Bandung.  

Budaya berasal dari kata buddayah (bahasa Sanskerta) yang artinya budi 

(hati nurani) dan akal (intelegensi). Suatu bangsa dikatakan berbudaya tinggi 

dapat dilihat dari tingginya budi dan akal para warganya, dalam bentuk 

keanekaragaman hasil budayanya (keindahan seni tari, seni patung, seni 

bangunan, serta kemajuan ilmu dan teknologinya). Budaya merupakan konsep 

penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang 

lama. 

Sedangkan dalam Moeljono (2003:16) budaya adalah sebagai berikut : 

1. Budaya adalah sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, 

mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan 

apa arti menjadi organisasi masyarakat tertentu (Stonner). 

2. Budaya adalah suatu pola semua susunan baik materi maupun perilaku yang 

sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam 

memecahkan   masalah- masalah para anggotanya. Budaya didalamnya juga 

termasuk cara yang telah diorganisasi, kepercayaan, norma, nilai-nilai budaya 

implisit, serta premis-premis yang mendasar dan mengandung suatu perintah 

(Kretch). 
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Sedangkan dalam Tika (2006:2) budaya adalah sebagai berikut dibawah 

ini : 

1. Budaya mempunyai pengertian teknografis yang luas meliputi ilmu 

pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai 

kemampuan dan kebiasaan lainnya yang didapat sebagai anggota masyarakat 

(Edward Burnett). 

2. Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan dan 

dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi 

masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan 

terlaksana  dengan baik dan oleh karena itu diajarkan/diwariskan kepada 

anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat memahami, memikirkan, dan 

merasakan terkait dengan masalah-masalah tersebut (Schein). 

Dari defenisi budaya di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang 

terdapat dalam budaya terdiri dari ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 

hukum, adat istiadat, perilaku/kebiasaan (norma) masyarakat, asumsi-asumsi 

dasar, sistem nilai, pembelajaran/pewarisan, masalah adaptasi eksternal dan 

integrasi internal serta cara mengatasinya. 

Perkataan organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang 

berarti alat, bagian, anggota atau bagian badan. Sedangkan kata “organisasi” itu 

mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu 

lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, 

perwakilan pemerintah atau suatu perkumpulan olahraga. Pengertian kedua 

berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana 

kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar 

tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. 

Beberapa ahli mendefinisikan organisasi sebagai berikut (Malayu; 

2003:11) : 

1. Organisasi dapat diartikan sebagai proses penentuan 

dan  pengelompokan  pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan 

melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk 
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memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai 

tujuan (Louis A. Allen). 

2. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan 

terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai 

tujuan tertentu. Organiasi hanya merupakan alat dan wadah saja (Malayu 

Hasibuan). 

3. Organisasi adalah pola keadaan di mana sejumlah orang banyak, sangat 

banyak mempunyai teman berhubungan langsung dengan semua yang lain, 

dan menangani tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka sendiri 

satu sama lain dengan sadar, penentuan dan pencapaian yang sistematis dari 

tujuan-tujuan yang saling disetujui (John M. Pfifner dan Frank P. Sherwood). 

Sedangkan menurut Urwick (dalam Winardi;2003:13) bahwa organisasi- 

organisasi lebih dari hanya alat untuk menciptakan barang-barang dan 

menyelenggarakan jasa-jasa. Organisasi menciptakan kerangka, dimana banyak 

diantara kita melaksanakan proses kehidupan. Sehubungan dengan organisasi- 

organisasi menimbulkan pengaruh besar atas perilaku kita. 

Sehingga organisasi dapat disimpulkan sebagai kerja sama antara dua  

orang atau lebih dalam kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan 

tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak 

secara sendiri, dimana tujuan organisasi tersebut diarahkan pada penciptaan 

barang dan menyelenggarakan jasa. 

Jika orang-orang bergabung dalam sebuah organisasi, mereka membawa 

nilai- nilai dan kepercayaan yang telah diajarkan kepada mereka. Tetapi sering 

terjadi, nilai- nilai tersebut tidak cukup membantu individu yang bersangkutan 

untuk sukses dalam organisasi. Yang bersangkutan perlu belajar bagaimana 

organisasi tersebut melakukan kegiatannya. Biasanya diberikan training untuk 

merestrukturisasikan cara berpikir. Mereka diajarkan untuk berpikir dan bertindak 

seperti yang dikehendaki organisasi. 

Budaya organisasi memberikan ketegasan dan mencerminkan spesifikasi 

suatu organisasi sehingga berbeda dengan organisasi lain. Budaya organisasi 

melingkupi seluruh pola perilaku anggota organisasi dan menjadi pegangan bagi 
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setiap individu dalam berinteraksi, baik di dalam ruang lingkup internal maupun 

ketika berinteraksi dengan lingkungan eksternal. 

Oleh karena itu menurut Schein (1992), secara komprehensif budaya 

organisasi didefinisikan sebagai pola asumsi dasar bersama yang dipelajari 

oleh  kelompok dalam suatu organisasi sebagai alat untuk memecahkan masalah 

terhadap penyesuaian faktor eksternal dan integrasi faktor internal, dan telah 

terbukti sah, dan oleh karenanya diajarkan kepada para anggota organisasi yang 

baru sebagai cara yang benar untuk mempersepsikan, memikirkan dan merasakan 

dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini cukup bernilai 

dan, oleh karenanya pantas diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara yang 

benar untuk berpersepsi, berpikir, dan berperasaan dalam hubungannya dengan 

problem-problem tersebut. Definisi tersebut terlalu kompleks sehingga menurut 

Robbins (2002), budaya organisasi cukup didefenisikan sebagai sebuah persepsi 

umum yang dipegang teguh oleh para anggota organisasi dan menjadi sebuah 

sistem yang memiliki kebersamaan. 

Robbins (2002) juga menjelaskan bahwa budaya organisasi menyangkut 

bagaimana para anggota melihat organisasi tersebut, bukan menyangkut apakah 

para anggota organisasi menyukainya atau tidak, karena para anggota menyerap 

budaya organisasi berdasarkan dari apa yang mereka lihat atau dengar. Sehingga 

budaya organisasi dapat disimpulkan sebagai nilai-nilai yang menjadi pegangan 

sumber daya manusia dalam menjalankan kewajibannya dan juga perilakunya di 

dalam suatu organisasi. 

Menurut Schein budaya organisasi memiliki 3 (tiga) tingkat yaitu 

(Stonner; 1996:183) : 

1. Artifak adalah hal-hal yang ada bersama untuk menentukan budaya dan 

mengungkapkan apa sebenarnya budaya itu kepada mereka yang 

memperhatikan budaya. Artifak termasuk produk, jasa dan bahkan pola 

tingkah laku dari anggota sebuah organisasi. 

2. Nilai-nilai yang didukung adalah alasan yang diberikan oleh sebuah organisasi 

untuk mendukung caranya melakukan sesuatu. 
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3. Asumsi dasar adalah keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota suatu 

organisasi. Budaya menetapkan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu di 

sebuah organisasi seringkali lewat asumsi yang diucapkan. 

Oleh karena itu budaya organisasi akan menentukan apa yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi, menentukan batas-batas 

normatif perilaku anggota organisasai, menentukan sifat dan bentuk-bentuk 

pengendalian dan pengawasan organisasi; menentukan gaya manajerial yang 

dapat diterima oleh para anggota organisasi, menentukan cara-cara kerja yang 

tepat, dan sebagainya. Secara spesifik peran penting yang dimainkan oleh budaya 

organisasi adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi; 

menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional 

antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya, membantu menciptakan 

stabilitas organisasi sebagai sistem sosial; dan menemukan pola pedoman perilaku 

sebagai hasil dari norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian. 

Menurut Cushway dan Lodge (2000) budaya organisasi adalah sistem nilai 

organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para 

karyawan berperilaku. Begitu kuatnya pengaruh budaya organisasi 

terhadap  perilaku para anggota organisasi, maka budaya organisasi mampu 

menetapkan tapal batas untuk membedakan dengan organisasi lain, mampu 

membentuk identitas organisasi dan identitas kepribadian anggota organisasi 

mampu mempermudah terciptanya komitmen organisasi daripada komitmen yang 

bersifat kepentingan individu, mampu meningkatkan kemantapan keterikatan 

sistem sosial, dan mampu berfungsi sebagai mekanisme pembuatan makna dan 

simbol-simbol kendali perilaku para anggota organisasi. 

