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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang Masalah            

Semakin berkembangnya era globalisasi saat ini membuat perusahaan 

bersaing begitu ketat. Perusahaan harus mampu mengoptimalkan kemampuan 

sumber daya manusia yang dimiliki nya agar lebih efektif, produktif dan 

efisien sehingga  dapat mencapai tujuannya. Pegelolaan SDM saat ini 

merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh perusahaan apabila 

perusahaan ingin berkembang. Sumber daya manusia merupakan hal yang 

sangat penting dalam suatu perusahaan, karena keefektifan dan keberhasilan 

suatu perusahaan sangat tergantung pada kinerja sumber daya manusia yang 

ada pada perusahaan tersebut. 

Kinerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan dalam perwujudan perilaku kerja karyawan dan ditampilkan 

melalui hasil kerja yang telah dikerjakan dalam jangka waktu tertentu. 

Menurut Windryanto (dalam Utomo, 2011,) dalam Pratama dan Dihan (2017) 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang karayawan, 

dengan demikian persoalan kinerja karyawan behubungan dengan persoalan 

kemampuan orang untuk mengembangkan dirinya agar mampu berkarya 

mencapai tujuan yang dikehendaki oleh organisasi.  

Kemampuan dan pengembangan kinerja karyawan dapat timbul dari 

berbagai faktor dalam perusahaan, diantaranya karena adanya kepuasan kerja 
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dari karyawan dan komitmen organisasi yang tinggi. Kepuasan kerja 

merupakan keadaaan yang menimbulkan rasa puas atas hasil yang telah 

dikerjaan sehingga karyawan mempunyai rasa keinginan meningkatkan 

kinerjanya. Keadaan ini dapat diperlihatkan dalam bentuk tanggung jawab, 

perhatian serta perkembangan kinerjanya. Sedangkan untuk mengekspresikan 

tindakan-tindakan yang mengarah pada hal-hal yang bukan untuk memenuhi 

kepentingan pribadi, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan orang lain 

maupun organisasi dibutuhkan suatu komitmen.  

Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan 

melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Komitmen organisasi 

merupakan keinginan seorang karyawan untuk tetap berada pada perusahaan. 

Karyawan yang memiliki komitmen dengan organisasi biasanya akan 

menetap lama di dalam organisasi itu karena merasa terikat dengan 

organisasi.  

Kepuasan kerja dan komitmen organisasi menjadi pendorong timbulnya 

kinerja yang baik. Refleksi kekuatan keterlibatan dan kesetiaan karyawan 

terhadap organisasi dapat dilihat melalui komitmen karyawan terhadap 

organisasinya, jika memiliki komitmen yang tinggi maka akan berpengaruh 

terhadap kinerja, sedangkan kalau komitmen karyawan ini rendah maka 

berpengaruh terhadap kinerja bahkan akan muncul rasa ingin keluar bekerja 

atau pindah kerja, karyawan yang merasa puas akan pekerjaan yang dilakukan 

akan menibulkan rasa loyal terhadap perusahaan, Tobing (2009) dalam 

Ariotedjo (2014). 
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PT. Citra Nusantara Energi merupakan salah satu perusahaan yang 

memproduksi gas alam yang berupa dalam satuan tabung dan pengerjaannya 

melalui saluran pipa. Kinerja yang dibutuhkan dalam perusahaan harus sangat 

teliti dan membutuhkan konsentrasi tinggi. Salah satu yang harus 

diperhatikan karyawan dalam kinerjanya yaitu seperti ketepatan waktu, yang 

mana ketepatan waktu ini berhubungan dengan ketepatan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaanya dalam periode waktu yang sudah dijadawalkan 

oleh pihak kepala divisi.  

Karyawan bagian produksi di perusahaan ini dalam menyelesaiakan 

pekerjaaanya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, tetapi terkadang 

masih terjadi tambahan jam kerja yang mana dikarenakan ada pengiriman 

tambahan, lalu ada salah satu karyawan yang izin pulang cepat atau ada yang 

tidak masuk kerja sehingga hal ini menambah jam kerja karyawan seperti 

adanya lembur. Pengawasan karyawan juga didukung melalui teknologi GPS 

sehingga pengontrolan waktu lebih terkendali, sedangkan pengawasan di 

lingkup perusahan langsung melalui kepala per divisi masing-masing. 

