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Abstrak - Rumah Sakit Darmo harus menjaga komitmen organisasi perawat. Komitmen organisasi dipengaruhi oleh 
kecerdasan emosi dan kepuasan kerja. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosi dan 
kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi perawat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah subjek penelitian adalah 
138 perawat. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan skala kecerdasan emosi yang diadaptasi dari skala 
kecerdasan emosi (Rahmawati, 2007); skala kepuasan kerja yang diadaptasi dari job satisfaction survey (Spector, 
1994), dan skala komitmen organisasi yang diadaptasi dari skala komitmen organisasi Allen dan Meyer (1990). 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosi 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi sebesar 17,2% (p < 0,05), sementara kepuasan 
kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi sebesar 35,3% (p < 0,05). Pengaruh kecerdasan emosi 
dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi sebesar 40,2% (p < 0,05). Rumah Sakit 
Darmo hendaknya meningkatkan komitmen organisasi perawat dengan meningkatkan kecerdasan emosi dan 
kepuasan kerja, misalnya dengan memberikan pelatihan kecerdasan emosi dan penghargaan terhadap perawat yang 
berprestasi. 
 
Kata Kunci: Kecerdasan Emosi, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan 
perorangan secara lengkap yang menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat 
(UU No 44 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1). Salah satu 
tujuan dari rumah sakit adalah menyediakan fasilitas 
pelayanan medis bagi masyarakat baik untuk kondisi 
darurat (emergency medical), perawatan maupun 
pemulihan. Seiring berkembangnya jaman, rumah 
sakit akan meningkatkan kualitas pelayanan dari 
segi fasilitas maupun tenaga medis agar dapat 
memberikan pelayanan terbaik. 

Rumah sakit memiliki sumber daya manusia 
yaitu karyawan sebagai aset berharga untuk 
mewujudkan visi dan misinya. Karyawan berperan 
untuk melakukan tugasnya masing-masing dan 
saling bekerja sama agar visi dan misi rumah sakit 
dapat terwujud. Rumah sakit sebagai penyedia 
fasilitas kesehatan, memiliki sejumlah tenaga kerja 
sebagai pendukung operasionalnya. Dalam hal ini, 
rumah sakit tidak terlepas dari keberadaan perawat 
sebagai pihak yang paling intens untuk berinteraksi 
secara langsung dengan pasien[1].  

Dalam menjalani profesinya, para perawat 
sering mengeluhkan pekerjaannya. Keluhan perawat 
tersebut dapat dilihat dari hasil dari wawancara yang 
dilakukan oleh Yanidrawati, dan kawan-kawan[2] 
yang menyatakan bahwa perawat kurang puas 
dengan peralatan yang kurang memadai di rumah 
sakit dan pembayaran uang tunjangan yang sering 
terlambat. Berdasarkan data absensi terdapat 
perawat yang sering terlambat masuk kerja. Namun, 
sebenarnya tempat tinggal perawat tersebut tidak 
jauh dari tempat kerja sehingga diperkirakan bukan 
karena kemacetan tetapi karena ketidakpuasan 
terhadap pekerjaannya yang dirasakan oleh 
perawat[2]. Keluhan perawat terhadap pekerjaan 
perawat yang bekerja di Kupang. Puluhan dokter 
dan perawat di Kupang melakukan ancaman mogok 
kerja karena merasa tidak puas dengan 
pekerjaannya. Ketidakpuasan tersebut disebabkan 
dokter dan perawat yang tidak memperoleh 
tunjangan kesejahteraan[3]. 

Keluhan atas pekerjaan dari perawat 
menyebabkan  kurangnya rasa komitmen perawat 
terhadap pekerjaannya. Hal ini didukung dengan 
hasil survei di sembilan negara di Asia[4] tentang 
komitmen organisasi menunjukkan karyawan yang 
ingin bertahan di perusahaan semakin sedikit. 



Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014 

84 
 

Banyak karyawan yang ingin meninggalkan tempat 
kerjanya. Hal ini menjadi peringatan terhadap 
organisasi agar peduli terhadap sumber daya 
manusianya. Oleh sebab itu, penting bagi pihak 
rumah sakit untuk memperhatikan komitmen 
organisasi perawatnya. 

Komitmen organisasi yang dimiliki oleh 
perawat bukan sekedar kesediaan untuk tetap 
menetap di organisasi tetapi bagaimana perawat 
tersebut memberikan yang terbaik bagi organisasi[5]. 
Menurut Angelia dan Madiono[6]  komitmen 
organisasional merupakan ikatan emosi yang ada 
pada diri karyawan terhadap organisasi yang dapat 
menyebabkan karyawan merasa memiliki organisasi 
tersebut dan merasa bertanggung jawab untuk 
mencapai tujuan dari organisasi.  

Penelitian Dunham, Grube, dan Castaneda[2] 
menyatakan bahwa keterandalan organisasi, 
kepuasan kerja, dan persepsi terhadap pihak 
manajemen memberikan kontribusi yang cukup 
tinggi terhadap komitmen organisasi. Allen dan 
Meyer[8] menyatakan bahwa terdapat beberapa 
faktor yang berkaitan dengan komitmen organisasi 
yaitu: keterlibatan emosi, pertimbangan untung rugi 
jika meninggalkan organisasi, dan perasaan wajib 
untuk tetap bekerja dalam organisasi.  

Berdasarkan hasil penelitian Yanidrawati, dan 
kawan-kawan[2]  dan informasi yang diperoleh dari 
Seo[3] komitmen perawat dapat dipengaruhi oleh  
tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang 
merupakan bagian dari kepuasan kerja. Selain 
kepuasan kerja, keterlibatan emosi juga dibutuhkan 
dalam pekerjaan perawat. Allen dan Meyer[8] 
menyatakan bahwa komitmen organisasi berkaitan 
dengan keterlibatan emosi yang erat kaitannya 
dengan kecerdasan emosi. Perawat yang memiliki 
kecerdasan emosi akan merasa memiliki rumah sakit 
dan bertanggung jawab mencapai tujuan rumah 
sakit[6]. Oleh karena itu, peneliti mengangkat dua 
variabel penting yang berperan dalam menentukan 
komitmen organisasi perawat yaitu kepuasan kerja 
dan kecerdasan emosi. 

Keterlibatan emosi tersebut berperan dalam 
menentukan komitmen perawat terhadap organisasi 
sehingga kecerdasan emosi sangat diperlukan. 
Kecerdasan emosi yang tinggi akan sangat 
diperlukan dalam pekerjaan tim untuk mencapai 
tujuan rumah sakit. Oleh karena itu, kecerdasan 
emosi ini sangat dibutuhkan oleh perawat dalam 
pelanyanannya di rumah sakit. Kecerdasan emosi 
mencakup kesadaran emosi, pengendalian diri, 
empati dan hubungan sosial menggambarkan 
karakteristik personal yang diperlukan perawat 
dalam pekerjaannya. Perawat yang memiliki 
kecerdasan emosi belajar mengelola perasaannya 
sehingga dapat mengekspresikan perasaannya secara 
tepat dan efektif. Para perawat dalam pekerjaannya 
sehari-hari hampir selalu melibatkan perasaan dan 
emosi, seperti saat melayani pasien yang sedang 

sakit sehingga perawat dituntut untuk memiliki 
kecerdasan emosi yang tinggi[5]. 

Kecerdasan emosi perawat  berdampak pada 
komitmen organisasi. Hal ini didukung oleh hasil 
penelitian[9] yang juga menyatakan bahwa 
kecerdasan emosi sangat berdampak terhadap 
komitmen organisasi yang membuat karyawan 
merasa menjadi bagian penting dari organisasi dan 
tidak memiliki kecenderungan untuk meninggalkan 
organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh 
Goleman[10] menyatakan bahwa dalam dunia kerja 
kecerdasan emosi menyumbang sekitar 75%-96% 
untuk mencapai kesuksesan, sedangkan  IQ  hanya 
menyumbang sekitar 4%-25% untuk mencapai 
kesuksesan seseorang.  

Muchtar[11] menunjukkan bahwa perawat yang 
memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri 
terhadap kondisi yang terjadi di sekitarnya, akan 
mampu bertahan dalam situasi yang mendesak, dan 
mampu menghadapi tuntutan dan beban pekerjaan 
lainnya. Hal ini menunjukkan ketika perawat mampu 
mengendalikan diri terhadap situasi yang terjadi di 
sekitarnya misalnya perawat yang ditegur oleh 
dokter atau perawat sedang berada dalam masalah, 
maka perawat tersebut mampu bertahan untuk 
menyelesaikan pekerjaannya karena telah mampu 
mengendalikan dirinya. Kemampuan perawat dalam 
mengendalikan  emosi berkaitan dengan kecerdasan 
emosi yang dimiliki oleh perawat.  