Berikut ini adalah perbandingan definisi Budaya Organisasi menurut para 

ahli dan menurut peneliti : 
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Tabel 2.1 

Definisi Budaya Organisasi 

SUMBER DEFINISI 

Robbins (2005) Budaya organisasi adalah sebuah persepsi umum yang 

dipegang teguh oleh para anggota organisasi dan menjadi 

sebuah sistem yang memiliki kebersamaan. 

Schein (1992) Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar bersama 

yang dipelajari oleh  kelompok dalam suatu organisasi 

sebagai alat untuk memecahkan masalah terhadap 

penyesuaian faktor eksternal dan integrasi faktor internal, 

dan telah terbukti sah, dan oleh karenanya diajarkan 

kepada para anggota organisasi yang baru sebagai cara 

yang benar untuk mempersepsikan, memikirkan dan 

merasakan dalam kaitannya dengan masalah-masalah 

yang dihadapi. 

Cushway dan Lodge 

(2000) 

Budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi dan akan 

mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para 

karyawan berperilaku. 

Peneliti Budaya organisasi adalah kebiasaaan yang dilakukan oleh 

Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung dalam 

menggunakan sepeda sebagai alat transportasi saat 

bekerja yang menjadi sebuah ciri khas bagi organisasi 

yang lainnya.  

 

 Dari tabel diatas definisi budaya organisasi menurut peneliti adalah 

kebiasaaan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota 

Bandung dalam menggunakan sepeda sebagai alat transportasi saat bekerja yang 

menjadi sebuah ciri khas bagi organisasi yang lainnya. Walikota Bandung Ridwan 

Kamil pada masa jabatannya membudayakan gerakan bersepeda ke tempat kerja 

bagi para bawahannya dan program tersebut menjadi ciri khas dari pemerintah 



16 
 

 

Kota Bandung karena tidak ada kota lain yang membuat program serupa. Dan 

program tersebut memang dijalankan oleh seluruh jajarannya meski tidak rutin. 

Terdapat 10 (sepuluh) karakteristik atau dimensi penting menurut Robbins, 

yang dapat dipakai sebagai acuan esensial dalam memahami serta mengukur 

keberadaan budaya organisasi tersebut, yaitu: (dalam Tika;2006:10) 

1. Inisiatif Individual 

Yang dimaksud inisiatif individual adalah tingkat tanggung jawab, kebebasan 

atau independensi yang dipunyai setiap individu dalam mengemukakan 

pendapat. Inisiatif individu tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau 

pimpinan suatu organisasi sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan 

mengembangkan organisasi. 

2. Toleransi terhadap Tindakan Beresiko 

Dalam budaya organisasi perlu ditekankan, sejauh mana para pegawai 

dianjurkan untuk dapat bertindak agresif, inovatif dan mengambil resiko. 

Suatu budaya organisasi dikatakan baik, apabila dapat memberikan toleransi 

kepada anggota/para pegawai untuk dapat bertindak agresif dan inovatif 

untuk  memajukan organisasi serta berani mengambil resiko terhadap apa 

yang dilakukannya. 

3. Pengarahan 

Pengarahan dimaksudkan sejauh mana suatu organisasi dapat menciptakan 

dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan. Sasaran dan harapan 

tersebut jelas tercantum dalam visi, misi dan tujuan organisasi. Kondisi ini 

dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 

4. Integrasi 

Integrasi dimaksudkan sejauh mana suatu organisasi dapat mendorong unit-

unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. Kekompakan 

unit-unit organisasi dalam bekerja dapat mendorong kualitas dan kuantitas 

pekerjaan yang dihasilkan. 

5. Dukungan Manajemen 

Dukungan manajemen dimaksudkan sejauh mana para manajer dapat 

memberikan komunikasi  atau  arahan,  bantuan  serta dukungan  yang  jelas 
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terhadap bawahan. Perhatian manajemen terhadap pegawai sangat membantu 

kelancaran kinerja  suatu organisasi. 

6. Kontrol  

Alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan atau norma-norma 

yang berlaku dalam suatu organisasi. Untuk itu diperlukan sejumlah peraturan 

dan tenaga pengawas (atasan langsung) yang dapat digunakan untuk 

mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai dalam suatu organisasi. 

7. Identitas 

Identitas dimaksudkan sejauh mana para pegawai dalam suatu organisasi dapat 

mengidentifikasikan dirinya sebagai satu kesatuan dan bukan sebagai 

kelompok kerja tertentu. Identitas diri sebagai satu kesatuan sangat membantu 

manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 

8. Sistem Imbalan 

Sistem imbalan dimaksudkan sejauh mana alokasi imbalan (seperti kenaikan 

gaji, promosi dan sebagainya) didasarkan atas prestasi kerja pegawai, bukan 

senioritas atau pilih kasih. 

9. Toleransi terhadap Konflik 

Sejauh mana para pegawai didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik 

secara terbuka. Perbedaan pendapat atau kritik merupakan fenomena yang 

sering terjadi namun bisa dijadikan sebagai media untuk melakukan perbaikan 

atau perubahan strategi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

10. Pola Komunikasi 

Sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal. 

Kadang- kadang hierarki kewenangan dapat menghambat terjadinya pola 

komunikasi  antara atasan dan bawahan atau antar karyawan itu sendiri. 

 Menurut Schein (1992) terdapat 3 (tiga) dimensi dalam budaya organisasi, 

yakni : 

a. Dimensi Adaptasi Eksternal 

Dimensi adapatasi eksternal budaya organisasi meliputi misi, tujuan, sasaran  

dasar, pengukuran keberhasilan dan strategi cadangan. 
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b. Dimensi Integrasi Internal 

Dimensi integrasi internal terdiri dari bahasa yang sama, batasan dalam 

kelompok, penempatan status atau kekuasaaan, hubungan dalam kelompok, 

penghargaan dan bagaimana mengatur yang sulit diatur. 

c. Dimensi Asumsi Dasar 

Dimensi asumsi dasar meliputi hubungan dengan lingkungan, hakekat 

kegiatan manusia, hakekat kenyataan dan kebenaran, hakekat waktu, hakekat 

kebenaran manusia, hakekat hubungan antar manusia, homogenitas dan 

heterogenitas.  

Sementara menurut Hofstede (2001) budaya organisasi memiliki dimensi, 

antara lain sebagai berikut : 

a. Proses, orientasi, dan hasil orientasi 

Dimensi ini mengkontraskan organisasi yang berorientasi proses (process 

oriented) dengan organisasi yang berorientasi hasil (result oriented). Pada 

process oriented culture, perhatian organisasi lebih ditujukan pada proses 

aktivitas yang berjalan selama ini dan sejauh mana orang-orang yang bekerja 

pada organisasi tersebut patuh terhadap ketentuan-ketentuan atau kebijakan 

yang telah digariskan organisasi. 

b. Orientasi tenaga kerja dan orientasi pekerjaan 

 Orientasi tenaga kerja (employes oriented culture) menggambarkan 

lingkungan internal organisasi yang dipenuhi oleh para pekerja yang 

menginginkan agar pihak organisasi terlebih dahulu memperhatikan 

kepentingan-kepentingan mereka sebelum berorientasi pada pekerjaan yang 

harus mereka lakukan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kepentingan para 

pekerja bukan hanya yang bersangkutan dengan keterlibatan mereka dalam 

pekerjaan seperti. tingkat kesejahteraan karyawan dan dilibatkannya karyawan 

dalam keputusan-keputusan penting organisasi tetapi juga yang berkaitan 

dengan persoalan-persoalan pribadi mereka. Dengan kata lain, employe 

oriented culture beranggapan bahwa organisasi harus bertanggung jawab 

terhadap semua aspek kehidupan karyawan jika organisasi menghendaki 

kinerja mereka membaik. Sernentara itu, orientasi pekerjaan (job oriented 



19 
 

 

culture) beranggapan bahwa para karyawan harus mendahulukan pekerjaan 

sebelum menuntut dipenuhinya kepentingan-kepentingan mereka. Dengan 

demikian, dengan job oriented culture karyawan seolah-olah mendapat 

tekanan untuk segera menyelesaikan pekerjaan. 