Sisi lain juga dibutuhkan adanya hubungan antar rekan kerja yang baik, 

dengan adanya kerja sama ini akan membangun suatu keharmonisan antar 

karyawan, seperti hal nya dengan memberikan pertolongan kepada rekan 

kerja yang mana pekerjaan tersebut bukan merupakan kewajiban dan 

tanggung jawabnya tetapi karyawan tersebut dengan suka rela membantunya 

seperti contohnya menggantikan rekan kerja yang tidak masuk dan membantu 
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rekan kerja yang memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga semua 

beban kerja yang ada telah terselesaikan secara bersama-sama.   

Beberapa pemaparan tentang pengukuran terhadap kinerja karyawan 

pada perusahaan PT. Citra Nusantara Energi bersangkutan dengan indikator 

kinerja sendiri. Dalam melakukan pengukuran kinerja karyawan, manajemen 

perusahaan harus memiliki standar penilaian terhadap kinerja sendiri 

sehingga dapat menciptakan gambaran akurat dari kinerja karyawannya. 

Penilaian terhadap kinerja tidak hanya dilakukan untuk mengetahui kinerja 

buruk saja tetapi juga untuk mengetahui kinerja yang baik, dari penilian ini 

maka pihak manajemen dapat menetukan dari gaji, promosi dan insentif 

karyawan dengan tepat. Agar efisien maka standar hendaknya terkait dengan 

hasil yang diinginkan dari setiap pekerjaanya, sehingga penilaian kinerja pada 

karyawan dapat diamati se objektif mungkin.  

Tabel 1.1 Kinerja Karyawan PT. Citra Nusantara Energi Periode 2014-

2018 

No Ukuran Kinerja 
Hasil Penilaian 

(%) 

Target 
Kategori 

1 Ketepatan waktu 90% 95% Sangat Baik 

2 Pengawasan  75% 95% baik 

3 Hubungan antar perseorangan 75% 95% baik 

Sumber: HRD dan Direktur utama PT. Citra Nusantara Energi, November 

2018 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam hal Ketepatan waktu 

dalam hal ini termasuk kategori sangat baik, hal ini karena adanya 

penjadwalan terstruktur di bagian operasional dan bagian office. Pengawasan 

karyawan termasuk dalam kategori baik, hal ini karena adannya pengawasan 

waktu melalui GPS bagi divisi transportasi serta adanya pengawasan 
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langsung dari atasan divisinya, dan hubungan antar perseorangan dinilai baik 

karena perusahaan sangat menjunjung tinggi keharmonisan antar rekan kerja 

sehingga terciptanya saling tolong menolong dalam hal pekerjaan dan 

meningkatkan kepuasan kerja tersendiri bagi mereka. 

Secara keseluruhan kinerja karyawan dalam perusahaan mengalami 

peningkatan, karena dengan adanya kepuasan pada diri karyawan sehingga 

mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Seperti dalam teori Hezberg, 

dalam teori ini ada keterkaitan antara puas dan tidak puas nya pegawai 

terhadap pekerjaanya memengaruhi kinerja pegawai dan kinerja organisasi.  

Kepuasan karyawan selain pekerjaan itu sendiri dan rekan kerja tetapi 

juga terdiri dari gaji, promosi, pengawasan, dan kondisi kerja. Dalam 

peningkatan kepuasan kerja, karyawan perlu adanya motivasi atau pendorong 

agar karyawan semakin giat dalam bekerja seperti adanya promosi. Pihak 

manajemen PT. Citra Nusantara Energi beberapa tahun terakhir ini ada 

restrukturisasi ulang, secara fungsi tetap tapi secara kerja ada yang 

merangkap kerja. Adanya restrukturisasi ini untuk efisiensi pekerjaan demi 

meningkatkan produktivitas, seperti suatu pekerjaan biasanya dikerjakan 5 

orang tetapi demi ke efesien nya maka dikerjakan 2 orang saja cukup dan 3 

orang lainnya akan dicarikan tempat yang lebih produktif. 

