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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi dapat menghubungkan orang, perusahaan, komunikasi dan 

sebagainya dengan mudah. Hubungan dengan luar negeri pun semakin mudah, 

jangkauan semakin meluas. Globalisasi berpengaruh dalam dunia bisnis. Hal ini 

karena untuk memperluas bisnis diperlukan pula jaringan yang luas untuk 

mengembangkan usaha. Adanya globalisasi berdampak positif bagi bisnis. 

Namun globalisasi juga menjadi salah satu tantangan besar bagi dunia, terlebih 

di bidang bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat menjadi dampak 

globalisasi yang terjadi pada perusahaan (Ganguly, 2017).  

Memenangkan persaingan dalam dunia bisnis membutuhkan dukungan 

penuh dari semua bagian dari suatu perusahaan. Teknologi yang canggih, sistem 

perusahaan yang baik serta yang paling penting adalah semua karyawan 

didalam perusahaan. Karyawan yang ada dalam perusahaan sangat 

berpengaruh terhadap jalannya perusahaan karena teknologi yang canggih dan 

sistem yang baik pun tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya campur 

tangan dari karyawan. Dapat dikatakan bahwa karyawan sejatinya merupakan 

aset yang penting dan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Maka dengan 

demikian sumber daya manusia (SDM) menjadi begitu penting untuk diperhatikan 

serta dikelola dengan baik.  

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya dalam 

mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Upaya ini dapat 

berdampak pada peningkatan efektivitas sumber daya manusia dalam 

organisasi. Manajemen sumber daya manusia sejatinya merupakan proses untuk 
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menangani masalah di lingkup sumber daya manusia untuk dapat mencapai 

tujuan organisasi.  

Tujuan organisasi dapat tercapai apabila ada kerjasama dan kemauan 

dari semua bagian dalam organisasi. Mowday, Steers and Porter (dalam 

Nandiwardhana, 2010) mengatakan bahwa untuk dapat mencapai tujuan 

organisasi, karyawan perlu hadir sepenuhnya dan mau berusaha untuk mencapai 

tujuan organisasi. Hal ini dapat dimunculkan ketika karyawan memiliki komitmen 

organisasi yang tinggi.  

Komitmen organisasi berdampak positif terhadap perilaku karyawan yang 

berpotensi memperbaiki kinerja baik secara individual maupun untuk organisasi 

(Nandiwardhana, 2010). Bentuk komitmen yang dapat dimunculkan bukan hanya 

mengenai loyalitas yang pasif, melainkan juga adanya keterlibatan aktif dalam 

mengusahakan pencapaian tujuan serta keberhasilan organisasi. Komitmen 

organisasi dapat dipahami dengan mengerti maksud dari komitmen organisasi 

sendiri. 

Mowday (dalam Sopiah, 2008) menuliskan bahwa komitmen organisasi 

merupakan keinginan anggota untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi serta bersedia berusaha keras untuk pencapaian tujuan organisasi. 

Komitmen yang tinggi terhadap organisasi yang dimiliki karyawan bisa membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi (Novia, 2016). Pernyataan ini 

sejalan dengan pengertian dari komitmen organisasi sendiri yang telah 

disebutkan di atas. Maka penting untuk mengetahui ciri-ciri dari karyawan 

dengan komitmen organisasi yang tinggi. 

Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi memiliki ciri-ciri antara 

lain sebagai berikut; rendahnya keinginan karyawan untuk mencari pekerjaan 
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baru, tingginya keinginan untuk berbagi dan berkorban terhadap perusahaan, 

dan menerima konsekuensi terhadap kehidupan pribadi (waktu untuk kehidupan 

personal jadi mahal harganya).  Steers and Black (dalam Sopiah, 2008) 

menuliskan ciri-ciri tentang karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi. 

Ciri-ciri tersebut antara lain adanya penerimaan akan nilai dan tujuan organisasi, 

bersedia untuk berusaha sebaik mungkin bagi perusahaan, dan keinginan yang 

kuat berada dalam organisasi.  

Faktor yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi menurut 

Harrison dan Haubart (dalam Nandiwardhana, 2010) adalah kepuasan kerja, 

kepercayaan terhadap pemimpin, keikutsertaan pegawai dalam pengambilan 

keputusan, usia, perilaku pemimpin dan masa kerja. Senada dengan hal 

tersebut, Mariyanti (2014) menuliskan bahwa komitmen organisasi merupakan 

salah satu konsekuensi (consequence) dari kepuasan kerja. Hal ini mendukung 

pernyataan mengenai kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi. Maka kepuasan kerja juga penting untuk dipelajari lebih lanjut. 