c. Parochial and Professional culture 

Parochial culture menjelaskan bahwa tingkat kebergantungan karyawan pada 

atasan dan pada organisasi cenderung sangat tinggi. Karyawan merasa bahwa 

dirinya adalah bagian integral dari organisasi. Oleh karenanya karyawan pada 

umumnya berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi 

tempat kerja mereka (hubungan antara karyawan dengan organisasi sangat 

kuat) agar mereka diakui sebagai bagian dari organisasi. Bahkan, perbedaan 

identitas diri seorang karyawan dengan identitas organisasi sangat tidak 

ditoleransi. Akibatnya, baik di dalam maupun di luar organisasi, perilaku 

mereka hampir tidak ada bedanya. Semuanya dipengaruhi oleh norma-norma 

yang berlaku di dalam organisasi. Professional culture karyawan merasa 

bahwa kehidupan pribadi adalah urusan mereka sendiri, sedangkan alasan 

sebuah organisasi merekrut mereka adalah semata-mata karena kompetensi 

dalam melakukan pekerjaan bukan karena latar belakang keluarga atau alasan 

yang lain. Dengan demikian organisasi yang memiliki dimensi professional 

culture cenderung memperlakukan karyawannya secara rasional dengan 

ketentuan-ketentuan yang serba terukur. 

d. Sistem budaya terbuka dan Sistem budaya tertutup 

Sistem budaya terbuka (open system culture) menjelaskan bahwa organisasi 

cenderung tidak menutup diri dari perubahan-perubahan baik yang terjadi 

pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Demikian juga orang-

orangnya lebih terbuka dan responsif terhadap usulan perubahan organisasi. 

Lebih terbuka pada pendatang baru dan orang luar. Bisa dikatakan bahwa 

setlap, orang hanya butuh waktu yang relatif singkat untuk merasa cocok 

dengan kondisi organisasi, demikian juga pendatang baru tidak butuh waktu 

lama untuk merasa nyaman. Sedangkan sistem budaya tertutup (closed 
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culture) susah beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan 

budayanya. 

d. Pengawasan longgar vs Pengawasan ketat 

Pengawasan longgar (loose control) organisasi seolah-olah memiliki alat 

kendali dan tata aturan formal yang memungkinkan organisasi tersebut bisa 

mengendalikan orang-orang yang bekeda di dalamnya. Semuanya 

dikendalikan dengan aturan yang serba longgar. Sedangkan pengawasan ketat 

(tight control) organisasi cenderung menerapkan aturan-aturan yang ketat. 

a. Pragmatis dan Normatif 

Budaya pragmatis (pragmatic culture) adalah organisasi yang berorientasi 

kepada konsumen. Bagi organisasi semacam ini, konsumen adalah segalanya. 

Aturan dan prosedur bisa saja dilanggar jika hal tersebut menghambat 

pencapaian hasil dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Sedangkan budaya 

normatif (normative culture), sesuai dengan aturan tidak melanggar aturan. 

Berikut ini perbandingan dimensi organisasi menurut para ahli dan 

menurut peneliti : 

 

 

Tabel 2.2 

Perbandingan Dimensi Budaya Organisasi 

SUMBER DIMENSI 

Robbins (2006)  Inisiatif Individual 

 Toleransi terhadap Tindakan Beresiko 

 Pengarahan 

 Integrasi 

 Dukungan Manajemen 

 Kontrol  

 Identitas 

 Sistem Imbalan 

 Toleransi terhadap Konflik 

 Pola Komunikasi 
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SUMBER DIMENSI 

Schein (1992)  Adaptasi Eksternal 

 Integrasi Internal 

 Asumsi Dasar 

Hofstede (2001)  Proses, orientasi, dan hasil orientasi 

 Orientasi tenaga kerja dan orientasi pekerjaan 

 Parochial and Professional culture 

 Sistem budaya terbuka dan Sistem budaya tertutup 

 Pengawasan longgar vs Pengawasan ketat 

 Pragmatis dan Normatif 

Peneliti  Inisiatif individual 

 Dukungan Manajemen 

 Kontrol 

 Pola Komunikasi 

 Adaptasi Eksternal 

 Integrasi Internal 

 Asumsi Dasar 

 

Berdasarkan tabel diatas, peneliti mengambil 4 (empat) dimensi budaya 

organisasi menurut Robbins (2006) yaitu inisiatif individu, dukungan manajemen, 

kontrol dan pola komunikasi. Serta 3 (tiga) dimensi budaya organisasi menurut 

Hofstede (2001) yaitu adaptasi Eksternal, Integrasi Internal dan asumsi dasar. 

Inisiatif individu dari masing-masing pegawai dalam menggunakan sepeda 

ke Balaikota Bandung bergantung dari individu pegawai tersebut sejauh mana ia 

berinisiatif untuk bersepeda ke kantor. Dengan adanya dukungan manajemen 

terhadap pegawai yang menggunakan sepeda juga sangat menentukan seberapa 

banyak pegawai yang melakukannya. Kontrol yang dapat dilakukan terhadap 

pegawai untuk menggunakan sepeda ke kantor yakni melakukan pengawasan 

terhadap keamanan saat bersepeda. Pola komunikasi dalam hal ini berupa 

sosialisasi kepada pegawai agar menggunakan sepeda ke lokasi kerja di Balaikota 
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Bandung. Pegawai yang menggunakan sepeda harus dapat beradaptasi dengan 

lingkungan luar karena kondisi menggunakan sepeda dan menggunakan 

kendaraan bermotor sangat berbeda. Integrasi internal adalah pelaksanaan secara 

keseluruhan dari berbagai lapisan jabatan mulai dari bawahan hingga atasan sama-

sama menggunakan sepeda. Dan asumsi dasar yakni asumsi bersama mengenai 

manfaat dari penggunaan sepeda ke kantor. 

 

2.1.2   Komitmen Organisasional 

 Setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi, harus 

mempunyai komitmen dalam bekerja karena apabila suatu perusahaan 

karyawannya tidak mempunyai suatu komitmen dalam bekerja, maka tujuan dari 

perusahaan atau organisasi tersebut tidak akan tercapai. Namun terkadang suatu 

perusahaan atau organisasi kurang memperhatikan komitmen yang ada terhadap 

karyawannya, sehingga berdampak pada penurunan motivasi karyawan dalam 

bekerja. Komitmen pada setiap karyawan sangat penting karena dengan suatu 

komitmen seorang karyawan dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya dibanding dengan karyawan yang tidak mempunyai komitmen. 

Biasanya karyawan yang memiliki suatu komitmen, akan bekerja secara optimal 

sehingga dapat mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga dan waktunya untuk 

pekerjaanya, sehingga apa yang sudah dikerjakannya sesuai dengan yang 

diharapkan oleh perusahaan. 

Beberapa ahli mendefinisikan komitmen organisasional dalam Sopiah 

(2008:155) sebagai berikut : 

1. Mathis and Jackson dalam Sopiah (2008:155) memberikan definisi 

“Organizational Commitment is the degree to which employees believe in 

and accept organizational goals and desire to remain with the organization” 

(komitmen organisasional adalah derajat yang mana karyawan percaya dan 

menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan 

meninggalkan organisasi)”. 
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2. Mowday dalam Sopiah (2008:155) menyebut komitmen kerja sebagai istilah 

lain dari komitmen organisasional. Menurut dia, “komitmen organisasional 

merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai 

kecenderungan pegawai. Komitmen organisasional adalah identifikasi dan 

keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen 

organisasional adalah keinginan anggota anggota organisasi untuk tetap 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha 

keras bagi pencapaian tujuan organisasi”. 

3. Lincoln dalam Sopiah (2008:155), “komitmen organisasional mencakup 

kebanggaan anggota, kesetiaan anggota dan kemauan anggota pada 

organisasi”. 

4. Blau dan Boal dalam Sopiah (2008:155) menyebutkan “komitmen 

organisasional sebagai keberpihakan dan loyalitas karyawan terhadap 

organisasi dan tujuan organisasi”. 

