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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globaliasi saat ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk

memajukan omzet maupun pendapatan perusahaan saja, keefektifan dan

efisiensi perusahaan juga sangat diperlukan perusahaan agar perusahaan

dapat memiliki daya saing yang kuat. Tingkat persaingan yang semakin

ketat, perubahan selera konsumen, kemajuan teknologi, serta perubahan

sosial ekonomi yang memunculkan berbagai tantangan dan peluang dalam

bisnis (Suhartono, 2003).

Menurut Usmara (2002) dalam Sutrisno (2010:169) mengatakan

bahwa berbagai pengaruh perubahan yang terjadi menuntut organisasi

untuk membuka diri terhadap tuntutan perubahan dan berupaya menyusun

strategi dan kebijakan yang selaras dengan perubahan lingkungan akan

bergantung pada kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap

lingkungan. Artinya, suatu organisasi mampu menyusun strategi dan

kebijakan yang ampuh untuk mengatasi setiap perubahan yang terjadi.

Kondisi tersebut menuntut suatu organisasi atau perusahaan untuk

senantiasa melakukan berbagai inovasi guna mengantisipasi adanya

persaingan yang semakin ketat. Dan kondisi tersebut juga menyiratkan

perlunya optimalisasi kinerja perusahaan, dengan karyawan sebagai garda

depannya. Dengan kata lain, untuk mendukung perubahan organisasi maka

diperlukan adanya perubahan dari individu itu sendiri. Proses
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menyelaraskan perubahan organisasi dengan individu tidaklah mudah.

Seperti halnya dengan wisata atau taman hiburan, dalam hal tersebut

tempat wisata atau taman hiburan harus mampu bersaing dan

meningkatkan kinerja karyawannya walaupun perubahan dalam suatu

organisasi terus berubah sesuai perkembangan jaman. Dengan itu,

perusahaan harus dapat meningkatkan daya saing, komitmen dan etos

kerja karyawan yang merupakan faktor kunci keberhasilan perusahaan.

Dengan adanya tantangan yang harus dihadapi perusahaan di masa

sekarang dan masa yang akan datang, setiap perusahaan harus

memperhatikan sumber daya manusia yang berkualiatas, sumber daya

yang berkualitas yaitu karywan. Dikatakan sebagai sumber daya manusia

yang berkualitas jika perusahaan dapat memberdayakan dan

mengembangkan potensi yang ada dalam diri karyawan, karena sember

daya manusia sangat penting sebagai penggerak organisasi untuk

mencapai tujuan. Tanpa adanya sumber daya yang berkualitas maka segala

proses kegiatan organisasi tidak berjalan dengan baik. Sumber daya

manusia akan membawa kinerja karyawan atau kinerja organisasi menjadi

lebih baik. Oleh sebab itu, organisasi perlu memperhatikan faktor yang

dapat mempengaruhi kinerja karyawan agar karyawan tersebut dapat

meningkatkan kinerjanya dan perusahaan juga mampu mempertahankan

kelangsungannya untuk terus maju dan berkembang.

Demi meningkatkan produktifitas perusahaan secara efektif dan

efisien, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan
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adalah komitmen organisasi, dengan itu setiap organisasi harus mampu

mengoptimalkan kinerja sumberdaya manusia didalam sebuah organisasi.

Dalam pengetahuan perilaku keorganisasian, komitmen menjadi pengikat

antara karyawan dengan perusahaan. Komitmen karyawan itu sendiri

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seoarang  karyawaan

memihak pada organisasi dan tujuan organisasi serta bersedia untuk

menjaga keanggotaan dalam organisasi yang bersangkutan.

Komitmen organisasi yaitu suatu keadaan dimana seorang individu

atau karyawan dapat merubah kondisi lebih baik dan dapat menimbulkan

perilaku positif terhadap organisasinya. Menurut Lunthas (2002:237)

menyatakan bahwa karyawan yang berkomitmen tinggi akan memiliki

produktivitas yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada karyawan yang

memiliki komitmen organisasi yang tinggi dengan karyawan yang

komitmen organisasionalnya rendah dapat ditinjau dari beberapa aspek

yaitu aspek dalam performa kerja, rendah atau tingginya absensi serta

tingkat turnover yang tidak terkendali.

Komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib

organisasi dan berusaha menjadikan organisasi kearah yang lebih baik,

sehingga dengan adanya komitmen yang tinggi kemungkinan penurunan

kinerja dapat dihindari. Sebaliknya, individu dengan komitmen rendah

akan mementingkan dirinya atau kelompoknya, dimana individu tersebut

tidak memiliki keinginan untuk menjadikan organisasi kearah yang lebih

baik, sehingga memungkinkan terjadinya penurunan kinerja. Tingkat
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komitmen baik komitmen organisasi terhadap karyawan, maupun antara

karyawan terhadap organisasi sangat diperlukan karena melalui komitmen-

komitmen tersebut akan tercipta iklim kerja yang profesional. Sifat dari

komitmen organisasional dapat berubah sepanjang waktu seperti dilihat

dari karyawan senior dan junior. Karyawan pemerintah senior

pekerjaannya lebih bervariasi dan memiliki kebebasan dalam melakukan

penilaian. Pegawai pemerintah level bawah cenderung mengalami

kebosanan karena pekerjaannya kurang menantang sehingga menyebabkan

komitmen karyawan tersebut akan rendah.

Komitmen karyawan pada suatu perusahaan dapat dijadikan

sebagai salah satu jaminan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan

dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, komitmen yang tinggi pada

organisasi harus dimiliki individu pada perusahaan dimana mereka

bekerja, karena dengan memiliki komitmen yang tinggi dapat memacu

semangat kerja mereka, sehingga tujuan perusahaan cepat tercapai.

Dengan tercapainya tujuan perusahaan secara tidak langsung bahwa

karyawan mempunyai kinerja yang tinggi. karyawan yang mempunyai

kinerja yang tinggi maka mereka akan merasa nyaman dan senang bekerja

pada perusahaan tersebut dan membuat karyawan tidak rela bekerja di

perusahaan lain dengan memiliki komitmen yang tinggi pada karyawan,

maka kinerja akan  menjadi lebih baik dan akan semakin besar loyalitas

dan tanggung jawab yang lebih pada perusahaan.
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Kegiatan yang sering dinilai dalam suatu organisasi adalah kinerja

karyawan, yakni bagaiman mereka melakukan segala sesuatu yang

berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, atau peranan lain dalam

suatu organisasi. Kinerja merupakan aktivitas penting yang dilakukan oleh

setiap perusahaan yang ingin mencapai sasaran bisnis atau tujuan dengan

efektif. Hal ini ditunjukan dengan kehadiran karyawaan dengan rasa ingin

melakukan perubahan kerja, dari hal itu dapat dilihat keinginan karyawan

yang mempunyai komitmen lebih pada perusahaannya yang ditunjukan

dengan aktivitas yang mengarah pada tujuan perusahaan., seperti

pengertian kinerja menurut Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan

bahwa : “Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti

hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu

organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat

ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan

dengan standar yang telah ditentukan).”

Kusuma Agrowisata Group yang dikelolah oleh PT. Kusuma Satria

Agrobio Tani Perkasa Divisi Agrowisata Batu adalah sebuah perusahaan

yang bergerak di bidang on farm, off farm, dan non-farm. Di bidang on

farm perusahaan Kusuma Agrowisata ini bergerak di bidang

pembudidayaan tanaman yang mendukung agrowisata seperti Strawberri,

Apel Manalagi Hijau, Apel Manalagi Batu, Markisa, Jeruk sedangkan

yang jumlahnya minoritas antara lain buah naga, Paprika, Sayuran organic

dan Sayuran Hidroponik. Pada bidang off farm, Kusuma Agrowisata ini
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bergerak dalam usaha pengolahan hasil pertanian untuk mengawetkan dan

menambah nilai tambah tanaman ketika sudah tidak layak untuk di jual

dalam keadaan segar. Usaha ini meliputi pembuatan aneka minuman atau

sari buah dan jus seperti minuman kemasan apel, jeruk, dan strawberry.

Selain pengolahan buah, Kusuma Agrowisata juga membangun klinik

agrowisata yang bertujuan untuk penelitian dan pengembangan agribisnis.

Di bidang non-farm Kusuma agrowisata bergerak di bidang perhotelan dan

Real Estate.

PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi Agrowisata Batu

memiliki karyawan ± 254 orang, yang terbagi menjadi dua golongan yaitu

: golongan (1) yang terdiri dari karyawan tetap atau tenaga kerja yang

berstatus pekerja tetap yang berjumlah 40 karyawan, diangkat dan

diberhentikan oleh Direksi perusahaan. Pada umumnya golongan ini

menduduki jabatan struktural yang melakukan kontrol, koordinasi dan

pengawasan, seperti Kepala Departemen, Tenaga Administrasi, Pegawas

Kebun, Pengawas Gudang dan sebagainya. Kemudian golongan (2) yang

terdiri dari karyawan kontrak atau tenaga kerja yang jasanya dipergunakan

perusahaan berdasarkan kontrak tertentu yang disepakati. Jumlah

karyawan kontrak yakni 214 karyawan.

Menurut hasil wawancara penelitian terhadap manager personalia

terdapat fenomena pada PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi

Agrowisata Batu, yakni masih terdapat karyawan yang merasa tidak
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memiliki komitmen yang baik. Hal itu dapat dilihat dari kurangnya rasa

tanggung jawab yang dimiki karyawan, dan keterlambatan dalam bekerja.

Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi dapat diharapkan

perusahaan memberikan kinerja yang optimal. Berikut adalah data masa

kerja karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi

Agrowisata Batu dilihat dari masa kerja pada tahun 2014 yang disajikan

pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Masa Kerja Karyawan Tetap

Masa Kerja Karyawan tahun 2014 Jumlah Karyawan

1 – 5 tahun 1

6 – 10 tahun 4

11 – 15 tahun 11

16 – 20 tahun 21

21 – 25 tahun 3

Jumlah karyawan tetap 40 orang

Sumber : bagian SDM divisi Kusuma Agrowisata

Data masa kerja karyawan pada tabel 1.1 diatas menunjukkan

bahwa karyawan mempunyai mempunyai masa kerja 1 sampai 5 tahun

sebanyak 1 orang. Masa kerja 6 sampai 10 tahun sebanyak 4 orang. Masa

kerja 11 sampai 15 tahun sebanyak 11 orang. Masa kerja 16 sampai 20

tahun sebanyak 21 orang. Masa kerja 21 sampai 25 tahun sebanyak 3

orang. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa karyawan

mempunyai komitmen tinggi terhadap organisasinya , hal tersebut dapat
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dilihat berdasarkan masa kerja yang paling banyak adalah masa kerja 16

sampai dengan 20 tahun sebanyak 21 orang, fenomena tersebut berarti

karyawan mempunyai rasa bangga telah menjadi bagian dari PT. Kusuma

Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi Agrowisata Batu dan bersedia bekerja

keras agar perusahaan lebih maju.  Selain itu kesediaan karyawan untuk

melanggengkan hubungan dengan perusahaan dalam jangka waktu yang

lama yang ditandai dengan adanya masa kerja karyawan yang sangat lama

selama 25 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan PT. Kusuma

Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi Agrowisata Batu mempunyai

komitmen yang baik untuk memajukan perusahaan. Fenomena tersebut

didukung oleh Luthans (2006:249) menyatakan bahwa komitmen

merupakan sikap yang merekflesikan loyalitas pekerjaan terhadap

organisasinya dan juga merupakan suatu proses partisipasi terhadap

organisasinya dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.

Tabel 1.2

Absensi Karyawan Tetap PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa

Divisi Agrowisata Batu

Tahun
Jumlah

Karyawan Tetap
DP CT I SKT CH

terlambat

<15’ >15’

2012 40 28 23 7 6 6 33 25

2013 40 29 18 5 8 4 39 27

2014 40 33 15 10 5 5 27 21

Sumber : data rekapitulasi keterangan karyawan tidak masuk kerja PT.
Kusuma   Agrobio Tani Perkasa Divisi Agrowisata Batu.
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Tingkat absensi yang tertera di atas menunjukkan bahwa semakin

meningkatnya semangat kerja karyawan dan menunjukkan bahwa

komitmen yang ditunjukkan karyawan juga semakin meningkat.

Keterangan dari tabel tersebut adalah Day Payment (DP) dimana karyawan

yang mau bekerja disaat hari libur nasional atau dapat disebut dengan hari

libur yang dibayar, jadi ketika ada libur nasional jika ada karyawan masuk

akan diberi gaji. Ijin (I) diberikan kepada semua karyawan yang tidak

dapat masuk kerja. Sakit (SKT) diberikan kepada karyawan yang sakit

parah dan tidak dapat masuk kerja. Kemudian cuti (CT), semua karyawan

mempunyai hak untuk cuti, biasanya setiap karyawan memiliki hak cuti 1

kali setelah bekerja selama 12 hari akan tetapi apabila cuti tersebut tidak

diambil maka akan hangus. Selanjutnya yaitu cuti haid (CH), cuti haid ini

diperuntukkan bagi wanita yang mengalami kesakitan pada saat

menstruasi, adanya kebijakan tersebut  demi tercapainya tujuan perusahaan

tanpa adanya masalah pada karyawan. Kemudian keterlambatan karyawan

kurang dari 15 menit dan keterlambatan karyawan lebih dari 15 menit..

Dengan adanya tingkat absensi yang semakin baik, maka hal tersebut

menjukkan bahwa karyawan bersedia menerima suatu komitmen yang

diberikan organisasi, karena komitmen harus ada dalam setiap organisasi,

tanpa adanya komitmen organisasi PT. Kusuma Satria Agrobio Tani

Perkasa Divisi Agrowisata Batu tidak akan dapat mencapai tujuannya

secara optimal. Sehingga pihak manajerial Kusuma Agrowisata Group PT.

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi Agrowisata Batu selalu
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memperhatikan karyawannya untuk datang tepat waktu, sehingga

pekerjaan tidak tertunda. Karena ketidak hadiran seorang  karyawan akan

berpengaruh pada kinerja, sehingga dapat mempengaruhi pencapaian

tujuan perusahaan secara optimal.

