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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan diaktifkannya perusahaan adalah untuk mengoptimalkan laba 

dalam jangka pendek dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam 

jangka waktu panjang. Laba merupakan keberhasilan perusahaan dalam 

mengimplementasikan tujuannya. Setiap usaha yang mengarah pada profit 

oriented akan selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal 

dengan menekan biaya serendah mungkin. Oleh karena itu, aktivitas 

operasional perusahaan harus terdapat koordinasi dan integrasi secara terpadu 

dari berbagai fungsi manajemen. 

Pada era globalisasi saat ini selalu terdapat perubahan-perubahan yang 

sangat pesat pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Hal tersebut 

menyebabkan munculnya sejumlah tuntutan yang tidak dapat dihindari oleh 

pelaku ekonomi maupun manufaktur. Globalisasi juga telah mendorong dunia 

usaha baik perusahaan jasa maupun manafaktur untuk selalu berkembang dan 

terus berinovasi, baik dari sisi teknologi, pelayanan maupun sumber daya 

yang dimiliki sehingga, selain mengarah pada profit oriented, perusahaan 

juga mampu bertahan didalam dunia persaingan yang ketat.  

Dalam hal ini salah satunya perusahaan memerlukan sumber daya 

manusia yang berkompeten dan handal agar tujuan yang diharapkan 

perusahaan dapat tercapai. Adanya kondisi iklim yang kondusif pada setiap 
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lini akan mendorong sumber daya manusia untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan. Hal tersebut secara tidak langsung mewajibkan perusahaan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki sehingga terjadi 

peningkatan kinerja karyawan yang akan memberikan konstribusi bagi 

kinerja perusahaan.  

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Obeidat dkk. (2014) 

sumber daya manusia dan pengetahuan manajemen di pertimbangkan untuk 

menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam perusahaan untuk 

membantu perusahaan mencapai keuntungan kompetitif. Hal yang sama juga 

diutarakan Peter F. Drucker dalam Liu (2008) yang menyatakan bahwa 

sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting dalam organisasi. 

Sumber daya manusia yang handal dan berkompeten akan memiliki 

kinerja yang tinggi. Sehingga, apabila karyawan memiliki kinerja yang tinggi 

maka secara tidak langsung akan mendukung perusahaan untuk mencapai 

tujuan. Seperti pendapat yang diutarakan oleh Sedarmayanti (2009:54) bahwa 

kinerja karyawan yang meningkat akan turut mempengaruhi prestasi 

organisasi yang akhirnya dapat mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. 

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Hasibuan (2001:27) yang 

menyatakan bahwa dengan kinerja karyawan yang baik suatu organisasi dapat 

mempertahankan eksistensi dan menunjang keberhasilan dalam mencapai 

tujuan perusahaan yang diharapkan. 

Konsep dan difinisi terkait dengan kinerja (performance) sangat 

beragam dari penggunaan ungkapan bahasa dan tinjauan dari sudut pandang 
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yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya sama yaitu kinerja merupakan 

outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu 

selama suatu periode waktu tertentu. Pendapat tersebut sejalan dengan 

Bernardin dan Russel dalam Ruky (2002:15), “performance is difined as 

record of outcomes produced on a specified job function or activity during 

time period”. Pendapat lain menurut Gibson dan James (2009:56) bahwa 

kinerja karyawan adalah tingkat keberhasilan karyawan dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya. 

Setiap perusahaan harus berusaha mengoptimalkan kinerja karyawan 

agar tertercapai tingkat produktifitas yang diinginkan perusahaan secara 

efektif dan efisien. Banyak aspek yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan, diantaranya kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya akan 

mendukung kinerja seorang karyawan serta apabila seorang karyawan merasa 

puas akan pekerjaannya maka secara otomatis komitmen karyawan terhadap 

perusahaannya akan terbangun dan akan berdapak pada kinerja karyawan. 

Seperti pendapat Puspitawati dan Riana (2014) yang menyatakan bahwa 

pemberdayaan dan pengolahan karyawan melalui kondisi lingkungan kerja 

yang kondusif, komunikasi yang baik, imbalan kerja yang sesuai serta sikap 

dan perilaku atasan yang akan memunculkan kepuasan kerja bagi karyawan 

sehingga dapat menumbuhkan sikap loyal terhadap perusahaan dan pada 

akhirnya akan berdampak pada kualitas layanan yang akan diberikan oleh 

karyawan. 
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Pada saat ini fenomena umum yang sering muncul yaitu karyawan 

bertahan pada perusahaan serta memberikan kinerja yang baik dengan 

pertimbangan baik dari segi  fasilitas-fasilitas  serta lingkungan kondusif yang 

diberikan oleh perusahaan dalam menunjang kepuasan karyawan dalam 

bekerja serta menumbuhkan komitmen dalam diri karyawan agar karyawan 

loyal terhadap perusahaan, sehingga apabila kepuasan kerja seorang 

karyawan dan komitmen organisasional dalam diri karyawan semakin tinggi 

dan terjaga maka akan meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Argensia dkk 

(2014) bahwa dalam meningkatkan kinerja pegawai, perusahaan harus 

memperhatikan kepuasan kerja pegawai dan membina komitmen 

organisasional pegawai. 

