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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Di dalam dunia kerja, komitmen organisasional karyawan terhadap 

organisasi sangat penting. Setiap organisasi pasti menginginkan karyawannya 

memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi. Komitmen organisasi, secara 

tidak langsung menyatakan sebuah tujuan untuk tetap melakukan suatu 

rangkaian tindakan sehingga organisasi/perusahaan berupaya untuk 

mengembangkan komitmen karyawannya untuk mencapai kestabilan dan 

melangkah lebih jauh untuk mencapai tujuan organisasi (Meyer & Allen, 

2004). Melihat hal tersebut, kini organisasi mulai menyadari pentingnya 

komitmen organisasional untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pada setiap organisasi tentunya sumber daya manusia (SDM) 

merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh organisasi tersebut. Sangat 

penting bagi organisasi untuk memiliki SDM yang berkualitas, kompeten, dan 

juga terampil. Tentunya, SDM tersebut memiliki tugas, tanggung jawab, 

peran, dan jabatan yang berbeda-beda. Jangan sampai perusahaan kehilangan 

karyawannya yang berkualitas karena rendahnya komitmen organisasional, 

karyawan terhadap organisasi. Maka peran manajer atau seorang pemimpin 

dalam perusahaan sangatlah penting untuk mempengaruhi tingkat komitmen 

organisasional karyawannya. Dari hal ini, manajer perlu memberikan 

perhatian dan suasana kerja yang akan membangkitkan komitmen. 

Komitmen itu sendiri penting karena komitmen menyiratkan niat untuk 

bertahan dalam suatu tindakan. Organisasi sering mencoba untuk 

menumbuhkan komitmen pada karyawan. Secara umum diyakini bahwa 

karyawan yang berkomitmen juga akan bekerja lebih keras dan lebih 

cenderung “bekerja keras” untuk mencapai tujuan organisasi (Meyer & Allen, 
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2004). Hal ini yang mendasari organisasi/perusahaan mulai memperhatikan 

pentingnya komitmen organisasional untuk organisasinya. 

Kekuatan ini menurut Allen dan Mayer (dalam Jaros, 2007)terbagi 

dalam bentuk tiga basis, atau pola pikir: Affective Commitment (AC), 

Normative Commitment (NC), and Continuance Commitment (CC), yang 

mencerminkan ikatan emosional, kewajiban yang dirasakan, dan biaya hangus 

yang dirasakan dalam kaitannya dengan target, masing-masing. Maka dapat 

disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan sebuah keinginan, 

kepercayaan, dan penerimaan pada diri seorang individu untuk tetap berada di 

suatu organisasi. Skala apa pun yang dimaksudkan untuk mengukur komitmen 

organisasi harus menyentuh salah satu dari pola pikir komitmen dan harus 

merujuk target, apa komitmen karyawan, baik itu organisasi, tim, inisiatif 

perubahan, atau tujuan. 

Menurut Ghorbanpour, Dehnavi, Heyrani (dalam Nurandini & 

Lataruva,  2014) yaitu komitmen organisasi memiliki pengaruh positif yang 

signifikan pada kinerja karyawan, komitmen normatif meninggalkan efek 

paling kuat pada rata-rata kinerja, dibandingkan dengan komitmen afektif dan  

komitmen berkelanjutan. Komitmen organisasional dapat digunakan untuk 

mengetahui aktivitas dan perilaku kerja karyawan karena mencerminkan sikap 

positif individu karyawan terhadap organisasi. Sikap tersebut dapat 

memotivasi individu untuk mematuhi aturan dan kebijakan dalam organisasi, 

menjadi disiplin dalam bekerja, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja.  