Cherniss[12] menyatakan bahwa faktor 
kecerdasan emosi seseorang dapat meningkatkan 
komitmen organisasinya. Pernyataan tersebut juga 
sejalan dengan Carson dan Carson[13] yang 
menyatakan bahwa seseorang yang memiliki 
komitmen dengan pekerjaannya merupakan orang 
yang memiliki emosi yang cerdas sehingga dapat 
memotivasi diri sendiri maupun orang lain, mampu 
mengendalikan emosi, memiliki pertimbangan 
dalam membuat keputusan, empati dan mampu 
membangun dan menjalin hubungan sosial yang 
baik. 

Pengaruh kecerdasan emosi terhadap komitmen 
organisasi memang masih memiliki kontradiksi, 
penelitian yang dilakukan oleh Nurhayatunisa[14] 
terhadap pihak pewawancara di perusahaan 
menyatakan bahwa hanya satu dimensi dari 
kecerdasan emosi yang memiliki pengaruh terhadap 
komitmen organisasi yaitu dimensi keterampilan 
sosial. Namun, penelitian yang dilakukan 
Iskandar[15] terhadap dosen menyatakan bahwa 
semua dimensi kecerdasan emosi memiliki pengaruh 
terhadap komitmen organisasi. Perbedaan hasil 
penelitian tersebut bisa terjadi karena perbedaan 
subjek penelitian yaitu antara pihak pewawancara 
dan dosen. Goleman[16] menyatakan bahwa 
kecerdasan emosi sangat berperan dalam bidang 
keperawatan. Oleh karena itu, pada penelitian ini 
peneliti mengambil subjek yang berbeda dari 
penelitian yang dilakukan oleh Nurhayatunisa[14] dan 
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Iskandar[15] yaitu perawat untuk mengetahui 
pengaruh kecerdasan emosi terhadap komitmen 
organisasi.  

Komitmen organisasi perawat tersebut juga 
ditentukan oleh  kepuasan kerja perawat. Perawat 
yang merasa kebutuhan akan faktor kepuasan 
kerjanya terpenuhi akan memiliki komitmen 
terhadap organisasi[17]. Kepuasan kerja ialah sikap 
seseorang yang merefleksikan perasaannya terhadap 
pekerjaannya baik secara keseluruhan maupun 
terhadap berbagai aspek dari pekerjaan tersebut. 
Kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti pekerjaan itu sendiri, gaji, pengakuan, atasan, 
rekan kerja dan kesempatan untuk maju[18].  

Hasil penelitian American Association of 
College of nursing tahun 2005[19] menyebutkan 
bahwa dari 138 perawat yang direkrut oleh rumah 
sakit, 13,9% perawat meninggalkan pekerjaannya 
dan masih terdapat kekurangan tenaga perawat 
16,1%. Hal tersebut terjadi karena ketidakpuasan 
kerja, tingginya beban kerja, dan lingkungan kerja 
yang kurang nyaman. Ketidakpuasan yang dirasakan 
oleh perawat menjadikan perawat keluar-masuk 
rumah sakit dan tidak memiliki komitmen 
organisasi. 

Santoso[20] menyatakan dalam Tribun Jatim 
bahwa masalah kepuasan kerja terjadi pada perawat 
rumah sakit RSUD Dr. Soetomo di Surabaya. 
Perawat merasa tidak puas dengan pekerjaannya. 
Perawat melakukan unjuk rasa karena ketidakpuasan 
terhadap penerapan sistem penghargaan atau 
imbalan yang diberikan oleh manajemen rumah 
sakit. Penelitian Hatton[19] menunjukkan bahwa 
berdasarkan beberapa hasil penelitian terdapat 60 % 
perawat merasa tidak puas dengan pekerjaannya. 
Penyebab ketidakpuasan tersebut disebabkan upah 
yang rendah, beban kerja terlalu tinggi, adanya 
peluang, dan lain-lain. Peneliti menyimpulkan 
bahwa kepuasan kerja merupakan salah satu faktor 
yang penting dalam menentukan komitmen 
organisasi. 

Berdasarkan fenomena seperti yang telah 
diuraikan, yaitu bahwa perawat kurang berkomitmen 
dengan rumah sakit tempatnya bekerja dipengaruhi 
oleh kepuasan kerja dan kecerdasan emosi perawat, 
maka peneliti melakukan penelitian di salah satu 
rumah sakit swasta di Surabaya yaitu Rumah Sakit 
Darmo. Rumah Sakit Darmo merupakan rumah di 
Surabaya yang memiliki divisi penelitian dan 
pengembangan rumah sakit. Divisi pelatihan dan 
pengembangan rumah sakit merupakan pihak yang 
berkontribusi dalam memperhatikan kebutuhan 
perawat untuk mewujudkan visi dan misi rumah 
sakit. Visi Rumah Sakit Darmo ialah menjadi 
Rumah Sakit pilihan utama di Surabaya dan misi 
memberikan pelayanan kesehatan bermutu tinggi 
dan memuaskan pelanggan. Pada proses untuk 
mewujudkan visi dan misi yang dimiliki,  perawat 

Rumah Sakit Darmo mengalami kendala dalam 
pekerjaannya.  

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan 
kepada sepuluh orang perawat di Rumah Sakit 
Darmo, diperoleh data bahwa perawat sudah 
memiliki komitmen kerja yang baik dilihat dari 
kompetensi yang dimiliki dan latar belakang 
pendidikan dari keperawatan. Namun, perawat 
masih memiliki komitmen organisasi yang kurang 
terhadap rumah sakit. Kurangnya komitmen 
organisasi perawat disebabkan oleh ketidakpuasan 
dengan pekerjaannya. Ketidakpuasan tersebut 
berasal dari gaji yang dirasakan belum sesuai dengan 
apa yang dikerjakan dan kenaikan gaji juga sedikit 
bahkan masih ada perawat yang memiliki gaji 
dibawah UMR. Selain itu, perawat juga tidak puas 
dengan tunjangan yang diterima karena menurut 
perawat seharusnya perawat bisa menerima lebih 
banyak lagi tunjangan dari pada apa yang telah 
diterima misalnya tunjangan keluarga. Perawat juga 
menyatakan bahwa rumah sakit tidak pernah 
memberikan penghargaan kepada perawat yang 
memiliki kinerja baik. Penghargaan hanya diberikan 
ketika perawat sudah bekerja lebih dari 25 tahun. 

Ketidakpuasan perawat juga dapat dilihat dari 
keluhan yang disampaikan karena hubungan dengan 
atasannya. Perawat menyampaikan bahwa beberapa 
atasan perawat kurang dapat memperhatikan 
bawahannya dan kurang profesional dalam 
melakukan pekerjaannya karena atasan kurang 
mampu membimbing bawahan. Selain itu, antar 
atasan juga memiliki komunikasi yang kurang 
efektif sehingga menjadikan perawat bingung harus 
melakukan yang mana. Perawat menyatakan bahwa 
terkadang atasan hanya menyuruh bawahannya saja 
tanpa memperhatikan perasaan perawat. 

Ketidakpuasan yang dirasakan berpengaruh 
pada komitmen perawat Rumah Sakit Darmo. 
Perawat menyampaikan bahwa ketidakpuasan yang 
dialami mendorong perawat ingin mencari rumah 
sakit lain untuk tempat kerja yang baru dengan 
alasan ingin mencari tempat kerja yang lebih baik. 
Perawat yang memiliki keinginan untuk mencari 
tempat kerja yang baru belum memiliki komitmen 
organisasi yang disebabkan ketidakpuasan atas 
pekerjaannya sekarang. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Muhadi[21] 
menyatakan bahwa kepuasan kerja akan 
berpengaruh kepada komitmen organisasi. 

Selain kepuasan kerja, komitmen organisasi 
perawat juga disebabkan oleh kecerdasan emosi. 
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 
beberapa perawat menyatakan bahwa perawat sering 
tersinggung dengan perkataan pasien misalnya 
ketika pasien menyarankan perawat untuk selalu 
tersenyum; atau ketika pasien menghendaki perawat 
langsung datang menemui pasien ketika dipanggil. 
Selain itu, perawat juga terkadang sulit untuk 
mengendalikan emosinya pada saat ia sedang 
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memiliki masalah rumah-tangga. Masalah itu akan 
mempengaruhi bagaimana cara perawat dalam 
melayani pasiennya seperti: perawat menjadi sulit 
untuk tersenyum kepada pasien; dan membuat 
kinerjanya menjadi tidak maksimal.  

Peneliti juga menanyakan kepada beberapa 
pasien yang ada dan yang pernah menjadi pasien di 
Rumah Sakit Darmo. Pasien yang diwawancarai 
oleh peneliti memberikan jawaban yang berbeda-
beda. Ada pasien yang menyatakan bahwa perawat 
Rumah Sakit Darmo ramah, sabar, dan baik. Namun, 
pasien yang lain menyatakan bahwa beberapa 
perawat di Rumah Sakir Darmo cerewet dan mudah 
marah, misalnya pada saat perawat dimintai 
pertolongan oleh pasien, perawat menampilkan 
wajah cemberut; pada saat perawat ditanyai oleh 
pasien, perawat tidak menunjukkan ekspresi wajah 
yang bersahabat.  Keluhan-keluhan dari pasien ini 
berkaitan dengan kecerdasan emosi perawat dalam 
mengendalikan emosinya saat melayani pasien.  

