
1 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Globalisasi banyak mengubah dunia di segala bidang termasuk 

perekonomian. Negara-negara dan manusia di seluruh dunia saling berkaitan 

dan bergantung satu sama lain melalui berbagai interaksi, yang mengakibatkan 

batas-batas suatu Negara menjadi semakin sempit (Musa, 2015). Oleh karena 

itu, persaingan dan kerjasama Internasional adalah hal yang wajar dan tidak 

dapat ditolak. Globalisasi menuntut organisasi-organisasi untuk terus 

berkembang dan mengikuti perubahan dengan cepat. Kreativitas yang tinggi, 

inovasi yang berkelanjutan, fleksibilitas, respon dan kemampuan beradaptasi 

yang cepat terhadap perkembangan di dunia adalah tuntutan yang dirasakan 

oleh organisasi (Ellitan, 2002). 

Ketatnya persaingan di era globalisasi membuat upaya untuk 

mengantisipasi ketertinggalan terus dilaksanakan. Selama bertahun-tahun, 

peneliti dan praktisi di bidang ekonomi percaya bahwa keuntungan dari 

persaingan dapat diperoleh dengan adanya halangan untuk masuk ke bidang 

industri seperti keunggulan teknologi, perlindungan hak paten, dan peraturan 

pemerintah (Luthans, Luthans, & Luthans, 2004). Meskipun demikian, seiring 

berjalannya waktu halangan untuk bergabung di bidang industri menjadi tidak 

efektif.Saat ini, kesuksesan sebuah organisasi, dan kapasitasnya untuk 

mengaktualisasikan tujuan, tergantung pada psikologi dan partisipasi fisik dari 

SDM (pekerja, karyawan, manager, dan seterusnya) serta management yang 

efektif (Cavus & Gokcen, 2015). 
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Sumber daya manusia (SDM), dapat menjadi faktor unggulan dalam 

persaingan yang berkelanjutan karena memiliki pengetahuan dan kompleksitas 

sosial yang unik dan tidak mudah ditiru oleh organisasi pesaing (Elitan, 

2002).Tambahan pula, SDM adalah aset kritis organisasi yang diikutsertakan 

dalam filosofi organisasi dan juga perencanaan strategis (Connor dalam Ellitan, 

2002). Fakta bahwa SDM memberikan keuntungan dalam kompetisi dan juga 

kesadaran akan pentingnya SDM membuat banyak organisasi mulai berinvestasi 

dan bersaing untuk mendapatkan SDM dengan kualitas terbaik.  

Persaingan untuk mendapatkan SDM terbaik termasuk di dalamnya 

adalah mempertahankan karyawan di dalam organisasi, bukan hanya memiliki 

karyawan dengan kualitas terbaik (McShane & Glinow, 2003). Pentingnya 

mempertahankan karyawan di organisasi membuat SDM dengan level komitmen 

organisasi yang tinggi sangat dibutuhkan. Hal ini karena, komitmen organisasi 

yang tinggi akan berdampak pada rendahnya niat untuk keluar dari organisasi 

(Agarwal dalam Sopiah, 2008). 

Komitmen adalah faktor yang membedakan antara organisasi yang 

berprestasi tinggi dengan organisasi dengan prestasi rata-rata (Katzenbach 

dalam Fornes & Rocco, 2004). Dengan kata lain, komitmen organisasi 

merupakan kualitas SDM yang berpengaruh kuat terhadap kinerja organisasi 

(Robbins & Judge, dalam Julianti & Dewayani, 2015). Allen dan Meyer (1990) 

juga mengungkapkan bahwa karyawan yang memiliki tingkat komitmen yang 

kuat adalah mereka yang paling akhir meninggalkan organisasi. Di samping itu, 

karyawan yang berkomitmen dan puas serta mengidentifikasikan diri dengan 

tujuan dan nilai-nilai organisasi merupakan SDM yang dapat digunakan untuk 
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meningkatkan performa organisasi sertamembuat organisasi mendapatkan 

keuntungan dari persaingan (Cetin, 2011). 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai hubungan psikologi antara 

karyawan dengan organisasi, yang memancing karyawan untuk terikat pada 

organisasi sehingga mereka tidak akan keluar dengan sukarela (Meyer & Allen 

dalam Miroshnik, 2013). Artinya, karyawan memiliki keinginan yang kuat untuk 

tetap menjadi anggota organisasi, mungkin karena mereka ingin tetap tinggal, 

butuh tetap tinggal, atau merasa seharusnya tetap tinggal (Colquitt, Lapine, & 

Wesson, 2015). 

