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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan pengetahuan dan teknologi sangat pesat sehingga 

membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan 

tersebut menuntut setiap organisasi atau perusahaan untuk mengoptimalkan 

fungsi manajemennya agar mampu bertahan pada sektor usahanya. Fungsi 

manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 

dan pengendalian. Di samping itu, perubahan tersebut juga menuntut para 

karyawan untuk mengubah sistem kerja yang sesuai dengan zaman sekarang. 

Jikalau karyawan tidak dapat menyesuaikan diri maka akan banyak kesulitan 

yang dihadapi oleh para karyawan dan perusahaannya.  

Sumber daya manusia merupakan aset besar untuk kelangsungan hidup 

perusahaan saat ini maupun di masa yang akan datang. Sumber daya manusia 

merupakan penggerak utama bagi setiap perusahaan untuk menjalankan 

kegiatan atau proses kerja perusahaan. Tujuan perusahaan dapat tercapai maka 

dibutuhkan karyawan yang berkerja secara efisien dan efektif sehingga 

memberikan kinerja yang baik. Supaya karyawan dapat memberikan kinerja 

yang baik maka perusahaan dapat memberikan dukungan baik melalui 

kepuasan dan komitmen karyawan dalam bekerja diperusahaan. 

Kepuasan kerja yang tinggi atau baik akan membuat karyawan semakin 

loyal kepada perusahaan atau organisasi. Semakin termotivasi dalam bekerja, 

bekerja dengan rasa tenang, dan yang lebih penting lagi kepuasan kerja yang 
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tinggi akan memperbesar kemungkinan tercapainya kepuasan dan motivasi 

yang tinggi pula, jika kebutuhan dan keinginan akan tersebut dapat dipenuhi 

saat bekerja, dalam mengahadapi tingkat persaingan yang tinggi karyawan 

harus bisa mepertahankan kelangsungan kegiatan didalam perusahaan supaya 

tetap lancar dan dapat meningkatkan daya saing citra perusahaan dimata 

konsumen maka bisa dikatakan manusia tersebut puas dengan pekerjaannya.  

Sebaliknya jika kebutuhan dan keinginan tersebut tidak terpenuhi 

melalui pekerjaan, maka bisa dipastikan manusia tersebut dikatakan tidak puas 

dalam pekerjaaannya, karyawan yang tidak merasa puas terhadap pekerjaannya 

cenderung akan melakukan penarikan atau penghindaran diri dari situasi-

situasi pekerjaan baik yang bersifat fisik maupun psikologis, bila seseorang 

termotivasi, karyawan akan berusaha berbuat sekuat tenaga untuk mewujudkan 

apa yang diinginkannya, namun belum tentu upaya yang keras itu akan 

menghasilkan kepuasan yang diharapkan, apabila tidak disalurkan dalam arah 

yang dikehendaki organisasi, Kepuasan kerja merupakan persoalan umum pada 

setiap unit kerja, baik itu berhubungan motivasi komitmen ataupun ketenangan 

bekerja, dan disiplin kerja.  

Gaji merupakan faktor utama untuk mencapai kepuasan kerja. Pendapat 

ini tidak seluruhnya salah sebab dengan mendapatkan gaji ia akan dapat 

melangsungkan kehidupannya sehari-hari, tetapi kenyataannya gaji yang tinggi 

tidak selalu menjadi faktor utama untuk mencapai kepuasan kerja dan 

kenyataan lain banyak perusahaan telah memberikan gaji yang cukup tinggi, 

tetapi masih banyak karyawan yang merasa tidak puas dan tidak senang dengan 
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pekerjaannya.Hal ini bisa dilihat dengan masih terdapatnya kepuasaan pada 

karyawan yaitu dengan masih adanya keinginan beberapa karyawan untuk 

pindah kerja keperusahaan lain, gaji hanya memberikan kepuasan sementara 

karena kepuasan terhadap gaji sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan nilai 

orang yang bersangkutan (As’ad, 2003).  

Selain kepuasan faktor lain yang perlu diperhatikan oleh perusahaan 

adalah komitmen kerja karyawan, karena sangat berkaitan erat dengan tinggi 

rendahnya kepuasan karyawan, apabila karyawan memiliki komitmen kerja 

baik maka hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan, begitu pula sebaliknya. Setiap perusahaan selalu 

berusaha untuk menciptakan komitmen kerja yang tinggi, karena akan 

berpengaruh terhadap peningkatan motivasi karyawan dalam bekerja dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan kinerja karyawan.  

