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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Budaya Organisasi 

 2.1.1 Pengertian Budaya Organisasi 

Pada dasarnya Budaya organisasi dalam perusahaan merupakan alat 

untuk mempersatukan setiap invidu yang melakukan aktivitas secara bersama-

sama. Kreitner dan Kinicki (1995:532) 

Menurut Armstrong (2009) Budaya organisasi atau budaya perusahaan 

adalah nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang merupakan bentuk 

bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan sesuatu 

hal yang bisa dilakukan. Nilai adalah apa yang diyakini bagi orang-orang 

dalam berperilaku dalam organisasi. Norma adalah aturan yang tidak tertulis 

dalam mengatur perilaku seseorang. 

Menurut Robbins (1996 : 289), budaya organisasi merupakan suatu 

persepsi bersama yang dianut oleh anggota – anggota organisasi,dan 

merupakan suatu  sistem makna bersama. 

 Menurut Molenaar (2002) Budaya mempunyai kekuatan yang 

penuh,berpengaruh pada individu dan kinerjanya bahkan terhadap lingkungan 

kerja. 
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Dari berbagai definisi dapat disimpulkan budaya organisasi adalah 

sebuah persepsi yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang 

berpengaruh pada individu dalam melakukan aktivitas. 

2.1.2 Fungsi dan Ciri – Ciri Budaya Organisasi 

Fungsi budaya organisasi menurut robbins (1996) : 

a. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi 

dan yang lain. 

b. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota – anggota 

organisasi. 

c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang 

lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. 

d. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan 

organisasi itu dengan memberikam standar – standar yang tepat 

untuk dilakukan oleh karyawan. 

e. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang 

memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. 

Ciri – ciri budaya organisasi menurut Robbins (1996) : 

1. Inovasi dan pengambilan resiko, sejauh mana karyawan didukung 

untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko 

2. Perhatian terhadap detail, sejauh mana karyawan diharapkan 

menunjukan kecermatan,analisis dan perhatian terhadap detail. 
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3. Orientasi hasil, sejauh mana manajemen memfokus pada hasil 

tersebut. 

4. Orientasi orang, sejauh mana keputusan manajemen 

memperhitungkan efek pada orang – orang di dalam organisasi itu. 

5. Orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar 

tim – tim bukannya individu. 

6. Keagresifan, berkaitan dengan agresivitas karyawan. 

7. Stabilitas, organisasi menekankan dipertahankannya budaya 

organisasi yang sudah baik. 

Dengan tujuh karakteristik ini,akan diperoleh gambaran dari budaya 

organisasi itu yang akan menjadi dasar untuk pemahaman bersama yang 

dimiliki para anggota mengenai organisasi itu,bagaimana menyelesaikan urusan 

di dalamnya,dan bagaimana cara anggota berprilaku (Robbins 1996). 

 

2.2 Komitmen Organisasi 

 2.2.1 Pengertian komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi menurut Scot,Corman dan Cheney (1998) dalam 

Popoola (2005) merupakan kelompok besar dari konstruk yang menjelaskan 

hubungan organisasi dan individu yang terdiri dari konstruk yang menjelaskan 

hubungan organisasi dan individu yang terdiri dari identifikasi 

organisasi,loyalitas kerja,kesukaan terhadap pekerjaan dan keterlibatan kerja. 
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Menurut Steers (1980) komitmen organisasi merupakan kekuatan 

relatif individu dan keterlibatan dalam organisasi tertentu. 

Luthans (1995) mengartikan komitmen organisasional merupakan 

sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses 

berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan 

perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. 

Dari berbagai definisi diatas komitmen organisasi dapat diartikan 

sebagai loyalitas karyawan dalam kerlibatanya dalam organisasi dengan 

menunjukan sikap positif pada organisasi. 