Terdapat tiga dimensi dalam komitmen organisasi yaitu komitmen afektif 

(emotion-based), komitmen kontinuans (cost-based), dan komitmen normatif 

(obligation-based) (Allen & Meyer, 2000). Karyawan dengan level komitmen 

afektif yang tinggi tetap tinggal bersama dengan organisasi karena mereka ingin 

(want to). Karyawan dengan level komitmen kontinuans yang tinggi tetap tinggal 

di organisasi karena mereka butuh (need to) tetap tinggal di organisasi. 

Sedangkan karyawan dengan komitmen normatif yang tinggi tetap tinggal di 

organisasi karena mereka merasa wajib (ought to) bertahan dalam organisasi. 

Setiap individu dapat mengalami tingkat keadaan psikologis yang 

berbeda-beda pada masing-masing dimensi ini. Contohnya, beberapa individu 

mungkin merasakan kebutuhan (need to) dan kewajiban (ought to) yang kuat 

untuk tetap tinggal di organisasi, tetapi tidak memiliki keinginan (want to) untuk 

berperilaku seperti itu. Di pihak lain, individu lainnya mungkin tidak merasakan 

kebutuhan atau kewajiban, melainkan keinginan untuk tetap ada di organisasi 

(Allen & Meyer, 1990). Oleh sebab itu, diketahui bahwa dimensi dari komitmen 

organisasi berkembang sebagai hasil dari pengalaman yang berbeda dari 
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masing-masing individu dan memberikan implikasi yang berbeda pula (Chairy, 

2002). 

Komitmen pada karyawan berkembang secara natural dan individu 

merasa perlu untuk berkomitmen pada sesuatu (Kobasa, Maddi & Kahn, dalam 

Meyer & Allen, 1997). Organisasi yang memiliki karyawan dengan level 

komitmen yang tinggi menunjukan performa dan produksi yang tinggi serta level 

absensi dan kelambatan yang rendah (Bateman & Strasser, Morros & Sherman, 

dalam Cohen 2008). Dengan kata lain, karyawan dengan level komitmen yang 

tinggi cenderung lebih berkontribusi positif terhadap organisasi (Mahiri, 2017).  

Sebuah organisasi idealnya memiliki karyawan dengan komitmen 

organisasi yang tinggi.Radosavljevic, Cilerdzic, dan Dragic (2017) menyatakan 

bahwa pada era persaingan global tidak ada organisasi yang dapat memiliki 

performa yang unggul, kecuali setiap karyawannya berkomitmen pada tujuan-

tujuan dari orgnisasi dan bekerja sebagai anggota organisasi yang efektif. Hal ini 

karena, komitmen organisasi pada karyawan memberikan dampak pada 

efektivitas dan efisiensi fungsi dari sebuah organisasi (Starnes & Truhon, 2006). 

Oleh sebab itu, komitmen organisasi akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan di persaingan global. 

Organisasi membutuhkan sumber daya manusia dengan komitmen 

organisasi yang tinggi agar dapat terus bertahan dan meningkatkan jasa serta 

produk yang dihasilkannya (Chairy, 2002). Berkaitan dengan itu, memiliki 

karyawan dengan performa kerja yang baik tidaklah cukup, organisasi perlu 

untuk mempertahankan karyawan tersebut dalam jangka waktu yang lama agar 

mendapatkan keuntungan dari usaha mereka (Colquitt dkk., 2015). Dengan 
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demikian, tidak mengherankan jika komitmen organisasi pada karyawan menjadi 

salah satu faktor penting bagi kelangsungan organisasi. 

