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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini bisa berarti sebagai pergerakan yang cepat dan 

tak henti. Pergerakan ini mampu memicu semua sektor yang terlibat di 

dalamnya untuk ikut bergerak cepat, termasuk di antaranya adalah dunia 

kerja. Keadaan ini menuntut perusahaan agar lebih menggerakkan faktor 

sumber daya yang dimilikinya dengan maksimal agar kegiatan usahanya 

menjadi lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas kinerja 

perusahaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor sumber daya 

yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk mengendalikan jalannya 

usaha. SDM senantiasa melekat pada setiap sumber daya organisasi sebagai 

faktor penentu dan juga mempunyai peranan penting dalam memberikan 

konstribusi ke arah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Mengikuti perkembangan dunia kerja, saat ini tenaga kerja dihadapkan 

dengan berbagai pilihan pekerjaan dengan situasi dan lingkungan kerja yang 

beragam. Setiap situasi dan lingkungan kerja tersebut tentunya memiliki 

tantangan dan tingkat kesukaran masing-masing. Tenaga kerja saat ini tidak 

hanya dituntut pintar dalam menyelesaikan tugas tapi juga harus mampu 

bertahan dan tetap loyal pada organisasinya meskipun konsekuensinya mereka 

harus berhadapan dengan sebuah lingkungan kerja yang mudah memicu stress 

karena itulah dukungan dari organisasi sangat mereka butuhkan untuk 

menjaga kualitas kerja dan komitmen mereka terhadap organisasinya.  

Komitmen organisasi terjadi karena berbagai macam alasan, dan 

sebagian besar alasan tersebut berdasarkan pada hubungan pertukaran dengan 
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perusahaan (Dawley et al., 2008). Eisenberger (dalam Rhoades & 

Eisenberger, 2002) mengasumsikan bahwa peningkatan hasil kerja karyawan 

berasal dari kecenderungan rasa sayang mereka kepada organisasi yang 

bergantung pada ideologi saling memberi di mana terjadi pertukaran antara 

kerja dengan penghargaan secara simbolik atau materi kemudian ideologi 

tersebut dikenal dengan norma hubungan timbal balik. Berdasarkan pada 

norma hubungan timbal balik, persepsi dukungan organisasional akan 

menghasilkan rasa berkewajiban dari karyawan untuk menjaga kesejahteraan 

dan membantu pencapaian tujuan organisasi karena organisasi telah berbuat 

baik padanya dengan menilai konstribusi usaha, memberikan perlakuan yang 

adil dan memperhatikan kesejahteraan mereka (Rhoades & Eisenberger, 

2002). Karyawan menginterpretasikan dukungan dari organisasi di mana 

mereka bekerja sebagai perwujudan komitmen dari organisasi tersebut 

terhadap mereka dan akan mengembalikannya dengan meningkatkan 

komitmen mereka terhadap organisasi (Aube et al., 2007) 

Dari beberapa penelitian yang menghubungkan variabel komitmen 

organisasi dengan kinerja menunjukkan hubungan yang bervariasi atau tidak 

konsisten. Misalnya, hubungan antara komitmen dan kinerja bisa positif 

(Suliman & IIes,2000; Yousef,2000), negatif (Meyer & Allen, 1991), atau 

bahkan tidak ada hubungan (Chen, Tsui & Farh, 2002). Temuan ini menjadi 

sebuah hal yang menarik untuk diteliti . Faktor lain yang menjadi prediktor 

kinerja adalah etika kerja. Saat ini etika kerja menjadi suatu hal yang wajib 

dipraktekkan dalam dunia usaha dan telah menjadi isu yang sentral dalam 

dunia bisnis maupun dalam dunia akademis (Lozano, 1996). Bahkan pelajaran 

tentang etika bisnis telah menjadi pelajaran wajib dalam sekolah – sekolah 

bisnis (Pizzolatto dan Sandra, 1996). 
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Hasil penelitian pengaruh komitmen organisasi dan kenyamanan kerja 

secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan Perusahaan Rokok 

Jambu Bol di Kudus. Penelitian ini menunjukkan bahwa, komitmen organisasi 

secara parsial berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja karyawan Perusahaan 

Rokok Jambu Bol di Kudus. Ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 

0,591. nilai thitung sebesar 3,492, t tabel sebesar 2,000 atau 3,492 > 2,000. 

Penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi dan ketidakpastian 

lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan 

anggaran untuk studi kasus pada perguruan tinggi swasta di 

DIY,menunjukkan hubungan yang positif signifikan antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran. Akan tetapi tidak sesuai dengan yang 

diharapkan yaitu hubungan yang negatif signifikan, sehingga tidak dapat 

membuktikan hipotesa pertama. Hal ini tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Onsi (1973) yang mengemukakan bahwa senjangan anggaran 

menurun sejak partisipasi mengarah pada komunikasi yang positif. 