Semua perawat yang diwawancarai oleh 
peneliti menyatakan bahwa mereka pernah 
menunjukkan rasa marah kepada pasien karena 
kurangnya kemampuan mereka dalam mengelola 
emosinya.  Perawat yang kurang mampu mengelola 
emosinya, dapat mempengaruhi kualitas layanan 
yang diberikan kepada pasien, dan pada akhirnya 
dapat mempengaruhi komitmen organisasi. Menurut 
Karambut dan Noormijati[5] komitmen organisasi 
bukan hanya mencakup kesediaan perawat untuk 
tetap menetap di sebuah organisasi, tetapi juga 
bagaimana seorang perawat memberikan kinerja 
atau layanan yang terbaik bagi rumah sakit. 
Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, maka 
peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai 
pengaruh kecerdasan emosi dan kepuasan kerja 
terhadap komitmen organisasi perawat tetap di 
Rumah Sakit Darmo Surabaya.  
 
 

B. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Komitmen Organisasi  
1. Pengertian Komitmen Organisasi 
Robbins dan Judge[22] mendefinisikan komitmen 
organisasi sebagai keadaan karyawan yang memihak 
pada satu organisasi dan tujuan yang dimiliki oleh 
organisasi tersebut serta memelihara 
keanggotaannya dalam organisasi. Selain itu, 
Greenberg dan Baron[23] menyatakan bahwa 
komitmen organisasi ialah penerimaan yang kuat 
dalam diri individu terhadap tujuan dan nilai-nilai 
dari perusahaan dimana individu akan berusaha dan 
berkarya dan memiliki keinginan kuat untuk tetap 
bertahan dalam organisasi. Allen dan Meyer[8] juga 
memberikan definisi komitmen organisasi yaitu 
sebagai suatu konstruk  psikologis yang merupakan 
hubungan antara anggota dan organisasinya yang 
berkaitan dengan keputusan dari anggota organisasi 

untuk tetap mempertahankan keangotaannya dalam 
organisasi. 
2. Aspek-aspek Komitmen Organisasi  
Allen dan Meyers[8] menyatakan terdapat tiga 
komponen komitmen organisasi yaitu sebagai 
berikut. 
a. Affective Commitment 
Affective commitment berkaitan dengan keterlibatan 
emosi karyawan, identifikasi karyawan dengan 
organisasi dan keterlibatan karyawan dengan 
organisasi. Karyawan yang memiliki affective 
commitment yang kuat memiliki keinginan untuk 
tetap bekerja dalam organisasi karena mendukung 
tujuan dan nilai yang telah dibangun oleh organisasi 
dan membantu untuk melaksanakannya. 
b. Continuance Commitment 
Continuance commitment merupakan merupakan 
komitmen yang menunjukkan adanya pertimbangan 
untung rugi dalam diri karyawan yang berkaitan 
dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru 
meninggalkan organisasi. Kebanyakan karyawan 
yang bekerja dengan continuance commitment 
bertahan dalam organisasi karena karyawan tersebut 
membutuhkan pekerjaan tersebut. Banyak individu 
takut mengambil resiko untuk kehilangan pekerjaan 
tersebut. 
c. Normative Commitment 
Normative commitment merupakan perasaan wajib 
yang dimiliki oleh karyawan untuk tetap bekerja 
dalam organisasi. Karyawan yang memiliki 
normative commitment merasa wajib untuk tetap 
bertahan dalam organisasi dan bertingkah laku 
tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat 
organisasi.  
 
Kecerdasan Emosi 
1. Pengertian Kecerdasan Emosi 
Goleman[16] kecerdasan emosi ialah kemampuan 
seseorang untuk mengenali diri sendiri maupun 
orang lain, kemampuan untuk memotivasi diri 
sendiri, mengelola emosi dengan baik pada diri 
sendiri dan dengan hubungan dengan orang lain. 
Goleman[16] menjelaskan bahwa kecerdasan emosi 
bukan hanya ditunjukkan dari sikap ramah dan 
bukan berarti memberikan kebebasan kepada 
perasaan untuk berkuasa tetapi menunjukkan sikap 
tegas dan dapat mengungkapkan kebenaran. 
Kecerdasan emosi juga berkaitan dengan 
kemampuan kemampuan mengelola perasaan 
dengan baik dan dapat mengekspresikannya dengan 
tepat yang memungkinkan orang bekerja sama untuk 
mencapai tujuan bersama. Selain itu, Cooper dan 
Sawaf[24] menyatakan bahwa kecerdasan emosi 
merupakan kemampuan untuk merasakan, 
memahami dan secara selektif menerapkan daya dan 
kepekaan emosi sebagai sumber energi dan 
pengaruh yang bersifat manusiawi. 
 
2. Aspek-aspek kecerdasan emosi 
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Goleman[16] menyampaikan kercerdasan emosi 
menentukan potensi seseorang untuk menentukan 
keterampilan-keterampilan praktis yang didasarkan 
pada lima dimensi, yaitu: 
a. Kesadaran diri 
Seseorang yang memiliki kesadaran diri akan 
mengetahui apa yang dirasakan dan hal itu memandu 
untuk pengambilan keputusan. Kesadaran diri juga 
menjadi tolak ukur yang realistis atas kemampuan 
dan kepercayaan diri yang kuat. Kesadaran diri 
mencakup kemampuan  untuk mengenali emosi diri 
sendiri dan efeknya; penilaian diri yang akurat yaitu 
mengetahui kemampuan dan keterbatasan diri; dan 
percaya diri yaitu  memiliki keyakinan dengan harga 
diri dan kemampuan yang dimiliki. 
b. Pengaturan diri 
Seseorang yang memiliki pengaturan diri yang baik 
mampu menangani emosi sehingga berdampak 
positif pada pelaksanaan tugas, memiliki sifat hati-
hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum 
saasaran tercapai serta mampu menghadapi tekanan 
emosi. Pengaturan diri mencakup: pengendalian diri 
yaitu kemampuan  mengelola emosi dan impuls 
yang menganggu; dapat dipercaya menunjukkan 
kejujuran dan integritas; kehati-hatian menunjukkan 
bahwa individu dapat diandalkan dan bertanggung 
jawab dalam memenuhi kewajiban; adaptabilitas 
yaitu mudah untuk menangani perubahan dan 
tantangan; dan inovasi yaitu bersikap terbuka 
terhadap gagasan, pendekatan dan informasi baru. 
c. Motivasi 
Orang memiliki motivasi mampu menggerakkan dan 
menuntun sampai pada tujuan, bertindak sangat 
efektif, bertahan dalam menghadapi kegagalan atau 
rasa frustasi; dan mampu mengambil inisiatif. 
Motivasi mencakup: dorongan berprestasi yaitu 
memiliki dorongan untuk meningkatkan atau 
memenuhi standar tertinggi; komitmen yaitu setia 
pada visi dan tujuan perusahaan; dan inisiatif dan 
optimisme menunjukkan kemampuan menerima 
kegagalan dan hambatan sebagai awal keberhasilan. 
d. Empati 
Empati adalah mampu merasakan apa yang 
dirasakan oleh orang lain, mampu memahami 
perspektif orang lain. Empati juga menumbuhkan 
hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri 
dengan orang lain. Empati mencakup: kemampuan 
dalam memahami orang lain, merasakan apa yang 
dirasakan oleh orang lain dan menunjukkan minat 
aktif terhadap kepentingan mereka; orientasi 
melayani yaitu mampu mengakui, mengantisipasi 
dan memenuhi kebutuhan pelanggan; 
mengembangkan orang lain yaitu merasakan dan 
membantu pemenuhan kebutuhan untuk berkembang 
dan meningkatkan kemampuan orang lain; dan 
memanfaatkan keragaman yaitu menumbuhkan 
kesempatan melalui  keberagaman pada banyak 
orang. 
e. Keterampilan sosial 

Orang yang memiliki keterampilan sosial memiliki 
kepintaran dalam menggugah yang dikehendaki 
pada orang lain. Keterampilan sosial mencakup: 
pengaruh yaitu menggunakan perangkat persuasi 
dengan efektif; komunikasi yaitu kemampuan 
menyampaikan pesan dengan jelas dan dapat 
membuat orang lain yakin; manajemen konflik yaitu 
kemampuan untuk merundingkan dan 
menyelesaikan perbedaan pendapat; kepemimpinan 
dapat menjadi teladan dan mampu membimbing 
individu maupun kelompok; dan katalisator 
perubahan menujukkan bahwa seseorang mampu 
memulai dan mengelola perubahan. 
 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosi 
Goleman[10] menjelaskan bahwa ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi kecerdasan emosi individu 
yaitu:  
a. Lingkungan keluarga  
Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama 
dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat 
diajarkan pada saat masih bayi melalui ekspresi. 
Peristiwa emosi yang terjadi pada masa anak-anak 
akan melekat dan menetap secara permanen hingga 
dewasa. Kehidupan emosi yang dipupuk dalam 
keluarga sangat berguna bagi anak kelak dikemudian 
hari.  
b. Lingkungan non-keluarga  
Hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat 
dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang 
sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. 
Pembelajaran ini biasanya ditujukan dalam suatu 
aktivitas bermain peran sebagai seseorang di luar 
dirinya dengan emosi yang menyertai keadaan orang 
lain. 
 
