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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Era globalisasi dunia ditandai oleh perkembangan yang semakin 

cepat dalam segala bidang kegiatan bisnis suatu organisasi. Ditambah 

lagi dengan semakin banyaknya perusahaan, teknologi, tenaga kerja, 

produk dari negara lain yang bisa secara bebas masuk ke Indonesia. Hal 

ini semakin membuat perusahaan harus lebih bekerja keras untuk 

meningkatkan sumber daya yang dimiliki demi mempertahankan 

perusahaannya. Persaingan yang semakin kompetitif ini, membuat 

perusahaan dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki 

(Yuwono, 2005). 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat 

penting di bidang industri dan organisasi. Memiliki sumber daya 

manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi akan menjadi 

penggerak sumber daya yang lain seperti modal, mesin, peralatan dan 

metode kerja. Dalam organisasi terdapat sumber daya manusia yang 

dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sumber daya 

manusia bukan hanya semata-mata menjadi objek pencapaian tujuan, 

tetapi sekaligus menjadi pelaku untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh 

organisasi dengan harapan mereka dapat memberikan yang terbaik bagi 
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organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Adapun kualitas 

sumber daya manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja 

organisasi adalah komitmen (Robbins, 2002).  Robbins dan Judge 

(2015) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan 

dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-

tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi tersebut. Brown dan Gaylor (dalam Ristaniar, 2012) 

menyatakan bahwa komitmen pada organisasi bukan hanya kesetiaan 

pada organisasi tetapi merupakan suatu proses yang berjalan, yaitu para 

karyawan mengekspresikan kepedulian pada organisasi dalam bentuk 

kesuksesan dan prestasi yang tinggi. Komitmen karyawan dapat dilihat 

sebagai bentuk hubungan mutual commitment yang menguntungkan 

masing-masing pihak (karyawan dan organisasi). Pentingnya 

membangun komitmen organisasi terkait dengan dampak positif 

terhadap perilaku karyawan yang berpotensi memperbaiki kinerja, baik 

secara individual, kelompok, maupun organisasi. 

Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi berdampak 

positif bagi perusahaan yaitu karyawan akan lebih termotivasi untuk 

menghindari ketidakhadiran sehingga tentu mempermudah tercapainya 

tujuan organisasi dan memiliki keinginan yang kuat untuk tetap tinggal 

dalam suatu organisasi sehingga dapat memperkecil turn over, serta 

meningkatkan prestasi kerja. Streers, Gerardo, dan Mowday (1985) 

mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan perusahaan harus 

melakukan usaha untuk meningkatkan komitmen karyawannya, yaitu 

dengan komitmen yang tinggi maka karyawan akan memberikan usaha 
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yang tinggi pula dalam menjalankan pekerjaannya, kemudian dengan 

komitmennya yang tinggi karyawan akan lebih lama ingin tetap berada 

dalam organisasi dan semakin tinggi pula produktivitasnya pada 

organisasi. Hal ini menunjukkan jika organisasi memiliki karyawan 

yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi, maka tingkat keluar 

masuk karyawan akan semakin rendah. 

Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi pada 

organisasinya ditunjukkan dengan memberikan usaha yang besar secara 

sukarela bagi kemajuan organisasi serta memiliki perilaku berbeda 

dengan karyawan yang memiliki komitmen rendah. Karyawan yang 

menunjukkan komitmennya pada tujuan dan norma perusahaan, 

mempunyai kemungkinan lebih besar untuk berpartisipasi dalam 

kemajuan organisasi. Komitmen organisasi yang yang tinggi 

membuatnya merasa mempunyai tanggung jawab besar 

denganmemberikan segala kemampuannya sehingga timbul rasa 

memiliki organisasi. Dengan rasa memiliki organisasi yang kuat akan 

membuat karyawan bekerja lebih giat dan membuat karyawan merasa 

berguna dan nyaman berada dalam organisasi serta menghindari 

perilaku yang kurang produktif, seperti perilaku tidak disiplin dan 

lamban dalam menyelesaikan tugas (Yuwono, 2005). 