 2.2.2 Komponen Komitmen Organisasi 

Komponen Komitmen Organisasi menurut Allen dan Meyer (1984) : 

1. Komitmen Afektif (affective commitment), yaitu keterlibatan 

emosional seseorang pada organisasinya berupa perasaan cinta 

pada organisasi 

2. Komitmen Kontinyu (Continuance commitment), yaitu persepsi 

seseorang atas biaya dan resiko dengan meninggalkan organisasi 

saat ini.  

3. Komitmen Normatif (Normative Comiitment), yaitu sebuah 

dimensi moral yang didasarkan pada perasaan wajib dan tanggung 

jawab pada organisasi yang mempekerjakannya.
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2.3 Kepuasan Kerja 

 2.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

 Menurut Hasibuan (2002,115) kepuasan kerja adalah sikap 

emosionalyang menyenangkan danmencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja,kedisiplinan,dan prestasi kerja. 

 Menurut Davis (1985) Kepuasan kerja merupakan seperangkat 

perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidak pekerjaan mereka, atau 

suatu  perasaan tidak senang pegawai yang relatif berbeda dari pemikiran 

obyektif dan keinginan perilaku. 

 Sedangkan menurut Robbins (1996), kepuasan kerja adalah suatu 

sikap seseorang terhadap pekerjaan sebagai perbedaan antara banyaknya 

ganjaran yang diterima pekerja dan banyaknya yang diyakini yang seharusnya 

diterima. 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan kepuasan kerja adalah 

suatu keadaan emosional dan sikap karyawan terhadap pekerjaan mereka yang 

dilandasi nilai balas jasa perusahaan dengan tingkat balas jasa yang diinginkan 

karyawan tersebut. 

 2.3.2 Dimensi Kepuasan Kerja 

Luthans (1995) menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki tiga 

dimensi : 

1. Kepuasan kerja tidak dapat dilihat, hanya dapat diduga. 
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2. Kepuasan kerja sering ditentukan oleh sejauh mana hasil kerja 

memenuhi atau melebihi harapan sesorang. 

3. Kepuasan kerja mencerminkan hubungan dengan berbagai sikap 

lainya dari para individual. 

Kepuasan kerja akan berpengaruh pada 

produktivitas,kemangkliran,dan tingkat peroindahan (turnover) Robbins 

(1996,182). Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat perputaran karyawan 

(turnover) dan absensi. Perusahaan bisa mengharapkan bahwa bila kepuasan 

kerja meningkat maka tingkat perputaran karyawan (turnover) dan absensi 

menurun atau sebaliknya. T. Hani Handoko (1996,167). 

 

2.4  Turnover Intention 

Menurut Bibby (2008) intensi turnover merupakan kecenderungan 

untuk meninggalkan pekerjaan. Niat untuk meninggalkan pekerjaan termasuk 

berfikir untuk berhenti dari suatu organisasi,serta pernyataan yang dikeluarkan 

oleh kaeyawan untuk benar – benar meninggalkan organisasi (Park dan Kim 

2009). 

Menurut Harninda (1999:27) Turnover intentions pada dasarnya 

adalah sama dengan keinginan berpindah karyawan dari satu tempat kerja ke 

tempat kerja lainnya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa turnover 

intentions adalah keinginan untuk berpindah, belum sampai pada tahap 

realisasi yaitu melakukan perpindahan dari satu tempat kerja ke tempat kerja  
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Menurut  Harnoto (2002:2) menyatakan turnover intentions adalah 

kadar atau intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan, banyak 

alasan yang menyebabkan timbulnya turnover intentions ini dan diantaranya 

adalah keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pendapat 

tersebut juga relatif sama dengan pendapat yang telah diungkapkan 

sebelumnya, bahwa turnover intentions pada dasarnya adalah keinginan untuk 

meninggalkan (keluar) dari perusahaan 

Menurut Abelson (1987) Turnover Intention merupakan hal penarikan 

diri yang terdiri dari pikiran untuk keluar, keinginan untuk mencari lowongan 

pekerjaan, kemungkinan menemukan pekerjaan di tempat lain dan keinginan 

untuk berpindah. 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa turnover 

intention merupakan keinginan seseorang untuk keluar dari perusahaan tempat 

ia bekerja. 

