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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Seiring dengan era kemajuan khususnya dalam bidang industri, hubungan 

antara karyawan dengan perusahaan tempatnya bekerja menjadi objek penelitian 

dari banyak ahli diantaranya yang banyak menjadi fokus perhatian adalah tentang 

komitmen organisasi. Persoalan komitmen organisasi merupakan persoalan yang 

tidak bisa diabaikan dalam bidang industri. Komitmen organisasi sangat erat 

kaitannya dengan situasi dan kondisi perusahaan, apabila dalam suatu perusahaan 

atau perindustrian keadaannya sesuai dengan harapan karyawan, maka akan 

menimbulkan suasana yang dapat menyenangkan karyawan, sehingga karyawan 

akan merasa puas dan betah untuk bekerja pada perusahaan tersebut. 

Perusahaan dituntut untuk mempunyai perhatian terhadap segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kebutuhan karyawan. Perusahaan haruslah sedini mungkin 

mampu melihat masalah-masalah karyawannya dan secepatnya mengantisipasi 

dari apa yang sedang terjadi, karena bagaimanapun juga perilaku manusia dalam 

hal ini karyawan perusahaan sangat mempengaruhi usaha untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

Kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan memanajemeni perusahaan 

merupakan salah satu daya saing perusahaan. Salah satu kunci sukses dalam 

manajemen perubahan tersebut adalah komitmen organisasi. Hal ini berarti 

komitmen organisasi yang dimiliki karyawan sangat menentukan berhasil 
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tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan.       

www.masbow.com. Hal ini berarti apabila setiap anggota organisasi memiliki 

komitmen yang tinggi maka besar kemungkinan keberhasilan atau kesuksesan 

dapat tercapai. Keberhasilan suatu organisasi akan berdampak baik bagi 

kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan dan karyawannya. 

Seniati (Sjabadhyni dkk, 2000) mengatakan bahwa apa yang telah 

dilakukan oleh organisasi akan menentukan bagaimana komitmen atau keterikatan 

karyawan terhadap organisasinya, yang pada akhirnya mempengaruhi 

keputusannya untuk bergabung dan memajukan organisasinya atau memilih 

tempat kerja yang lain yang lebih menjanjikan. Maka suatu perusahaan harus 

dapat meningkatkan komitmen karyawannya. Dalam upaya pencapaian tersebut 

sebenarnya mengandung bentuk semacam umpan balik dari apa yang individu 

kerjakan atau ada hal-hal yang ingin dicari karyawan dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya.  

Kondisi Home Industri domepet Mojowarno Jombang sampai saat ini 

berkembang dengan baik, home industri ini mampu mempertahankan kestabilan 

jalannya peusahaan dari waktu kewaktu. Home industry dompet Mojowarno 

Jombang berdiri pada tahun 1996, pada awalnya memproduksi dompet dengan 

menggunakan alat-aat tradisional dengan tenaga kerja 3 orang. Dengan 

berjalannya waktu sampai sekarang pada tahun 2000 Home industry dompet ini 

telah mampu menggantikan sebagian dari alat-alat pembuatan dompet dengan 

menggunakn mesin modern HV, mesin seset dan mesin jahit dinamo, serta sampai 

sekarang ini telah memiliki 50 karyawan dan ditandainya semakin banyak 
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pesanan dari konsumen dan semakin luasnya daerah pemasaran yang semula 

hanya disekitar kabupaten jombang kini telah merambah ke luar kab.jombang. 

Saat ini banyak home industry dompet di jawa timur khususnya di jombang 

sendiri.  

 Pentingnya komitmen yang tinggi pada karyawan di home industri dompet 

Mojowarno Jombang dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan terlihat 

dari akhir tahun 2010, Home industry Mojowarno dapat menyuplai dompet di 

sekitar Malang, Surabaya dan Madiun yang sebelumnya hanya merambah di 

daerah jombang. Komitmen yang tinggi karyawan Home industri dompet terlihat 

dari tingkat absensi yang semakin menurun dan tingkat keluar masuk karyawan 

yang sebelumnya banyak karyawan yang mangkir kerja serta  tingginya tingkat 

turn over. Hal ini menandakan bahwa telah terpenuhinya kepuasan kerja sehingga 

menimbulkan komitmen yang tinggi dari karyawan untuk bekerja. Matheu dan 

Zajac (1996), yang menyatakan bahwa dengan adanya komitmen yang tinggi pada 

karyawan, perusahaan akan mendapatkan dampak positif seperti meningkatnya 

produktifitas, kualitas kerja, dan kepuasan kerja, serta menurunnya tingkat 

keterlambatan, absensi dan turn over. Ada empat faktor yang mempengaruhi 

komitmen karyawan pada perusahaan yaitu (1) karakteristik individu atau pribadi 

seperti usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, (2) karakteristik 

pekerjaan seperti jenis pekerjaan, umpan balik, identifikasi tugas, (3) karakteristik 

struktural, (4) pengalaman kerja. Steers dan Porter (1985:443-444) 