Bumi Putera 1912 Syariah Malang merupakan perusahaan besar di 

Indonesia yang bergerak di bidang asuransi sehingga pihak manajemen selalu 

berupaya untuk meningkatkan kinerja para karyawan yang menjadi tolak ukur 

atas keberhasilan perusahaan. Dalam upaya peningkatan kinerja karyawan 

maka perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan kepuasan karyawan 

dalam bekerja diperusahaan dan selalu menumbuhkan karyawan yang 

memiliki komitmen yang tinggi kepada perusahaan. Apabila dikaitkan dengan 

komitmen kerja karyawan menunjukkan masih rendahnya komitmen para 

karyawan dalam bekerja diperusahaan. Kondisi ini ditunjukkan dengan 
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tingginya perputaran tenaga kerja di perusahaan, tingkat perputaran tenaga 

kerja secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1.1 
Tingkat Perputaran Tenaga Kerja  

Pada Bumi Putera 1912 Syariah Malang 
Karyawan Bagian Pemasaran Tahun 2013 

 

Bulan Jumlah 
Karyawan 

Karyawan 
Keluar 

Karyawan 
Masuk 

Januari-Maret 56 17 19 
April-Juni 58 21 26 
Juli-September 63 27 21 
Oktober-
Desember 

57 12 17 

Sumber: Bumi Putera 1912 Syariah Malang. 

 
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan yang 

masuk dan keluar masuk dalam kriteria yang tinggi, kondisi ini 

mengindikasikan masih rendahnya komitmen karyawan dalam bekerja di 

perusahaan. Rendahnya komitmen ini dikarenakan selama ini dalam bekerja 

diperusahaan karyawan merasakan adanya beban tugas yang tinggi dalam 

upaya untuk mendapatkan nasabah, selain itu tingkat penghasilkan atau gaji 

sangat tergantung pada jumlah nasabah yang diperoleh.  

Perputaran tenaga kerja yang cepat tersebut juga menunjukkan selama 

ini para karyawan selalu berupaya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih 

baik sehingga ketika kesempatan tersebut ada maka karyawan tersebut pindah 

bekerja. Kondisi perputaran kerja yang tinggi ini menunjukkan masih 

rendahnya komitmen karyawan dalam bekerja diperusahaan. Perusahaan juga 

menetapkan tugas bagi karyawan dengan menetapkan wilayah atau daerah 
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pemasaran yang harus dituju, dimana dalam mayarakat tersebut rata-rata belum 

memiliki pengetahuan mengenai peranan atau pentingnya asuransi. 

Apabila dikaitkan dengan kepuasan kerja karyawan maka dapat 

diketahui bahwa selama ini para karyawan tidak merasakan adanya 

kenyamanan dengan kondisi kerja yang terdapat diperusahaan. Terjadinya 

permasalahan terkait dengan kondisi kerja tersebut yaitu ditunjukkan dengan 

tidak adanya komitmen para karyawan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan, misalnya dapat pembagian wilayah 

kerja untuk setiap masing-masing karyawan. Kondisi ini dapat ditunjukkan dari 

hasil wawancara yang dilakukan kepada Saudara Agus selaku karyawan bagian 

pemasaran pada Bumi Putera 1912 Syariah Malang, dimana dia mengatakan 

sebagai berikut: 

“Saya sering merasa tidak betah untuk bekerja diperusahaan karena 
adanya persaingan yang tidak sehat antar karyawan terutama 
mengenai wilayah kerja, dimana sering calon nasabah saya itu diambil 
oleh karyawan lain tanpa adanya konfirmasi kepada saya dan hal 
dibiarkan oleh perusahaan. Hal ini benar-benar menjadikan saya tidak 
puas dalam bekerja diperusahaan. Selain itu selama ini saya juga 
merasakan kondisi yang kurang mendukung dala hal ini sulitnya dalam 
proses mencari nasabah menjadikan saya sering merasa jenuh dalam 
bekerja” 

 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa karyawan merasakan adanya 

kondisi kerja tidak mendukung sehingga menyebabknan penurunan atas 

kepuasan dalam bekerja. Kenyataan ini membuktikan bahwa terdapat 

karyawan yang memiliki ketidakpuasan dalam bekerja, ketidakpuasaan 

tersebut juga ditunjukkan dengan tidak tepenuhinya harapan karyawan dengan 

yang telah diperoleh atau diterima dalam bekerja diperusahaan. Tingkat 
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kepuasan karyawan apabila dihubungkan dengan kepuasan dengan ganjaran 

yang diberikan perusahaan. selama ini peruahaan tidak menetapkan gaji pokok 

bagi karyawan bagian pemasaran, jadi besarnya gaji sangat tergantung dengan 

upaya karyawan untuk mendapatkan nasabah dan kondisi ini menjadikan 

karyawan merasakan tidak adanya jaminan kesejehteraan dalam bekerja 

diperusahaan.  

