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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Obyek wisata merupakan penghasil devisa non-migas yang kini 

banyak dikembangkan di berbagai daerah. Obyek wisata yang paling di 

minati oleh wisatawan adalah obyek wisata yang menonjolkan keindahan 

alam, seni dan budaya. Mengingat keindahan alam menjadi daya tarik 

yang kuat bagi wisatawan, potensi ini menarik untuk digarap. Indonesia 

sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang sangat luas. 

Rangkaian kegiatan pertanian dari budidaya sampai paska panen dapat 

dijadikan daya tarik tersendiri bagi kegiatan pariwisata.  

Dengan menggabungkan kegiatan agronomi dengan pariwisata 

banyak perkebunan-perkebunan besar di Indonesia dikembangkan menjadi 

obyek wisata agro. Pembangunan kepariwisataan memerlukan 

perencanaan dan perancangan yang baik. Kebutuhan akan perencanaan 

yang baik tidak hanya dirasakan oleh pemerintah yang memegang fungsi 

pengarah dan pengendali, tetapi juga oleh swasta, yang merasakan makin 

tajamnya kompetisi dan persaingan serta menyadari bahwa keberhasilan 

bisnis ini juga tak terlepas dari situasi lingkungan internal di dalam suatu 

organisasi seperi sumberdaya manusia yang dimiliki. 

Manusia merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan dalam 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Karyawan sebagai sumber daya 

perusahaan merupakan perencana, pelaksana dan pengendali yang selalu 
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berperan aktif dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Sistem pengelolaan 

sumber daya manusia yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Pada dasarnya hubungan antara 

perusahaan dengan karyawan adalah hubungan yang saling 

menguntungkan.  

Salah satu cara untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan 

diharapkan oleh karyawan adalah dengan mengetahui tingkat kepuasan 

kerja karyawan. Hal ini di dukung oleh pernyataan dari Mangkunegara 

(2005:121) bahwa karyawan akan merasa puas apabila ia mendapatkan apa 

yang di butuhkannya. Makin besar kebutuhan karyawan terpenuhi, makin 

puas pula karyawan tersebut. Begitu pula sebaliknya makin sedikit 

kebutuhan karyawan yang tidak terpenuhi, karyawan tersebut akan merasa 

tidak puas. Oleh sebab itu organisasi perlu mengetahui kondisi yang 

seperti yang dapat memberikan kepuasan kerja pada karyawannya. Hal ini 

bertujuan agar organisasi tersebut dapat melakukan prioritas dalam 

melakukan perbaikan dan peningkatan kepuasan kerja karyawan. 

Peran pemimpin dalam sebuah organisasi bukanlah hal yang 

mudah namun  sebagai  seorang pemimpin untuk berbuat adil merupakan  

pekerjaan yang sangat  sulit, karena mengingat setiap karyawan memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Hubungan yang dekat serta komunikasi 

yang baik antara seorang pemimpin dan karyawannya merupakan salah 

satu cara yang dapat memberikan motivasi  kerja  kepada karyawan 

sehingga karyawan  merasa  dihargai. 
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Menurut Mangkunegara (2005:107) bahwa pada umumnya dalam 

diri seorang karyawan ada hal penting yang dapat memberikan motivasi 

atau dorongan, yaitu kepuasan kerja.  Kepuasan kerja dibentuk oleh imbal 

jasa yang diberikan pada anggota organisasi atau karyawan yang telah 

memberikan kontribusi pada organisasi. Manusia  pada  dasarnya mudah 

untuk di motivasi dengan memberikan apa yang menjadi keinginannya. 

Seorang karyawan yang  termotivasi akan sekuat  tenaga bekerja keras 

melakukan  pekerjaannya  dengan  baik  untuk  keberhasilan perusahaan. 

Agar semua tujuan terpenuhi tentunya perusahaan meningkatkan motivasi 

kerja pada setiap karyawan. 

Dalam pengetahuan perilaku keorganisasian, komitmen menjadi 

pengikat antara karyawan dengan perusahaan. Robbins dan Judge 

(2008:92) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan 

dimana seoarang karyawaan memihak pada organisasi dan tujuan 

organisasi, serta bersedia untuk menjaga keanggotaannya dalam organisasi 

tersebut.  