 
Kepuasan Kerja 
1. Pengertian Kepuasan Kerja  
Hasibuan[25] kepuasan kerja adalah sikap emosi yang 
menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap 
ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan 
prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam 
pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi antara 
keduanya. Spector[18] mengatakan bahwa kepuasan 
kerja ialah sikap yang merefleksikan perasaan 
seseorang terhadap pekerjaannya secara keseluruhan 
maupun terhadap aspek-aspek dari pekerjaannya. 
Locke[26] mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 
tingkat emosi yang positif dan menyenangkan 
individu, artinya kepuasan kerja merupakan persepsi 
individu terhadap pekerjaan atau pengalaman positif 
dan yang menyenangkan bagi dirinya.  

 
 

2. Aspek-aspek Kepuasan Kerja   
Spector[18] menyatakan bahwa  terdapat sembilan 
aspek kepuasan kerja, sebagai berikut. 
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a. Gaji.  
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan 
sehubungan dengan gaji atau imbalan yang diterima. 
b. Promosi.  
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan yang 
berhubungan dengan kesempatan untuk mendapat 
promosi di tempat kerja. 
c. Atasan.  
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan yang 
berhubungan dengan kepemimpinan atau atasan 
langsung. 
d. Tunjangan.  
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan  yang 
dilihat dari tunjangan tambahan diberikan oleh 
perusahaan kepada karyawan.  
e. Imbalan.  
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan terhadap 
apresiasi, pengakuan, dan penghargaan yang 
diterima karyawan untuk pekerjaan yang baik yang 
dilakukan oleh karyawan. 
f. Prosedur kerja.  
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan sehubungan 
dengan kebijakan, prosedur dan peraturan yang 
berlaku di tempat kerja. 
g. Rekan kerja.  
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan berkaitan 
dengan hubungan rekan kerja misalnya hubungan 
rekan kerja yang rukun. 
h. Pekerjaan itu sendiri (sifat kerja).  
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan sehubungan 
dengan tugas dari pekerjaan sendiri yang dimiliki 
oleh karyawan. 
i. Komunikasi.  
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan dari segi 
komunikasi yang terjalin dalam organisasi. 
 
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Kerja 
Beberapa faktor-faktor yang mungkin menentukan 
kepuasan kerja dalam Munandar[27], yaitu : 
a. Ciri-ciri Instrinsik Pekerjaan 
Menurut Locke[27], ciri-ciri intrinsik dari pekerjaan 
yang menentukan kepuasan kerja ialah keragaman, 
jumlah pekerjaan, tanggung jawab, otonomi, kendali 
terhadap metode kerja, kemajemukan dan 
kreativitas. 
b. Gaji yang dirasakan adil 
Hal yang paling penting ialah sejauh  mana gaji yang 
diterima dirasakan adil. Gaji yang dipersepsikan adil 
didasarkan tuntutan-tuntutan pekerjaan, tingkat 
keterampilan individu, dan standar gaji yang berlaku 
untuk kelompok pekerjaan tertentu, maka akan ada 
kepuasan kerja. 
c. Penyeliaan 
Locke[27] memberikan kerangka kerja teoritis untuk 
memahami kepuasan tenaga kerja dengan penyeliaan 
yaitu dua jenis hubungan atasan-bawahan: hubungan 
fungsional dan keseluruhan. Menurut Locke[27], 
tingkat kepuasan kerja yang paling besar dengan 

seorang atasan ialah jika kedua jenis hubungan 
adalah positif. 
 
d. Rekan-rekan sejawat yang menunjang 
Dalam kelompok kerja dimana para pekerjaannya 
harus bekerja sebagai satu tim, kepuasan kerjanya 
dapat timbul karena kebutuhan-kebutuhan tingkat 
tingginya (kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri) 
dapat dipenuhi, dan mempunyai dampak pada 
motivasi kerja mereka. 
e. Kondisi kerja yang menunjang 
Kondisi kerja yang memperhatikan prinsip-prinsip 
ergonomi. Dalam kondisi kerja seperti itu 
kebutuhan-kebutuhan fisik dipenuhi dan memuaskan 
tenaga kerja. 
 

C. METODE  PENELITIAN 
 
Variabel Penelitian  
Variabel independen yang digunakan ialah 
kecerdasan emosi dan kepuasan kerja, sedangkan 
variabel dependen yang digunakan ialah komitmen 
organisasi.  
 
Definisi Operasional  
1. Komitmen Organisasi 
Allen dan Meyer[8] mendefinisikan komitmen 
organisasi sebagai suatu konstruk  psikologis yang 
merupakan hubungan antara anggota dan 
organisasinya, dan memiliki implikasi terhadap 
keputusan anggota organisasi untuk tetap 
mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. 
Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 
komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Allen 
dan Meyer[8] yaitu: 
a.  affective commitment berkaitan dengan 

keinginan karyawan untuk tetap berada di 
organisasi karena setuju dengan nilai dan tujuan 
yang dimiliki oleh organisasi. 

b. continuance commitment berkaitan dengan 
keinginan untuk tetap berada di organisasi karena 
membutuhkan organisasi. 

c. normative commitment berkaitan untuk tetap 
berada di organisasi karena memiliki perasaan 
wajib untuk tetap bekerja di organisasi tersebut. 

 
2. Kecerdasan Emosi 
Menurut Goleman[16] kecerdasan emosi merupakan 
kemampuan seseorang untuk dapat  mengenali dan 
mengelola emosi dirinya sendiri maupun orang lain 
serta mampu untuk memotivasi dirinya. Seseorang 
yang memiliki kecerdasan emosi akan bersikap 
ramah, menunjukkan sikap tegas dan mampu 
mengungkapkan kebenaran.  Goleman[16] 
menyatakan bahwa terdapat lima dimensi 
kecerdasan emosional, yaitu: kesadaran diri, 
pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan 
sosial. 
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3. Kepuasan Kerja  
Spector[18] menyatakan bahwa kepuasan kerja ialah 
sikap seseorang dalam merefleksikan perasaannya 
terhadap pekerjaan yang dimiliki secara keseluruhan 
maupun terhadap aspek-aspek yang terdapat dalam 
pekerjaan tersebut yaitu: 
a. Gaji; gaji atau imbalan 
b. Promosi; kesempatan untuk mendapat promosi 
c. Atasan; kepemimpinan atau atasan langsung 
d. Tunjangan; tunjangan tambahan 
e. Imbalan; penghargaanpengakuan dan apresiasi 
f. Prosedur kerja; peraturan di tempat kerja 
g. Rekan kerja; hubungan dengan rekan kerja 
h. Pekerjaan itu sendiri; tugas dari pekerjaan itu 

sendiri 
i. Komunikasi;  komunikasi dalam organisasi 
 
Subjek Penelitian  
Populasi penelitian ini ialah seluruh perawat tetap di 
Rumah Sakit Darmo Surabaya yang berjumlah 189 
perawat. Teknik sampling yang digunakan ialah 
purposive sampling. Purposive sampling adalah 
teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan 
kriteria. Kriteria sampel dalam penelitian ini ialah 
perawat yang berstatus perawat tetap di Rumah Sakit 
Darmo Surabaya[28]. Jumlah sampel ditentukan 
dengan menggunakan rumus Slovin[29] yaitu 
minimal 129 subjek. Namun, peneliti tidak hanya 
memakai 129 subjek tetapi memakai 138 subjek  
yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah 
populasi terhadap jumlah subjek untuk uji coba dan 
jumlah subjek yang sedang cuti kerja. 
 
Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang 
menekankan pada data-data numerikal (angka) yang 
diolah dengan metode statistika untuk menunjukkan 
hubungan antar variabel, mengembangkan konsep, 
mengembangkan pemahaman maupun 
mendeskripsikan banyak hal dalam ilmu alam 
maupun sosial[30]. 

Penelitian ini melakukan dua kali pengambilan 
data. Pengambilan data pertama digunakan untuk uji 
coba dan pengambilan data kedua sebagai data 
sebenarnya. Sebelum peneliti melakukan uji coba 
pengambilan data, peneliti melakukan presentasi 
yang dihadiri kepala ruangan, diklat, dan kepala 
keperawatan. Presentasi dilakukan untuk 
menjelaskan tujuan penelitian dan prosedur 
penelitian termasuk menjelaskan cara pengisian 
skala  seperti tidak diperbolehkan untuk dibawa 
pulang karena kondisi di luar tempat kerja akan 
mempengaruhi respon partisipan dalam memberikan 
jawaban. 

