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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan suatu hal yang penting dan menjadi hal 

yang utama bagi kehidupan individu atau Sumber Daya Manusia 

(SDM). Pada organisasi sendiri dapat dilihat dengan adanya 

hubungan antara individu dengan individu lain maupun individu 

dengan pekerjaannya. Perkembangan zaman saat ini memengaruhi 

kemajuan industri dan organisasi dengan pesat sehingga menuntut 

suatu organisasi untuk mengikuti perkembangan tersebut agar 

organisasi dapat bertahan dan mampu bersaing dengan organisasi 

lain. Peranan sumber daya manusia akan sangat menentukan 

keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi 

yang telah ditetapkan. Suatu organisasi yang tidak memiliki sumber 

daya manusia berkualitas atau tidak kompeten akan menuai 

kegagalan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

menentukan bagi keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam 

mencapai tujuan, baik pada organisasi maupun private (Sudarmanto, 

2014, h.2-3). 

Keinginan untuk tumbuh dan berkembang merupakan 

dorongan internal yang mendorong seseorang untuk selalu belajar, 

selalu menambah pengetahuan, dan selalu ingin lebih baik, dari 
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kondisi sebelumnya. Orang yang memiliki kemampuan 

pengembangan diri yang baik akan selalu memperbaiki kapasitas 

dirinya, sehingga tidak mudah puas dengan hal-hal yang telah 

dicapainya (Sudarmanto, 2014, h.91).  

Sumber daya manusia atau pekerja menjadi salah satu faktor 

penentu baik keberhasilan ataupun kegagalan pada setiap 

perusahaan. Sumber daya manusia dituntut untuk memiliki 

kompetensi yang layak agar tujuan perusahaan tercapai. Kemampuan 

pengembangan diri yang baik menjadi suatu hal yang dibutuhkan 

pada setiap pekerja. Sumber daya manusia yang memiliki motivasi 

tinggi akan senantiasa mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih 

baik dalam melakukan tugasnya di perusahaan. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung 

jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2003, h. 

193). 

Karyawan yang memiliki komitmen organisasional tinggi 

menurut Kaswan (2015, h.75) dapat dilihat dengan karyawan 

memiliki catatan kehadiran yang baik, menunjukkan kesetiaan secara 

sukarela terhadap kebijaksanaan perusahaan, dan memiliki tingkat 

pergantian karyawan yang rendah. Hal yang tak jauh berbeda 

diungkapkan pula oleh Robbins & Judge (2015, h.47) pekerja yang 

tidak berkomitmen dan kurang setia pada organisasi akan cenderung 
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menunjukkan tingkat kehadiran di tempat kerja yang lebih rendah. 

Selain itu, Kondalkar (2007, h.88) mengemukakan hal serupa yaitu 

absen dan keluar dari pekerjaan adalah prediktor dari komitmen 

organisasi. Lain halnya dengan karyawan yang tidak memiliki 

komitmen menurut Sakina (2009, h.54) menunjukkan sikap 

cenderung tidak peduli dengan tujuan organisasi, cenderung 

melanggar aturan serta kehilangan gairah dalam bekerja. 

Komitmen organisasional menurut Riggio (2013, h.228) 

adalah sikap pekerja tentang seluruh organisasi kerja. Komitmen 

kerap kali mencerminkan kepercayaan karyawan terhadap misi dan 

tujuan organisasi, kesediaan melakukan usaha dalam menyelesaikan 

pekerjaan, serta hasrat terus bekerja disana (Kaswan, 2015, h.75).  

Komitmen individu yang kuat terhadap organisasi akan 

memudahkan pemimpin organisasi untuk menggerakkan sumber 

daya manusia yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. 

Komitmen individu yang kuat terhadap organisasi dapat 

menghindarkan tingginya tingkat turnover karyawan yang dimiliki 

oleh organisasi (Sudarmanto, 2014, h.102). 

Referensi menunjukkan bahwa motivasi kerja adalah salah 

satu faktor dari komitmen organisasi. Apabila seorang karyawan 

memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka komitmen kerja karyawan 

tersebut akan meningkat (Putri, 2014, h.220). Selain itu, Ahluwalia 

dan Singh (2015, h.832) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang 

memiliki dampak terhadap komitmen organisasi yang sangat kritis 
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yaitu iklim organisasi, motivasi kerja, gaya kepemimpinan, suasana 

kerja, fasilitas kerja, pelatihan, reputasi, keamanan kerja, kepuasan 

kerja, usia, pendidikan, pengalaman, jenis kelamin, status 

perkawinan, gaji, dan sebagainya. 

Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak terhadap 

serangkaian proses perilaku manusia dengan mempertimbangkan 

arah, intensitas, dan ketekunan pada pencapaian tujuan (Wibowo, 

2014, h.111). Pegawai yang memiliki motivasi tinggi menurut 

Kondalkar (2007, h.101-102) akan menunjukkan kinerja yang tinggi 

(high level of performance); tingkat turnover dan absen karyawan 

yang rendah (low employee turnover and absenteeism); menerima 

perubahan organisasi (acceptance of organization change); dan 

karyawan adalah cerminan organisasi (organizational image). 

Melalui penjelasan tersebut, dapat diketahui apabila karyawan 

dengan motivasi yang rendah dapat dilihat melalui kinerja yang 

kurang baik, catatan kehadiran karyawan yang kurang baik seperti 

adanya riwayat keterlambatan karyawan.  

Sumber motivasi menurut Dewi (2006, h.71) berasal dari 

tantangan pekerjaan melalui faktor-faktor seperti prestasi, tanggung 

jawab, pertumbuhan, kemajuan, kerja itu sendiri, dan pengakuan 

yang diperoleh. Motivasi biasanya timbul karena adanya kebutuhan 

yang belum terpenuhi, tujuan yang ingin dicapai, atau karena adanya 

harapan yang diinginkan. Motivasi kerja merupakan kombinasi 

kekuatan psikologis yang kompleks dalam diri masing-masing orang 

(Wibowo, 2014, h.109). 
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Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi SDM PT 

TASPEN (Persero) KCU Semarang dan karyawan bagian Umum PT 

TASPEN (Persero) KCU Semarang. PT TASPEN (Persero) 

merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang Asuransi dan Pengelola Dana Pensiun Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang saat ini tengah melakukan pembenahan 

pada SDM untuk meningkatkan mutu karyawan untuk hasil yang 

lebih baik. Tujuan dari PT TASPEN (Persero) ini sendiri yaitu 

mensejahterakan peserta ASN (pensiun ASN) beserta keluarganya. 

Melalui wawancara peneliti dengan Kepala Seksi SDM 

beserta karyawan bagian SDM, didapatkan hasil bahwa karyawan PT 

TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang merupakan 

karyawan yang tergolong cukup baik dalam bekerja. Namun, 

terdapat beberapa karyawan kurang disiplin dalam hal keterlambatan 

karyawan baik saat masuk kerja maupun saat karyawan kembali ke 

ruangan kerja selepas jam istirahat. Selain itu, terdapat beberapa 

karyawan pula yang tidak ingin dirotasi ataupun dimutasi serta tak 

jarang pula karyawan tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. 

PT TASPEN (Persero) pula mendapatkan keluhan dari peserta ASN 

yang dikarenakan catatan kehadiran yang kurang baik. 

Keterlambatan karyawan diperkuat dengan data yang diperoleh 

peneliti berupa rekap absen karyawan PT TASPEN (Persero) tahun 

2016. Sebanyak 63 karyawan dari 76 karyawan pernah mengalami 

keterlambatan. Melalui hal tersebut secara langsung karyawan 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. 
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Selain itu, hasil tanya jawab peneliti dengan 5 karyawan 

bagian Umum ditemukan salah satu alasan karyawan terlambat 

masuk kerja di pagi hari yaitu adanya rasa malas untuk bangun pagi 

sehingga terlambat bangun. Rasa malas untuk bangun pagi dapat 

dilihat bahwa motivasi kerja karyawan yang kurang. Alasan 

karyawan terlambat masuk kerja setelah jam istirahat meliputi 

beberapa karyawan makan diluar kantor, pulang ke rumah, dan 

berbelanja ke pusat perbelanjaan terlebih dahulu sehingga tak jarang 

karyawan tersebut terlambat masuk kantor melebihi jam istirahat 

berakhir. 

Tinggi atau rendahnya komitmen organisasional dapat 

diketahui melalui catatan kehadiran karyawan yang baik sedangkan 

pada PT TASPEN (Persero) lebih dari setengah keseluruhan jumlah 

karyawan memiliki catatan keterlambatan. Selain melalui catatan 

kehadiran, komitmen organisasi yang rendah dapat diketahui melalui 

terselesaikan atau tidaknya pekerjaan dari setiap karyawan. Melalui 

hasil wawancara dengan Kepala Seksi SDM PT TASPEN (Persero), 

beberapa karyawan tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. 