5. Robbins dalam Sopiah (2008:155-156) mendefinisikan komitmen 

organisasional sebagai “suatu sikap yang merefleksikan perasaan suka atau 

tidak suka dari karyawan terhadap organisasi. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa komitmen dalam 

organisasi adalah sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan 

dimana seseorang dapat bertahan dengan kesetiaannya demi kepentingan 

organisasi sehingga terbentuk sebuah loyalitas sehingga membuat seseorang dapat 

bertahan untuk memelihara keanggotaannya dalam suatu organisasi. Berikut ini 

adalah perbandingan definisi dari komitmen organisasional menurut para ahli dan 

menurut peneliti : 
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Tabel 2.3 

Definisi Komitmen Organisasional 

SUMBER DEFINISI 

Mowday dalam 

Sopiah (2008:155) 

Komitmen organisasional adalah dimensi perilaku 

penting yang dapat digunakan untuk menilai 

kecenderungan pegawai. Komitmen organisasional 

adalah identifikasi dan keterlibatan seseorang yang 

relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen 

organisasional adalah keinginan anggota anggota 

organisasi untuk tetap mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia 

berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi 

Lincoln dalam Sopiah 

(2008:155) 

Komitmen organisasional adalah mencakup 

kebanggaan anggota, kesetiaan anggota dan kemauan 

anggota pada organisasi. 

Blau dan Boal dalam 

Sopiah (2008:155) 

Komitmen organisasional adalah sebagai keberpihakan 

dan loyalitas karyawan terhadap organisasi dan tujuan 

organisasi. 

Peneliti Komitmen Organisasional adalah keterlibatan pegawai 

untuk turut serta melaksanakan program bersepeda 

yang ditetapkan oleh atasan (Walikota Bandung)  

 

Dari tabel diatas komitmen organisasional menurut peneliti adalah 

keterlibatan pegawai untuk turut serta melaksanakan program bersepeda yang 

ditetapkan oleh atasan (Walikota Bandung). Pegawai yang memiliki komtimen 

yang baik berarti bahwa pegawai tersebut memiliki loyalitas terhadap organisasi 

dimana ia berada saat ini dan akan berupaya untuk berusaha dengan optimal 

mencapai tujuan organisasi tempat ia bekerja. 
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Komitmen dibedakan menjadi dalam tiga tingkatan atau derajat, sebagai 

berikut menurut Thomson dan Mabey (1994) : 

1.   Komitmen pada tugas, Merupakan komitmen yang berhubungan dengan 

aktivitas kerja. Komitmen pada tugas dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti kesesuaian orang dengan pekerjaannya dan karakteristik tugas seperti 

variasi keterampilan, identitas pekerjaan, tingkat kepentingan pekerjaan, 

otonomi, dan umpan balik pekerjaan. Penelitian Hackman dan Oldham (1980) 

menyimpulkan bahwa motivasi bersepeda terbentuk oleh tiga kondisi, yaitu 

apabila pekerja merasakan pekerjaannya berarti, pekerja merasa bertanggung 

jawab terhadap hasil kerjanya, dan pekerja memahami hasil pekerjaannya. 

2.   Komitmen pada karir, komitmen pada karir lebih luas dan kuat dibandingkan 

dengan komitmen pada pekerjaan tertentu. Komitmen ini lebih berhubungan 

dengan bidang karir daripada sekumpulan aktivitas dan merupakan tahap 

dimana persyaratan suatu pekerjaan tertentu memenuhi aspirasi karir individu. 

Ada kemungkinan individu yang memiliki komitmen yang tinggi pada karir 

akan meninggalkan organisasi untuk meraih peluang yang lebih tinggi lagi. 

3.   Komitmen pada organisasi, merupakan jenjang komitmen yang paling tinggi 

tingkatannya. Porter dan Steers (1991) mendefinisikan komitmen organisasi 

sebagai derajat keterikatan relatif dari individu terhadap organisasinya. 

Definisi komitmen organisasi menurut Luthans (1992) adalah sikap loyal 

anggota organisasi atau pekerja bawahan dan merupakan proses yang 

berlangsung secara terus menerus mereka menunjukkan kepedulian dan 

kelangsungan sukses organisasi. Sedangkan definisi menurut Robbins (1996) 

adalah derajat sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi 

tertentu dan tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam 

organisasi. Menurut Buchanan (1974), komitmen organisasi terdiri dari tiga 

sikap, yaitu perasaan identifikasi dengan misi organisasi, rasa keterlibatan 

dalam tugas-tugas organisasi dan rasa kesetiaan dan cinta pada organisasi 

sebagai tempat hidup dan bekerja, terlepas dari manfaat dan misi organisasi 

bagi individu. 
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Menurut Armstrong (1991), ada 10 (sepuluh) komponen sebagai sebuah 

strategi bagi manajemen untuk meningkatkan komitmen anggota terhadap 

organisasi dalam mencapai tujuannya, yaitu: 

1. Definisikan dan diseminasikan misi dan nilai-nilai organisasi. 

2. Sebarkan tujuan organisasi dengan cara meningkatkan pemahaman tiap orang 

akan strategi organisasi dan ajak anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam 

menterjemahkan tujuan ke dalam strategi. 

3. Mengajak anggota organisasi untuk terlibat dalam mendefinisikan persoalan 

dan ikut terlibat dalam pemecahan sampai mereka merasa langkah itu adalah 

merupakan miliknya. 

4. Berikan pola kepemimpinan transformasional yaitu memberikan anggota 

organisasi inspirasi ide yang mengarah pada masa depan. 

5. Gunakan setiap media komunikasi yang ada untuk menyampaikan pesan 

secara tepat tentang misi, nilai, dan strategi organisasi. 

6. Berikan contoh-contoh dan pelatihan yang merupakan perwujudan dari gaya 

manajemen organisasi dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama 

anggota. 

7. Kembangkan proses dan iklim organisasi yang mampu meningkatkan 

perkembangan ketrampilan orang dalam mencapai tujuan prestasi yang lebih 

tinggi. 

8. Kenalkan kepada anggota organisasi keuntungan (profit) organisasi dan 

rencana pencapaian profit untuk tahun-tahuan mendatang. 

9. Gunakan program pelatihan yang ada untuk meningkatkan impresi yang bagus 

dari karyawan terutama karyawan baru terhadap organisasi. 

10. Gunakan workshop atau jenis pelatihan lainnya untuk mengajak semua orang 

mendiskusikan isu-isu penting yang dihadapi organisasi dan berikan 

kesempatan pada mereka untuk memberikan kontribusi ide. Bahkan kalau 

perlu ambil tindakan mengenai ide – ide bagus mereka. 

Tidak ada satu pimpinan organisasi manapun yang tidak menginginkan 

seluruh jajaran anggotanya tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap 

organisasi/perusahaan mereka. Bahkan sampai sejauh ini banyak pimpinan 
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organisasi sedang berusaha menggiatkan peningkatan komitmen anggotanya 

terhadap organisasi. Menurut Martin dan Nicholls (dalam Armstrong;1991) 

menyatakan bahwa ada 3 (tiga) pilar untuk membentuk komitmen seseorang 

terhadap organisasi, yaitu: 

1. Menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi, untuk menciptakan 

kondisi ini orang harus mengidentifikasi dirinya dalam organisasi, untuk 

mempercayai bahwa ada guna dan manfaatnya bekerja di organisasi, untuk 

merasakan kenyamanan didalamnya, untuk mendukung nilai-nilai, visi, dan 

misi organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu faktor penting dalam 

menciptakan rasa kepemilikan ini adalah meningkatkan perasaan seluruh 

anggota organisasi bahwa perusahaan (organisasi) ini adalah benar-benar 

merupakan “milik” mereka. Kepemilikan ini tidak sekedar dalam bentuk 

kepemilikan saham saja (meskipun kadangkala ini juga merupakan cara yang 

cukup membantu), namun lebih berupa meningkatkan kepercayaan di seluruh 

anggota organisasi bahwa mereka benar-benar (secara jujur) diterima oleh 

manajemen sebagai bagian dari organisasi. Banyak cara yang bisa dilakukan 

untuk itu, mengajak mereka anggota organisasi untuk terlibat memutuskan 

penciptaan dan pengembangan produk baru, terlibat memutuskan perubahan 

rancangan kerja dan sebagainya. Bila mereka anggota organisasi merasa 

terlibat dan semua idenya dipertimbangkan maka muncul perasaan kalau 

mereka ikut berkontribusi terhadap pencapaian hasil. Apalagi ditambah 

dengan kepercayaan kalau hasil yang diperoleh organisasi akan kembali pada 

kesejahteraan mereka pula. 