 

2.5 Dual Factor Theory 

Teori dua faktor dalam penelitian ini akan menjelaskan variabel 

turnover intention, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. 

Teori dua faktor dikemukakan oleh Hezberg (1964) ini merupakan 

teori motivasi yang terdiri dari: 

a. Faktor Intrinsik 
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Faktor instrinsik merupakan faktor – faktor yang berperan sebagai  

motivator terhadap pegawai, yakni yang mampu mendorong 

terwujudnya suatu kepuasan dan dapat mendorong orang untuk 

bekerja dengan baik. Jika kondisi ini tidak ada, ternyata tidak 

menimbulkan rasa ketidakpuasan yang berlebihan.Faktor instrinsik 

ini terdiri dari : 

a. Achievement ( prestasi) 

b. Recognition (pengakuan) 

c. The work it self (pekerjaan itu sendiri) 

d. Responbilities (tanggung jawab) 

e. The possibility of growth (pengembangan diri) 

b. Faktor Ekstrinsik 

Faktor ekstrinsik merupakan faktor – faktor yang dapat 

menimbulkan ketidakpuasan pada pegawai apabila tidak dapat 

terpenuhi,sehingga kinerja mereka akan menurun. 

Faktor ekstrinsik ini terdiri dari ; 

a. Company procedures (kebijakan perusahaan) 

b. Quality of supervision (kualitas supervisi) 

c. Interpersonal relationship (hubungan antar pribadi) 

d. Working condition (kondisi kerja) 

e. Job security (keamanan kerja) 

f. Wages (gaji/upah) 
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g. Status 

Jadi dalam teori dua faktor terdapat faktor pendorong yang berkaitan 

dengan perasaan positif terhadap pekerjaan sehingga membawa kepuasan 

kerja, dan yang kedua faktor yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan kerja. 

Kepuasan kerja adalah motivator primer yang berkaitan dengan pekerjaan itu 

sendiri, sebaliknya ketidakpuasan pada dasarnya berkaitan dengan 

memuaskan anggota organisasi dan menjaga mereka tetap dalam organisasi 

dan berkaitan dengan lingkungan. 

 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

 2.6.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Komitmen Organisasi 

Teori yang mendukung penelitian ini adalah Two Factor 

Theory dari Hezberg yang membagi faktor kepuasan kerja menjadi dua 

yaitu faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor instrinsik 

merupakan faktor yang mampu mendorong terwujudnya kepuasan 

kerja dan mendorong orang untuk bekerja dengan baik. Yang termasuk 

dalam faktor insrinsik adalah Achievement ( prestasi), Recognition 

(pengakuan), The work it self (pekerjaan itu sendiri), Responbilities 

(tanggung jawab), The possibility of growth (pengembangan diri). 

Sedangkan faktor ekstrinsik merupakan faktor – faktor yang dapat 

menimbulkan ketidakpuasan pada pegawai apabila tidak dapat 

terpenuhi,sehingga kinerja mereka akan menurun. Yang termasuk 
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dalam faktor ekstrinsik yaitu Company procedures (kebijakan 

perusahaan), Quality of supervision (kualitas supervisi), Interpersonal 

relationship (hubungan antar pribadi), Working condition (kondisi 

kerja), Job security (keamanan kerja), Wages (gaji/upah), Status. 

Ketika seseorang dapat menerima nilai – nilai yang terkandung 

dalam suatu organisasi atau keadaan dimana orang itu bekerja maka 

orang itu akan menunjukan sikap positif pada organisasi dan jika nilai 

– nilai dalam budaya organisasi tersebut dapat dianut bersama maka 

akan menimbulkan komitmen yang kuat dari orang tersebut akan 

organisasinya. 