Fakta saat ini menunujukkan masih banyak karyawan yang 

memiliki komitmen organisasi yang rendah, hal ini ditunjukkan oleh 

beberapa gejala seperti perilaku karyawan yang kurang produktif yaitu 

kurang disiplin dan lamban dalam menyelesaikan tugas, adanya rasa 

ketidakpercayaan karyawan pada organisasi, kurang adanya keinginan 
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untuk bertahan di organisasinya, dan kurang dapat menerima visi dan 

misi organisasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan lima 

orang karyawan CV. Mebel Internasional Semarang pada bulan 

Desember 2017, menunjukkan gejala-gejala bahwa karyawan memiliki 

komitmen organisasi yang rendah. Gejala tersebut contohnya kurang 

adanya rasa percaya karyawan pada organisasi sepertikurang yakin pada 

manajemen yang diterapkan organisasi, karyawan masih bertanya-tanya 

pada konsistensi nilai, norma, tujuan, dan peraturan antara yang tertulis 

dengan yang terjadi pada kenyataannya. Ada pula perasaan untuk 

pindah ke tempat lain, karena perasaan yang kurang nyaman terhadap 

lingkungan kerja seperti, atasan, rekan kerja, ataupun suasana kerja dan 

tidak ada rasa memiliki. Penyebab dari perilaku tersebut karena adanya 

komitmen organisasi yang rendah. 

Hodge dan Anthony (1988) mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi komitmen organisasi, yaitu kepuasan kerja, indentifikasi 

dan keterlibatan kerja. Karyawan yang merasa puas terhadap tugas dan 

lingkungan kerjanya, merasa sejalan dengan organisasi serta terlibat 

dengan aktivitas perusahaan akan lebih memiliki komitmen yang tinggi 

dan lebih mudah dikontrol. 

Komitmen organisasi sangat berkaitan dengan kepuasan kerja 

yang dirasakan oleh karyawan. Salah satu faktor yang menentukan 

komitmen adalah kepuasan kerja dimana kepuasan kerja adalah salah 

satu faktor penting untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal dan 

juga sangat berkaitan erat dengan tenaga kerja, produktivitas kerja dan 

kelangsungan hidup organisasi (Estevina, 2010). 
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Davis dan Newstrom (1994) menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

adalah perasaan senang atau tidaknya karyawan terhadap pekerjaan yang 

dimiliki. Mereka juga menjelaskan kepuasan kerja adalah perasaan yang 

relatif,berbeda dari pemikiran objektif dan keinginan perilaku. Spector 

(2012) berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah sikap yang merupakan 

refleksi dari perasaan karyawan terhadap keseluruhan pekerjaanya yang 

terdiri dari bermacam-macam aspek. Secara sederhana kepuasan kerja 

diartikan sebagai besarnya rasa suka karyawan terhadap pekerjaanya dan 

ketidakpuasan kerja menunjukkan besarnya rasa tidak suka terhadap 

pekerjaanya. 

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah 

penentu dari komitmen atas dasar pertukaran sumber daya antara 

individu dan organisasi (Angel & Perry 1983, William & Hazer 1986, 

dalam Ristaniar, 2012). Adapun penarikan kesimpulan dari Hoppeck 

(dalam As’ad, 1991) setelah melakukan penelitian terhadap 300 

karyawan pada suatu perusahaan di New Hope Pennsylvania USA 

bahwa kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja yaitu seberapa 

jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. 

Adapula penelitian yang dilakukan oleh O’Driscoll (dalam Schultz & 

Schultz, 1994) terhadap 119 karyawan di New Guenea, menunjukan 

bahwa perkembangan komitmen organisasi akan terlihat setelah enam 

bulan individu bergabung di dalam suatu organisasi dan selanjutnya 

penelitian tersebut menemukan hubungan positif antara komitmen 

organisasi dengan kepuasan kerja. Berdasarkan beberapa hasil penelitian 
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di atas, menunjukan hubungan yang kuat antara kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi. 