Komitmen organisasional yang tinggi kepada perusahaan dapat 

mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik, dapat menunjukkan bahwa 

karyawan tersebut memiliki keyakinan, dan dukungan serta loyalitas terhadap 

tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Komitmen organisasional yang tinggi 

juga, dapat memicu karyawan untuk berpikiran positif, dan selalu berusaha 

memberikan yang terbaik untuk perusahaannya, karena individu karyawan 

merasa ikut memiliki perusahaan. Sedangkan komitmen organisasional yang 
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rendah akan menyebabkan setiap individu karyawan, hanya mementingkan 

dirinya sendiri atau kelompoknya.  

Sehingga membuat kinerja karyawan tersebut rendah, dan tidak 

memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan. Rendahnya komitmen 

organisasional, dapat berujung pada keputusan karyawan untuk meninggalkan 

pekerjaan dan organisasinya. Secara tidak langsung komitmen organisasional 

yang rendah, akan mengakibatkan sulitnya mencapai keberhasilan, dan dapat 

menghambat tujuan perusahaan.  

PT. Galva Galindra Multi Cipta Semarang ini merupakan kantor 

perwakilan, yang berada di jalan Kawi No.1a, Wonotingal, Candisari, Kota 

Semarang, Jawa Tengah 50252. PT. Galva merupakan perusahaan perintis 

industri elektronika di Indonesia, Galva yang berarti berbakti melalui 

usahanya untuk kebaikan masyarakat bertekad untuk, dapat berbakti bagi 

masyarakat Indonesia dalam menyediakan lowongan pekerjaan dan 

menyajikan produk-produk bermutu. PT. Galva Galindra Multi Cipta Semarang 

didirikan pada tanggal 17 juli 1994.  

Selama bertahun-tahun Galva Galindra Multi Cipta Semarang telah 

bekerja untuk menyempurnakan sistem yang mendukung tujuan utama: 

menjadi perusahaan distribusi yang unggul dan terpercaya di jawa tengah 

dalam menyediakan alat teknologi yang dibutuhkan pelanggan untuk menjadi 

lebih efisien dan kompetitif. Untuk mencapai tujuan ini, misi kami: 

Berinvestasi dalam teknologi baru yang canggih untuk memuaskan klien kami 

yang sudah ada, dan juga untuk menarik yang baru. Galva, seperti perusahaan 

progresif mana pun, tidak akan dapat eksis tanpa tenaga kerja yang 

berdedikasi yang terbaik dan paling cerdas, dan komunitas yang mengakui 

dampak positif kami. Kepuasan karyawan kami yang berkelanjutan 

memainkan peran kunci dalam desain dan implementasi strategi kami secara 

keseluruhan. Bersama dengan pelanggan, karyawan tidak pernah jauh dari 

pemikiran kepemimpinan pusat. 
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Dilihat dari visi dan misi PT. Galva yang ingin menjadi perusahaan 

distribusi yang unggul dan terpercaya di jawa tengah dalam menyediakan alat 

teknologi yang dibutuhkan pelanggan untuk menjadi lebih efisien dan 

kompetitif. Maka diperlukanlah karyawan yang berkualitas dan memiliki 

komitmen organisasional yang tinggi, agar organisasi terus berkembang, 

menjadi semakin besar seperti yang dijabarkan didalam misi perusahaan. PT. 

Galva Galindra Multi Cipta Semarang yang merupakan kantor perwakilan saat ini 

memiliki jumlah karyawan sebayak 37 orang. Strutuk organisasi terdiri dari : 

1manager, 10 sales, 7 administration & accounting, 5 engineering coordinator, 

1 general affair & security coordinator, 7 security, 4 OB, 2 driver.  

 

Melalui data yang diperoleh, mengenai karyawan di PT.Galva 

Galindra Multi Cipta Semarang, bahwa karyawan dapat dikatakan betah 

bekerja didalam organisasi berdasarkan lama kerja dan kehadirannya. Data ini 

di tunjang dengan data sekunder yang diberikan perusahaan, tentang masa 

kerja karyawan dan kehadiran karyawan. Masa kerja karjawan; ≤ 4tahun 

sebayak 12 orang, 5tahun-9tahun sebayak 16 orang, 10tahun-15tahun sebayak 

9orang. Dari total 37 orang yang berada dalam organisasi, 25 orang mayoritas 

telah bekerja didalam organisasi selama lebih dari 5tahun. 