2. Menciptakan semangat dalam bekerja, cara ini dapat dilakukan dengan lebih 

mengkonsentrasikan pada pengelolaan faktor-faktor motivasi instrinsik dan 

menggunakan berbagai cara perancangan pekerjaan. Menciptakan semangat 

kerja bawahan bisa dengan cara membuat kualitas kepemimpinan yaitu 

menumbuhkan kemauan manajer dan supervisor untuk memperhatikan 

sepenuhnya motivasi dan komitmen bawahan melalui pemberian delegasi 

tanggung jawab dan pendayagunaan ketrampilan bawahan. 
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3. Keyakinan dalam manajemen, cara ini mampu dilakukan manakala organisasi 

benar-benar telah menunjukkan dan mempertahankan kesuksesan. Manajemen 

yang sukses menunjukkan kepada bawahan bahwa manajemen tahu benar 

kemana organisasi ini akan dibawa, tahu dengan benar bagaimana cara 

membawa organisasi mencapai keberhasilannya, bahkan sampai pada 

kemampuan menterjemahkan rencana ke dalam realitas. Pada konteks ini 

karyawan akan melihat bagaimana ketegaran dan kekuatan perusahaan dalam 

mencapai tujuan hingga sukses, kesuksesan inilah yang membawa dampak 

kebanggaan pada diri karyawan. Apalagi mereka sadar bahwa keterlibatan 

mereka dalam mencapai kesuksesan itu cukup besar dan sangat dihargai oleh 

manajemen. 

Menurut Allen dan Meyer (1993) bahwa komitmen organisasional sebagai 

sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan 

organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap 

bertahan dalam organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga komponen 

yaitu: 

1. Komitmen afektif, yaitu keterlibatan emosional seseorang pada organisasinya 

berupa perasan cinta pada organisasi. 

2. Komitmen kontinyu, yaitu persepsi seseorang atas biaya dan risiko dengan 

meninggalkan organisasi saat ini. Artinya, terdapat dua aspek pada komitmen 

kontinyu, yaitu: melibatkan pengorbanan pribadi apabila meninggalkan 

organisasi dan ketiadaan alternatif yang tersedia bagi orang tersebut. 

3. Komitmen normatif, yaitu sebuah dimensi moral yang didasarkan pada 

perasaan wajib dan tanggung jawab pada organisasi yang mempekerjakannya. 

Menurut Newstrom dan Davis (2002), komitmen organisasional 

merupakan tingkat dimana individu memihak dan ingin secara kontinyu 

berpartisipasi aktif dalam organisasi, yang tercermin melalui karakteristik-

karakteristi sebagai berikut: 

1. Adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi. 

2. Kesediaan untuk mengusahakan yang terbaik bagi organisasi. 

3. Adanya keinginan yang pasti untuk bertahan dalam organisasi. 
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  Sementara menurut Cook dan Wall (1980) ada tiga dimensi komitmen 

organisasional yang saling berhubungan yaitu : 

1. Penerimaan nilai-nilai organisasi. 

2. Kesediaan untuk menggunakan usaha atas nama organisasi. 

3. Keinginan untuk tinggal bersama karyawan dalam satu organisasi. 

  Berikut ini adalah perbandingan dimensi komitmen organisasional 

menurut para ahli dan menurut peneliti : 

 

Tabel 2.4 

Perbandingan Dimensi Komitmen Organisasional  

SUMBER DIMENSI 

Allen dan Meyer (1993)  Komitmen afektif  

 Komitmen kontinyu  

 Komitmen normatif  

Newstrom dan Davis 

(2002) 

 Adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas 

nilai dan tujuan organisasi. 

 Kesediaan untuk mengusahakan yang terbaik bagi 

organisasi. 

 Adanya keinginan yang pasti untuk bertahan 

dalam organisasi. 

Cook dan Wall (1980)  Penerimaan nilai-nilai organisasi. 

 Kesediaan untuk menggunakan usaha atas nama 

organisasi. 

 Keinginan untuk tinggal bersama karyawan dalam 

satu organisasi 

Peneliti  Komitmen afektif  

 Komitmen kontinyu  

 Komitmen normatif 
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Berdasarkan tabel diatas, peneliti mengambil tiga dimensi komitmen 

organisasional menurut Allen dan Meyer (1993) yaitu komitmen afektif, 

komitmen kontinyu dan komitmen normatif. 

 Komitmen afektif merupakan keterlibatan pegawai menggunakan sepeda 

ke Balaikota Bandung karena kepeduliannya terhadap lingkungan khususnya 

lingkungan kerjanya agar lebih sehat. Komitmen kontinyu yakni keterlibatan 

pegawai menggunakan sepeda agar dirinya dapat secara kontinyu menjadi 

Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung. Sementara komitmen normative 

adalah kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk menggunakan sepeda ke kantor 

sebagai wujud pelaksanaan perintah dari Walikota Bandung. 

 

2.1.3    Motivasi 

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 

atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu 

(Kemdikbud, 2012). Tumbuhnya motivasi yang terjadi pada diri seorang pegawai 

menjadi suatu proses kearah pencapaian tujuan pengelolaan sumber daya manusia. 

Untuk keberhasilan pengelolaan, perlu pemahaman terhadap keinginan pegawai 

sebagai manusia yang memiliki harapan dan perlu pemahaman terhadap 

kebutuhan setiap individu yang terlibat di dalamnya yang dapat mendorong atau 

memotivasi mereka. 

Menurut Purwanto (1998:71) motivasi adalah “pendorongan“; suatu usaha 

yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya 

untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. 

Sementara menurut Rivai (2011:457) pengertian motivasi adalah : 

1. Sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan 

tertentu. 

2. Suatu keahlian dalam mengarahkan karyawan dan perusahaan agar mau 

bekerja secara berhasil, sehingga keinginan karyawan dan tujuan perusahaan 

sekaligus tercapai. 
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3. Sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku. Pelajaran motivasi sebenarnya 

merupakan pelajaran tingkah laku. 

4. Sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. 

5. Sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan 

memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja.  

Berikut ini adalah perbandingan definisi motivasi menurut para ahli dan 

menurut peneliti : 

 

Tabel 2.5 

Definisi Motivasi 

SUMBER DEFINISI 

Kemendikbud (2012) Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri 

seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 

Purwanto (1998:71) Motivasi adalah “pendorongan“; suatu usaha yang 

disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang 

agar tergerak hatinya untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. 

Rivai (2011) Motivasi adalah : 

1. Sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia 

ke arah suatu tujuan tertentu. 

2. Suatu kehlian dalam mengarahkan karyawan dan 

perusahaan agar mau bekerja secara berhasil, 

sehingga keinginan karyawan dan tujuan 

perusahaan sekaligus tercapai. 

3. Sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku. 

Pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran 

tingkah laku. 

4. Sebagai energi untuk membangkitkan dorongan 

dalam diri. 

5. Sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, 
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SUMBER DEFINISI 

mengarahkan dan memelihara perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja.  

Peneliti Motivasi adalah dorongan pegawai untuk melakukan 

sesuatu hal untuk mencapai tujuan tertentu yang 

diharapkan, yakni bersepeda ke kantor agar lebih 

semangat dalam bekerja. 

 

Berdasarkan tabel diatas definisi motivasi menurut peneliti adalah 

dorongan pegawai untuk melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan tertentu 

yang diharapkan, yakni bersepeda ke kantor agar lebih semangat dalam bekerja.  

Pemberian motivasi dalam setiap organisasi pada dasarnya  mempunyai 

kesamaan tujuan untuk merangsang dan mendorong individu agar bekerja lebih 

giat, efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Tujuan yang 

dapat diperoleh dari pemberian motivasi menurut Hasibuan (2011:27) yaitu: 

a) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja  

b) Meningkatkan prestasi kerja  

c) Meningkatkan kedisiplinan  

d) Mempertahankan kestabilan  

e) Mengefektifkan pengadaan pegawai 

f) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

g) Meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi 

h) Meningkatkan tingkat kesejahteraan  

i) Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas 

j) Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku 

Menyelaraskan hubungan antara pimpinan dengan bawahan dalam suatu 

organisasi perlu dipertimbangkan rasa ketentraman dan ketenangan yang 

mendasar. Dengan adanya rasa tentram dan tenang ini, maka setiap pegawai akan 

dapat mewujudkan hubungan kerja sama yang harmonis yang selanjutnya akan 

mempengaruhi hasil kerja mereka.  
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Menurut Mangkunegara (2011:56), ada banyak teori motivasi dan hasil 

riset yang berusaha menjelaskan tentang hubungan antara perilaku dan hasilnya. 

