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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan dalam 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Karyawan sebagai sumber daya 

perusahaan merupakan perencana, pelaksana dan pengendali yang selalu 

berperan aktif dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Sisten pengelolaan 

sumber daya manusia yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini seorang pemimpin harus bisa 

berdaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja perusahaan agar dapat 

meningkatkan kinerja karyawan.  

Masalah kinerja karyawan dalam manajemen sumber daya manusia, 

merupakan masalah utama yang harus mendapat perhatian organisasi adalah 

masalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan dianggap penting bagi organisasi 

karena keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja itu sendiri. 

Karyawan yang kinerjanya baik akan menunjukkan hasil kerja yang tinggi 

sedangkan karyawan yang kinerjanya rendah akan menunjukkan hasil kerja 

yang rendah. Peningkatan kinerja karyawan yang tinggi akan meningkatkan 

performa perusahaan. 

Kinerja karyawan berkaitan dengan suatu pencapaian, hasil dan usaha 

yang dilakukan karyawan sehingga dapat mempengaruhi seberapa banyak 

mereka memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam situasi tertentu. 

Pengukuran kinerja menurut Mangkunegara (2006:69) meliputi kuantitas yaitu 
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jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, kualitas yaitu mutu yang dihasilkan, 

ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugasnya karena para karyawan bukan 

hanya dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya namun juga harus sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya tidak semua 

karyawan mampu melakukan hal seperti yang disebutkan diatas. 

Setiap perusahaan/organisasi harus melakukan evaluasi kinerja untuk 

mengetahui hasil pekerjaan atau kinerja karyawan. Evaluasi kinerja merupakan 

sarana untuk memperbaiki mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik 

di dalam organisasi. Sehingga nanti difokuskan bagaimana usaha untuk selalu 

memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya, jika semua itu tidak dilakukan 

maka akan berdampak buruk bagi perusahaan yang nantinya akan menghambat 

tujuan perusahaan. 

Kinerja individu dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah 

kepuasan kerja (Rivai, 2008:213). Berbagai penelitian telah membuktikan 

bahwa perusahaan yang memiliki karyawan yang lebih puas cenderung 

produktivitas karyawannya lebih tinggi dibandingkana perusahaan yang 

memiliki karyawan yang kurang puas. Kepuasan kerja yang rendah 

menimbulkan ketidakpuasan kerja. Dampak buruk dari ketidakpuasan kerja 

akan sangat merugikan perusahaan. Karyawan akan melakukan hal-hal yang 

tidak sepantasnya dilakukan seperti, ketidakhadiran karyawan, turunnya kinerja 

karyawan dan lain-lain. 

Pengukuran kepuasan kerja pada penelitian ini menggunakan indikator 

menurut Luthans (2006:244) yaitu pekerjaan itu sendiri, upah atau gaji yang 



3 
 

diterima karyawan, rekan kerja dan kondisi kerja atau lingkungan kerja 

perusahaan tersebut. 

Kepuasan kerja sendiri juga berpengaruh kuat terhadap komitmen 

orrganisasional, jika karyawan merasakan kepuasan kerja yang sangat tinggi 

maka karyawan akan lebih berkomitmen terhadap organisasi (Kreitner dan 

Kinichi, 2001:117). Komitmen juga sangat mempengaruhi kinerja karena 

komitmen merupakan suatu bentuk loyalitas yang dapat dilihat dari sejauh mana 

karyawan mencurahkan perhatian, gagasan dan tanggunga jawabnya dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi. Karyawan yang berkomitmen tinggi akan 

memiliki produktivitas yang tinggi. Sedangkan karyawan dengan komitmen 

yang rendah maka tidak akan memberikan yang terbaik kepada organisasi dan 

akan dengan mudahnya keluar dari organisasi. 

Pengukuran komitmen organisasional pada penelitian ini menggunakan 

indikator dari Allen dan Meyer (Luthans, 2006:248) meliputi komitmen afektif 

yaitu keterlibatan anggota dengan kegiatan di organisasi, komitmen normatif 

yaitu perasaan wajib untuk bertahan dalam organisasi, komitmen berkelanjutan 

yaitu berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi sehingga akan mengalami 

kerugian jika meninggalkan organisasi. 