Menurut steers dan porter (1985:445-446) , karakter individu mencakup 

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan dan masa kerja dalam 
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organisasi. Dalam home industry dompet Mojowarno Jombang sebagian besar 

karyawan adalah wanita dibandingkan karyawan pria. Angle dan Perry (1981) 

serta Hrebeniak dan Alutto (1972) menemukan bahwa wanita memiliki komitmen 

organisasi yang lebih tinggi dari pada pria. Mathieu dan Zajac (1990) justru 

menemukan bahwa karyawan pria memiliki komitmen organisasi yang lebih 

tinggi daripada karyawan wanita Di home industry dompet, perusahaan ini tidak 

mengutamakan tingkat pendidikan karyawan. Karyawan di home industri terdapat 

berbagai macam tingkat pendidikan kelulusan SD,SMP dan SMA dengan rata-rata 

karyawan telah berstatus keluarga atau telah menikah. Angle dan Perry (1981) 

serta Steers (1977) berpendapat bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka 

semakin tinggi pula harapannya sehingga tidak mungkin dipenuhi oleh organisasi; 

akibatnya semakin rendah komitmen karyawan pada organisasi. Mathieu dan 

Zajac (1990) juga menemukan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi negatif kecil 

dengan komitmen organisasi.  

Home industry dompet Mojowarno Jombang memiliki 50 karyawan. 

Banyak karyawan telah bekerja lebih dari  5 tahun masa kerja, bahkan masih ada 

karyawan yang bekerja mulai dari awal berdirinya home industry dompet 

Mojowarno Jombang. Lama kerja sebagai salah satu anteseden karakteristik 

personal juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap komitmen organisasi. 

Mathieu dan Zajac (1990) menemukan adanya korelasi yang positif rendah antara 

masa kerja dengan komitmen organisasi. Sedangkan faktor usia, sangat erat 

kaitannya, alasannya adanya keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot 

dengan meningkatnya usia. Namun dilain pihak ada sejumlah kualitas positif yang 
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ada pada karyawan yang lebih tua, meliputi pengalaman, pertimbangan, etika 

kerja yang kuat dan komitmen terhadap mutu (Robins, 2001:46) 

 Selain karakteristik pribadi, faktor-faktor pekerjaan itu sendiri juga 

mempengaruhi komitmen seperti jenis pekerjaan, identifikasi tugas, umpan balik, 

taraf kesulitan pekerjaan juga kesempatan untuk berinteraksi dengan pekerjaan-

pekerjaan lainnya. Karakteristik pekerjaan adalah fenomena yang penting dalam 

industry, karena berkaitan dengan sikap karyawan atau perasaan seseorang 

terhadap pekerjaan yang dihadapi. 

Karakteristik pekerjaan bukanlah semata-mata sarana untuk memenuhi 

kebutuhan fisik karyawan. Pekerjaan memiliki nilai lebih dari itu, karena secara 

langsung akan mendukung aspek-aspek psikologis lain seperti: harga diri, 

kebanggaan, rasa berarti dan juga status sosial. Oleh karena itu sifat-sifat atau 

unsur-unsur yang ada di dalam suatu pekerjaan harus kaya dengan dimensi-

dimensi yang mampu mendukung pengembangan diri, karir serta tanggung jawab 

terhadap perusahaan. 

Home industri Dompet Mojowarno Jombang terdapat berbagai tugas 

pekerjaan yang dilakukan karyawan, dengan adanya berbagai tugas pasti terdapat 

ketrampilan atau keahlian yang dimiliki masing-masing karyawan. Home industri 

dompet ini menempatkan individu sesuai dengan ketrampilan karyawan, Sehingga 

karyawan akan fokus pada bagian kerja yang telah ditentukan. Dimana 

kepentingan tugas pekerjaan masing-masing bagian akan memberikan pengaruh 

besar terhadap pekerjaan karyawan bagian yang lain. Home industri dompet  

memberikan umpan balik mengenai hasil dari kerja karyawan. Sehingga karyawan 
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mendapatkan informasi yang diperoleh itu dapat member gamabaran kepada 

karyawan itu sendiri baik pada karyawan yang menunjukkan prestasi yang tinggi 

maupun yang rendah. Wijono (2002), menyebutkan ada beberapa aspek dalam 

karakteristik pekerjaan yaitu keragaman skil, kejelasan tugas dan umpan balik. 

Karaktersitik structural di home industri dompet mojowarno tidak formal. 