Teori-teori yang menyangkut motivasi antara lain: 

1. Teori Kebutuhan Maslow (1954) 

Abraham Maslow adalah seorang psikologi klinik. Pada tahun 1954 Ia 

menyatakan bahwa manusia mempunyai pelbagai keperluan dan mencoba 

mendorong untuk bergerak memenuhi keperluan tersebut. Keperluan itu 

wujud dalam beberapa tahap kepentingan. Setiap manusia mempunyai 

keperluan untuk memenuhi kepuasan diri dan bergerak memenuhi keperluan 

tersebut. Lima hierarki keperluan/kebutuhan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Kebutuhan fisiologi yaitu kebutuhan dasar untuk menunjang kehidupan 

manusia, yaitu: pangan, sandang, papan, dan seks. Apabila kebutuhan 

fisiologi ini belum terpenuhi secukupnya, maka kebutuhan lain tidak akan 

memotivasi manusia 

b) Kebutuhan rasa aman yaitu kebutuhan akan terbebaskannya dari bahaya 

fisik, rasa takut kehilangan pekerjaan dan materi. 

c) Kebutuhan akan sosialisasi yaitu sebagai makhluk sosial manusia 

membutuhkan pergaulan dengan sesamanya dan sebagai bagian dari 

kelompok. 

d) Kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan merasa dirinya berharga dan 

dihargai oleh orang lain. 

e) Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk mengembangkan diri dan 

menjadi orang sesuai dengan yang dicita-citakannya. 

Robbins (2009:168) menjelaskan bahwa Maslow memisahkan kelima 

kebutuhan sebagai order tinggi dan order-rendah, Kebutuhan fisiologi, kebutuhan 

keamanan dan kebutuhan sosial digambarkan sebagai kebutuhan order rendah. 

Kebutuhan akan penghargaan, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan order tinggi.  

Pembedaan antara kedua order ini berdasarkan alasan bahwa kebutuhan order 

tinggi dipenuhi secara internal (di dalam diri orang itu). sedangkan kebutuhan 

order rendah terutama dipenuhi secara eksternal (dengan upah, kontrak serikat 
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buruh, dan masa kerja, misalnya). Memang, kesimpulan yang wajar yang ditarik 

dari klasifikasi Maslow adalah dalam masa-masa kemakmuran ekonomi, hampir 

semua pekerja yang dipekerjakan secara permanen telah dipenuhi sebagian besar 

kebutuhan order rendahnya. Maka sari itu dapat dikatakan bahwa teori Maslow 

menganggap motivasi manusia berawal dari kebutuhan dasar dan kebutuhan 

keselamatan dalam kerja. Setelah hal itu tercapai barulah meningkat berusaha 

untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. 

2. Teori Motivasi Mc. Clelland (1961) 

Rivai (2011:840) menyebutkan bahwa teori Mc. Clelland yaitu Mc. 

Clelland’s Achievement Motivation Theory atau Teori Motivasi Berprestasi 

Mc. Clelland. Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan 

energi potensial . Bagaimana energi dilepaskan dan digunakan tergantung 

pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang 

tersedia. Energi akan dimanfaatkan oleh karyawan karena dorongan oleh : (1) 

kekuatan motif dan kekuatan dasar yang terlibat, (2) harapan 

keberhasilannya, dan (3) nilai insentif yang terlekat pada tujuan. Hal-hal yang 

memotivasi seseorang adalah : 

a. Kebutuhan akan prestasi, merupakan daya penggerak yang memotivasi  

semangat bekerja seseorang. Karena itu, kebutuhan akan prestasi ini akan 

mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan 

mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi 

mencapai prestasi kerja yang maksimal. Karyawan akan antusias untuk 

berprestasi tinggi, asalkan kemungkinan untuk itu diberi kesempatan. 

Seseorang menyadari bahwa hanya dengan mencapai prestasi kerja yang 

tinggi akan dapat memperoleh pendapatan yang besar. Dengan 

pendapatan yang besar akhirnya memiliki serta memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. 

b. Kebutuhan akan afiliasi, menjadi daya penggerak yang akan memotivasi 

semangat bekerja seseorang. Oleh karena itu, kebutuhan akan afiliasi ini 

merangsang gairah bekerja karyawan karena setiap orang menginginkan 

hal-hal : kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan 
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ia tinggal dan bekerja (sense of belonging), kebutuhan akan perasaan 

dihormati, karena setiap manusia merasa dirinya penting (sense of 

importance), kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (sense of 

achievement), dan kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of 

participation). Seseorang karena kebutuhan kebutuhan akan afiliasi akan 

memotivasi dan mengembangkan dirinya serta memanfaatkan semua 

energinya untuk menyelesaikan tugastugasnya. 

c. Kebutuhan akan kekuasaan, merupakan daya penggerak yang memotivasi 

semangat kerja karyawan. Kebutuhan akan kekuasaan ini akan 

merangsang dan memotivasi gairah kerja karyawan serta mengarahkan 

semua kemampuannya demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang 

terbaik. Ego manusia ingin lebih berkuasa dari manusia lainnya akan 

menimbulkan persaingan. Persaingan ditumbuhkan secara sehat oleh 

manajer dalam memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi 

untuk bekerja giat. 

Maka dari itu dalam memotivasi bawahan maka hendaknya pimpinan dapat 

menyediakan peralatan, membuat suasana pekerjaan yang kondusif, dan 

kesempatan promosi bagi bawahan, agar bawahan dapat bersemangat untuk 

mencapai ketiga tipe motivasi tersebut yang merupakan sarana untuk 

memotivasi bawahan dalam mencapai tujuan. 

 

3. Teori Harapan 

Vroom (1964) dalam kutipan Mangkunegara (2011:57) mengembangkan 

sebuah teori motivasi berdasarkan jenis pilihan yang dibuat orang untuk 

mencapai tujuan. Teori harapan memiliki 3 tiga asumsi pokok: 

a) Setiap individu percaya bahwa biar ia berperilaku dengan cara tertentu ia 

akan memperoleh hal tententu, ini disebut harapan hasil  

b) Setiap hasil mempunyai nilai, atau daya tarik bagi orang tertentu, ini 

disebut valensi.  

c) Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit 

mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha.  
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Maka dari itu bahwa anggota organisasi akan termotivasi bila orang-orang 

percaya mengenai tindakan mereka akan menghasilkan yang diinginkan, hasil 

mempunyai nilai positif dan usaha yang dicurahkan akan menuai hasil. 

Dimensi motivasi bersepeda menurut Rivai (2011:840), yaitu : 

a) Kebutuhan akan prestasi  

Merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat bekerja seseorang 

dengan indikator, yaitu berusaha melakukan sesuatu dan kreatif, memilih 

risiko dan mengambil tanggungjawab. 

b) Kebutuhan akan afiliasi  

Merupakan daya penggerak yang akan memotivasi semangat bekerja 

seseorang dengan indikator, yaitu : menyukai persahabatan, bekerjasama dan 

menghindari konflik pekerjaan. 

b) Kebutuhan akan kekuasaan   

Merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja karyawan 

dengan indikator, yaitu : menyukai pekerjaan dan aktif dalam menentukan 

arah kegiatan. 

 Menurut Mc.Clelland’s dalam Hasibuan (2000:149-167) ada beberapa 

dimensi motivasi bersepeda yaitu : 

1. Motif 

2. Harapan 

3. Insentif 

Berikut ini perbandingan dimensi motivasi bersepeda menurut para ahli 

dan menurut peneliti, sebagai berikut : 

Tabel 2.6 

Perbandingan Dimensi Motivasi  

SUMBER DIMENSI 

Maslow (1954)  Kebutuhan fisiologis 

 Kebutuhan keamanan 

 Kebutuhan penghargaan 

 Kebutuhan berkelompok 

 Kebutuhan aktualisasi diri 
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SUMBER DIMENSI 

Rivai (2011)  Kebutuhan akan kekuasaan   

 Kebutuhan akan afiliasi  

 Kebutuhan akan prestasi 

Mc.Clelland’s (2004)  Motif 

 Harapan 

 Insentif 

Peneliti  Kebutuhan keamanan 

 Kebutuhan berkelompok 

 Kebutuhan akan prestasi 

 Insentif 

 

 Berdasarkan tabel diatas peneliti mengambil dua dimensi dari Maslow 

(1954) yaitu kebutuhan keamanan dan kebutuhan berkelompok. Selain itu juga 

peneliti mengambil satu dimensi dari Rivai (2011) yaitu kebutuhan akan prestasi 

dan satu dimensi dari Mc.Clelland’s (2004) yaitu insentif. 