Penyebab ketidakpuasan karyawan terhadap pekerjaannya bisa 

beragam seperti iklim organisasi yang kurang menunjang, misalnya 

fasilitas kurang, pekerjaan yang kurang menantang, tidak bisa 

mengembangkan ketrampilan, ketidakpuasan kerja ini akan berakibat 

pada komitmen organisasi. Hal ini yang terungkap dari hasil wawancara 

dengan karyawan CV. Mebel Internasional Semarang pada bulan 

Desember 2017, bahwa muncul ketidakpuasan kerja pada karyawan 

karena karyawan merasa bosan dengan pekerjaan sehari-hari yang 

dilakukan hanya satu jenis pekerjaan itu saja, lingkungan kerja yang 

kurang nyaman seperti teman yang malas bekerja membuat ikut malas 

bekerja dan teman yang kurang toleran ketika beristirahat untuk 

beribadah yaitu menggunakan waktu istirahat lebih banyak sehingga 

membuat kesal teman kerja yang lain. Selain itu hari libur ketika hari 

Raya dan peringatan hari lainnya dirasa kurang memuaskan, karena 

sering terjadi tanggal merah tetap masuk kerja dan digantikan tanggal 

lain yang mendekati weekend, dan tidak jarang karyawan harus lembur 

ketika hari libur. Permasalahan ketidakpuasaan karyawan tersebut dapat 

berakibat terhadap komitmen organisasi. 

Faktor lain yang mempengaruhi komitmen organisasi adalah 

keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja merupakan salah satu faktor 

internal yang perlu ditingkatkan untuk kemajuan organisasi sehingga 

bisa menghasilkan kerja yang maksimal. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Hodge dan Antony (1988) yang mengemukakan keterlibatan 
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kerja dalam karakteristik organisasi yang mempengaruhi komitmen 

organisasi. 

Robbins dan Judge (2015) mengemukakan bahwa keterlibatan 

kerja adalah tingkat pengidentifikasian psikologis karyawan dengan 

pekerjaannya, dan menganggap kinerja dalam pekerjaannya adalah 

penting untuk kebaikannya sendiri. Keterlibatan kerja ditunjukkan 

dengan karyawan yang aktif berpartisipasi dalam pekerjaannya, 

menunjukan kemauan dan keinginan untuk ikut terlibat langsung dalam 

pekerjaan (Robbins, 2003). Selanjutnya, Brown (1996) berpendapat 

bahwa peningkatan keterlibatan kerja dapat meningkatkan efektivitas 

dan produktivitas dengan melibatkan lebih banyak pekerja secara 

sungguh-sungguh dalam bekerja sehingga pekerja mendapat 

pengalaman yang lebih. 

Karyawan yang memiliki keterlibatan kerja yang rendah adalah 

karyawan yang memandang pekerjaan sebagai bagian yang tidak 

penting dalam hidupnya, memiliki rasa kurang bangga terhadap 

perusahaan, dan kurang berpartisipasi dalam pekerjaannya. Sedangkan 

karyawan yang memiliki keterlibatan kerja yang tinggi cenderung 

memiliki tingkat absensi dan turnover yang rendah. Dengan adanya 

keterlibatan kerja, karyawan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

perusahaan, dengan menunjukkan kemampuan, keterampilan, 

solidaritas, semangat dan keinginan untuk memajukan perusahaan dan 

merasakan pekerjaannya sebagai kepentingan dan tujuan hidup. 

Karyawan akan berusaha memberikan yang terbaik, melakukan usaha 

dengan maksimal, bangga dengan perusahaan dan dapat 



 
 

8 
 

mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga 

karyawan dapat berkembang. 

Keterlibatan kerja akan meningkat apabila dalam organisasi 

karyawan menghadapi suatu situasi penting untuk didiskusikan bersama. 

Situasi yang perlu didiskusikan bersama misalnya adalah kebutuhan dan 

keinginan pribadi yang ingin dicapai oleh karyawan. Apabila kebutuhan 

tersebut terpenuhi maka akan membuat karyawan tersebut lebih 

berkomitmen terhadap organisasi. Karyawan tersebut akan menyadari 

pentingnya untuk berusaha dan memberikan kontribusi bagi kepentingan 

organisasi. 