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perusahaan yang 

menyediakan air bersih dengan visinya yaitu terciptanya kontinuitas pelayanan 

yang efekif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya alam guna 

mendukung pendapatan asli daerah (PAD). PDAM sendiri mempunyai tugas 

yaitu menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat yang menyangkut aspek sosial, kesehatan dan 

pelayanan umum. Untuk mewujudkan visi dan tugas tersebut PDAM harus 

memiliki karyawan yang berkompeten dan memiliki kinerja yang sangat baik 

agar semuanya bisa tercapai dengan sempurna. PDAM Pamekasan bertempat di 

Jl. Pengadilan Negeri No.1 Pamekasan yang mempunyai karyawan sebanyak 

132 orang. 

Berdasarkan survey awal yaitu melalui wawancara dengan Bapak Drs. 

Iskandar selaku Direktur Umum PDAM Pamekasan menyatakan, PDAM 

sampai saat ini masih belum mampu memberikan kontribusi kepada PAD 

dikarenakan kondisi PDAM yang masih krisis, padahal pada tahun 2015 ini 

perusahaan menargetkan 2.500 pelanggan dalam setahun agar segera mengentas 

kondisi krisis yang terjadi. PDAM sendiri sudah memiliki 18 sumur bor, dengan 

demikian target 2.500 pelanggan sangat mungkin dicapai. 

Sampai detik ini perusahaan masih bisa mencapai kurang lebih 2.000 

pelanggan saja dari target 2.500 pelanggan. Hal ini menunjukkan kinerja 

karyawan mengalami penurunan. Selain itu banyak karyawan yang bermalas-

malasan bekerja seperti pengerjaan tugas yang tidak cepat terselesaikan, tidak 

tepat waktu, dan akibat hasil dari kerja karyawan banyak pelanggan yang 

komplain karena merasa tidak puas dengan pelayanannya. 
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    Tabel 1.1 

              Hasil Laporan Kinerja 2015 

 

NO. Indikator Nilai Rasio bobot Maksimum Perolehan 

1 2 3 4 5 6=(3/5)x4 

1 

2 

3 

Keuangan  

Operasional 

Administrasi 

27,00 

22,00 

25,00 

45 

40 

15 

60 

47 

36 

20,25 

18,72 

10,42 

Jumlah 74,00 100 143 49,39 

 Sumber: Perusahaan Daerah Airm Minum (PDAM) Pamekasan 

Kriteria penilaian  Nilai Kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian 

kinerja Perusahaan Daerah Air Minum adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Pedoman Penilaian Kinerja 

 

No Klasifikasi Kinerja Mutu Interval 

1 BAIK SEKALI A > 75 

2 BAIK B > 60 – 75 

3 CUKUP C > 45 – 60 

4 KURANG D > 30- 45 

5 TIDAK BAIK E < = 30 

 Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan 
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Dari hasil penilaian terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Pamekasan yang meliputi aspek keuangan, aspek 

operasional, dan aspek administrasi diatas, maka memperoleh skor 49,39 dan 

termasuk kategori CUKUP. Dari data tersebut diketahui bahwa kinerja 

karyawan PDAM masih memilki kualitas yang sangat rendah dilihat dari hasil 

penilaian kinerja yang mendapatkan kategori cukup, hal ini juga membuktikan 

bahwa kinerja mereka masih belum optimal. 

Berkaitan dengan indikator kepuasan kerja dalam hal pekerjaan, 

karyawan ditempatkan pada pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya, 

dengan harapan karyawan akan merasa puas terhadap pekerjaan yang mereka 

jalani dan bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.Kesempatan 

karyawan untuk mendapatkan kenaikan jabatan dapat menimbulkan kepuasan 

kerja bagi karyawan sebuah perusahaan, dan kebanggaan pribadi, pada hasil 

wawancara selanjutnya dengan salah satu karyawan PDAM promosi jabatan 

disana masih didasarkan atas dasar senioritas sehingga mereka harus menunggu 

waktu yang lama untuk mendapatkan kesempatan promosi. Tidak ada karyawan 

yang dipromosikan atas dasar kinerja, sehingga karyawan merasa kurang puas.  