Komitmen organisasi berpengaruh terhadap keputusan karyawan untuk 

memilih tetap tinggal sebagai anggota organisasi hingga pensiun atau pergi 

untuk mengejar pekerjaan lain (Colquitt dkk., 2015). Di samping itu, komitmen 

organisasi juga mengakibatkan menurunnya turnover, mengurangi absensi 

karyawan, serta meningkatkan performa kerja dan OCB karyawan (Meyer 

&Herscovitch, 2001). Jadi, sudah sewajarnya organisasi memiliki karyawan 

dengan komitmen organisasi yang tinggi. 

Dalam kasus ini, peneliti menyoroti permasalahan komitmen organisasi 

yang ada di pabrik tekstil, khususnya PT.DDST Demak. PT. DDST merupakan 

salah satu organisasi profit di Indonesia yang bergerak di bidang industri 

pemintalan benang dan berpartisipasi aktif di era globalisasi dengan karyawan 

sekitar 3500 orang. Lebih dari 50% hasil produksi berupa benang berkualitas di 

ekspor ke berbagai Negara di belahan dunia seperti Mesir, Prancis, Italia, Turki, 

China, India, dan USA. 

Penelitian ini akan difokuskan pada karyawan bagian maintenance sesuai 

dengan permintaan dari perusahaan, karena HRD membutuhkan data terkait 

komitmen pada bagian maintenance. Maintenance merupakan salah satu bagian 

penting dari organisasi, yang memiliki tugas utama untuk merawat, mengawasi, 

dan memastikan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi benang 

berjalan dengan baik. Bagian maintenance terdiri dari tiga unit dengan masing-

masing unit terdiri dari dua sub unit yaitu unit satu (A,B), unit dua (C,D), dan unit 

tiga (E,F). 
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Preliminary research dilaksanakan dengan wawancara terhadap 

karyawan dan HRD untuk lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di PT. 

DDST. Peneliti mewawancarai lima belas orang karyawan bagian 

maintenanceyang telah bekerja lebih dari satu tahun. Wawancara 

dilaksanakanpada tanggal 27 Juli dan 8 Agustus 2018. Menurut hasil 

wawancara, peneliti menemukan data dari peryataan karyawan berdasarkan 

dimensi dari komitmen organisasi yaitu komitmen afektif, komitmen kontinuans, 

dan komitmen normatif. 

Berdasarkan dimensi komitmen afektif, diketahui bahwa 53% karyawan 

merasa nyaman bekerja di perusahaan terutama karena hubungan dengan rekan 

kerja dan atasan yang bersifat kekeluargaan. Walaupun demikian, sepuluh dari 

lima belas atau 67% karyawan tidak mengidentifikasikan diri dengan perusahaan. 

Karyawan beranggapan bahwa perusahaan hanyalah tempat untuk bekerja dan 

tidak ada rasa keterikatan secara emosi, mereka menganggap permasalahan 

perusahaan berbeda dengan permasalahan pribadi. 

Berdasarkan dimensi komitmen kontinuans, lebih dari 50% karyawan 

memiliki turnover intention (keinginan karyawan untuk berpindah). Hal ini berarti 

bahwa kurang dari 50% karyawan menyatakan akan tetap bekerja di 

perusahaan. Karyawan tetap tinggal di organisasi disebabkan oleh beberapa 

alasan diantarannya adalah lokasi perusahaan yang dekat dengan tempat 

tinggal, membutuhkan pekerjaan, keluarga yang bekerja di perusahaan yang 

sama, usia yang tidak lagi muda, ketertarikan dengan pekerjaan (mesin), serta 

lingkungan kerja yang nyaman dan bersifat kekeluargaan. Di lain sisi, penyebab 

karyawan ingin keluar adalah keinginan untuk menambah pengalaman baru, 

merasa jenuh dengan pekerjaan yang monoton, konflik dengan rekan kerja, 
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keinginan untuk bebas dan tidak terikat, serta lokasi pekerjaan yang jauh dari 

rumah. Turnover intention yang lebih dari 50% menunjukan adanya 

permasalahan pada komitmen kontinuans. 

