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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia merupakan aset yang paling penting dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Killian dan Siagian menyatakan bahwa “Sebagai 

sumber daya yang menggerakan dan mengarahkan organisasi, sumber daya 

manusia harus selalu diperhatikan, dijaga, dipertahankan serta dikembangkan oleh 

organisasi” (Meitasari, 2006: 1). 

Adanya kompetisi global yang terjadi sekarang ini, menuntut perusahaan 

untuk mampu bersaing secara ketat guna mempertahankan kinerja perusahaan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut sumber daya manusia memegang peranan yang 

sangat penting dan perlu mendapat perhatian dan pengkajian yang lebih dalam, 

karena bagaimanapun juga manusialah yang akhirnya menentukan dan 

memprediksikan keberhasilan atau kegagalan suatu operasional yang siap 

dilaksanakan (Unarajan, 1996 dalam Djati, dkk., 2003: 26). 

Salah satu strategi yang dikembangkan untuk mempertahankan karyawan 

yang kompeten adalah dengan menciptakan karyawan yang loyal dan 

berkomitmen pada perusahaan. Strategi “people centered” ini menjadikan sumber 

daya manusia sebagai komponen penting dalam menghadapi persaingan yang 

ketat, karena dengan menggunakan karyawan yang loyal dan berkomitmen akan 

menghasilkan hasil yang positif (Kaswara dan Santoso, 2008: 1). Selain itu, 

karyawan yang berkomitmen akan tetap berada dalam organisasi, melindungi 
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asset perusahaan serta berbagi keyakinan dan tujuan dengan organisasi (Meyer 

dan Allen, 1997 dalam Meitasari, 2006: 2). 

Komitmen karyawan terhadap organisasi merupakan faktor yang penting 

dalam rangka mempertahankan kinerja perusahaan. Apalagi dalam era persaingan 

bisnis yang makin ketat dewasa ini. Sebaik apapun visi, misi organisasi hal 

tersebut tidak akan tercapai tanpa diimbangi dengan komitmen yang tinggi dari 

karyawan. Semakin tinggi komitmen karyawan terhadap organisasi, maka 

karyawan akan semakin merasa bertanggung jawab untuk ikut menjaga 

kelangsungan hidup suatu organisasi. Apabila diperlakukan sewenang-wenang 

pada batas tertentu komitmen karyawan akan semakin berkurang terhadap 

organisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan terhadap organisasi.  

Karyawan sebagai anggota organisasi akan lebih mudah mencapai prestasi 

kerja yang tinggi jika mempunyai perilaku dan sikap positif. Artinya, dengan 

menyadari bahwa karyawan tidak hanya sebagai anggota akan tetapi juga paham 

terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, tentunya karyawan akan dapat 

kebijaksanaan, strategi, maupun langkah-langkah kegiatan memahami sasaran dan 

kebijaksanaan organisasi yang pada akhirnya dapat berbuat dan bekerja 

sepenuhnya untuk keberhasilan organisasi, dengan kata lain dibutuhkan komitmen 

yang tinggi pada organisasi untuk mencapai hal tersebut. 

Steers dan Porter memandang bahwa pada saat individu masuk dan 

bergabung dalam suatu organisasi, maka akan berkembang hubungan antara 

individu dengan organisasi dimana masing-masing mempunyai kebutuhan yang 
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hendak dicapai (Meitasari, 2006, p.3). Individu mempunyai kebutuhan dan 

harapan yang selanjutnya akan membentuk sikap tertentu pada organisasi. 

Sedangkan organisasi juga memiliki kebutuhan tertentu pada individu sebagai 

anggotanya. Sebuah organisasi dikatakan berkembang pada saat anggotanya 

mendukung dan melaksanakan dengan baik tujuan organisasi. Anggota yang 

mendukung organisasinya dengan sungguh-sungguh berarti pernah mempunyai 

pengalaman yang baik dengan organisasinya. Pengalaman tersebut dapat 

memunculkan komitmen karyawan pada organisasi. 

Penelitian ini akan dilakukan pada karyawan kontrak di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Fenomena yang ada adalah karyawan kontrak 

yang bekerja di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebanyak 45 orang, 

hampir 53,33% karyawan kontrak sudah melalui masa kerjanya lebih dari 5 tahun. 

Hal ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari karyawan terhadap 

organisasi. Berdasarkan wawancara pendahuluan yang sudah dilakukan, diketahui 

bahwa lamanya masa kerja karyawan kontrak disebabkan oleh tingginya rasa 

kekeluargan antar karyawan yang didukung dengan kegiatan-kegiatan bersama; 

selain itu karyawan merasa bangga bisa bekerja di  Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang sehingga menyebabkan karyawan kontrak menjadi 

betah untuk tetap bekerja disana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

identifikasi komitmen karyawan kontrak di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

maka masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah persepsi komitmen organisasional karyawan kontrak di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang dilihat dari komitmen 

keberlanjutan, komitmen afektif, dan komitmen normatif? 

2. Bagaimana persepsi karyawan mengenai upaya/cara-cara yang dilakukan oleh 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk meningkatkan komitmen 

karyawan kontrak? 

3. Bagaimana upaya/cara-cara yang dilakukan karyawan dalam meningkatkan 

komitmen organisasional? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persepsi komitmen organisasional karyawan kontrak di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang dilihat dari komitmen 

keberlanjutan, komitmen afektif, dan komitmen normatif. 

2. Untuk mengetahui persepsi karyawan mengenai upaya/cara-cara yang 

dilakukan oleh Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk 

meningkatkan komitmen karyawan kontrak. 

3. Untuk mengetahui upaya/cara-cara yang dilakukan karyawan dalam 

meningkatkan komitmen organisasional. 

 



5 
 

 
 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

pengembangan keilmuan khususnya manajemen sumber daya manusia dan 

dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi 

karyawan kontrak khususnya yang menyangkut masalah komitmen 

organisasional karyawan kontrak. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi, dalam lima bab, yaitu: 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam 

penelitian ini. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang memuat konsep, teori sebagai 

penganut dalam skripsi ini. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai 

kerangka piker dan definisi operasional dalam penelitian. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang terdiri dari dari obyek dan pemilihan 

lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, metode 

pungumpulan data dan metode analisis data. 
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Bab IV, merupakan inti dari penulisan skripsi yang berisikan gambaran umum 

objek penelitian serta analisis dan pembahasannya. 

Bab V, merupakan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang 

dapat disampaikan oleh penulis. 
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