Pengelolaan karyawan yang baik tentunya akan menumbuhkan 

komitmen organisasional karyawan yang baik pula. Meningkatnya 

komitmen organisasional karyawan yang tinggi dapat terjadi apabila 

karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang baik di dalam perusahaan, 

salah satu cara agar karyawan dapat memiliki kepuasan kerja terhadap 

perusahaan adalah dengan memberikan motivasi kepada karyawannya, 

dengan begitu karyawan akan merasa betah dan nyaman bekerja di dalam 

 



4 

 

organisasi, sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Alwi 

(2001:116) dalam Devi (2009) bahwa motivasi yang tepat serta puas nya 

karyawan terhadap timbal balik yang diberikan perusahaan akan 

meningkatkan komitmen yang baik dan memberikan dampak yang positif 

terhadap efektivitas suatu pekerjaan didalam perusahaan. 

Komitmen organisasi bertujuan untuk menguatkan kemauan 

karyawan dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya. Komitmen tidak 

hanya mengandung arti loyalitas tetapi juga melibatkan hubungan aktif 

karyawan dengan organisasi dimana karyawan memberikan tenaga dan 

tanggung jawab untuk membantu organisasi dalam mencapai kesuksesan. 

Oleh karena itu, komitmen karyawan terhadap organisasi merupakan suatu 

proses berkelanjutan di mana seluruh pelaku berkaitan dengan organisasi 

mengekspresikan perhatiannya pada kepentingan organisasi.  

Pada penelitian ini mengangkat permasalahan yang ada pada PT. 

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu. 

Perusahaan ini merupakan salah satu pioner wisata agro di Indonesia. 

Sebagai perusahaan yang kompetitif, maka terdapat adanya persaingan 

antara perusahaan yang sejenis. PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa 

(divisi agrowisata) Kota Batu, mempunyai karyawan tetap dan karyawan 

kontrak sebanyak 254 karyawan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1991 

dan terletak di Jl. Abdul Gani Atas, PO BOX 36 Kota Wisata Batu, Jawa 

Timur. 
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nungki Setyo Pambudi 

selaku Manajer Personalia PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa 

(divisi agrowisata) Kota Batu, bahwa karyawan masih belum bisa 

menunjukkan rasa memiliki terhadap organisasi atau kurang peduli 

terhadap organisasi serta kurangnya tanggungjawab terhadap organisasi, 

seperti karyawan masih banyak datang terlambat dan tidak masuk kerja 

(alpha). Keterlambatan dan karyawan yang sering alpha akan mengurangi 

waktu bekerja yang mengakibatkan pekerjaan tidak cepat terselesaikan dan 

terbengkalai.  

Tabel 1.1 

Data Absensi karyawan PT. Kusuma Satria 

Agrobio Tani  Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu  

Bagian Marketing dan Accounting  

  (Januari – Desember 2015) 

Bulan Jumlah 
karyawan Izin 

Keterlambatan 
Alpha 

<15menit >15menit  

Januari 48 0 4 5 1 

Pebruari  48 2 8 8 4 

Maret  48 5 7 8 5 

April 48 6 10 6 4 

Mei 48 4 8 10 6 

Juni 48 5 6 8 4 

Juli 48 4 10 9 5 

Agustus 48 3 8 8 6 

September 48 4 6 10 5 

Oktober 48 6 8 8 6 

November 48 7 7 7 7 

Desember  48 6 8 10 7 

 Sumber: Data absensi karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio  

   Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu. 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat absensi karyawan 

pada setiap bulannya selalu meningkat. Kondisi tersebut harus lebih 

diperhatikan, tujuannya untuk menghindari kebiasaan karyawan yang 

terlambat tidak masuk kerja karena akan berdampak pada kurangnya 

tanggung jawab sehingga mengakibatkan pekerjaan yang seharusnya 

terselesaikan akan terbengkalai. 

Kepuasan kerja yang rendah menimbulkan ketidakpuasan kerja. 

Dampak buruk dari ketidakpuasan kerja akan sangat merugikan 

perusahaan, seperti keterlambatan dan ketidakhadiran karyawan, 

rendahnaya komitmen karyawan dan lain-lain. Pengukuran kepuasan kerja 

pada penelitian ini menggunakan indikator menurut Luthans (2006:244) 

yaitu pekerjaan itu sendiri, upah atau gaji yang diterima karyawan, 

pengawasan/supervisi, promosi jabatan, hubungan antar rekan kerja dan 

kondisi kerja atau lingkungan kerja perusahaan tersebut.  