Fenomena kinerja dapat dilihat dari hasil kerja karyawan dimana

pada tahun 2012 jumlah laba yang dihasilkan dari wisatawan agrowisata

adalah sebesar 20 milyar dan ditahun 2013 laba yang dihasilkan mencapai

35 milyar . Hasil tersebut di peroleh dari  petik buah, sari buah, hotel dan

wisata seperti flaying fox dan water park. Komitmen yang tinggi adalah

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hal tersebut

dikarenakan komitmen organisasi yang meliputi komitmen afektif,

komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif adalah salah satu unsur

unruk meningkatkan kinerja karyawan.

Perusahaan harus mempunyai komitmen organisasi, karena

komitmen organisasi itu sangat penting dalam suatu unit kerja yang akan

berpengaruh pada perilaku kerja dan dapat mempengaruhi peningkatan

kinerja individu serta kinerja unit itu sendiri, yang pada akhirnya akan

berpengaruh secara menyeluruh terhadap kinerja organisasi. Seseorang

yang mempunyai komitmen organisasi maka pada diri mereka akan

tumbuh dorongan untuk menanamkan visi, misi, dan tujuan perusahaan

dengan baik untuk membangun kesetiaan atau loyalitas. Kemudian pada

setiap karyawan harus mempunyai komitmen karyawan sendiri karena
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komitmen karyawan adalah sebagai dasar yang dapat mempengaruhi

kinerja pada perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah di

jelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui komitmen yang

dimiliki karyawan Kusuma Agrowisata Batu dan kinerja karyawan, oleh

sebab itu penulis melakukan penelitian dan akan menuliskan dalam bentuk

skripsi dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap

Kinerja Karyawan di PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi

Agrowisata Batu”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara

tersurat pernyataan yang ingin dicari jawabannya dalam suatu peneltian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan di atas, maka

dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen

normatif pada karyawan di PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa

Divisi Agrowisata Batu?

2. Bagaimana kinerja karyawan pada PT. Kusuma Satria Agrobio Tani

Perkasa Divisi Agrowisata Batu?

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara komitmen afektif,

komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif terhadap kinerja

karyawan di PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi

Agrowisata Batu?
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4. Manakah dari variabel komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan

komitmen normatif yang lebih berpengaruh terhadap kinerja karyawan

pada PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi Agrowisata Batu

?

C. Batasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Manajemen Sumber

Daya Manusia yang khususnya mengkaji tentang komitmen organisasi dan

kinerja, dimana difokuskan untuk mengetahui pengaruh komitmen

organisasi terhadap kinerja karyawan di PT. Kusuma Satria Agrobio Tani

Perkasa Divisi Agrowisata Batu. Dalam penelitian ini komitmen

organisasi ditinjau dari teori Allen dan Mayer (1990) dalam Sutrisno

(2010:293) yang meliputi: komitmen afektif (affective commitmen),

komitmen berkelanjutan (continuance commitmen), dan komitmen

normative (normative commitmen) terhadap kinerja karyawan dilihat dari

aspek kualitas yang dihasilkan, kuantitas yang dihasilkan, waktu kerja, dan

kerja sama. Minner (1990) dalam Sutrisno (2010:172).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam

pelaksanaan penelitian ini yaitu :
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a. Untuk mendiskripsikan komitmen afektif, komitmen berkelanjutan,

dan komitmen normatif yang dimiliki karyawan di PT. Kusuma

Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi Agrowisata Batu.

b. Untuk mendiskripsikan kinerja karyawan di PT. Kusuma Satria

Agrobio Tani Perkasa Divisi Agrowisata Batu.

c. Untuk mendiskripsikan pengaruh komitmen afektif, komitmen

berkelanjutan, dan komitmen normatif terhadap kinerja karyawan

di PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi Agrowisata

Batu.

d. Untuk menganalisis variabel komitmen afektif, komitmen

berkelanjutan, dan komitmen normatif yang paling berpengaruh

terhadap kinerja karyawan pada PT. Kusuma Satria Agrobio Tani

Perkasa Divisi Agrowisata Batu.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan ini, diharapkan

dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang terkait antara

lain :

a. Bagi Perusahaan

Untuk memberikan informasi tentang pentingnya komitmen

berorganisasi dan kinerja karyawan yang dimiliki karyawan di PT.

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Divisi Agrowisata Batu

sehingga dapat diterapkan didalam perusahaan dalam upaya

menghindari menurunnya sumberdaya manusia dalam instansinya.
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai dasar untuk dapat memberikan informasi dan

sebagai bahan referensi, bagi tema penelitian yang sama. Evaluasi

dilakukan dengan mengadakan studi antara teori dan praktek yang

terjadi di lapangan atau obyek penelitian.