Setelah peneliti melakukan presentasi, peneliti 
menyiapkan skala yang akan diujicobakan. 
Sebelumnya, peneliti melakukan adaptasi terhadap 
skala dan melakukan uji validitas isi dengan 

profesional judgment kepada ahli bidang Psikologi 
Industri dan Organisasi untuk menilai aitem-aitem 
dalam skala yang dipakai. Peneliti melakukan 
pengambilan data uji coba dengan membagikan 
kuesioner kepada 30 perawat tetap di ruang Rawat 
Inap Paviliun I, Paviliun III, Paviliun IV, Paviliun V 
pada tanggal 19 sampai 23 juni 2014 pukul 10.00-
14.00 WIB. Pembagian kuesioner dilakukan dengan 
dua cara yaitu dengan menitipkan kuesioer untuk 
subjek yang bekerja pada shift malam dan sebagian 
kuesioner dibagikan langsung oleh peneliti kepala 
subjek. 

Selanjutnya, setelah melakukan uji coba aitem 
dan melakukan seleksi aitem maka peneliti 
melakukan pengambilan data penelitian kepada 138 
perawat tetap di Rumah Sakit Darmo dan tidak 
termasuk pada perawat PKWT (Perjanjian Kerja 
untuk Waktu Tertentu) yang berjumlah 32 orang dan 
perawat yang cuti maupun sakit.  
 
Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
kuesioner kecerdasan emosional, kuesioner 
kepuasan kerja, dan kuesioner komitmen organisasi. 
Kuesioner untuk kecerdasan emosi, kepuasan kerja 
dan komitmen organisasi tersebut  menggunakan 
skala Likert yang terdiri dari item yang mendukung 
(favorable) dan item yang tidak mendukung 
(unfavorable) dengan enam alternatif jawaban, 
yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak Setuju 
(AS), Agak Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju (TS), 
dan Sangat Tidak Setuju (STS) yang akan diberi 
skor seperti pada tabel 1 sebagai berikut. 

Tabel 1. Bobot Penilaian Alternatif Jawaban 

 
 

Peneliti melakukan penyusunan instrumen 
dengan mengadaptasi skala psikologi sesuai dengan 
variabel yang digunakan yaitu: kecerdasan 
emosional, kepuasan kerja, dan komitmen 
organisasi. Ketiga skala disesuaikan dengan konteks 
penelitian yaitu dengan memakai enam alternatif. 
Penyamaan alternatif jawaban dilakukan dengan 
harapan dapat memperoleh skor yang lebih baik. 
1. Komitmen Organisasi 

Skala komitmen organisasi diadaptasi oleh 
penulis dari skala yang disusun oleh Allen dan 
Meyer[8] yang terdiri dari tiga aspek yaitu: affective 
commitment, continuance commitment, dan 
normative commitment. Setiap aspek terdiri dari 8 
aitem sehingga jumlah total aitem ialah 24 aitem.  
Skala komitmen organisasi awalnya memilik tujuh 
alternatif  pilihan jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS), 
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Setuju (S), Agak Setuju (AS), Netral (N), Agak 
Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju (TS), Sangat 
Tidak Setuju (STS). Namun, skala komitmen 
organisasi disesuaikan dengan konteks penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian yang 
dilakukan di rumah sakit dan alternatif jawaban yang 
digunakan juga disesuaikan dengan dua skala 
lainnya yaitu dengan memakai enam alternatif 
jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak 
Setuju (AS), Agak Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju 
(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Peneliti 
menentukan untuk memakai enam alternatif jawaban 
agar tidak ada jawaban netral. 

Skala komitmen organisasi memiliki jumlah 
aitem awal sebanyak 24 aitem yang setelah diseleksi 
tersisa 13 aitem. Aitem skala komitmen organisasi 
yang digugurkan adalah aitem nomor 
1,3,4,5,6,9,10,11,14,16,17,18,23 sehingga mencapai 
Alpha Cronbach’s sebesar 0,857. Aitem-aitem 
tersebut digugurkan karena memiliki corrected item-
total correlation dibawah 0,30 Namun, untuk 
menyesuaikan jumlah aitem yang dipertahankan 
yaitu affective commitment empat aitem, 
continuance commitment empat aitem dan normative 
commitment lima aitem maka peneliti merevisi aitem 
nomor 15 dan 16 dengan corrected item-total 
correlation awal 0,275 dan 0,264 menjadi 0,426 dan 
0,335 untuk dapat dipakai kembali sehingga total 
aitem yang tersisa ialah 13 aitem dengan Alpha 
Cronbach’s sebesar 0,832. Adapun rentang nilai 
corrected item-total correlation dari aitem yang 
dipertahankan adalah sebagai berikut. 
      Tabel 2. Nilai Corrected Item-Total Correlation 

Skala Komitmen Organisasi 

 
 
Skala komitmen organisasi menghasilkan 

Alpha Cronbach’s sebesar 0,832 menunjukkan 
bahwa skala tersebut telah memenuhi standar 
reliabilitas dari suatu skala karena koefisien 
reliabilitas skala komitmen organisasi ≥ 0,7[31]. 

 
2. Kecerdasan Emosi 

Skala kecerdasan emosi diadaptasi dari skala 
kecerdasan emosi yang disusun oleh Rahmawati[32] 
sesuai dengan teori kecerdasan emosi Goleman[16] 
yang terdiri dari 38 aitem yang merupakan gabungan 
dari lima aspek yaitu: kesadaran diri, pengaturan 
diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Skala 
kecerdasan emosi awalnya memiliki empat alternatif 
jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 
Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Namun, 

skala kecerdasan emosi disesuaikan dengan konteks 
penelitian  agar tidak terdapat jawaban netral dan 
subjek tidak bingung dengan cara pengerjaan dua 
skala lainnya. Azwar[30] menyatakan bahwa hal ini 
dibenarkan karena tidak mengubah esensi 
pengukuran. Alternatif jawaban yang dipakai adalah 
Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak Setuju (AS), 
Agak Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju (TS), dan 
Sangat Tidak Setuju (STS). 

Skala Kecerdasan Emosional memiliki 38 aitem. 
Namun, setelah seleksi aitem maka aitem yang 
tersisa sebanyak 34 aitem. Aitem yang gugur ialah 
aitem nomor 14, 17, 22, 23, dan 35 sehingga 
mencapai Alpha Cronbach’s sebesar 0,926. Aitem-
aitem tersebut digugurkan karena nilai corrected 
item-total correlation dibawah 0,30.  Namun, aitem 
23 dengan nilai corrected item-total correlation 
0,204 masih dipertahankan dengan melakukan revisi 
aitem untuk menyeimbangkan jumlah aitem pada 
setiap aspek kecerdasan emosional yaitu aspek 
kesadaran diri delapan aitem, aspek pengaturan diri 
lima aitem, aspek motivasi tujuh aitem, aspek empati 
enam aitem, dan aspek keterampilan sosial delapan 
aitem sehingga nilai corrected item-total correlation 
0,169 dengan Alpha Cronbach’s yang diperoleh 
0,924. Adapun rentang nilai corrected item-total 
correlation dari aitem yang dipertahankan adalah 
sebagai berikut. 

Tabel 3. Nilai Corrected Item-Total Correlation 
Skala Kecerdasan Emosional 

 
 
Uji reliabilitas skala kecerdasan emosi mencapai 

koefisiensi Alpha Cronbach’s sebesar 0.924. Hal ini 
menunjukkan bahwa skala tersebut telah memenuhi 
standart reliabilitas suatu skala karena ≥ 0,70[31]. 

 
3. Kepuasan Kerja 

Skala kepuasan kerja diadaptasi dari skala Job 
Satisfaction Survey (JSS) yang disusun oleh 
Spector[33]. Skala kepuasan kerja terdiri dari 36 
aitem yang disusun berdasarkan aspek gaji, promosi, 
atasan, tunjangan, imbalan, prosedur kerja, rekan 
kerja, pekerjaan itu sendiri, dan komunikasi. Skala 
kepuasan kerja tetap memakai enam pilihan jawaban 
yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak Setuju 
(AS), Agak Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju (TS), 
dan Sangat Tidak Setuju (STS).  
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Skala kepuasan kerja memiliki 36 aitem. Setelah 
melalui tahap seleksi aitem dengan menggunakan 
batas kriteria 0,25 maka jumlah aitem yang tersisa 
ialah 23 aitem. Aitem yang gugur ialah aitem nomor 
1,2,7,9,10,20,27,29,31,33, dan 34 dengan nilai Alpha 
Cronbach’s 0,860. Aitem-aitem tersebut dinyatakan 
gugur karena tidak memenuhi batas kriteria yaitu 
0,25. Namun, untuk menyeimbangkan jumlah aitem 
pada setiap dimensi kepuasan kerja maka peneliti 
melakukan revisi terhadap aitem nomor 7, 10, 20, 33 
yang pada awalnya memiliki corrected item-total 
correlation 0,209, 0,201, 0,097, dan 0,204 menjadi 
0,243, 0,187, 0,094, dan 0,239 dengan nilai Alpha 
Cronbach’s sebesar 0,856. 

Tabel 4. Nilai Corrected Item-Total Correlation 
Skala Kepuasan Kerja 

 
 

Uji reliabilitas skala kepuasan kerja mencapai 
koefisiensi Alpha Cronbach’s sebesar 0,856. Hal ini 
menunjukkan bahwa skala tersebut telah memenuhi 
standar reliabilitas suatu skala karena ≥ 0,70[31]. 
 