Peneliti terdahulu Hana Crysanti (2009) menyatakan ada 

pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap komitmen 

organisasi. 

H1 : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi. 

 

2.6.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap turnover intention 

Melalui Kepuasan Kerja 

Ketika seorang dalam organisasi memiliki komitmen yang kuat 

akan organisasinya maka membuat anggota organisasi tersebut 

bertanggungjawab dengan pekerjaannya sehingga akan memberikan 

hasil kerja yang baik yang akan menimbulkan kepuasan kerja. 
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Sehingga dengan kepuasan kerja yang di dapat dalam organisasi 

tersebut akan meminimalkan tingkan turnover intention dalam 

organiasai tersebut. 

Peneliti terdahulu Sumarto (2009) juga menyatakan ada 

pengaruh negative antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

terhadap turnover intention. Selain itu Dian Indri (2008) menyatakan 

ada pengaruh positif antara komitmen organisasi terhadap kepuasan 

kerja. Jadi secara tidak langsung komitmen organisasi mempengaruhi 

turnover intention melalui kepuasan kerja. 

H2: Komitmen organisasi mempengaruhi turnover intention 

melalui kepuasan kerja. 

 

2.7 Definisi dan Pengukuran Variabel 

 2.7.1 Budaya Organisasi 

Budaya organisasi di definisikan sebagai perekat sosial yang 

mengikat anggota organisasi secara bersama – sama. Budaya 

organisasi ini diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh 

Robbins (1996) yang mengacu pada karakteristik budaya organisasi 

menurut Robbins (1996) yaitu: inovasi dan pengambilan 

resiko,perhatian terhadap detail, orientasi hasil,orientasi orang,  

orientasi tim, keagresifan, dan stabilitas dengan lima poin skala 

likert,1 untuk jawaban sangat tidak setuju hingga 5 untuk jawaban 
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sangat setuju, semakin tinggi skalanya makan semakin kuat budaya 

organisasinya. 

 2.7.2 Komitmen Organisasi 

Komitmen Organisais didefinisikan sebagai loyalitas 

responden pada organisasi untuk tetap setia pada organisasi. 

Komitmen organiasai ini diukur dengan instrumen yang 

dikembangkan Meyer dan Allen (1984) mengacu pada komponen 

komitmen organisasi yaitu affective commitment, continuance 

commitment, dan normative commitment dengan lima poin skala 

likert,1 untuk jawaban sangat tidak setuju hingga 5 untuk jawaban 

sangat setuju, semakin tinggi skalanya makan semakin tinggi 

komitmen organisasinya. Pertanyaan nomor 5,11, dan 15 di recoding. 

 2.7.3 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja di definisikan sebagai tingkat kepuasan 

responden dalam organisasi akan pekerjaannya. Kepuasan kerja ini 

diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Larkin 

(1990) dengan lima poin skala likert, 1 untuk jawaban sangat tidak 

setuju hingga 5 untuk jawaban sangat setuju. Semakin tinggi skalnya 

semakin tinggi kepuasan kerja auditor 

 2.7.4 Turnover Intention 

Turnover Intention di definisikan sebagai keinginan responden 

untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari tempat kerja yang lain. 
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Turnover intention ini diukur dengan instrumen yang dikembangkan 

Abelson  (1987) mengacu pada pengertian turnover intention menurut 

Abelson (1987) yang membagi turnover intention menjadi empat yaitu 

pikiran untuk keluar, keinginan untuk mencari lowongan pekerjaan, 

kemungkinana menemukan pekerjaan di tempat lain dan keinginan 

untuk berpindah dengan lima poin skala likert, 1 untuk jawaban sangat 

tidak setuju hingga 5 untuk jawaban sangat setuju. Semakin tinggi 

skalnya semakin tinggi tingkat turnover intention responden. 

Pertanyaan nomor 6 di recoding. 
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