 Keamanan menjadi faktor utama dalam berkendara sepeda dijalan raya 

apalagi di kota besar yang memiliki kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi dan 

juga keamanan saat ditempat penyimpanan sepeda di Balaikota Bandung. 

Kebutuhan berkelompok yakni dengan adanya komunitas atau kelompok sepeda 

yang dibentuk di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota Bandung 

maka akan menambah semangat para pegawai untuk bersepeda karena merasa ada 

kawan yang sama-sama bersepeda ke kantor. Kebutuhan akan prestasi adalah 

adanya keinginan karyawan untuk berprestasi ditenpatnya berkarir. Insentif dalam 

hal ini yakni pihak manajemen setidaknya memberi penghargaan atau bukti 

prestasi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rutin bersepeda ke Balaikota 

Bandung saat bekerja.  
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2.1.4  Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai budaya organisasi, 

komitmen organisasional dan motivasi bersepeda. Analisa penelitian tersebut 

dipaparkan pada tabel berikut : 

a. Hubungan antara variabel Budaya Organisasi dan Motivasi Bersepeda 

Variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi bersepeda karyawan. Hal ini memberi arti bahwa semakin cocok budaya 

organisasi maka akan semakin tinggi karyawan termotivasi untuk bekerja 

menggunakan sepeda. Penelitian sebelumnya terkait hal ini akan terangkum pada 

tabel berikut : 

Tabel 2.7 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan variabel Budaya Organisasi dan 

Motivasi 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Kusumah (2015) - Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

motivasi. 

- Kompensasi berpengaruh positif terhadap 

motivasi. 

- Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja. 

- Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja. 

- Kompensasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja. 

- Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja dengan motivasi sebagai variabel 

intervening. 

- Kompensasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja dengan motivasi sebagai variabel 

intervening. 

Nur Octaviani (2011) - Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja, motivasi dan kinerja.  

- Motivasi berpengaruh langsung positif terhadap 

kepuasan kerja dan berpengaruh positif terhadap 

kinerja. 

- Kepuasan kerja berpengaruh langsung positif 

terhadap kinerja.  

Koesmono (2005) Hasilnya bahwa secara langsug motivasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja sebesar 1.465. 
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SUMBER HASIL PENELITIAN 

Motivasi berpengaruh terhadap kinerja sebesar 

0.387. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

sebesar 0,003. Budaya organisasi berpengaruh 

terhadap motivasi sebesar 0,680. Dan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

sebesar 1,183. 

 

 Berdasarkan tabel diatas, maka bisa digambarkan hubungan antara 

variable budaya organisasi dan motivasi seperti yang terlihat pada gambar berikut 

: 

Kusumah (2015) 

Nur Octaviani (2011) 

Koesmono (2005) 

    

 

Gambar 2.1 

Hubungan antara Variabel Budaya Organisasi dan Motivasi  

 

b.  Hubungan antara variabel Komitmen Organisasional dan Motivasi 

Bersepeda 

 Mowday dalam Sopiah (2008:155) menyebut komitmen kerja sebagai 

istilah lain dari komitmen organisasional. Menurut dia, “komitmen organisasional 

merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai 

kecenderungan pegawai. Komitmen organisasional adalah identifikasi dan 

keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen 

organisasional adalah keinginan anggota anggota organisasi untuk tetap 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras 

bagi pencapaian tujuan organisasi”. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa komitmen karyawan 

berpengaruh positif terhadap motivasi. Karyawan yang berkomitmen akan 

termotivasi untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam pekerjaan, 

sementara yang tidak berkomitmen maka  tidak akan termotivasi. Penelitian 

sebelumnya terkait hal ini akan terangkum pada tabel berikut : 

Budaya Organisasi Motivasi 
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Tabel 2.8 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan variabel Komitmen 

Organisasional dan Motivasi 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Badjuri (2009) Berdasarkan hasil uji regresi maka dapat diketahui bahwa 

tingkat probabilitas signifikasi variabel Komitmen 

Organisasional (KO) sebesar 0,000 sehingga dari hasil uji 

hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa Komitmen 

Organisasional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Motivasi dengan tingkat signifikansi 5%. 

Tranggono dan 

Kartika (2008) 

Nilai standardized coefficient beta untuk variabel 

komitmen organisasional adalah 0,323. Melalui uji T 

dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh hasil T hitung 

untuk variabel komitmen organisasional terhadap 

variabel motivasi lebih besar dari T tabel (3,503 > 1,667). 

Dan juga nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf 

signifikansi (0,003 < 0,05). Hasil uji menyatakan bahwa 

komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap motivasi.  

Arifah dan 

Romadhon (2015) 

Komitmen organisasi berpengaruh terhadap motivasi, 

dengan arah koefisien regresi positif, artinya semakin 

meningkat komitmen organisasi auditor, maka motivasi 

akan semakin meningkat. Kondisi ini terjadi karena 

auditor yang memiliki komitmen organisasi, berarti 

auditor tersebut, merasa memiliki organisasi, merasa 

mencintai organisasi, sehingga memotivasi bagi diri 

auditor untuk bekerja lebih baik guna kemajuan 

organisasinya 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka bisa digambarkan hubungan antara 

variable komitmen organisasional dan motivasi bersepeda seperti terlihat pada 

gambar berikut : 

 

 

Badjuri (2009) 
Tranggono dan Kartika (2008) 

Arifah dan Romadhon (2015) 

    

 

Gambar 2.2 

Hubungan antara Variabel Komitmen Organisasional dan Motivasi 

 

Komitmen Organisasonal Motivasi  
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c. Hubungan antara variabel Budaya Organisasi dan Komitmen 

Organisasional 

 Budaya organisasi memberikan ketegasan dan mencerminkan spesifikasi 

suatu organisasi sehingga berbeda dengan organisasi lain. Budaya organisasi 

melingkupi seluruh pola perilaku anggota organisasi dan menjadi pegangan 

bagi setiap individu dalam berinteraksi, baik di dalam ruang lingkup internal 

maupun ketika berinteraksi dengan lingkungan eksternal. 

 Robbins (2002:279) juga menjelaskan bahwa budaya organisasi 

menyangkut bagaimana para anggota melihat organisasi tersebut, bukan 

menyangkut apakah para anggota organisasi menyukainya atau tidak, karena 

para anggota menyerap budaya organisasi berdasarkan dari apa yang mereka 

lihat atau dengar. 

 Berdasarkan yang uraian diatas didapatkan bahwa budaya organisasi tidak 

seluruhnya diterima atau disukai karyawan. Bagi karyawan menyukai budaya 

organisasi yang ada di organisasinya maka karyawan tersebut akan termotivasi 

dalam bekerja, namun juga sebaliknya bagi karyawan yang tidak menyukai 

dan tidak beradaptasi dengan budaya organisasi tersebut maka tidak memiliki 

motivasi bersepeda. Penelitian sebelumnya terkait hal ini akan terangkum 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.9 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan variabel Budaya Organisasi dan 

Komitmen Organisasional 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Tanuwibowo (2014) Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan  

bahwa Budaya organisasi  berhubungan positif dengan 

komitmen organisasional  PT Tirta Sarana Sukses. 

Budaya organisasi dan komitmen organisasional 

berhubungan positif dengan kinerja karyawan PT Tirta 

Sarana Sukses. 

Usmany, Hamid, 

dan Utami (2016) 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian  hipotesis 

yang telah dilakukan, maka dari penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut, pertama,  terdapat 

pengaruh signifikan antara budaya organisasi terhadap 

komitmen organisasional dengan koefisien beta sebesar 
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SUMBER HASIL PENELITIAN 

0,672, t 
hitung

 sebesar 5,812 dan nilai probalitas (0,000) < 

0,05. 