Terkait dengan kepuasan kerja menurut Handoko (2008:24) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu keadaan emosional yang 

menyenangkan dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka.  

Kepuasan kerja mencermikan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya yang 

dapat terlihat dari sikap karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 

dilingkungan pekerjaannya. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja didalam 

sebuah perusahaan akan meningkatkan kinerja karyawan pula. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat Al Ahmidi (2009) yang menyatakan bahwa 

kepuasan kerja mempengaruhi kinerja seseorang. Penelitian yang dilakukan 

Argensia, dkk. (2014) pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
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Medan menunjukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan positif 

terhadap  kinerja karyawan.  

Dalam penelitian yang dilakukan Al Hussami (2008) bahwa kepuasan 

kerja memiliki hubungan erat dengan komitmen organisasional. Hal tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian Azzem dan Nadem (2014) bahwa kepuasan 

kerja memiliki hubungan yang positif dengan komitmen organisasional. 

Pendapat Robbins dan Judge (2009:119) menyatakan bahwa variable yang 

positif terhadap kepuasan kerja yaitu tipe pekerjaan itu sendiri, tingkat upah 

atau gaji, promosi, supervisi dari atasan, dan komunikasi dengan rekan kerja 

dapat terpenuhi maka komitmen terhadap organisasi akan timbul dengan baik. 

Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tania dan Eddy 

(2013) bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 

komitmen organisasional. Pemaparan terkait dengan kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional diatas dapat membuktikan keterikatan antara 

kepuasan kerja karyawan yang dapat mempengaruhi komitmen organisasional 

yang dimiliki karyawan.  

Perusahaan yang memperhatikan kepuasan kerja karyawan maka, 

perusahaan akan memiliki karyawan yang berkomitmen. Sehingga apabila 

perusahaan memiliki karyawan dengan komitmen organisasional yang tinggi, 

maka akan berdampak pula terhadap kinerja yang dihasilkan karyawan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Elangovan 

(2011) yang menyatakan bahwa komitmen organisasional yang dimiliki oleh 

karyawan merupakan instrumen yang penting untuk meningkatkan kinerja. 
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Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Hueryren Yeh dan 

Dachuan Hong (2012) bahwa komitmen organisasional berpengaruh 

signifikan postif terhadap kinerja karyawan. Sehingga pemaparan tersebut 

mengindikasikan bahwa komitmen organisasional yang dimiliki oleh 

karyawan akan menunjang kinerja karyawan. 

Pemaparan diatas menunjukan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi 

kinerja karyawan, tetapi sebelum kinerja karyawan baik, karyawan perlu 

memiliki komitmen. Kepuasan kerja pada karyawan akan menciptakan 

komitmen organisasional pada diri karyawan, dan karyawan yang mimiliki 

komitmen terhadap perusahaannya akan menciptakan kinerja yang lebih baik.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Wibowo (2011:507) yang menyatakan bahwa 

“manajer disarankan meningkatkan kepuasan kerja dengan maksud untuk 

menimbulkan tingkat komitmen yang lebih tinggi. Selanjutnya, komitmen 

yang lebih tinggi dapat memfasilitasi kinerja lebih tinggi.” Pendapat tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian Argensia (2014) bahwa kepuasan kerja secara 

tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 

melalui komitmen organisasional. 

PT. Adira Dinamika Multi Finance atau yang biasa dikenal dengan PT. 

Adira Finance merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang 

jasa. PT. Adira Finance merupakan perusahaan pembiayaan terbesar di 

Indonesia, seperti yang dilansir pada berita online kompasiana (26/6) yang 

menyatakan bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance telah menjadi 

perusahaan terbesar dalam pembiayaan otomotif di Indonesia. PT. Adira 
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Finance Kota Pasuruan Jl. Soekarno Hatta, No. 88 C-D merupakan satu-

satunya cabang di Kota Pasuruan sehingga begitu banyak divisi dalam 

struktur organisasi perusahaan. Salah satu divisi yang berperan penting dalam 

perusahaan adalah divisi marketing.  