Penelitian Vera Rachmayati tahun 2004 pada karyawan perusahaan 

“X” di Jakarta. Komitmen karyawan pada organisasi memiliki hubungan yang 

positif dengan masa kerja, tantangan dalam pekerjaan, ketergantungan 

fungsional, dan sikap rekan kerja yang positif terhadap organisasi; serta 

memiliki hubungan yang negatif dengan konflik peran, desentralisasi, 

pendidikan, dan status pernikahan. 

Pada penelitian Ari Fatmawati  tahun 2008 “Pengaruh Peran Manajer 

Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja 

Perangkat Daerah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh peran 

manajer pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial satuan 

kerja perangkat daerah berpengaruh positif sebesar 8.879 pada tingkat 

signifikansi 0.000, yang berarti signifikan karena berada dibawah nilai 
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signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa peran manajer pengelolaan keuangan daerah yang tinggi dapat 

meningkatkan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.  

    Penelitian Hana Crysanti Widyastuti tahun 2003 tentang korelasi antara 

budaya organisasi dengan komitmen organisasi. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan metode skala yang terdiri dari skala 

komitmen organisasi dan budaya organisasi. Penelitian ini dilakukan Perawat 

Rumah Sakit Panti Wilasa dengan jumlah populasi sebanyak 83 orang, 

dengan 48 perawat sebagai sampel penelitian dengan karakteristik perawat 

yang berusia 20-39 tahun, lama bekerja minimal 1 tahun dan berpendidikan 

terahkir DIII Keperawatan. Hasil analisis dengan metode analisis regresi 

sederhana mendapatkan rxy = 0,723 dengan p = 0,000 (p<0,05) yang berarti 

ada hubungan positif antara budaya organisasi dengan komitmen organisasi.  

Persepsi dukungan organisasional bisa menjadi alat yang potensial 

untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan hasil organisasi dan 

individu di dalamnya pada masa krisis (Aube et al., 2007) seperti saat ini. 

Persepsi dukungan organisasional sering kali dihubungkan dengan kinerja, 

organizational citizenship behavior (OCB), dan mengurangi keinginan keluar 

karyawan (turnover) (Dawley et al., 2008).  

Menurut Eisenberger dan Rhoades (2002) persepsi terhadap dukungan 

organisasi mengacu pada persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi 

menilai kontribusi mereka dan peduli pada kesejahteraan mereka. Jika 

karyawan menganggap bahwa dukungan organisasi yang di terimanya tinggi, 

maka karyawan tersebut akan menyatukan keanggotaan sebagai anggota 

organisasi ke dalam identitas diri mereka dan kemudian mengembangkan 

hubungan dan persepsi yang lebih positif terhadap organisasi tersebut. Dengan 
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menyatunya keanggotaan dalam organisasi dengan identitas karyawan, maka 

karyawan tersebut merasa bagian dari organisasi dan merasa bertanggung 

jawab untuk berkontribusi dan memberikan kinerja terbaiknya pada 

organisasinya. Penelitian yang dilakukan yang menggunakan sampel 

karyawan dari berbagai organisasi. Dari penelitian Rhoades (2002) pada 

sampel karyawan dari berbagai organnisasi ditemukan bahwa karyawan yang 

merasa bahwa dirinya mendapatkan dukungan dari organisasi akan memiliki 

rasa kebermaknaan dalam diri karyawan tersebut. Hal inilah yang akan 

meningkatkan komitmen pada diri karyawan. Komitmen inilah yang pada 

akhirnya akan mendorong karyawan untuk berusaha membantu organisasi 

mencapai tujuannya, dan meningkatkan harapan bahwa performa kerja akan 

diperhatikan dan dihargai oleh organisasi. 

 Rhoades dan Eisenberger (2002) mengungkapkan persepsi terhadap 

dukungan organisasi juga dianggap sebagai sebuah keyakinan global yang di 

bentuk oleh tiap karyawan mengenai penilaian mereka terhadap kebijakan dan 

prosedur organisasi yang di bentuk berdasarkan pada pengalaman mereka 

terhadap kebijakan dan prosedur organisasi, penerimaan sumber daya, 

interaksi dengan agen organisasinya (misalnya supervisor) dan persepsi 

mereka mengenai kepedulian organisasi terhadap kesejahteraan mereka. 

            Bagi karyawan, organisasi merupakan sumber penting bagi kebutuhan 

sosioemosional mereka seperti respect (penghargaan), caring (kepedulian), 

dan  tangible benefit seperti gaji dan tunjangan kesehatan. Perasaan dihargai 

oleh organisasi membantu mempertemukan kebutuhan karyawan akan 

approval (persetujuan), esteem (penghargaan) dan affiliation (keanggotaan). 