Sumanto dan 

Herminingsih (2016) 

Penelitian kuantitatif ini bersifat kausal dengan 

menggunakan metode non probability sampling dan 

melibatkan 120 karyawan tetap sebagai sampel 

penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

bantuan perangkat lunak SPSS versi 22. Berdasarkan 

hasil uji t, budaya organisasi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasional dengan 

t
hitung

 sebesar 3,740. 

 

 Berdasarkan tabel diatas, maka bisa digambarkan hubungan antara 

variable budaya organisasi dan komitmen organisasional seperti terlihat pada 

gambar berikut : 

 

Tanuwibowo (2014) 
Usmany, Hamid dan Utami (2016) 

Sumanto dan Herminingsih (2016) 

    

 

Gambar 2.3 

Hubungan antara Variabel Budaya Organisasi dan Komitmen 

Organisasional 

 

 

2.2       Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigm 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

tersebut terdapat satu variable independen yaitu budaya organisasi dan satu 

variable interventing yaitu komitmen organisasional yang mempengaruhi variabel 

dependen yaitu motivasi bersepeda Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota 

Bandung. 

 Budaya organisasi adalah kebiasaaan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) di Balaikota Bandung dalam menggunakan sepeda sebagai alat 

transportasi saat bekerja yang menjadi sebuah ciri khas bagi organisasi yang 

lainnya. Walikota Bandung Ridwan Kamil pada masa jabatannya membudayakan 

Budaya Organisasi Komitmen Organisasional 
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gerakan bersepeda ke tempat kerja bagi para bawahannya dan program tersebut 

menjadi ciri khas dari pemerintah Kota Bandung karena tidak ada kota lain yang 

membuat program serupa dan program tersebut memang dijalankan oleh seluruh 

jajarannya meski tidak rutin. Budaya organisasi memiliki 7 (tujuh) dimensi yaitu 

yaitu inisiatif individu, dukungan manajemen, control, pola komunikasi, adaptasi 

eksternal, integrasi internal dan asumsi dasar. Dimensi pertama inisiatif individu 

dari masing-masing pegawai dalam menggunakan sepeda ke Balaikota Bandung 

bergantung dari individu pegawai tersebut sejauh mana ia berinisiatif untuk 

bersepeda ke kantor. Dimensi kedua yakni dukungan manajemen, dengan adanya 

dukungan manajemen terhadap pegawai yang menggunakan sepeda juga sangat 

menentukan seberapa banyak pegawai yang melakukannya. Dimensi ketiga yakni 

kontrol yang dapat dilakukan manajemen terhadap pegawai untuk menggunakan 

sepeda ke kantor yakni melakukan pengawasan terhadap keamanan saat 

bersepeda. Dimensi keempat pola komunikasi dalam hal ini berupa sosialisasi 

kepada pegawai agar menggunakan sepeda ke lokasi kerja di Balaikota Bandung. 

Dimensi kelima yaitu adaptasi eksternal, pegawai yang menggunakan sepeda 

harus dapat beradaptasi dengan lingkungan luar karena kondisi menggunakan 

sepeda dan menggunakan kendaraan bermotor sangat berbeda. Dimensi keenam 

yaitu integrasi internal, adalah pelaksanaan secara keseluruhan dari berbagai 

lapisan jabatan mulai dari bawahan hingga atasan sama-sama menggunakan 

sepeda. Dan dimensi terakhir adalah asumsi dasar yakni asumsi bersama 

mengenai manfaat dari penggunaan sepeda ke kantor dan pemahaman bersama 

mengenai maksud dan tujuan dari program bersepeda yang diinstruksikan 

Walikota Bandung terhadap para PNS pemerintah Bandung khususnya di 

Balaikota Bandung. 

Komitmen organisasional adalah keterlibatan pegawai untuk turut serta 

melaksanakan program bersepeda yang ditetapkan oleh atasan (Walikota 

Bandung). Pegawai yang memiliki komtimen yang baik berarti bahwa pegawai 

tersebut memiliki loyalitas terhadap organisasi dimana ia berada saat ini dan akan 

berupaya untuk berusaha dengan optimal mencapai tujuan organisasi tempat ia 

bekerja. Komitmen organisasional memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu komitmen 
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afektif, komitmen kontinyu dan komitmen normatif. Dimensi pertama yakni  

komitmen afektif, merupakan keterlibatan pegawai menggunakan sepeda ke 

Balaikota Bandung karena kepeduliannya terhadap lingkungan khususnya 

lingkungan kerjanya agar lebih sehat. Dimensi kedua yakni komitmen kontinyu 

adalah keterlibatan pegawai menggunakan sepeda agar dirinya dapat secara 

kontinyu menjadi Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung. Sementara dimensi 

yang terakhir adalah komitmen normatif adalah kewajiban Pegawai Negeri Sipil 

untuk menggunakan sepeda ke kantor sebagai wujud pelaksanaan perintah dari 

Walikota Bandung. 

 Motivasi adalah dorongan pegawai untuk melakukan sesuatu hal untuk 

mencapai tujuan tertentu yang diharapkan, yakni bersepeda ke kantor agar lebih 

semangat dalam bekerja. Motivasi memiliki 4 (empat) dimensi yakni keamanan, 

kebutuhan berkelompok, kebutuhan akan prestasi dan insentif. Dimensi pertama 

yaitu keamanan menjadi faktor utama dalam berkendara sepeda dijalan raya 

apalagi di kota besar yang memiliki kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi dan 

juga keamanan saat ditempat penyimpanan sepeda di Balaikota Bandung. Dimensi 

kedua yaitu kebutuhan berkelompok, dengan adanya komunitas atau kelompok 

sepeda yang dibentuk di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota 

Bandung maka akan menambah semangat para pegawai untuk bersepeda karena 

merasa ada kawan yang sama-sama bersepeda ke kantor.  Dimensi ketiga yaitu 

kebutuhan akan prestasi adalah adanya keinginan karyawan untuk berprestasi 

ditenpatnya berkarir. Dan dimensi keempat yaitu insentif, dalam hal ini yakni 

pihak manajemen setidaknya memberi penghargaan atau bukti prestasi terhadap 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rutin bersepeda ke Balaikota Bandung saat 

bekerja.  

Budaya organisasi dapat mempengaruhi motivasi keja karyawan. Motivasi 

merupakan komponen penting dalam meraih keberhasilan suatu proses kerja, 

karena memuat unsur pendorong bagi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan 

sendiri maupun berkelompok. Menurut Marrison (2007:241), motivasi adalah 

kecenderungan seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah 

sasaran. Jika perilaku seseorang mengarah pada sasaran, maka dengan motivasi 
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tersebut akan diperoleh pencapaian target yang besar sehingga pelaksanaan tugas 

dapat dikerjakan dengan efektif dan mencapai hasil. Komitmen karyawan 

berpengaruh terhadap motivasi karyawan itu sendiri. Ketika Pegawai Negeri Sipil 

di Balaikota berkomitmen terhadap gerakan bersepeda yang merupakan wujud 

dari budaya organisasi pada Pemkot Bandung, maka motivasi bersepeda Pegawai 

Negeri Sipil itu pun akan terpengaruh, apakah motivasi bersepedanya menurun 

ataupun  motivasi bersepedanya meningkat. 

 Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melihat sejauh mana budaya 

organisasi program bersepeda yang diinstruksikan Walikota Bandung dan 

komitmen organisasional Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota Bandung 

dalam mempengaruhi motivasi bersepeda PNS tersebut. Berdasarkan kerangka 

pemikiran tersebut, maka dapat dibuat paradigma penelitian seperti terlihat pada 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Paradigma Penelitian 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

1. Budaya organisasi program Jumat Bersepeda dari Walikota Bandung 

berpengaruh terhadap motivasi bersepeda Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Balaikota Bandung. 

2. Komitmen organisasional berpengaruh terhadap motivasi bersepeda 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota Bandung. 

3. Budaya organisasi program Jumat Bersepeda dari Walikota Bandung 

berpengaruh terhadap komitmen organisasional pada Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Balaikota Bandung. 

Budaya 

Organisasi (X) 

Komitmen 

Organisasional 

(Y) 

Motivasi 

Bersepeda (Z) 