Teknik Analisis Data 
Peneliti melakukan uji asumsi yaitu uji normalitas 
dan uji linearitas. Selanjutnya peneliti melakukan uji 
regresi sederhana dan regresi berganda dengan 
menggunakan SPSS 22 for windows untuk 
mengetahui apakah kecerdasan emosi dan kepuasan 
kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi.  
 

D. HASIL PENELITIAN 
 
Deskripsi Subjek Penelitian  
Mayoritas subjek penelitian adalah perempuan 
(95%) dan berusia  lebih 35 tahun (37,68%). 
Sebagian besar subjek (58,69%) dalam penelitian ini 
telah bekerja selama lebih dari enam tahun.  
Sejumlah 63,77% subjek penelitian memiliki gaji 
yang berkisar antara Rp.2.000.000,00 hingga 
Rp.3.000.000,00. 
  
Deskripsi Variabel 
1. Komitmen Organisasi 
Subjek sebanyak 77,54% termasuk dalam kategori 
komitmen organisasi sedang. Subjek yang memiliki 

komitmen organisasi tinggi sebanyak  77,54%, 
sementara 0,72% kategori komitmen organisasi 
rendah. Tidak ada subjek dalam penelitian ini yang 
memiliki tingkat komitmen organisasi sangat tinggi 
maupun sangat rendah. Data tersebut menunjukkan 
bahwa pada umumnya subjek mempunyai komitmen 
organisasi yang sedang. 
 
2. Kecerdasan Emosi  
Subjek sebanyak 107 subjek (77,54%) subjek 
termasuk kategori dalam kecerdasan emosi tinggi. 
Subjek yang memiliki kecerdasan emosi sedang 
sebanyak 12 subjek (13,77%), sementara sembilan 
subjek (8,70%) dengan kategori sangat tinggi. Tidak 
ada subjek dalam penelitian ini yang memiliki 
tingkat kecerdasan emosi rendah maupun sangat 
rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa pada 
umumnya subjek mempunyai kecerdasan emosi 
yang tinggi. 
 
3. Kepuasan Kerja  
Sebanyak 30 subjek (21,74%) termasuk kategori 
dalam kepuasan kerja sangat tinggi. Subjek yang 
memiliki kepuasan kerja tinggi dan sedang masing-
masing 54 subjek (39,13%). Tidak ada subjek dalam 
penelitian ini yang memiliki tingkat kepuasan kerja 
rendah dan sangat rendah. 
 
 
Hasil Uji Asumsi 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas terhadap distribusi penyebaran data 
komitmen organisasi menunjukkan bahwa nilai 
signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0,065 
(p=0,065; p > 0,05). Hasil uji normalitas yang 
dilakukan menunjukkan bahwa variabel komitmen 
organisasi memiliki data yang normal. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Santoso[34] yang menyatakan 
bahwa nilai signifikansi  Kolmogorov Smirnov > 
0,05 menunjukkan bahwa distribusi data tersebut 
adalah normal. 
 
2. Uji Linearitas  
Uji linearitas ialah pengujian data suatu studi 
empiris untuk mengetahui apakah terdapat 
keterkaitan antara variabel terikat dengan variabel 
bebas[35]. Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa 
komitmen organisasi dan kecerdasan emosi memiliki 
hubungan yang linear, hal ini dapat dilihat dari nilai 
signifikansi compare means 0,000 < 0,05 dan nilai 
deviation from Linearity > 0,05. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan yang disampaikan oleh 
Ghozali[35] bahwa dua variabel memiliki hubungan 
linear jika nilai signifikansinya ≤ 0,05. Uji linearitas 
juga dilakukan pada variabel komitmen organisasi 
sebagai variabel terikat  dan kepuasan kerja sebagai 
variabel bebas. Hasil uji linearitas melalui compare 
means menunjukkan bahwa nilai komitmen 
organisasi dan kepuasan kerja bersifas linier karena 



Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014 

92 
 

memiliki signifikansi 0,000 dan memiliki deviation 
from Linearity > 0,05 Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Ghozali[35] yang menyatakan bahwa 
bahwa dua variabel memiliki hubungan linear jika 
nilai signifikansinya ≤ 0,05. 
 
3. Uji Multikolinearitas 
Santoso[34] menyatakan bahwa multikolinearitas 
ialah hubungan linier antara variabel bebas. 
Penelitian ini menggunakan variabel kecerdasan 
emosi dan kepuasan kerja sebagai variebal bebas. 
Uji multikolinearitas menggunakan variance 
inflation factor (VIF). Hasil uji multikolineritas yang 
diperoleh bahwa nilai VIF kecerdasan emosi dengan 
kepuasan kerja ialah 1.0 dan nilai tolerance sebesar 
1,0 oleh karena itu antar variabel tidak terdapat 
multikolinearitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Santoso[34] yang menyatakan bahwa nilai VIF ≤ 10 
dan ≥ 0,1 menunjukkan bahwa tidak terjadinya 
multikolinearitas atau nilai tolerance yang diperoleh 
1.0 (1 ≥ 0,1) dan nilai VIF adalah 1 ( 1 ≤  10). 

 
Hasil Uji Hipotesis 
1. Hipotesis Pertama 
H1 : ada pengaruh kecerdasan emosi terhadap 
komitmen organisasi. 
 
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa nilai 
signifikansi pengaruh kecerdasan emosi terhadap 
komitmen organisasi ialah 0,00 dimana p < 0,05. 
Besarnya pengaruh yang dimiliki variabel 
kecerdasan emosi terhadap komitmen organisasi 
ialah 17,2%. Sementara nilai ttabel dengan degree of 
freedom (df) 135 adalah 1.65622. Berdasarkan data 
tersebut maka thitung > ttabel (5,318 > 1.65622) dengan 
demikian H1 diterima dan H0 ditolak. 
 
2. Hipotesis Kedua 
H2 : ada pengaruh kepuasan kerja terhadap 
komitmen organisasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kepuasan 
kerja memiliki pengaruh terhadap komitmen 
organisasi dengan signifikansi 0,000. Besarnya 
pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 
organisasi ialah sebesar 35,3%. Berdasarkan tabel 
tersebut diperoleh bahwa thitung kepuasan kerja 
adalah 8,606. Sementara nilai ttabel dengan degree of 
freedom (df) 135 adalah 1.65622 maka thitung > ttabel 
atau 8,606 > 1.65622, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa H2 diterima dan H0 ditolak. 
 
3. Hipotesis Ketiga 
H3 : ada pengaruh kecerdasan emosi dan kepuasan 
kerja secara bersama-sama terhadap komitmen 
organisasi. 
 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh 
bahwa kecerdasan emosi dan kepuasan kerja secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 
komitmen organisasi (p≤0,05). Selain itu,  penelitian 
ini juga menggunakan perbandingan nilai dari thitung 
dengan ttabel. Berdasarkan tabel dapat diketahui 
bahwa nilai thitung  dari kecerdasan emosi ialah 3,353, 
sementara nilai ttabel dengan degree of freedom (df) 
135 adalah 1.65622, maka thitung >  ttabel yaitu 3,353 > 
1.65622. Nilai thitung  dari kepuasan kerja adalah 
7,212 dengan degree of freedom (df) 135 adalah 
1.65622, maka thitung >  ttabel yaitu 7,212 sehingga 
kecerdasan emosi dan kepuasan kerja memiliki 
pengaruh terhadap komitmen organisasi. Besar 
pengaruh kecerdasan emosi dan kepuasan kerja 
sacara bersama-sama terhadap komitmen organisasi 
ialah 40,2%.  Dengan demikian maka dapat 
disimpulkan bahwa H3 dapat diterima dan H0 
ditolak.  
 

Penelitian ini juga menggunakan persamaan 
regresi. Hadi[36] menyatakan tujuan persamaan 
regresi dalam penelitian ini ialah untuk memprediksi 
seberapa besar penambahan suatu nilai independen 
variabel pada dependen variabel yaitu dengan 
menggunakan rumus: 

 
 
 
 

Keterangan : 
Y= Variabel terikat (komitmen organisasi) 
a = Konstanta  
b1= Koefisien regresi pertama (kecerdasan emosi) 
X1 = Variabel bebas pertama (kecerdasan emosi) 
b2= Koefisiensi regresi kedua (kepuasan kerja) 
X2= Variabel bebas kedua (kepuasan kerja 
 
Fungsi prediksi pengaruh kecerdasan emosi 
terhadap komitmen organisasi 
Formulasi dari fungsi prediksi regresi ialah  
 

 
Maka, fungsi prediksi pengaruh kecerdasan emosi 
terhadap komitmen organisasi ialah 

 
 

 
dimana Y komitmen organisasi dan X adalah 
kecerdasan emosi. 

 
1. Fungsi prediksi kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi 
Formulasi dari fungsi prediksi kepuasan kerja 
terhadap komitmen organisasi adalah 

 
 

 
dimana Y adalah komitmen organisasi dan X adalah 
kepuasan kerja. 