Kondisi kerja yang menentukan tingkat kepuasan kerja karyawan juga 

ditunjukkan dengan adanya kondisi yang kurang mendukung agar aktivitas 

karyawan dapat berjalan sesuai dengan harapan, dimana selama ini karyawan 

merasakan bahwa minimnya fasilitas pendukung pekerjaan yang disediakan 

perusahaan sehingga segala bentuk dalam pemenuhan fasilitas kerja selalu 

dilakukan oleh perusahaan sendiri. Kenyataan tersebut sering menjadikan 

karyawan mengalami penurunan dalam kepuasan yang dirasakan karyawan 

dalam bekerja. 

Apabila dikaitkan dengan pencapaian kinerja karyawan dalam hal ini 

adalah jumlah nasabah dapat diketahui bahwa adanya penurunan pencapaian 

jumlah nasabah selama lima (5) tahun terakhir, dimana jumlah pencapaian 

nasabah tahun 2009- 2013 dapat disajikan pada tabel 2. 
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Tabel 1.2 
Jumlah Nasabah Pada Bumi Putera 1912 Syariah Malang Tahun 2013 

 
Bulan Target Realisasi Penyimpangan 

Januari 100 102 2% 
Februari 100 101 1% 
Maret 100 105 5% 
April 100 98 (2%) 
Mei 100 96 (4%) 
Juni 100 91 (9%) 
Juli 100 89 (11%) 
Agustus 100 88 (12%) 
September 100 92 (8%) 
Oktober 100 89 (11%) 
November 100 86 (14%) 
Desember 100 81 (19%) 

Sumber: Bumi Putera 1912 Syariah Malang 

 
Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan adanya penurunan atas pencapaian 

jumlah nasabah, yang mengindikasi adanya permasalahan terkait dengan upaya 

perusahaan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki karyawan. Namun 

demikian selama ini perusahaan menetapkan batas toleransi tingkat pencapaian 

nasabah yaitu sebesar 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama tahun 2013 

karyawan belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan dan selisih ketidaktercapaian melebihi dari batas toleransi yang 

ditetapkan.  

Kenyataan tersebut dapat diketahui secara jelas terdapat keterkaitan 

antara jaminan kepuasan kerja karyawan dengan komitmen karyawan sehingga 

pada akhirnya dapat menciptakan kinerja karyawan. Apabila perusahaan 

mampu menciptalan kepuasan para kartawan dalam bekerja dengan sendirinya 

 



8 
 

komitmen organisasi akan terbentuk dan dengan sendirinya akan mampu 

meningkatkan kinerja para karyawan dalam bekerja diperusahaan. Berdasarkan 

uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening 

(Studi Pada Bumi Putera 1912 Syariah Malang)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja karyawan, kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

pada Bumi Putera 1912 Syariah Malang? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada 

Bumi Putera 1912 Syariah Malang? 

3. Apakah komitmen organisasi beprengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Bumi Putera 1912 Syariah Malang? 

4. Apakah kepuasan kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada Bumi 

Putera 1912 Syariah Malang ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dan mempertajam ruang lingkup 

pembahasan, maka diperlukan pembatasan masalah. Variabel kepuasan kerja 

(Sunarto, 2003) komitmen organisasi (Meyer dan Allen, 1997) dan kinerja 
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karyawan (Mangkunegara, 2000). Obyek penelitian ini dilakukan hanya pada 

karyawan bagian pemasaran pada Bumi Putera 1912 Syariah Malang. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan, kepuasan kerja dan

komitmen organisasi pada Bumi Putera 1912 Syariah Malang.

b. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja berpengaruh terhadap

komitmen organisasi pada Bumi Putera 1912 Syariah Malang.

c. Untuk menguji komitmen organisasi beprengaruh terhadap kinerja

karyawan pada Bumi Putera 1912 Syariah Malang.

d. Untuk menguji kepuasan kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja

karyawan dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening

pada Bumi Putera 1912 Syariah Malang

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan kontribusi bagi manajemen pada Bumi Putera 1912

Syariah Malang dalam meningkatkan kinerja para karyawan.

b. Bagi Peneliti Lain

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti

permasalahan yang sama yaitu terkait dengan kepuasan kerja,

komitmen organisasi dan kinerja karyawan.