Dimana pimpinan langsung memberikan perintah kesemua karyawan dan tidak 

adanya karyawan yang diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan 

(desentralisasi) dalam proses kerja di  home industry dompet Mojowarno 

Jombang. Karyawan dapat meberikan partisipasinya dengan memberikan masuk-

masukan mengenai proses kerja di Home industri Dompet Mojowarno Jombang, 

tetapi keputusan sepenuhnya diatur oleh pimpinan. komitmen organisasi 

berkorelasi positif dengan tingkat formalisasi, desentralisasi, dan tingkat 

partisipasi dalam pengambilan keputusan, jumah andil yang ditanam karyawan 

dan fungsi kontrol dari perusahaan Steers dan Porter (2001:446-447) 

Selain karakteristik pekerjaan, karakteristik individu dan struktural, faktor 

yang mempengaruhi komitmen kerja adalah pengalaman kerja. Home industri 

Dompet Mojowarno mempunyai banyak karyawan yang telah bekerja lama di 

perusahaan dompet tersebut. Dari masa kerja karyawan di home industri dompet 

ini, karyawan mendapatkan banyak pengetahuan dalam bekerja, sehingga 

karyawan memperoleh pengalaman kerja selama bekerja dibidang industri dompet 

Mojowarno Jombang. Pengalaman kerja memberikan kontribusi yang paling besar 

terhadap komitmen organisasi. Pengalaman kerja ini meliputi keterandalan 

organisasi (Steers, 1977), Pengalaman kerja dipandang memiliki pengaruh besar 
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dalam komitmen bekerja. Dengan membandingkan pengalaman kerja ditempat 

sebelumnya, individu dapat melakukan perbandingan dengan tempat ia bekerja 

sekarang. Dengan demikian, individu memberikan penilaian tersendiri terhadap 

perusahaan tempatnya bekerja. Untuk individu yang belum memiliki pengalaman 

kerja atau ‘fresh graduate’, individu tersebut tetap bisa melakukan perbandingan 

tersebut melalui cerita rekannya 

Keempat faktor yang telah djelaskan diatas memiliki berbagai dampak, 

salah satunya seperti yang digambarkan di awal tulisan ini, yaitu terhadap 

keinginan untuk meninggalkan pekerjaan. Namun dampak dari rendahnya 

komitmen kerja juga bisa terlihat dari absensi / seringnya tidak masuk kerja, 

singkatnya periode masa kerja, keterlambatan, serta rendahnya performa kerja 

yang ditampilkan (Randal dalam Greenberg dan baron, dalam Istanti, 2007). Di 

sisi lain, individu yang memiliki komitmen kerja tinggi akan memiliki rasa aman, 

rasa ‘tercukupkan’, citra diri yang positif serta biasanya memiliki posisi yang 

lebih baik (Mowday, Porter, dan, Steers, 1989) 

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas penulis mengambil judul 

Pengaruh Karakteristik Pribadi, Pekerjaan, Struktural, Pengalaman Kerja 

terhadap Komitmen Karyawan Home Industri Dompet Mojowarno 

Jombang. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah digunakan supaya masalah lebih terarah. Perumusan 

masalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap masalah yang akan 
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dipecahkan menjadi lebih jelas atau mudah dimengerti, sehingga ddengan 

demikian diharapkan dapat mempermudah dalam pembahasan selanjutnya. 

Adapun perumusan masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimanakah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik 

structural dan pengalaman kerja di home Industri Dompet Mojowarno 

Jombang? 

2. Bagaimanakah Komitmen Kerja Karyawan di home Industri Dompet 

Mojowarno Jombang? 

3. Apakah ada  pengaruh signifikan terhadap karakteristik individu, karakteristik 

pekerjaan, karakteristik structural dan pengalaman kerja terhadap Komitmen 

kerja karyawan di home Industri Dompet Mojowarno Jombang? 

4. Dari varaibel karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik 

structural dan pengalaman kerja mana yang paling berpengaruh terhadap 

Komitmen Kerja Karyawan di home Industri Dompet Mojowarno Jombang? 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas maka dalam penelitian 

penulis hanya terfokus membahas komitmen kerja kepada seluruh karyawan 

Home industry Dompet Jombang. Adapun Komitmen itu sendiri  dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi, pekerjaan, struktural dan pengalaman kerja yang 

dikemukakan oleh Steers dan Porter (1985) 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  
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1. Untuk mengetahui karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik 

structural dan pengalaman kerja karyawan bagian produksi pada home Industri 

Dompet Mojowarno Jombang. 

2. Untuk mengetahui komitmen kerja karyawan bagian produksi pada home 

Industri Dompet Mojowarno Jombang. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan karakteristik individu, 

karakteristik pekerjaan, karakteristik structural dan pengalaman kerja terhadap 

Komitmen kerja karyawan home Industri Dompet Mojowarno Jombang. 

4. Untuk mengetahui variable mana yang berpengaruh terhadap komitmen kerja 

karyawan home Industri Dompet Mojowarno Jombang. 

Kegunaan penelitian adalah : 

a. Bagi Perusahaan:  

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak perusahaan dalam 

menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya 

manusia. 

b. Bagi pihak lain :  

1. Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi penelitian lain 

yang sejenis 
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