Divisi marketing merupakan divisi yang memegang peranan sangat 

penting dalam upaya memperluas basis konsumen, mempertahankan pangsa 

pasar dan menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Di dalam 

menjalankan usahanya, selain berhubungan langsung dengan konsumen, 

Adira Finance pun menjadikan dealer-dealer kendaraan bermotor sebagai 

rekan usahanya, mengingat dalam ranah usaha pembiayaan kendaraan 

bermotor di Indonesia, dealer memainkan peranan yang penting karena 

seringkali merupakan mediator antara calon konsumen dan perusahaan 

pembiayaan. 

Hal tersebut yang menjadikan PT. Adira Finance Kota Pasuruan harus 

memperhatikan kepuasan kerja karyawan, agar perusahaan memiliki 

karyawan yang berkompeten dan memiliki komitmen organisasional yang 

tinggi agar dapat menghasilkan kinerja yang sangat baik dalam memberikan 

pelayanan kepada customer. Kinerja yang tampak pada karyawan divisi 

marketing PT. Adira Finance Kota Pasuruan dapat dilihat pada kuantitas dan 

kualitas pekerjaan  masing-masing karyawan.  

Kinerja karyawan divisi marketing pada PT. Adira Kota Pasuruan dapat 

terlihat dari kuantitas penjualan per bulannya sesuai target yang ditetapkan 

perusahaan yaitu untuk CRO 28 unit perbulan, untuk MO penjualan sepeda 
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motor sebesar 40 unit perbulan, dan MO untuk penjualan mobil sebesar 21 

unit perbulan. Karyawan divisi marketing  yang mencapai hasil melebihi 

target maka akan mendapatkan intesif dari perusahaan dengan mengalikan per 

unit barang yang akan dikreditkan pada konsumen. Kualitas dari kinerja 

karyawan divisi marketing dapat dilihat dari tingkat meminimalisir kesalahan 

dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Karyawan divisi marketing 

memberikan pelayanan dengan menjelaskan produk yang akan dikreditkan 

serta prosedur dalam pengansuran pembayaran dengan ramah dan sesuai 

dengan kebijakan perusahaan. Peneliti melakukan beberap wawancara dengan 

konsumen PT. Adira Finance Kota pasuruan dan terdapat beberapa konsumen 

yang kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan karyawan divisi 

marketing dalam  penjelasan mekanisme pembayaran angsuran. Pada divisi 

marketing tugas yang diberikan kepada karyawan yaitu pada awal bulan dan 

batas akhir yaitu pada akhir bulan. Pemaparan dari kinerja karyawan diatas 

sesuai dengan kondisi yang terjadi pada perusahaan dapat dikatakan baik 

namun pada aspek kualitas pelayanan perlu adanya peninjauan lebih khusus. 

Peneliti melakukan penelitian pendahulu pada PT. Adira Finance Kota 

Pasuruan terkait dengan gejala atau fenomena yang terjadi pada perusahaan. 

Peneliti mendapati bahwa pada PT. Adira Finance Kota Pasuruan terdapat 

aspek promosi yang sangat lama pada karyawan di perusahaan sehingga 

karyawan yang bertujuan untuk mengembangkan karirnya merasa terhambat, 

mengingat bahwa promosi merupakan salah satu aspek dalam pemenuhan 

kepuasan kerja karyawan. Pengawasan dan gaji juga merupakan bagian dari 
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kepuasan kerja. Pengawasan yang terdapat dalam PT. Adira Finance Kota 

Pasuruan dilakukan oleh 2 Auditor, yang pertama auditor dari pihak PT. 

Adira pusat, dan dari pihak luar yaitu bank Danamon, kunjungan yang 

dilakukan dari auditor dilakukan secara tiba-tiba dan pengawasan yang 

dilakukan sangat ketat mengingat pekerjaan divisi marketing harus sesuai 

dengan target yang ditetapkan oleh perushaan. Kebijakan gaji yang diberikan 

PT. Adira Finance Kota Pasuruan dilakukan sesuai golongan pekerjaan 

tergantung pada resiko pekerjaannya.  

Terkait dengan komitmen yang dimiliki karyawan divisi marketing 

peneliti melakukan wawancara kepada beberapa karyawan yang telah bekerja 

pada  PT. Adira Fianance Kota Pasuruan selama  7 tahun. Hasil wawancara 

menunjukan beberapa alasan karyawan divisi marketing yang sudah lama 

bekerja pada perusahaan tidak menginginkan untuk mengembangkan karir 

melainkan hanya untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan, dan juga 

karyawan merasa senang bertahan pada perusahaan karena terdapat asuransi 

kesehatan dengan prosedur yang sangat mudah pada perusahaan, sehingga 

karyawan dapat dengan bijaksana memanfaatkan fasilitas tersebut. Karyawan 

divisi marketing juga senang tetap bertahan pada perusahaan karena PT. 