Kepuasan kerja adalah emosi positif yang dimunculkan dalam menyikapi 

pekerjaan, karena adanya persepsi mengenai perkerjaan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya (Sianipar & Haryanti, 2014). Tingkat kepuasan kerja 

berbeda antara karyawan satu dengan yang lainnya. Karyawan sendiri yang 

dapat menentukan tingkat kepuasan yang mereka rasakan. Hal ini karena 

kepuasan kerja muncul dari bagaimana cara karyawan dalam menyikapi 

pekerjaannya, baik itu positif maupun negatif. Karyawan yang menyikapi 

pekerjaannya dengan positif serta menyukai pekerjaannya akan merasa puas, 

begitu pula sebaliknya (Novia, 2016). 
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Karyawan yang puas kerjanya membuat perusahaan lebih efektif 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki karyawan dengan kepuasan 

kerja kurang. Liliyani (2017) mengatakan bahwa tujuan organisasi tidak dapat 

dicapai apabila tidak didukung oleh kepuasan kerja karyawan yang dirasakan 

oleh karyawannya. Kepuasan kerja dapat dirasakan karyawan setelah 

membandingkan antara harapan dan kenyataan yang ia peroleh dari hasil 

kerjanya (Sopiah, 2008). 

Hal-hal yang menjadi aspek kepuasan kerja perlu diketahui untuk 

memahami harapan-harapan karyawan. Luthans (2001) menyebutkan aspek-

aspek yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja antara lain; pekerjaan itu 

sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, rekan kerja. Jika dirasa aspek 

ini terpenuhi, ada kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang diterima oleh 

karyawan maka kepuasan kerja dapat dirasakan oleh karyawan. 

Sunarto (2003) mengatakan bahwa sikap positif terhadap pekerjaan 

dapat muncul dari seseorang dengan kepuasan kerja yang tinggi. Ada pula satu 

kalimat yang populer berbunyi “Karyawan yang bahagia adalah karyawan yang 

lebih produktif” (McShane & Glinow, 2012) yang senada dengan pernyataan 

Sunarto. Dari dua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penting adanya 

kepuasan kerja karyawan dalam organisasi, terlebih kepuasan kerja karyawan 

memengaruhi komitmen organisasi karyawan.  

Observasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat dinamika yang terjadi 

dalam perusahaan. berdasarkan observasi yang dilakukan didapati beberapa 

fenomena yang muncul. Delapan dari sepuluh karyawan yang selalu berada di 

kantor sering membuka handphone dan digunakan untuk melakukan kegiatan 

diluar kegiatan kantor yaitu membuka sosial media. Hal ini berkaitan dengan 
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kecekatan karyawan dalam bekerja. Dinamika kerja dalam perusahaan ini saling 

berkaitan satu dengan yang lain, misalnya di bagian administrasi yang paling 

penting di kantor. Bagian administrasi awal memberikan berkas kepada 

administrasi dalam pertama, kemudian diberikan kepada administrasi dalam 

kedua. Saat administrasi depan dan salah satu administrasi dalam bermain 

sosial media saat bekerja maka alur kerja pun menjadi terhambat. 

Selain itu selama tiga hari berturut-turut dilakukan observasi empat orang 

karyawan yang sedang makan siang dan berbincang, berkata bahwa bekerja 

sekedarnya saja karena yang terpenting adalah tetap mendapatkan gaji tiap 

bulannya. Saat jam makan siang, karyawan yang membeli makan diluar kantor 

sering kembali ke kantor melebihi jam yang seharusnya. Karyawan lebih 

semangat bekerja saat pimpinan berada di kantor, baik hanya untuk sidak 

ataupun untuk berlama-lama di kantor. Relasi antar karyawan terlihat baik antar 

karyawan satu divisi maupun dengan lain divisi.   

Wawancara dilakukan kepada lima orang karyawan dari semua divisi 

untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi di dalam organisasi. Dari hasil 

wawancara ada beberapa pernyataan yang muncul yaitu bahwa melakukan 

lembur atau bekerja lebih dari jam kantor tidak terpikirkan. Kemudian jika ada 

tawaran pekerjaan yang dirasa lebih baik dan menguntungkan maka tidak segan 

untuk keluar dan pindah dari organisasi. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan supervisor (SPV), ada keluhan 

mengenai pencapaian target karyawan. Pencapaian target kurang optimal karena 

dalam setiap bulan pasti ada karyawan yang tidak memenuhi target. Kemudian 

pencapaian target bulanan karyawan fluktuatif, mengalami kenaikan dan 

penurunan yang berdampak pada tidak tercapinya tujuan perusahaan. Karyawan 
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kurang antusias jika ada kegiatan diluar jam kerja / lembur, dan terburu-buru 

pulang. 