Kepedulian atasan terhadap bawahannya dalam memperhatikan tentang 

keluhan dan saran yang bawahan sampaikan akan menciptakan kepuasan kerja 

yang lebih tinggi, akan tetapi karyawan PDAM tidak mendapatkan feedback 

dari atasan sehingga keluhan dan masalah karyawan tidak tersampaikan secara 

sempurna kepada atasan. Selain itu perusahaan harus bisa menciptakan 
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kelompok kerja yang mendukung satu sama lain agar terbentuk rasa 

kekeluargaan dan rasa memiliki antar anggota. 

Kelompok kerja akan menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan 

individu apabila didukung rekan kerja yang baik dan kerjasama. Dalam 

perusahaan ini mayoritas karyawan saling mengenal dan hubungan karyawan 

sangat akrab dikarenakan budaya yang mereka tanamkan adalah kerjasama 

yang baik akan lebih memudahkan dan menciptakan suasana kerja yang 

nyaman. Selain itu pada saat-saat tertentu perusahaan biasanya mengadakan 

makan bersama untuk menjalin keakraban.  

Suasana kerja yang nyaman tidak hanya mempunyai rekan kerja yang 

baik tetapi kondisi kerja juga mendukung, karyawan di PDAM ini mengeluh 

karena tata ruang yang dekat dengan karyawan lainnya, mereka merasa tidak 

nyaman dan konsentrasinya terganggu saat ada rekan kerja mengobrol dengan 

yang lain. Selain itu fasilitas ruang yang masih menggunakan kipas angin 

dengan jumlah yang terbatas. 

Karyawan mengharapkan kebijakan promosi dan gaji yang sesuai 

dengan tugasnya, tanggung jawab dan beban kerjanya. Pada perusahaan ini 

setiap karyawan bagian administrasi dan keuangan memperoleh gaji yaitu 

sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, tapi untuk mereka yang jabatannya sudah 

tinggi gajinya lebih besar karena resiko/beban kerja pasti lebih berat. Dengan 

mendapat gaji sejumlah tersebut selama satu bulan, hanya dapat mencukupi 

kebutuhan pokok saja, sedangkan harga bahan pokok sekarang melonjak tinggi 

dan bahan bakar juga naik, selain itu bagi karyawan yang sudah menikah dan 
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mempunyai seorang anak akan semakin tinggi pengeluaran dan kebutuhan yang 

dibutuhkan. 

Berbagai penelitian membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki 

karyawan yang merasakan kepuasan kerja yang sangat tinggi, karyawan akan 

lebih berkomitmen atau lebih bertanggung jawab kepaga organisasi, karena 

karyawan merasa perusahaan sudah memberikan pemuasan bagi keinginannya 

sehingga karyawan akan tetap menjaga keanggotaanya dalam organisasi dan 

berkorban demi organisasi dalam membantu mencapai tujuan organisasi. 

Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar berkaitan dengan komitmen, 

bahwa karyawan masih belum bisa menunjukkan rasa memiliki terhadap 

organisasi atau kurang peduli terhadap organisasi, seperti karyawan masih 

banyak datang terlambat,tidak masuk kerja (alpha) dan banyak yang melanggar 

peraturan. Keterlambatan dan karyawan yang sering alpha akan mengurangi 

waktu bekerja yang mengakibatkan pekerjaan tidak cepat terselesaikan dan 

terbengkalai. Dan bagi karyawan yang sudah memiliki ekonomi yang mapan 

dia mengenyampingkan pekerjaannya dan lebih mementingkan kepentingan 

pribadi. Di saat perusahaan mengadakan rapat semua karyawan hadir tetapi 

keterlibatan mereka dalam memberikan saran sangat terbatas atau sama sekali 

tidak memberikan pendapatnya. 
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Tabel 1.3 

