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BAB I 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang akan dicapai. Sumber daya 

manusia sangat berperan penting terhadap keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan, sumber daya manusia adalah sebagai sumber utama dalam perencanaan 

maupun dalam penentu dari terwujudnya suatu organisasi atau perusahaan dan 

sumber daya manusia memegang kunci penting dalam tercapainya tujuan 

perusahaan Sehingga sumber daya manusia adalah asset terpenting dalam 

organisasi atau perusahaan yang harus ditingkatkan efisiensi kinerjannya.  

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja karyawannya. Salah satunya adalah menanamkan komitmen terhadap 

organisasi. Ketika karyawan mempunyai komitmen organisasi yang tinggi akan 

memberikan kinerja yang optimal kepada perusahaannya. Sebaliknya jika karyawan 

mempunyai komitmen organisasi rendah, karyawan cinderung bekerja dengan tidak 

sungguh-sungguh dan kurang optimal. 

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana karyawan memihak pada 

suatu organisasi tertentu yang bertujuan untuk memelihara keanggotaannya dalam 

organisasi tersebut, Gibson (1995:59). Jadi seorang karyawan yang ada dalam 

perusahaan harus bisa memelihara hubungan keanggotaanya dalam ruang lingkup 

keorganisasianya. 

Komitmen seseorang dapat diukur dari kinerja karyawan. Jadi semakin 

tinggi komitmen karyawan maka dengan sendirinya kinerja karyawan akan tinggi 
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pula, tetapi tidak semua komitmen dapat mempengaruhi kinerja karyawan, beberapa 

faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang antara lain yaitu faktor kemampuan 

(ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita 

(pendidikan) dan faktor motivasi yang terbentuk dari sikap (attitude) seorang 

pegawai dalam menghadapi situasi kerja (Mangkunegara 2004). Pada dasarnya 

melakukan komitmen organisasi sama dengan melakukan atas kewajiban dan 

tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan, jadi karyawan yang mempunyai 

komitmen yang tinggi maka dia akan lebih mendahulukan kepentingan organisasi 

daripada kepentingan dirinya sendiri.  

PG. Djombang Baru adalah salah satu pabrik penyedia gula terbesar yang 

dibawah naungan PTPN X. Tahun 2011 PG. Djombang Baru menghasilkan laba 

sebesar 15,4 miliar dengan gula yang diproduksi 30.314 ton dan rendemen 7.89% 

ton. Serta di tahun 2012 PG. Djombang Baru mencatat menghasilkan laba sebesar 

34 milyar, dengan gula yang diproduksi 34.417 ton dan rendemen gula 8.36%. 

Meskipun lebih kecil dari hasil produksi pabrik gula yang lainnya, para karyawan 

patut diberikan apresiasi karena jumlah produksi setiap tahunnya semakin 

meningkat. Hal ini tidak terlepas dari kinerja yang maksimal yang diberikan oleh 

karyawan kepada perusahaannya.  

Tahun 2013 ditargetkan untuk mematok rendemen 9% dengan tebu yang 

digiling mencapai 5 juta kwintal tebu serta target laba yang diperoleh adalah 56 

milyar. Target tersebut tidak bisa tercapai bila tidak ada dukungan dari karyawan 

serta usaha dari perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya, salah satu 

usaha yang digunakan oleh perusahaan adalah meningkatkan komitmen. Komitmen 
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pada setiap karyawan sangat penting karena dengan adanya suatu komitmen seorang 

karyawan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan akan bekerja secara 

optimal untuk memajukan perusahaannya. 

 Pada penelitian ini fenomena yang ada pada PG. Djombang Baru dilihat dari 

loyalitas yang ada dalam diri karyawan yang diberikan kepada perusahaan . Berikut 

adalah data masa kerja karyawan tetap PG. Djombang Baru tahun 2013: 

Tabel 1.1 masa kerja tetap karyawan pada tahun 2013 

Masa kerja karyawan 2013 Jumlah karyawan 

1 – 5 tahun 45 

6 – 10 tahun 58 

11 – 15 tahun 49 

16 – 20 tahun 38 

21 – 25 tahun 30 

26 – 30 tahun 19 

Jumlah 239 

Sumber: bagian SDM PG. Djombang Baru  

Dari data diatas menunjukan bahwa karyawan mempunyai kesediaan untuk 

melanggengkan hubungan dengan perusahaan dengan perusahaan dalam jangka 

waktu yang lama, yang ditandai dengan masa kerja karyawan yang sangat lama 

yakni selama 30 tahun.  Selain itu, fenomena lain yang dapat dilihat dari sikap 

karyawan PG. Djombang Baru yaitu mempunyai rasa bangga menjadi anggota dari 

perusahaan dan karywan PG. Djombang Baru dan selalu bertanggung jawab atas 
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pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan serta bersedia melakukan usaha yang 

lebih untuk memajukan perusahaannya. Dengan adanya komitmen organisasi 

diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan PG. Djombang Baru . 

Fenomena kinerja dapat dilihat dari pencapaian kerja karyawan. Pada 

dasarnya proses produksi yang ada dalam perusahaan 60% dibantu oleh mesin. 

Mulai dari penimbangan tebu, penggilingan, pemurnian, sampai dengan tahap yang 

terakhir adalah packing gula. Karyawan dibagian produksi mempunyai tugas dalam 

pengawasan mesin dan perawatan rutin untuk menunjang kelancaran produksi gula 

pada saat musim giling. Pengawasan yang ketat dan perawatan yang berkala 

terhadap mesin dapat meningkatkan jumlah produksi gula. Dapat dilihat dari tahun 

2011 sampai 2012 jumlah produksi gula meningkat dari 30.314 menjadi 34.417 dan 

laba yang diperoleh juga meningkat yakni dari 15.4 milyar menjadi 34.417 milyar. 

Komitmen yang tinggi secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja 

pada karyawan. Hal ini sangat bisa dipahami karena komitmen organisasi adalah 

salah satu unsur untuk meningkatkan kinerja karyawan. Atas dasar hal tersebut 

maka peneliti akan melakukan penelitian dan akan menuliskannya dalam bentuk 

skripsi dengan judul: “Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

Karywan PG. Djombang Baru ” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana komitmen organisasi yang ada pada PG. Djombang Baru ? 

2. Bagaimana kinerja karyawan yang ada pada PG. Djombang Baru ? 
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3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PG. 

Djombang Baru ? 

 

C. Batasan masalah 

Agar ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas tidak terlalu meluas 

dan lebih terarah, penulis mencoba membatasi persoalan variabel penelitian yaitu 

tentang komitmen organisasi dan kinerja. Adapun objek yang diteliti adalah 

karyawan tetap PG. Djombang . Dan penelitian dilakukan di lingkup perusahaan. 

D. Tujuan dan manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian: 

a) Untuk mendiskrisipkan komitmen organisasi yang ada pada PG. 

Djombang Baru. 

b) Untuk mendiskrisipkan kinerja karywan yang ada pada PG. Djombang 

Baru.  

c) Untuk menguji apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PG. Djombang Baru. 

2. Manfaat Penelitian: 

a) Bagi PG. Djombang Baru sebagai sumbangan pemikiran terutama dalam 

peningkatan kinerja perusahaan. 

b) Bagi Peneliti lain: hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang masalah yang 

sama. 