Selain dari hasil wawancara dan observasi ada pula data yang 

didapatkan dari perusahaan mengenai pencapaian target penjualan karyawan. 

Dalam data tersebut tampak adanya ketidakstabilan pencapaian target 

karyawan, adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut; 

Tabel 1.01. Pencapaian Target Bulanan 

Divisi Produk Target (bln) 
Tahun 2018 

Jan Feb Mar Apr 

I 
BL 1200 1205 1204 1200 1201 

BD 3000 2987 2560 2478 2423 

II 
BL 600 600 578 598 544 

BD 1500 1579 1500 1497 1488 

 

Tabel 1.01. merupakan tabel pancapaian target bulanan penjualan barang 

di perusahaan. Pencapaian fluktuatif naik dan turun, ada beberapa kali target 

tercapai dan beberapa kali tidak tercapai. Namun seringkali pencapaian target 

tidak tercapai, dan terjadi penurunan target dari bulan ke bulan. Pada divisi I 

penjualan BL memenuhi target (≥1200) walaupun terjadi penurunan penjualan. 

Selanjutnya untuk penjualan BD dalam 4 bulan terturut-turut tidak memenuhi 

target (≥3000), dan terjadi penurunan. Pada divisi II penjualan BL memenuhi 

target (≥600) pada bulan Januari dan kemudian mengalami fluktuasi pada 3 

bulan berikutnya. Lalu untuk penjualan BD memenuhi target (≥1500) pada 2 

bulan pertama dan mengalami penurunan serta tidak mencapai target pada 

bulan-bulan berikutnya. Rata-rata target tidak sepenuhnya tercapai dan sering 

tidak terpenuhi dan dari bulan ke bulan mengalami penurunan.  
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Penurunan pencapaian target disebabkan oleh kurang adanya 

tanggungjawab pada perkerjaan, sering menyepelekan pekerjaan, tidak 

menggunakan waktu kerja dengan baik. Sering terjadi jam kerja disalahgunakan 

untuk melakukan hal diluar pekerjaan atau bahkan pulang kerumah masing-

masing. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu ciri komitmen tinggi yaitu bersedia 

untuk berusaha sebaik mungkin bagi perusahaan. Ciri komitmen organisasi tinggi 

pada karyawan lainnya adalah mengenai mempertahankan keanggotaan 

perusahaan, hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan tidak 

membuktikan pernyataan tersebut.  

Perusahaan ini merupakan distributor resmi se Jawa Tengah dan DIY dan 

jelas tujuan dari perusahaan adalah mendistribusikan dan melakukan penjualan 

barang sebanyak mungkin di daerah Jawa Tengah dan DIY. Tentu saja 

banyaknya barang yang terjual menjadi hal yang sangat di perhatikan oleh 

perusahaan. Target karyawan yang tidak terpenuhi akan berdampak pada tidak 

tercapainya tujuan perusahaan itu sendiri. Permasalahan mengenai target 

karyawan yang sering tidak terpenuhi, terlihat dari tabel pencapaian serta hasil 

dari wawancara dengan supervisor.  

Zülfü (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Hubungan yang 

terlihat adalah hubungan positif yang berarti ketika kepuasan kerja tinggi maka 

komitmen karyawan terhadap organisasi juga tinggi. Begitu pula dengan 

sebaliknya, ketika karyawan memiliki kepuasan kerja yang rendah maka dapat 

berpengaruh terhadap komitmen organisasi yang rendah. Akanbi dan Itolia 

(2013) menyatakan bahwa ada korelasi yang signifikan antara kepuasan kerja 
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dan komiten organisasi. Kepuasan kerja menjadi prediktor dari komitmen 

organisasi. 

Berdasarkan fakta di perusahaan tampak bahwa ada permasalahan 

dengan komitmen organisasi, maka ada kemungkinan terdapat masalah pula 

pada kepuasan kerja. Peneliti hendak melihat apakah ada hubungan antara 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Oleh karena itu penelitian ini berjudul 

“Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Organisasi pada 

Karyawan PT.X”. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan antara 

kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya informasi lebih lanjut pada 

bidang Psikologi Industri Organisasi (PIO) khususnya tentang Kepuasan Kerja 

dan Komitmen Organisasi. 

1.03.02. Manfaat praktis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan data tentang kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi, sehingga organisasi dapat melakukan tindak lanjut 

untuk pengembangan organisasi berdasarkan data tersebut. 