Berkaitan dengan indikator kepuasan kerja dalam hal pemberian 

upah/gaji, pada karyawan  PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa 

(divisi agrowisata) Kota Batu telah memberikan gaji sesuai dengan UMK 

Batu dan waktu pemberian gaji sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Dalam segi pekerjaan karyawan pastinya menginginkan 

pekerjan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sama hal nya 

dengan karyawan pada PT. Kusuma  Satria   Agrobio Tani  Perkasa (divisi 

agrowisata) Kota Batu karyawan di tempatkan pada pekerjaan yang telah 
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sesuai dengan bidang keahlian mereka sehingga karyawan merasa puas 

terhadap pekerjaan yang di berikan oleh perusahaan. 

Kesempatan karyawan untuk mendapatkan kenaikan jabatan dapat 

menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan pada perusahaan dan 

kebanggaan pribadi, akan tetapi pada hasil wawancara selanjutnya dengan 

beberapa karyawan PT. Kusuma  Satria   Agrobio Tani  Perkasa (divisi 

agrowisata) Kota Batu, promosi jabatan disana masih didasarkan atas 

dasar senioritas sehingga karyawan harus menunggu waktu yang lama 

untuk mendapatkan kesempatan promosi. 

Kepedulian atasan terhadap bawahannya dalam memperhatikan 

tentang keluhan dan saran yang di sampaikan bawahan akan menciptakan 

kepuasan kerja yang lebih tinggi, akan tetapi karyawan PT. Kusuma  Satria   

Agrobio Tani  Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu, kurang mendapatkan 

feedback dari atasan sehingga keluhan dan masalah karyawan tidak 

tersampaikan secara sempurna kepada atasan. Selain itu perusahaan harus 

bisa menciptakan kelompok kerja yang mendukung satu sama lain agar 

terbentuk rasa kekeluargaan dan rasa memiliki antar anggota. 

Kelompok kerja dapat menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan 

apabila didukung rekan kerja yang baik dan bekerjasama. Dalam 

perusahaan ini hubungan antar karyawan masih kurang harmonis dan 

belum bisa bekerjasama dengan baik. Suasana kerja yang nyaman tidak 

hanya mempunyai rekan kerja yang baik tetapi kondisi kerja juga 

mendukung, karyawan pada perusahaan ini mengeluh karena tata ruang 
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yang dekat dengan karyawan lainnya, mereka merasa tidak nyaman dan 

konsentrasinya terganggu saat ada rekan kerja mengobrol dengan yang 

lain. Selain itu fasilitas yang kurang memadai. 

Dalam kehidupan berkarya, setiap karyawan tentunya memerlukan 

motivasi  yang kuat untuk menumbuhkan semangat kerja dan komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi, Oleh sebab itu, PT. Kusuma Satria 

Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu juga telah melakukan 

berbagai cara untuk memotivasi karyawannya, akan tetapi berdasarkan 

hasil wawancara selanjutnya dengan beberapa karyawan pada perusahaan 

ini, bahwa rendahnya pemotivasian terhadap karyawan dapat dilihat dari 

kurangnya pemberian kesempatan kepada mereka untuk mengambil 

keputusan sendiri terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan 

mereka. 

Karyawan di setiap organisasi tentunya menginginkan rasa aman 

terhadap diri mereka di masa sekarang dan di masa depan, rasa aman 

seperti jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan dimana mereka 

bekerja, sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Beach (2002) 

dalam Mangkunegara (2005:206) mengatakan bahwa jaminan sosial akan 

mendorong karyawan berlomba untuk berprestasi dan membentuk sikap 

yang lebih positif terhadap organisasi.  

Akan tetapi pada PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa (divisi 

agrowisata) Kota Batu hal ini kurang baik karena berdasarkan wawancara 

terhadap beberapa karyawan bahwa dalam peraturan serta kebijakan 
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perusahaan terkait jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan 

kematian, akan tetapi pada perusahan ini hanya memberikan jamianan 

kesehatan dan jaminan pensiun saja, dapat dilihat pada tabel 1.2 yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2  

Data Jaminan Sosial Pada PT. Kusuma Satria  

Agrobio Tani Perkasa (Divisi Agrowisata) Kota Batu 

Jaminan Sosial Masa Kerja Keterangan  

Jaminan kesehatan  >5tahun Diberikan  

Jaminan kecelakaan - Tidak diberikan 

Jaminan kematian - Tidak diberikan 

Jaminan pensiun - Diberikan  

Jaminan  hari tua - Tidak diberikan 

Sumber: Data jaminan sosial PT. Kusuma Satria Agrobio Tani 

Perkasa (Divisi Agrowisata) Kota Batu 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui jaminan sosial yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan hanya dua yaitu jaminan kesehatan dan 

jaminan pensiun saja dan jaminan kesehatan hanya diberikan kepada 

karyawan yang masa kerjanya lebih dari lima tahun. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi rendahnya dorongan atau motivasi yang dirasakan oleh 

karyawan terhadap perusahaan. 

