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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam setiap organisasi, komitmen memegang peranan penting sebab 

dengan adanya komitmen yang tinggi tentunya sebuah organisasi atau 

perusahaan akan memiliki karyawan yang loyal dan menjadi sukses. 

Komitmen merupakan identifikasi rasa, keterlibatan loyalitas yang 

ditampakkan oleh pekerja terhadap organisasinya atau unit organisasi.  

Komitmen ditunjukkan dalam sikap penerimaan, keyakinan yang kuat 

terhadap nilai – nilai dan tujuan sebuah organisasi, begitu juga adanya 

dorongan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

demi tercapainya tujuan organisasi (Mulyati, 2009). 

Mowday, Steer & Porter (2000: 186) mendefinisikan komitmen 

sebagai suatu keterlibatan individu dalam organisasinya, atau dengan kata 

lain komitmen merupakan sikap loyalitas seorang pekerja pada suatu 

organisasi dan hal itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan. 

Komitmen karyawan pada perusahaan dapat dijadikan salah satu 

jaminan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, mengingat 

komitmen karyawan berpengaruh terhadap produktifitas 

organisasi/perusahaan. Untuk membentuk komitmen karyawan tidaklah 

mudah, mengingat masalah komitmen tidak bisa dipandang dari lingkup 

mikro saja (seperti hasil kerja yang terlihat) tetapi juga mencakup masalah 
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makro organisasi (seperti nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi). Maka 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak semua teori yang berhasil 

diterapkan untuk mengembangkan komitmen pada satu perusahaan tertentu 

dapat pula diterapkan pada perusahaan lain, mengingat adanya perbedaan 

karakter yang dimiliki tiap-tiap organisasi yang mendorong organisasi untuk 

menyesuaikan model kebijakan komitmen yang digunakan dengan 

karakternya tersebut. 

Menurut  Meyer dan Allen (2003), ada tiga macam komitmen yaitu: 

Komitmen yang berpengaruh (affective commitment), komitmen 

berkelanjutan (continuance commitment), dan komitmen normatif 

(normative commitment). Ketiga komitmen ini merupakan unsur pembentuk 

dari komitmen organisasional. Pentingnya komitmen ini juga berlaku pada 

sebuah bank. 

Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Mowday dkk (2001) 

bercirikan adanya: (1) belief yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan 

nilai organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang 

kuat untuk bertahan dalam organisasi. Komitmen ini tergolong komitmen 

sikap atau afektif karena berkaitan dengan sejauhmana individu merasa nilai 

dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Semakin 

besar kongruensi antara nilai dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan 

organisasi maka semakin tinggi pula komitmen karyawan pada organisasi. 

Ciri-ciri atau gejala karyawan dengan komitmen tinggi adalah merasa 

terikat pada sebuah perusahaan atau organisasi, mau bekerja sungguh-
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sungguh demi organisasi, merasa memiliki dan menjadi bagian dari 

organisasi serta tidak ingin berpindah pada pekerjaan lain, merasa masalah 

organisasi juga masalahnya. Sedangkan karyawan dengan ciri komitmen 

rendah adalah mereka merasa masalah organisasi bukan masalah mereka, 

ingin berpindah kerja dan tidak merasa terikat pada sebuah organisasi. 

Penelitian ini dilakukan di Bank Jateng, Semarang, hal ini  didasarkan 

atas  hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 10 

orang karyawan Bank Jateng Semarang diketahui bahwa selama ini mereka 

mengalami penurunan kinerja seperti penurunan omzet, tidak bekerja 

optimal dan ini disebabkan karena menurunnya komitmen mereka. Selain itu 

dari hasil wawancara peneliti juga menemukan fenomena bahwa : 

1. Karyawan kurang merasa memiliki dan kurang bekerja dengan sungguh-

sungguh pada Bank Jateng.  

2. Beberapa karyawan di Bank Jateng tidak merasa jika ada masalah dalam 

bank bukanlah masalah mereka, mereka juga ingin berpindah kerja. 

Sehingga hal ini mengarah pada komitmen yang rendah dan menjadi 

fenomena menarik untuk diteliti. 

Maka berdasarkan pada uraian diatas, penelitian ini berjudul: 

“IDENTIFIKASI KOMITMEN  ORGANISASIONAL PADA BANK 

JATENG SEMARANG”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Masalah penelitian ini dirumuskan yaitu bagaimana persepsi 

responden mengenai  komitmen organisasional karyawan kantor pusat Bank 

Jateng? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui persepsi responden 

mengenai komitmen organisasional karyawan kantor pusat Bank Jateng”. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Bagi  Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dalam memahami komitmen organisasional karyawan pada 

Bank Jateng. Agar dapat mengetahui perbedaan komitmen yang dimiliki 

oleh tiap-tiap karyawan saat memilih untuk bekerja di Bank Jateng. Dan 

untuk mengetahui seberapa loyalkah karyawan bekerja di Bank Jateng. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi mengenai penelitian serupa dimasa mendatang. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulisan penulisan 

penelitian ini  disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN   

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam 

penelitian ini. 

BAB II.   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, pengembangan 

hipotesis, serta kerangka pemikiran penyusunan skripsi. 

BAB III.  METODE PENELITIAN   

Dalam bab ini berisi tentang lokasi dan obyek penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, serta alat analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN    

Dalam bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan data yang 

akan menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V.  KESIMPULAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dari analisa yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 




