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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Berkembangnya dunia industri pada era globalisasi yang sedang dialami oleh 

Indonesia seperti saat ini menjadikan beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak 

di bidang industri semakin ketat dalam bersaing. Tidaklah mudah bagi perusahaan 

untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan hasil produksi serta laba yang 

diterima. Ada banyak strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk terus 

meningkatkan dan mempertahankan bisnisnya. Salah satu strategi dalam kondisi 

meningkatkan bisnis persaingan adalah pengaturan sumber daya manusia. Dalam 

kondisi persaingan, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas 

untuk menunjang perusahaan. Sumber daya manusia pada perusahaan adalah pekerja. 

Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan juga sangat bergantung pada sumber daya 

manusia atau pekerja yang ada pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu sebaiknya 

faktor pekerja menjadi sorotan utama pada perusahaan agar dapat dikelola dengan 

baik.  

Para pekerja di perusahaan memiliki peranan yang sangat penting karena 

pekerja menjadi penggerak utama dalam produksi perusahaan. Hasil produksi 

perusahaan yang memuaskan dan stabil tentunya juga dipengaruhi oleh komitmen 

organisasi yang baik dari setiap pekerjanya. Karena sangat pentingnya komitmen 

organisasi, beberapa organisasi berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah 

satu syarat memegang suatu jabatan atau posisi yang ditawarkan pada iklan-iklan 

lowongan pekerjaan. Seorang karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi 

adalah karyawan yang menjadi terlibat dalam organisasi karena adanya kesamaan 

antara lain nilai-nilai yang dianutnya dengan nilai-nilai organisasi (dalam Herscovitch 

& Allen, 2002). Komitmen organisasi menjadi titik berat dalam perusahaan yang 

mana komitmen tersebut akan menentukan ketertarikan pekerja pada perusahaan yang 

pada akhirnya akan memutuskan apakah pekerja akan terus bergabung dan 

memajukan perusahaan atau malah mencari lingkungan lain yang lebih 

“menjanjikan”.  
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Dalam dunia kerja, seorang dapat mempunyai komitmen terhadap berbagai 

hal. Para pakar pun telah melakukan pengembangan kajian ilmiah tentang komitmen 

sehingga meliputi berbagai bentuk misalnya komitmen terhadap organisasi (Mathieu 

& Zajac, 1990 ; Meyer & Allen,1990Mowday at al,1982(dalam Rhoades dan 

Eisenberger : 2002)). Karyawan yang mempunyai komitmen organisasi tinggi 

memiliki beberapa karakteristik antara lain memiliki keyakinan yang kuat terhadap 

organisasi dan menerima tujuan dan nilai organisasi, memiliki keinginan untuk 

bekerja, serta memiliki keinginan-keinginan yang kuat untuk bertahan dalam 

organisasi (Mowday, Porter dan Steers (dalam Seniati, 2001)) .  

Namun demikian ada banyak faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi 

yang dimiliki oleh seorang karyawan, diantaranya karakteristik personal hingga hal-

hal yang berhubungan dengan komitmen organisasi itu sendiri. Salah satu contoh 

pengaruh karakteristik personal yaitu lama seorang karyawan itu bekerja atau masa 

kerja karyawan. Usia dan masa kerja karyawan berkorelasi positif dengan komitmen 

organisasi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Angle dan Perry (1981), 

masa kerja pendek menyebabkan keterlibatan sosial yang dibangun juga masih rapuh, 

sehingga komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan dengan masa kerja yang 

pendek cenderung lebih rendah. Masa kerja yang belum berlangsung lama 

menyebabkan peluang investasi pribadi yang dikeluarkan oleh karyawan belum besar, 

sehingga keputusan untuk meninggalkan organisasi tidaklah sulit dilakukan.  

Komitmen organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Kusdinah R. T. (2006) ada hubungan yang signifikan 

antara beban kerja dengan komitmen karyawan terhadap organisasi, artinya semakin 

tinggi beban kerja karyawan maka komitmen terhadap organisasi semakin rendah. 

Begitu juga sebaliknya, semakin rendah beban kerja karyawan maka komitmen 

terhadap organisasinya akan semakin tinggi. Selain itu komitmen organisasi juga 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja karyawan, hal ini telah diteliti oleh Yuliana R. D. 

(2004) pada karyawan bagian produksi PT. Kutai Timber Indonesia menyimpulkan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen karyawan. 

 Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Gretchen dan Mishra (2002) 

kepercayaan karyawan terhadap manajemen perusahaan berpengaruh terhadap 

komitmen karyawan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Suhartini (2006) ada hubungan positif yang signifikan antara persepsi pengembangan 
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karier dengan komitmen karyawan pada organisasi, artinya bahwa pada karyawan 

yang memiliki persepsi positif terhadap pengembangan karirnya maka dijumpai 

komitmen organisasinya tinggi, sebaliknya pada karyawan yang memiliki persepsi 

negatif terhadap pengembangan kariernya maka dijumpai komitmen organisasinya 

rendah. 

Penelitian tentang komitmen organisasi di pengaruhi oleh peran gender yang 

dilakukan oleh Setiawati dan Zulkaida (2007) melaporkan penelitiannya yang 

dilakukan pada karyawan yang bekerja pada bidang manajemen menunjukkan bahwa 

kelompok subjek dengan kecenderungan orientasi peran gender maskulin memiliki 

komitmen kerja yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok subjek yang 

memiliki kecenderungan orientasi peran gender. 