Keterlibatan kerja merupakan bentuk partisipasi dalam diri 

individu untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai 

komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Hal ini semakin diperjelas 

dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh 

Ansel dan Wijono (2012) adalah keterlibatan kerja merupakan salah satu 

variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai β sebesar 0,343, 

thitung sebesar 3,374 dengan signifikansi 0,001 (p˂0,005) yang 

memberi pemahaman bahwa setiap penambahan satu satuan atau satu 

tingkatan keterlibatan kerja akan berdampak pada meningkatnya 

komitmen organisasi sebesar 0,343 satuan. Dalam hal ini keterlibatan 

kerja yang tinggi menyebabkan individu lebih berkomitmen terhadap 

organisasinya, sebaliknya keterlibatan kerja yang rendah akan 

menjadikan individu kurang berkomitmen terhadap organisasinya. 
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Dari hasil wawancara dengan karyawan  CV. Mebel Internasional 

Semarang pada bulan Desember 2017, juga didapati bahwa keterlibatan 

kerja juga dapat mempengaruhi komitmen organisasi. Dalam 

wawancara terungkap bahwa karyawan tidak mau ikut aktif dalam 

mengungapkan pendapatnya pada suatu diskusi atau pengambilan 

keputusan bersama. Karyawan pun kurang aktif terlibat dalam segala 

aktivitas kerja, mereka hanya mengerjakan apa yang biasanya mereka 

kerjakan. Karyawan mengerjakan pekerjaannya hanya sebagai 

kewajiban bukan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan 

dan pengalamannya. 

Kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan bisa mempengaruhi 

komitmen organisasi karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan 

pekerjaannya, akan mempunyai perasaan memiliki terhadap 

organisasinya, artinya karyawan tersebut memiliki komitmen organisasi 

yang tinggi. Seperti yang diungkap oleh Hodge dan Anthony (1988) 

bahwa karyawan yang puas terhadap tugas dan lingkungannya, yang 

merasa memiliki persamaan dengan organisasinya dan yang terlibat 

dengan aktivitas perusahaan akan memiliki komitmen yang lebih tinggi 

dan lebih mudah dikontrol.  

Kemudian peneliti juga mendapati beberapa kasus turn over dan 

kemangkiran karyawan yang dikemukakan oleh HRD CV. Mebel 

Internasional. Pada beberapa bulan terakhir terdapat hampir 20 orang 

karyawan yang melakukan kemangkiran dan pengunduran diri. Jumlah 

ini dirasa cukup besar dibandingkan kasus-kasus sebelumnya. 
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Menurut teori yang dijelaskan diatas penting bagi perusahaan 

untuk memperhatikan kepuasan kerja karyawan dan keterlibatan kerja 

karyawan. Memiliki karyawan yang kepuasan kerja dan keterlibatan 

kerjanya baik, maka akan menghasilkan komitmen organisasi yang baik 

juga. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang baik akan 

merasa memiliki organisasi dan meneruskan keanggotannya dalam 

organisasi, sehingga perusahaan juga dapat mengurangi pengeluaran 

dalam kasus turn over. 

Adanya permasalahan pada komitmen organisasi para karyawan 

yang mengacu pada kepuaan kerja dan keterlibatan kerja pada organisasi 

ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini juga 

didasarkan pada penelitian terdahulu, jika komitmen organisasi tinggi, 

maka mengurangi adanya turn over dan tingkat absensi yang rendah. 

Penelitian ini penting bagi perusahaan supaya dapat meningkatkan 

komitmen organisasi di perusahaan yang bersangkutan. Fenomena di 

atas menimbulkan pertanyaan dan ketertarikan dalam diri peneliti 

apakah terdapat hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan 

kerja dan keterlibatan kerja. 

Dari kesimpulan ini, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah 

ada hubungan komitmen organisasi yang ditinjau dari kepuasan kerja 

dan keterlibatan kerja pada karyawan bagian produksi CV. Mebel 

Internasional Semarang. 
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B. TUJUAN PENELTIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik 

hubungan kepuasan kerja dan keterlibatan kerja dengan komitmen 

organisasi karyawan bagian produksi CV. Mebel Internasional. 

 

C. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu psikologi khususnya di bidang Psikologi 

Industri dan Organisasi. 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi tentang hubungan antara komitmen 

organisasi, kepuasan kerja dan keterlibatan kerja. 

 