Berdasarkan dimensi komitmen normatif, 73% karyawan atau sebelas 

dari lima belas orang karyawan mengungkapkan bahwa pindah atau keluar dari 

perusahaan adalah hal yang wajar. Karyawan tidak merasakan adanya 

kewajiban untuk tetap bertahan sebagai bagian dari perusahaan dalam jangka 

waktu lama. Selain itu, hanya tujuh dari lima belas atau 47% karyawan yang 

merasa memiliki kewajiban untuk mengerjakan tanggungjawab yang dimiliki. 

Karyawan mengungkapkan akan tetap datang ke pabrik ketika mesin yang 

dirawat mengalami permasalahan, walaupun hal tersebut terjadi di luar jam kerja.  

Berkomitmen atau tidaknya karyawan pada organisasi dapat dilihat dari 

data mengenai absensi, performa kerja, dan turnover yang dimiliki karyawan. 

Berdasarkan wawancara dengan HRD pada tanggal 27 Juli dan 8 Agustus 2018, 

serta 10 Juli 2019 didapatkan data yang ada di perusahaan. Berdasarkan data 

tersebut diketahui bahwa turnover pada PT.DDST berada pada kategori sedang. 

Selain itu, data absensi dinilai cukup merugikan, dan berdampak pada 

berkurangnya efisiensi serta menambah beban kerja karyawan lain. Selanjutnya 

adalah data mengenai performa kerja yang belum termasuk dalam kategori 

memuaskan. Secara keseluruhan berdasarkan data preliminary research di PT. 

DDST, peneliti menduga bahwa terdapat permasalahan mengenai komitmen 

organisasi pada karyawan maintenance. 

Meyer dan Allen (1997) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

komitmen organisasi berdasarkan dimensi dari komitmen organisasi, yaitu faktor 

komitmen afektif, faktor komitmen kontinuans, dan faktor komitmen normatif. 
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Faktor komitmen afektif terdiri dari dari karakteristik pribadi  individu, karakteristik 

organisasi,dan pengalaman kerja. Faktor komitmen kontinuans meliputi investasi 

individu dan kurangnya alternatif pekerjaan. Sedangkan komitmen normatif 

meliputi pengalaman individu sebelum masuk ke dalam organisasi dan 

pengalaman sosialisasi selama berada dalam organisasi. Selain itu, Strees 

(1977) mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

komitmen organisasi, yaitu karakteristik personal, karakteristik pekerjaan, dan 

pengalaman kerja. 

Karyawan yang lebih teliti, ekstrovert, dan memiliki pandangan positif 

akan hidupnya cenderung memiliki komitmen organisasi yang tinggi (Coetzee, 

2005). Pandangan positif tersebut merupakan kapasitas psikologis yang dimiliki 

oleh individu yang menurut Luthans, dkk. (2007a) disebut sebagai psychological 

capital. Pengaplikasian psychological capital dalam organisasi menunjukan 

adanya peningkatan performa seperti meningkatnya produktivitas, mengurangi 

sikap absensi,  pelayanan pelanggan yang lebih baik, dan lebih banyak karyawan 

yang bertahan pada pekerjaannya (Luthans, dkk., 2004). 

Psychological capital didefinisikan sebagai suatu pekembangan keadaan 

psikologis yang positif pada individu dengan karakteristik (1) memiliki 

kepercayaan diri untuk mengambil tugas dan memberikan usaha yang diperlukan 

agar sukses (self efficacy); (2) memiliki sifat positif tentang kesuksesan sekarang 

dan dimasa depan (optimism); (3) tekun terhadap tujuan-tujuan dan ketika 

diperlukan membuat tahapan menuju tujuan tersebut untuk mencapai 

kesuksesaan (hope); (4) dan ketika terkena permasalahan dan kemalangan, 

tetap bertahan dan bahkan lebih dari keadaan semulauntuk mencapai 

kesuksesan (resiliency) (Luthans, Youssef, & Avolio, 2007b)  
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Psychological capital atau yang selanjutnya akan digunakan istilah 

PsyCap secara sederhana dapat dilihat sebagai “who you are” dan “what you can 

become in terms of positive development” (Avolio & Luthans, dalam Luthans, 

Norman, Avolio, & Avey, 2008). PsyCap sangat penting untuk dimiliki oleh 

karyawan, karena akan memberikan banyak manfaat bagi karyawan itu sendiri 

dan juga organisasi.  