Penelitian-penelitian yang banyak dilakukan membuktikan bahwa komitmen 

organisasi mempunyai hubungan korelasi yang cukup kuat dengan penggantian 

pekerjaan atau turnover (Meyer & Allen, 1990). Pada laporan utama majalah SWA 

14/XVIII/12-25 Juli 2001 diungkapkan adanya temuan yang didasarkan dari hasil 

survey bertajuk The Asian Employee Relationship Report 2001 (AERR), AMI 

meriset 1679 orang di sembilan negara Asia. Jawaban dari survey tersebut sangat 

memprihatinkan. Mereka semakin menjauh dari dari perusahaannya. Bahkan, data 

menunjukkan ketidakbetahan karena yang ingin bertahan dalam dua tahun kedepan 

semakin sedikit. Bagi perusahaan yang sadar pentingnya sumber daya manusia, 

temuan ini merupakan suatu peringatan. Data hasil survei tersebut menunjukkan 

semakin banyaknya karyawan yang siap untuk meninggalkan perusahaan tempatnya 

bekerja. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa komitmen bukan hanya kesetiaan 

fisik atau keberadaan karyawan di perusahaan, tetapi juga pikiran serta dedikasi yang 

tercurah dari karyawan untuk perusahaan. Selain itu, komitmen bukan hanya sekedar 

mengerjakan tugas atau do the difine jobs, melainkan go the extra miles beyond the 

call of duties atau melampaui tugas yang diberikan (Pambudi, 2001). 

Dewasa ini, lebih banyak perusahaan yang memilih untuk memperkerjakan 

karyawannya dengan sistim kontrak dan tidak lagi mementingkan komitmen 

organisasi yang dimiliki oleh pekerjanya. Padahal jika ditinjau dari segi untung dan 

rugi perusahaan, cenderung lebih menguntungkan pihak perusahaan jika para 

pekerjanya memiliki komitmen organisasi yang kuat. Ketika pekerja memiliki 

komitmen organisasi yang kuat, diharapkan akan memberikan kinerja yang optimal 
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bagi perusahaan serta hasil produksi yang stabil dan meningkat karena tingkat 

turnover atau pergantian pekerja yang rendah. Jika ditinjau dari segi ekonomi tentu 

perusahaan akan mengeluarkan cost yang cukup besar karena harus berulang kali 

melakukan rekruitmen yang memerlukan biaya sangat tinggi.  

Jika di lihat dari sudut pandang karyawan, adalah mengganggu proses 

komunikasi antar pekerja satu dengan pekerja lainnya, karena ketika terjadi turnover 

atau pergantian pekerja akan terjadi adaptasi baru yang akan dilakukan oleh para 

pekerja. Selain itu, komitmen organisasi yang lemah dan tingginya turnover akan 

membuat  akan  menurunkan kepuasan kerja bagi karyawan lain yang masih bertahan. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah ahli menyebutkan bawhwa 

keterikatan terhadap organisasi yang tidak tinggi memudahkan terjadinya turnover. 

Data responden menunjukkan bahwa turnover terjadi pada karyawan yang memiliki 

masa kerja kurang dari satu tahun.  

Masa kerja merupakan kondisi personal seseorang dalam konsep karakter 

individu yang sering dikaji. Masa kerja yang cukup lama sangat identik dengan 

senioritas dalam suatu organisasi. Masa kerja juga merupakan variable yang paling 

penting dalam menjelaskan tingkat pengunduran diri karyawan (Robbins, 2006). 

Semakin lama karyawan bekerja dalam suatu perusahaan semakin kecil kemungkinan 

karyawan tersebut akan mengundurkan diri. Adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara komitmen organisasi dengan masa kerja karyawan 

menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan komitmen organisasi karyawan yang 

memiliki masa kerja yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Sesuai dengan 

banyaknya fenomena yang terjadi dalam dunia organisasi yang berhubungan dengan 

komitmen organisasi dan masa kerja karyawan, serta belum adanya penelitian 

sebelumnya mengenai fenomena komitmen organisasi dengan masa kerja sangat 

menarik untuk di teliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan sebuah 

penelitian yang berjudul “Perbedaan Komitmen Organisasi ditinjau dari Masa kerja 

karyawan.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah dari penelitian 

ini adalah bagaimana perbedaan komitmen organisasi jika ditinjau dari masa kerja 

karyawan. 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan komitmen organisasi ditinjau dari masa kerja 

karyawan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan yang 

bermanfaat untuk mengembangkan ilmu Psikologi Industri dan Organisasi 

khususnya yang berhubungan dengan komitmen organisasi dan masa kerja 

karyawan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak perusahaan 

atau organisasi tentang perbedaan tingkatan komitmen organisasi berdasarkan 

masa kerja karyawan. 

b. Memberikan informasi kepada pihak perusahaan sebagai rujukan untuk dapat 

mengelola tenaga kerja agar memiliki ketetapan komitmen organisasi pada 

perusahaan. 

c. Memberikan wacana baru bagi perusahaan yang cenderung memilih 

menggunakan pegawai kontrak.  

d. Penelitian ini harapkan dapat menjadi bahan referensi atau tambahan ilmu 

pengetahuan untuk penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan 

komitmen organisasi dan masa kerja. 

 

 