 

Dari data yang diperoleh bisa dilihat persentase kehadiran karyawan 

pada setiap bulannya; januari-mei2019. Pada bulan januari kehadiran 

karyawan ≥ 95% sebayak 37 karyawan. Bulan febuari kehadiran karyawan 

91%-95% sebayak 1karyawan, ≥ 95% sebayak 36 karyawan. Pada bulan maret 

≤ 90% sebayak 2 karyawan, 91%-95% sebayak 7 karyawan, ≥  95% sebayak 

28 karyawan. Bulan april ≤ 90% sebayak 2 karyawan, 91%-95% sebayak 

3karyawan, ≥ 95% sebayak 32 karyawan. Bulan mei ≤ 90% sebayak 

3karyawan, 91%-95% sebayak 3 karyawan, ≥ 95% sebayak 31 karyawan. 
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Tabel 1.1 

Kehadiran karyawan pada bulan januari-mei 

Kehadiran Bulan 

Januari Febuari Maret April Mei 

≤ 90 % 0 0 2 2 3 

91% - 95% 0 1 7 3 3 

≥ 95% 37 36 28 32 31 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Menurut menejer karyawan betah karena organisasi mengutamakan 

prinsip cinta kasih dan kekeluargaan agar karyawan merasa nyaman bekerja 

diperusahaan. Maka dari data yang ada penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian bahwa komitmen organisasi karena perusahaan mayoritas bekerja 

diatas 5tahun dan persentase kehadiran lebih dari 90% di pt.galva galindra 

multi cipta semarang.  

Mengingat pentingnya komitmen organisasional karyawan berkaitan 

dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

“Komitmen Organisasional Karyawan Pada PT. GALVA GALINDRA 

MULTI CIPTA SEMARANG.” 

 

1.2. Rumusan masalah  

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis 

merusmuskan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana persepsi responden mengenai komitmen organisasional di 

PT. Galva Galindra Multi Cipta Semarang? 

2. Bagaimana persepsi responden mengenai upaya yang dilakukan 

perusahaan untuk mepertahankan komitmen organisasional di PT. Galva 

Galindra Multi Cipta Semarang? 
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3. Bagaimana persepsi responden mengenai upaya  yang dilakukan karyawan 

untuk  mempertahan komitmen organisasional di PT. Galva Galindra 

Multi Cipta Semarang? 

1.3. Tujuan penelitian  

Sesuai dengan latar belakang serta perumusan masalah yang ada, 

maka tujuan penelitian yaitu : 

1. Mendeskripsikan persepsi komitmen organisasional karyawan di PT. 

Galva Galindra Multi Cipta Semarang. 

2. Mendeskripsikan persepsi upaya yang dilakukan perusahaan untuk 

mempertahankan komitmen organisasional karyawan di PT. Galva 

Galindra Multi Cipta Semarang. 

3. Mendeskripsikan persepsi upaya yang dilakukan karyawan untuk 

mempertahankan komitmen organisasional karyawan di PT. Galva 

Galindra Multi Cipta. Semarang. 

1.4. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1.4.1. Manfaat bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dengan 

menambah informasi untuk mempertahankan komitmen karyawan agar 

tetap tinggi di PT. Galva Galindra Multi Cipta Semarang. 

1.4.2. Manfaat bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat 

menambahkan kajian ilmu untuk penelitian dengan topik yang serupa di 

masa mendatang. 
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1.4.3. Manfaat bagi penulis 

Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan selama 

penelitian terkhusus dalam bidang komitmen organisasional, serta dapat 

menerapkan ilmu yang didapat selama berada dibangku kuliah. 

  