Adira Finance Kota Pasuruan juga mengadakan Gathering setiap 1 tahun 

sekali sehingga akan menjalin keterikatan antar karyawan yang kuat dan ke 

akrban antara karyawan dan atasan serta lebih menanamkan visi-misi 

perusahaan . 
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Karyawan yang tidak puas dengan pekerjaannya maka akan berdampak 

pada komitmen karyawan, sehingga jika karyawan memiliki komitmen yang 

rendah pada perusahaan maka, dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja 

karyawan yang dapat mengakibatkan kinerja perusahaan akan terhambat. PT. 

Adira Finance Kota Pasuruan harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan seperti kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional karyawan, agar perusahaan dapat mencapai tujuan organisasi 

dengan efektif dan efisien. 

Berangkat dari penjelasan dan latar belakang diatas peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan kepuasan kerja, kinerja karyawan 

serta komitmen organisasional karyawan divisi marketing di PT. Adira 

Finance Kota Pasuruan dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen 

Organisasional sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus: Divisi 

Marketing PT. Adira Finance Kota Pasuruan).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka pokok masalah 

yang dihadapi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kepuasan kerja karyawan divisi marketing PT. Adira 

Finance Kota Pasuruan? 

2. Bagaimanakah komitmen organisasional karyawan divisi marketing PT. 

Adira Finance Kota Pasuruan? 
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3. Bagaimanakah kinerja karyawan divisi marketing  PT. Adira Finance Kota 

Pasuruan? 

4. Apakah kepuasan karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja  

karyawan divisi marketing PT. Adira Finance Kota Pasuruan? 

5. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasional karyawan divisi marketing PT. Adira Finance Kota 

Pasuruan? 

6. Apakah komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan divisi marketing pada PT. Adira Finance Kota Pasuruan? 

7. Apakah kepuasan kerja secara tidak langsung berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasional karyawan 

divisi marketing PT. Adira Finance Kota Pasuruan? 

C. Tujuan Penelitian 

Keterkaitan penulisan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat 

beberapa rumusan masalah diatas, tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai 

peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja karyawan divisi marketing PT. 

Adira Finance Kota Pasuruan. 

2. Untuk mendeskripsikan komitmen organisasional karyawan divisi 

marketing PT. Adira Finance Kota Pasuruan. 

3. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan divisi marketing PT. Adira 

Finance Kota Pasuruan. 
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4. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan divisi marketing PT. Adira Finance Kota Pasuruan. 

5. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasional karyawan divisi marketing PT. Adira Finance 

Kota Pasuruan. 

6. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh komitmen organisasional 

terhadap kinerja karyawan divisi marketing PT. Adira Finance Kota 

Pasuruan. 

7. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kepuasan kerja secara tidak 

langsung terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasional 

karyawan divisi marketing PT. Adira Finance Kota Pasuruan. 

D. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang dugunakan dalam penelitian ini bertujuan agar 

penelitian ini dapat menjadi kajian yang terukur dan terarah dengan 

membatasi objek masalah yang diteliti sehingga masalah tidak meluas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan analisa serta teori yang dijadikan 

sebagai dasaran peneliti. 

1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori kepuasan kerja Smith dan 

Kendal baik secara definisi dan ukuran kepuasan kerja, karena teori ini 

lebih spesifik dengan ukuran yang penting. 

2. Terkait dengan variable komitmen organisasional peneliti melakukan 

penelitian pada karyawan yang memiliki masa kerja 5 tahun sampai 5 



13 
 

tahun keatas untuk akurasi jawaban terkait dengan komitmen 

organisasional. 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil dari adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

baik secara akademis maupun praktis serta berguna bagi pihak terkait antara 

lain: 

1. Bagi pihak perusahaan 

Sebagai bahan masukan yang positif dan gambaran bagi PT. Adira Finance 

Kota Pasuruan terkait kepuasan kerja yang dimiliki karyawan dan 

komitmen organisasional untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan 

meningkatkan meningkatkan kepuasan kerja serta komitmen karyawan 

diharapkan dapat mingkatkan kinerja karyawan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya. 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang manajemen 

pada umumnya dan manajemen sumber daya manusia khususnya yang 

ingin meneliti tentang kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan 

kinerja karyawan. Serta diharapkan menjadi tolak ukur untuk mengkaji 

ulang terkait kepuasan, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan 

diperusahaan lain.  

 