 

Y= a+ bX ±  

Y = 32,854 + 0,107X ± 3,153 

Y = 35,828 + 0,108X ± 1,616 

Y = (a + b1X1 + b2X2 + ... bnXn) ± standart 
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2. Fungsi prediksi kecerdasan emosi dan kepuasan 

kerja terhadap komitmen organisasi 
Fungsi prediksi regresi berganda adalah sebagai 
berikut. 

 
 

 
Maka, fungsi prediksi pengaruh kecerdasan emosi 
dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 
adalah sebagai berikut. 

 
 

 
Y adalah komitmen organisasi, X1 adalah kecerdasan 
emosi, dan X2 adalah kepuasan kerja. 
 

E. PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka 
diperoleh hasil bahwa subjek dalam penelitian ini 
mayoritas adalah perempuan. Dari 138 subjek 
penelitian terdapat 100 subjek perempuan memiliki 
komitmen organisasi sedang, satu subjek dengan 
kategori rendah, dan 30 subjek perempuan memiliki 
komitmen organisasi tinggi. Jumlah laki-laki dalam 
kategori sedang adalah tujuh subjek. Subjek dengan 
jenis kelamin laki-laki tidak ada yang memiliki 
komitmen organisasi tinggi sedangkan perempuan 
yang memiliki komitmen organisasi tinggi 
berjumlah 30 subjek.  

Hasil wawancara dengan beberapa perawat 
menyatakan bahwa alasan perawat untuk tetap 
berada di organisasi atau rumah sakit adalah karena  
perawat adalah perempuan dan bukan pihak yang 
paling berperan dalam mencari nafkah untuk rumah 
tangga sehingga gaji bukan hal yang paling penting. 
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dyne 
dan Graham[37] menyatakan bahwa pada umumnya 
perempuan menghadapi tantangan besar dalam 
mencapai karirnya, sehingga komitmennya lebih 
tinggi. Komitmen yang tinggi disebabkan karena 
perempuan merasa bahwa tanggung jawab rumah 
tangganya ada di tangan suami, sehingga gaji atau 
upah yang diberikan oleh organisasi bukan hal yang 
paling penting bagi dirinya.  

Subjek dalam penelitian ini mayoritas berusia 
lebih 35 tahun yaitu berjumlah 52 subjek (73,1%) 
dari 138 subjek. Subjek yang berusia lebih 35 tahun 
mayoritas memiliki tingkat komitmen organisasi 
yang sedang. Hal ini sesuai dengan yang 
disampaikan oleh Greenberg dan Baron[23] yang 
menyatakan bahwa karyawan yang memiliki usia 
lebih tua secara otomatis menunjukkan komitmen 
yang lebih baik terhadap organisasi. Berdasarkan 
hasil penelitian yang diperoleh, mayoritas subjek 
bekerja selama lebih dari enam tahun yaitu 
berjumlah 64 subjek (79%) dengan kategori 
komitmen organisasi sedang.  

Jika dilihat dari gaji yang diterima, maka 
mayoritas subjek yang memiliki komitmen 
organisasi sedang sebesar 80,7% yaitu subjek 
memiliki gaji Rp.2.000.000- Rp.3.000.000. Menurut 
Mowday, Porter, dan Steers[38] komitmen organisasi 
dipengaruhi oleh persepsi terhadap gaji. Persepsi 
terhadap gaji dapat dilihat dari sejauh mana individu 
merasa gajinya seimbang dengan rekan kerjanya 
sehingga ada perasaan adil. Hal menunjukkan bahwa 
mayoritas subjek yaitu sebesar 80,7% merasa bahwa 
gaji yang diterima seimbang dengan rekan kerjanya 
yaitu berkisar antara Rp.2.000.000,00 hingga 
Rp.3.000.000,00. 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
subjek-subjek penelitian memiliki komitmen 
organisasi dalam tingkatan sedang, hal ini sesuai 
dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa 
perawat memilih untuk tetap bertahan di rumah sakit 
karena mengingat usia yang sudah sulit untuk 
mencari kerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Greenberg dan Baron[23] yang menyatakan bahwa 
individu yang memiliki usia lebih tua akan memiliki 
komitmen organisasi yang lebih tinggi. Selain itu 
karena faktor usia juga, perawat merasa sudah 
nyaman dengan rekan-rekan kerjanya sehingga 
membuat mereka ingin bertahan di rumah sakit. 
Menurut mereka, mereka belum tentu bisa 
mendapatkan rekan kerja yang nyaman seperti 
rekan-rekan kerja yang ada di Rumah Sakit Darmo 
Surabaya, dan bagi perempuan yang bekerja sebagai 
perawat; gaji bukanlah yang hal paling penting. 
Kreitner dan Kinicki [39] menyatakan bahwa individu 
yang telah bekerja lebih lama cenderung merasa 
lebih betah bekerja di dalam organisasi tersebut 
karena mereka telah mampu beradaptasi dengan 
lingkungannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 
subjek penelitian (77,5%) memiliki tingkat 
kecerdasan emosi yang tinggi. Sejumlah 38 subjek 
penelitian (73,1%) memiliki usia lebih dari 35 tahun 
dan memiliki kecerdasan emosi tinggi. Jika ditinjau 
dari lama bekerja, maka sejumlah 74,1% subjek 
yang memiliki kecerdasan emosi tinggi, juga 
memiliki lama bekerja lebih dari enam tahun. Hal ini 
sesuai dengan teori Salovey dan Mayer[16] yang 
menyatakan bahwa kecerdasan emosi diperoleh dari 
hasil belajar sepanjang hidup dan dari pengalaman.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 
terhadap perawat, mereka telah memiliki kecerdasan 
emosi yang baik yang telah mereka pelajari selama 
masa pendidikan. Perawat belajar mengasah 
kecerdasan emosi yang dimiliki melalui pengalaman 
bekerja dalam menghadapi perilaku pasien yang 
berbeda-beda. Selain Salovey dan Mayer[16], 
Goleman[10] juga menyatakan bahwa kecerdasan 
emosi berkaitan dengan lingkungan pendidikan dan 
berkembang sesuai dengan pengalaman. Perawat 
merasa mampu dalam menghadapi perilaku pasien 
walaupun tidak semua masalah pasien dapat 

Y = a + bX1 + cX2 + ... + nXn  ±  

Y = 28,163 +0,061X1 + 0,093X2 ± 2,766 
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diselesaikan dengan kecerdasan emosi yang dimiliki 
misalnya pada saat menghadapi pasien yang sulit 
untuk dibujuk untuk mau makan padahal makan 
adalah hal yang perlu untuk kebaikan pasien itu 
sendiri.  

Hasil kategorisasi kepuasan kerja menunjukkan 
bahwa subjek penelitian memiliki tingkat kepuasan 
kerja yang berbeda. Subjek dengan kategori sedang 
dan tinggi memiliki persentase yang sama yaitu 
masing-masing sebesar 39,13%. Subjek yang 
memiliki kepuasan kerja sangat tinggi sebanyak 30 
subjek (21,74%). Subjek jenis kelamin perempuan 
mayoritas memiliki kepuasan kerja sedang 
sedangkan laki-laki memiliki kepuasan kerja tinggi. 
Jika dilihat dari usia, maka mayoritas subjek yang 
berusia lebih dari 35 tahun yaitu berjumlah 20 
subjek (38,15%) memiliki tingkat kepuasan kerja 
sedang. Menurut Blum[40] faktor individual seperti: 
umur berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Apabila ditinjau dari lama bekerja, maka subjek 
yang bekerja diatas enam tahun memiliki tingkat 
kepuasan kerja sedang sejumlah 33 subjek (29,91%), 
dan pada tingkat kategorisasi tinggi sejumlah 33 
subjek (29,91%). Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Luthans[41] yang menyatakan bahwa kepuasan 
individu terhadap pekerjaannya dapat dilihat 
lamanya individu bertahan dalam suatu organisasi.  
Apabila ditinjau dari gaji yang diterima, maka 
mayoritas subjek yang memiliki kepuasan kerja 
tinggi dan sedang masing sebesar 38,6% memiliki 
gaji yang berkisar antara Rp.2.000.000 hingga 
Rp.3.000.000.  Menurut Luthans[41] gaji merupakan 
salah satu aspek pendukung kepuasan karyawan. 
Robbins[22] menyatakan bahwa faktor yang 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja ialah adilnya 
gaji yang diperoleh dengan pekerjaan yang 
dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian baik dari 
wawancara maupun kuesioner diperoleh bahwa 
kepuasan kerja perawat cenderung tinggi. Namun, 
kepuasan kerja yang dimiliki oleh perawat bukan 
hanya berdasarkan gaji, lama bekerja dan usia tetapi 
dari rekan kerja yang dimiliki[41]. Perawat 
menyatakan bahwa hubungan yang baik dengan 
rekan kerja adalah hal yang penting karena jika gaji 
tinggi, tetapi hubungan dengan rekan kerja tidak 
baik maka hal itu akan membuat perawat tidak puas.  

Hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa kecerdasan emosi memiliki 
pengaruh terhadap komitmen organisasi (p<0,05). 
Hasil regresi menunjukkan bahwa besar pengaruh 
kecerdasan emosi terhadap komitmen organisasi 
ialah sebesar 17,2% (Rsquare = 0,172), sedangkan 
faktor yang lain yang mempengaruhi komitmen 
organisasi ialah sebesar 82,8%. Hasil ini 
memperkuat penelitian sebelumnya, seperti 
Karambut dan Noormajati[5], Angelia dan 
Madiono[6], dan Iskandar[15] yang menyatakan bahwa 
kecerdasan emosi berpengaruh terhadap komitmen 
organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Nowack[9] yang menyatakan bahwa kecerdasan 
emosi berdampak pada komitmen organisasi yang 
membuat seseorang merasa menjadi bagian penting 
dari organisasi. 

Pada persamaan regresi kecerdasan emosi 
terhadap komitmen organisasi dapat diprediksi 
bahwa setiap penambahan satu nilai kecerdasan 
emosi akan menambah komitmen organisasi sebesar 
0,107. Semakin tinggi kecerdasan emosi seseorang 
maka semakin tinggi komitmen organisasi yang 
dimiliki. Allen dan Meyer[8] juga menyatakan bahwa 
keterlibatan emosional merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi komitmen organisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa 
sebagai perawat yang memiliki profesi melayani, 
kecerdasan emosi tinggi bukan hanya karena senang 
menjadi bagian dari organisasi atau rumah sakit 
tetapi memberikan kinerja terbaik karena pekerjaan 
tersebut berkaitan dengan kesehatan bahkan nyawa 
seseorang. Hal ini juga sesuai dengan yang 
disampaikan Goleman[16] yang menyatakan bahwa 
kecerdasan emosi sangat berperan dalam bidang 
perawat. Jika perawat mampu melayani pasien 
dengan baik maka pasien tersebut juga akan senang 
dan kemungkinan akan cepat sembuh. Kecerdasan 
emosi yang dimiliki oleh perawat tetap berkaitan 
dengan affective commitment yang menyatakan 
adanya keterlibatan emosional individu terhadap 
organisasi sehingga individu tersebut memiliki 
keinginan untuk tetap bertahan di organisasi. 

Hasil uji hipotesis kedua dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 
terhadap komitmen organisasi. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai signifikansi 0,000 atau nilai signifikansi 
(p<0,05). Besar pengaruh kepuasan kerja terhadap 
komitmen organisasi ialah sebesar 35,3% (Rsquare 
= 0,353), sedangkan faktor lain yang mempengaruhi 
komitmen organisasi ialah 64,7%. Hal ini sesuai 
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Muhadi[21], Tania dan Susanto[42] dan Bayu[43] yang 
menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 
terhadap komitmen organisasi. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Dunham, Grube, dan Castaneda[7] juga 
mengatakan bahwa kepuasan kerja memberikan 
konstribusi terhadap komitmen organisasi.  

Pada persamaan regresi kepuasan kerja terhadap 
komitmen organisasi dapat dipredikasi bahwa setiap 
penambahan satu nilai kepuasan kerja akan 
menambah komitmen organisasi sebesar 0,108. 
Semakin tinggi kepuasan kerja seseorang maka 
semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Mathis dan 
Jackson[17] yang menyatakan bahwa  individu yang 
merasa kepuasan kerjanya terpenuhi akan memiliki 
komitmen pada organisasinya.  

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa 
apa yang diterima oleh perawat tetap tidak 
sepenuhnya mempengaruhi mereka untuk tetap 
bertahan di rumah sakit. Misalnya gaji, gaji 
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merupakan salah satu faktor dari kepuasan kerja 
namun gaji yang diterima tidak sepenuhnya 
mempengaruhi komitmen individu terhdap 
organisasinya. Hasil wawancara menjelaskan bahwa 
komitmen organisasi yang dimiliki oleh perawat 
tetap banyak dipengaruhi oleh rekan kerja, tugas dari 
pekerjaan itu sendiri, dan komunikasi yang terjalin 
di organisasi[18]. 

Hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa kecerdasan emosi dan 
kepuasan kerja  secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap komitmen 
organisasi. Besar pengaruh kecerdasan emosi 
terhadap komitmen organisasi dengan signifikansi 
0,001 (p = 0,001 < 0,05) dan besar pengaruh 
kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 
dengan signifikansi 0,000 (p = 0,000 < 0,005). 
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 
perbandingan nilai dari thitung dengan ttabel  yaitu nilai 
thitung  dari kecerdasan emosi ialah 3,353, sementara 
nilai ttabel dengan degree of freedom (df) 135 adalah 
1.65622 (3,353 > 1.65622). Nilai thitung  dari 
kepuasan kerja adalah 7,212 dengan degree of 
freedom (df) 135 adalah 1.65622 (7,212 > 1.65622). 

Besar pengaruh kecerdasan emosi dan kepuasan 
kerja terhadap komitmen organisasi ialah sebesar 
40,2% (Rsquare =0,402) sedangkan 59,8% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak menjadi 
fokus dalam penelitian ini. Pada persamaan regresi 
menunjukkan bahwa setiap penambahan satu nilai 
kecerdasan emosi akan menambah komitmen 
organisasi sebesar 0,061 dan setiap penambahan satu 
nilai kepuasan kerja akan menambah komitmen 
organisasi sebesar 0,093. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Supriatna[44] yang 
menyatakan bahwa kecerdasan emosi berpengaruh 
terhadap komitmen organisasi. Disamping itu, 
penelitian Kristanto, Suharnomo, dan Ratnawati[45] 
menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 
secara positif da signifikan terhadap komitmen 
organisasi. 

Komitmen organisasi tidak hanya dipengaruhi 
oleh kecerdasan emosi dan kepuasan kerja, tetapi 
juga dipengaruhi oleh variabel lain. Pengaruh 
variabel lain yang tidak menjadi fokus dalam 
penelitian ini adalah sebesar 40,2%, yang berarti 
bahwa komitmen organisasi dapat dijelaskan oleh 
59,8% dari variabel lain yang tidak menjadi fokus 
dalam penelitian ini. Variabel lain yang memiliki 
pengaruh terhadap komitmen organisasi seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Tania dan Susanto[42] 
menyatakan bahwa komitmen organisasi juga 
dipengaruhi oleh motivasi kerja sebesar 58,7%. 
Selain itu, penelitian Desianti (2005) menyatakan 
bahwa gaya kepemimpinan mempengaruhi 
komitmen organisasi sebesar 63,6%. Penelitian Putu, 
Alamsyah, dan Thoyib[46] menyatakan bahwa iklim 
organisasi memiliki pengaruh terhadap komitmen 
organisasi sebesar 29,3%. 

        
F.    KESIMPULAN 

 
      Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa subjek dalam penelitian 
ini berjumlah 138 subjek dengan mayoritas jenis 
kelamin perempuan yaitu sebanyak 131 subjek 
(95%). Subjek terbanyak berasal dari usia lebih dari 
35 tahun yaitu sebanyak 52 subjek (37,68%) dari 
seluruh subjek penelitian. Berdasarkan lama bekerja, 
subjek terbanyak yaitu subjek yang sudah bekerja 
selama lebih dari enam tahun yaitu 81 subjek 
(58,69%). Subjek dalam penelitian mayoritas 
memiliki memiliki gaji Rp.2.000.000- Rp. 3.000.000 
yaitu sebesar 63,77%. 

Subjek dalam penelitian ini mayoritas memiliki 
tingkat komitmen organisasi sedang yaitu 77,54% 
dari 138 subjek. Selain itu, mayoritas subjek 
memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi yaitu 
sebesar 77,54% dari 138 subjek. Kepuasan kerja 
yang dimiliki oleh mayoritas subjek adalah dalam 
kategori sedang dan tinggi. Jumlah subjek yang 
memiliki kepuasan kerja sedang dan tinggi adalah 
masing-masing sebesar 39,13% dari masing-masing 
54 subjek dari 138 subjek.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
terbukti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 
kecerdasan emosi dengan komitmen organisasi 
sebesar 17,2% dengan nilai signifikansi 0,000 (p < 
0,05). Hal ini membuktikan bahwa kecerdasan 
emosi perawat mempengaruhi komitmen orgnaisasi 
perawat[15]. Selain kecerdasan emosi, kepuasan kerja 
juga memiliki pengaruh terhadap komitmen 
organisasi sebesar 35,3% dengan nilai signifikansi 
0,000 ( p < 0,05). Hasil membuktikan bahwa 
kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen 
organisasi (Muhadi, 2007).  

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat 
pengaruh kecerdasan emosi dan kepuasan kerja 
secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi 
perawat di Rumah Sakit Darmo Surabaya. Nilai 
signifikansi kecerdasan emosi terhadap komitmen 
organisasi ialah 0,001 (p < 0,05), sedangkan nilai 
signifikansi kepuasan kerja terhadap komitmen 
organisasi ialah 0,000            (p < 0,05). Besar 
pengaruh kecerdasan emosi dan kepuasan kerja 
secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi 
ialah sebesar 40,2%. Berdasarkan hasil penelitian, 
peneliti menyimpulkan bahwa kecerdasan emosi dan 
kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap 
komitmen organisasi. 
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