Hasil wawancara lainnya menyatakan bahwa sebagian karyawan 

enggan akan rotasi dan mutasi  

Karyawan dengan komitmen organisasi yang kurang baik 

memiliki dampak yang tidak baik bagi perusahaan dan karyawan itu 

sendiri. Dampak negatif bagi perusahaan yaitu pelayanan pensiun 

ASN menjadi kurang baik serta menimbulkan keluhan dari peserta 

ASN yang kemudian dapat menurunkan citra perusahaan. Melalui 



7 

 

 

 

hal demikian, beberapa karyawan menunjukkan sikap melanggar 

aturan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dari PT TASPEN 

(Persero) yang berupa mensejahterakan peserta ASN kurang 

tercapai. 

Dampak negatif bagi karyawan, catatan kehadiran yang 

terkait dengan komitmen organisasi yaitu pekerjaan yang tidak 

selesai tepat waktu, mendapatkan peringatan dari atasan, dan 

pemotongan gaji dalam satu hari pada bulan dimana karyawan 

tersebut terlambat. Selain itu, apabila karyawan memiliki 

keterlambatan sebanyak 5 kali dalam satu bulan akan mendapatkan 

teguran berupa surat peringatan. Kemudian, apabila dalam satu tahun 

karyawan mendapatkan teguran berupa surat peringatan 3 kali, maka 

penilaian kerja dari karyawan tersebut akan diturunkan.  

Melalui permasalahan pada organisasi tersebut, diperlukan 

untuk mengurangi tingkat keterlambatan karyawan yang didasarkan 

oleh motivasi karyawan yang kurang baik sehingga merubah 

komitmen karyawan menjadi lebih baik agar tujuan dari perusahaan 

dapat tercapai. Hal ini didukung oleh Hoskinson, Porter & Wrench 

(Ahluwalia & Singh, 2015, h.831) yang mengungkapkan bahwa 

motivasi dapat dilihat sebagai kekuatan yang mendorong individu 

untuk mencapai tujuan pribadi dan organisasi. Selain itu, Dwivedula, 

Bredillet & Müller (2013, h.18) mengungkapkan bahwa dasar 

motivasi dari setiap individu selalu berbeda, individu tersebut akan 

menunjukkan berbagai jenis komitmen (baik affective, continuance, 

atau normative) terhadap organisasi dan profesi. 
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ArunKumar (2014, h.82) menyebutkan bahwa biasanya pada 

sektor retail, karyawan memiliki tanggung jawab langsung pada 

hubungan pelanggan dan ini adalah variabel yang kuat dalam 

kesuksesan perusahaan retail. Berdasarkan referensi tersebut, sangat 

penting bagi karyawan untuk lebih memperhatikan pelanggan atau 

dalam PT TASPEN (Persero) disebut dengan peserta ASN untuk 

mencapai tujuan perusahaan yaitu mensejahterakan peserta ASN 

beserta keluarganya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tania & Sutanto (2013, h.7) 

menyatakan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan. Adanya 

motivasi kerja pada karyawan akan membuat karyawan tersebut 

bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat 

menimbulkan komitmen organisasional karyawan. 

Hasil penelitian yang serupa juga ditemukan oleh Putri (2014, 

h.220-221) yaitu adanya hubungan yang signifikan antara motivasi 

kerja dengan komitmen kerja karyawan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa motivasi kerja merupakan salah satu faktor 

yang menentukan komitmen kerja seorang karyawan. Semakin tinggi 

motivasi kerja karyawan maka komitmen kerja karyawan juga 

semakin baik, namun apabila motivasi kerja karyawan rendah, maka 

komitmen kerja karyawan juga akan kurang. Hal ini didukung pula 

dengan penelitian yang dilakukan Shaheen dan Farooqi (2014, h.15) 

memperoleh hasil adanya hubungan positif antara motivasi karyawan 

dengan komitmen karyawan. 
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Komitmen organisasi karyawan dapat dipengaruhi oleh 

motivasi kerja dari karyawan itu sendiri. Semakin tinggi motivasi 

kerja karyawan, maka komitmen organisasi karyawan tersebut akan 

meningkat. Gondokusumo dan Sutanto (2015, h.194) menyatakan 

bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh positif serta signifikan 

terhadap komitmen organisasional karyawan pada suatu perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan yang diperoleh, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara motivasi kerja 

karyawan dengan komitmen organisasi. Maka dari itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul hubungan antara 

motivasi kerja dengan komitmen organisasi.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 

hubungan antara motivasi kerja dengan komitmen organisasi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengembangan 

ilmu pada Psikologi Industri dan Organisasi mengenai hubungan 

antara motivasi kerja dengan komitmen organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta data 

mengenai motivasi kerja karyawan dan data tentang komitmen 
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organisasi sehingga perusahaan dapat menggunakannya untuk 

menyusun pengembangan SDM. 