Di dalam suatu organisasi hampir semua karyawan membutuhkan 

motivasi  dan dukungan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap 

perusahaan, salah satu cara dengan  promosi jabatan, promosi jabatan atau 
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kenaikan jabatan sangat di inginkan oleh semua karyawan tidak hanya 

karyawaan yang sudah lama bekerja tetapi juga karyawan baru yang telah 

memberikan hasil yang baik didalam bekerja dan prestasi yang 

menguntungkan bagi organisasi.  

Pada PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) 

Kota Batu masih banyak karyawan yang mengeluh dalam segi promosi 

jabatan atau kenaikan jabatan yang lebih tinggi pada perusahaaan ini, sama 

halnya dengan jaminan sosial masih didasarkan atas dasar senioritas 

sehingga karyawan yang baru bekerja harus menunggu waktu yang lama 

untuk mendapatkan kesempatan promosi. 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas pada PT. 

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Oragsisasional 

Karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa (Divisi 

Agrowisata) Kota Batu”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat motivasi kerja pada PT. Kusuma Satria Agrobio 

Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu? 
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2. Bagaimana tingkat kepuasan kerja pada PT. Kusuma Satria Agrobio 

Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu? 

3. Bagaimana tingkat komitmen organisasional karyawan PT. Kusuma 

Satria Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara motivasi dan kepuasan kerja secara 

parsial dan simultan terhadap komitmen organisasional karyawan PT. 

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu? 

5. Manakah dari motivasi dan kepuasan kerja yang lebih kuat berpengaruh 

terhadap komitmen organisasional karyawan PT. Kusuma Satria 

Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) KotaBatu? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah yang diteliti dan dibahas, 

maka penulis membatasi ruang lingkup bahasan. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ini sampelnya adalah karyawan tetap pada bagian 

marketing dan auccounting PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa 

(divisi agrowisata) Kota Batu dengan jumlah 48 karyawan. Penelitian 

berfokus pada teori  yaitu sebagai berikut: 

1. Teori motivasi kerja yang digunakan adalah teori motivasi ERG 

Alderfer dalam (Luthans, 2006:264) dengan variabel kebutuhan untuk 

keberadaan (existence needs), kebutuhan untuk hubungan (relatedness 

needs), dan kebutuhan untuk pertumbuhan (growth needs). 
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2. Teori kepuasan kerja yang digunakan adalah teori yang di kemukakan 

oleh Luthans (2006:244) dengan variabel gaji, pekerjaan itu sendiri, 

pengawasan (supervisi) dan hubungan antara rekan kerja, dan kondisi 

kerja atau lingkungan kerja. 

3. Teori komitmen organisasional karyawan yang di gunakan adalah teori 

Allen dan Mayer dalam (Luthans, 2006:248) dengan variabel 

komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen berkelanjutan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian yang  ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan tingkat motivasi kerja di PT. Kusuma Satria 

Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu. 

2. Untuk mendiskripsikan tingkat kepuasan kerja di PT. Kusuma Satria 

Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu. 

3. Untuk mendiskripsikan tingkat komitmen organisasional karyawan di 

PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota 

Batu. 

4. Untuk menganalisis pengaruh motivasi dan kepuasan kerja secara 

parsial dan simultan terhadap komitmen organisasional karyawan PT. 

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu. 

5. Untuk menganalisis motivasi dan kepuasan kerja yang paling dominan 

berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan 
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PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa (divisi agrowisata) Kota 

Batu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi karyawan dan pimpinan pada PT. Kusuma Satria Agrobio Tani 

Perkasa (divisi agrowisata) Kota Batu agar dapat memberi kontribusi 

positif untuk mengevaluasi motivasi dan kepuasan kerja sehingga 

komitmen organisasional karyawan dapat meningkat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya dibidang 

manajemen pada umumnya dan manajemen sumber daya manusia 

khusunya yang ingin meneliti tentang motivasi dan kepuasan kerja, 

dan komitmen organisasional. 

 

 