Penilaian positif dari organisasi juga meningkatkan kepercayaan bahwa 

peningkatan usaha dalam bekerja akan dihargai. Oleh karena itu karyawan 

akan memberikan perhatian yang lebih atas penghargaan yang mereka terima 
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dari atasan mereka. Masih menurut Rhoades dan Eisenberger (2002) 

walaupun organisasi menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan 

karyawannya itu penting, namun penelitian menunjukkan bahwa para 

karyawan menggabungkan dukungan nyata yang ditunjukkan oleh 

organisasi/perusahaan dengan persepsi individual mereka. Para karyawan 

yakin bahwa organisasi/perusahaan mempunyai tujuan dan orientasi yang 

positif atau negatif terhadap mereka yang pada akhirnya akan berpengaruh 

pada penghargaan terhadap kontribusi dan kesejahteraan karyawan tersebut. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegawai mempunyai 

harapan akan adanya dukungan organisasi terhadap kebutuhan mereka. Teori 

tentang dukungan organisasi dibangun karena adanya harapan ini dalam diri 

pegawai. (Eisenberger, Huntington, Hutchison dan Sowa, 1986) Berdasarkan 

penelitian yang dilakukannya Eisenberger, Huntington, Hutchison dan Sowa 

bahwa pegawai menganggap kerja adalah suatu bentuk pertukaran dengan 

kebutuhan-kebutuhannya sehingga mereka selalu melakukan penilaian apakah 

organisasi mempunyai perhatian terhadap segala jerih payah yang telah 

disumbangkan dan mampu memberikan imabalan yang memadai, atau dengan 

kata lain, jika pegawai bekerja secara ekstra, apakah organisasi akan 

memberikan imbalan yang lebih pula. Pegawai juga menilai apakah 

kebutuhan sesioemosionalnya seperti kebutuhan akan pengakuan dan 

penghargaan juga terpenuhi. Untuk menentukan kesiapan organisasi dalam 

memberikan penghargaan terhadap setiap jerih payah yang dilakukan dan 

untuk memenuhi sosioemosionalnya, pegawai membentuk suatu keyakinan 

umum tentang seberapa jauh organisasi menghargai kontribusi mereka dan 

peduli terhadap kesejahteraan mereka. 

Eisenberger et. al., menjelaskan bahwa dukungan organisasi pegawai 

dibangun oleh perlakukan-perlakuan organisasi yang diterima misalnya dalam 

pembayaran honorarium, kenaikan jabatan, pemerkayaan pekerjaan, dan 
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partisipasi dalam pembuatan kebijakan organisasi. Penilaian pegawai terhadap 

organisasi juga dilakukan dengan memperhatikan frekuensi, kesungguhan dan 

ketulusan organisasi dalam memberikan pernyataan perhargaan dan 

pengakuan terhadap hasil usaha mereka (1986). Pemberian penghargaan atau 

penciptaan kondisi kerja yang menyenangkan, jika dilakukan karena kemauan 

organisasi sendiri akan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap 

dukungan organisasi dibandingkan dengan jika diberikan karena tekanan dari 

luar misalnya tekanan serikat pekerja atau peraturan perundangan. (Rhoades 

and Eisenberger, 2002). 

Adapun penelitian ini mencoba mencari hubungan antara persepsi 

dukungan organisasional dengan komitmen organisasi yang dimiliki 

karyawan. Peneliti akan melakukan penelitian ini pada sebuah perusahaan jasa 

di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi 

studi penelitian di perusahaan tersebut dari hasil wawancara dengan beberapa 

karyawan menyebutkan bahwa beberapa dari mereka merasa perusahaan 

sering mengabaikan kebutuhan mereka dengan tidak menghargai hasil kerja 

dan menbuat kebijakan yang kurang menyenangkan bagi mereka. Seringnya 

mereka lembur untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa ada “timbal balik” yang 

sesuai dari perusahaan. Hal ini yang memicu “sikap protes” yang mereka 

lakukan dengan bertindak sesuka hati dan tidak mengindahkan apa yang 

sudah menjadi peraturan di perusahaan. Mereka tidak terlalu peduli lagi, tetap 

dipertahankan atau tidak diperusahaan ini.  Oleh karenanya, peneliti di sini 

ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Hubungan Antara Persepsi Dukungan 

Organisasional Dengan Komitmen Organisasional Pada Karyawan PT 

Wahana Lestari Balikpapan”  
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

Apakah ada Hubungan Antara Persepsi Dukungan Organisasional Dengan 

Komitmen Organisasi Pada Karyawan PT. Wahana Lestari Balikpapan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Antara 

Persepsi Dukungan Organisasional Dengan Komitmen Organisasi Pada 

Karyawan PT.Wahana Lestari Balikpapan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Bagi ilmu psikologi 

Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai studi dalam rangka 

pengembangan konsep ilmu psikologi industri dan organisasi 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam usaha 

peningkatan kualitas perusahaan sehingga komitmen organisasi meningkat 

dan tercapainya tujuan organisasi.  

b. Bagi penulis  

Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik bagi penulis untuk dapat 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan dan 

memperluas wahana berfikir ilmiah dalam bidang sumber daya manusia. 