Berinvestasi pada PsyCap karyawan, akan meningkatkan performa kerja 

mereka dan sebagai hasilnya, akan memberikan efek positif bagi komitmen 

organisasi, organizational citizenship behaviors (OCB), dan kepuasan kerja 

(Etebarian, Tavakoli, & Abzari, 2012). Saat ini, PsyCap telah diperkenalkan 

sebagai cara baru yang bisa diinvestasikan dan dikembangkan oleh organisasi 

untuk mendapatkan keuntungan, mendukung pertumbuhan, dan performa di 

bidang usaha masing-masing (Luthans, Norman, Avolio, & Avey, 2008). Banyak 

penelitian di bidang management yang mengungkap bahwa PsyCap 

menghasilkan efek lebih pada performa kerja karyawan dibandingkan dengan 

variabel psikologi lainnya (Etebarian, dkk., 2012).  

Penelitian terkait komitmen organisasi dan PsyCap sangat menarik untuk 

dilakukan karena memberikan banyak manfaat bagi organisasi, karyawan, dan 

juga ilmu psikologi positif dalam bidang psikologi industri dan organisasi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa 

PsyCap milik karyawan berhubungan positif dengan performa, kepuasan, dan 

komitmen mereka (Luthans, dkk., 2008).  

Cetin (2011), menemukan bahwa PsyCap diketahui menjadi salah satu 

faktor yang dapat memprediksi dengan signifikan perilaku karyawan dalam 

komitmen organisasi dan juga kepuasan kerja. Cetin juga menemukan bahwa 
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komitmen organisasi memiliki hubungan positif dengan komponen hope dan 

optimism. Selain itu, hubungan antara variabel dari komitmen organisasi dan 

aspek PsyCap menunjukan bahwa peningkatan komitmen organisasi dapat 

dilaksanaan lewat mempromosikan hope dan mengurangi resiliency (Etebarian 

dkk., 2012).  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa 

terdapat hubungan antara PsyCap dengan komitmen organisasi, namun terdapat 

perbedaan hasil pada beberapa penelitian. Bahkan, jumlah penelitian terkait 

PsyCap dan komitmen organisasi di Indonesia masih terbatas. Oleh sebab itu, 

peneliti merasa bahwa penelitian sejenis perlu dilaksanakan untuk memperkaya 

pengetahuan terkait hubungan antara PsyCap dengan komitmen organisasi pada 

karyawan dan juga membantu organisasi agar memiliki keuntungan dalam 

persaingan di era globalisasi. 

Berdasarkan permasalahan diatas muncul pertanyaan pada diri peneliti 

“adakah hubungan antara psychological capital (PsyCap) dengan komitmen 

organisasi pada karyawan?”. Dari pertanyaan tersebut peneliti ingin mengadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai “Hubungan AntaraPsychological Capital 

(PsyCap) dengan Komitmen Organisasi pada Karyawan Maintenance PT. DDST 

Demak ”. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara psychological 

capital (PsyCap) dengan komitmen organisasi pada karyawan. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa: 
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1.3.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

psikologi, khususnya pada psikologi industri dan organisasi serta psikologi positif, 

dalam kaitannya dengan komitmen organisasi dan psychological capital 

(PsyCap). 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan tentang tingkat 

psychological capital (PsyCap) dan komitmen organisasi pada karyawan, 

sehingga dapat menjadi masukan untuk melakukan program pengembangan 

terkait kedua variabel tersebut.  