Data Absensi karyawan PDAM Pamekasan 

Bagian Administrasi dan Keuangan 

(April – Desember 2015) 

Bulan 
Jumlah 

karyawan 
Alpha Izin Terlambat Pulang cepat 

April 46 5 3 4 4 

Mei 46 6 2 8 7 

Juni 46 8 0 7 3 

Juli 46 5 3 6 6 

Agustus 46 8 1 4 5 

September 46 7 0 5 6 

Oktober 46 9 1 10 8 

November 46 7 2 8 4 

Desember  46 9 1 6 2 

Sumber: Perusahaan Daerah Airm Minum (PDAM) Pamekasan 

Berdasarkan table diatas dapat diketahui tingkat absensi karyawan pada 

setiap bulannya selalu ada karyawan yang tidak masuk. Kondisi tersebut harus 

lebih diperhatikan, tujuannya untuk menghindari kebiasaan karyawan yang 

alpha dan terlambat karena nantinya akan berdampak pada kurangnya tanggung 

jawab sehingga mengakibatkan pekerjaan yang seharusnya terselesaikan akan 

terbengkalai dan karyawan yang sering terlambat akan mengurangi waktu jam 

kerjanya. Setelah melakukan wawancara dengan pihak personalia memang 

karyawan tidak ada keinginan untuk keluar dari organisasi tapi setelah melihat 

data absensi yang ada, karyawan menunjukkan sikap yang tidak baik atau 

mereka kurang memberi kontribusi terhadap perusahaan. 
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     Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas pada Perusahaan Daerah 

Air Minum Pamekasan, maka peneliti tertarik untuk meninjau lebih dalam 

mengenai pengaruh kepuasan kerja dan komitmen terhadap kinerja karyawan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan dengan judul 

“Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui 

Komitmen organisasional Sebagai Variabel Intervening Pada PDAM 

Pamekasan”. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mengarahkan penelitian, berdasarkan latar belakng masalah yang 

ada, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kepuasan kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Pamekasan? 

2. Bagaimanakah komitmen organisasional pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Pamekasan? 

3. Bagaimanakah kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Pamekasan? 

4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasional pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan? 

5. Apakah komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan? 

6. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan? 
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7. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

melalui komitmen organisasional pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Pamekasan? 

 
C. Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penelitian ini adaah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Pamekasan 

2. Untuk mendeskripsikan komitmen organisasional pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Pamekasan 

3. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Pamekasan 

4. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan 

5. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja 

karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan 

6. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan 

7. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui komitmen organisasional pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Pamekasan 
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D. Batasan Penelitian  

Untuk menghindari perluasan masalah yang diteliti dan dibahas, maka 

penulis membatasi ruang lingkup bahasan. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti ini sampelnya adalah karyawan bagian administrasi dan keuangan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan dengan jumlah 46 orang. 

Penelitian berfokus pada pada tujuan yang diteliti yaitu: 

1. Kepuasan kerja menurut Luthans (2006: 244) yang terdiri dari: kepuasan 

terhadap pekerjaan itu senidiri, kepuasan terhadap upah/gaji, kepuasan 

terhadap kesempatan promosi, kepuasan terhadap supervisi, kepuasan 

terhadap rekan kerja dan kepuasan terhadap kondisi kerja. 

2. Komitmen menurut Allen dan Meyer (Luthans, 2006: 248) yang terdiri dari 

komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif 

3. Kinerja menurut Mangkunegara (2006: 69) yang terdiri dari kuantitas, 

kualitas dan ketepatan waktu. 

 
E. Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang diapat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Pamekasan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi karyawan 

dan pimpinan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan 

agar dapat memberi kontribusi positif untuk mengevaluasi kepuasan kerja 

dan komitmen organisasional sehingga kinerja karyawan dapat meningkat. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya  

Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya dibidang manajemen 

pada umumnya dan manajemen sumber daya manusia khusunya yang ingin 

meneliti tentang kepuasan kerja, komitmen organisasional dan kinerja 

karyawan. 

 