Seiring dengan adanya restrukturisasi akan banyak karyawawan yang 

berpindah pekerjaan dari divisi satu ke divisi yang lain, hal ini akan menjadi 

tugas baru bagi manajemen untuk mengawasi kinerja karyawan yang 

menempati pekerjaan barunya. Pertama, yang dilakukan pihak manajemen 
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adalah dengan cara memberi pengarahan dan pengetahuan yang lebih, seperti 

kegiatan training sampai karyawan tersebut paham. Kedua, apabila tetap 

tidak ada perubahan berarti karyawan tersebut memang tidak ada keahlian di 

pekerjaan barunya maka akan di rotasi ke pekerjaan yang lain. Dengan cara 

ini seorang karyawan dapat mengerjakan dengan baik maka secara 

psikologisnya dia senang atau puas dengan pekerjaan barunya tetapi 

sebaliknya, jika karyawan yang tidak bisa tetapi di awasi terus menerus maka 

karyawan tersebut akan setres karena memang bukan ahlinya di pekerjaan itu 

sehingga mengakibatkan ketidakpuasan terhadap kinerjanya. 

Pengawasan di PT. Citra Nusantara Energi ini tidak hanya lewat 

pengawasan langsung tetapi juga menggunakan GPS untuk pengawasan 

karyawan di divisi transportasi untuk pengiriman barang. Pada awalnya 

penggunaan pengawasan GPS ini banyak yang keberatan karena merasa 

diawasi terus menerus tetapi dengan seiringnya waktu para karyawan merasa 

terbiasa dengan adanya GPS ini. Sehingga dari GPS ini akan terlihat mana 

karyawan yang malas dan yang betul-betul rajin dari situlah tentunya akan 

menentukan prestasi karyawan yang mana dari prestasi itu tidak lepas dari 

gaji, promosi, rotasi dan insentif.   

Gaji merupakan hal yang sangat penting bagi penunjang kepuasan kerja 

dan faktor multidimensi dalam kepuasan kerja. Tetapi pihak manajemen HRD 

PT. Citra Nusantara Energi tidak dapat memaparkan secara terbuka, hanya 

saja gaji tidak dimaknai secara langsung tetapi gaji di perusahaan ini 

menetapkan seperti setiap karyawan ada kesempatan untuk umroh untuk 
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karyawan yang sudah bekerja lebih dari 4 tahun, tunjangan kehadiran setiap 

bulan atau TVB, bpjs kesehatan dan asuransi pensiun.  

Pemaparan dari indikator-indikator kepuasan kerja ini diharapkan dapat 

meningkatkan kepuasan pada semua karyawan di perusahaan. Data penunjang 

dalam kepuasan kerja ini merupakan hasil wawancara dengan pihak HRD dan 

Direktur utama. Ada beberapa yang sempat dinilai berat oleh karyawan 

seperti adanya restrukturisasi dan pengawasan melalui GPS tetapi dengan 

semua hal ini tujuannya untuk meningkatkan produktivitas karyawan itu 

sendiri. Tingkat kepuasan kerja dapat dilihat dari persentase berikut ini. 

Tabel 1.2 Tingkat Kepuasan Kerja Rata-rata Pada PT. Citra Nusantara 

Energi Periode 2016-2018 

No. Indikator  Hasil Penilaian (%) 

1 Pekerjaan itu sendiri 90% 

2 Gaji  70% 

3 Promosi  25% 

4 Pengawasan  80% 

5 Rekan kerja 85% 

Sumber: HRD dan Direktur utama PT. Citra Nusantara Energi, November 

2018  

Berdasarakan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa karyawan merasa puas 

dengan pekerjaan yang dikerjakannya walaupun pekerjaan itu tergolong baru 

bagi nya sehingga memperoleh persentase 90%. Selain itu gaji yang diberikan 

kepada karyawan sesuai dengan tingkat kesulitannya dan mencapai 

persentase 70%. Promosi yang didapatkan karyawan mencapai presentase 

25%, Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 terjadi 5% sampai dengan 15% 

karyawan yang mendapatkan promosi. Pengawasan dalam persentase ini 

bernilai tinggi yaitu 80%, karyawan merasa nyaman dan dengan mudah 

menyelesaikan pekerjaanya karena adanya pengawasan dari pihak atasan, 
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pengawasan ini berupa pendampingan selama beberapa hari gunanya untuk 

memberi arahan dalam mengoprasikan pekerjaan barunya, dengan begitu 

karyawan akan dengan mudah memahami pekerjaannya. Selain itu rekan 

kerja dalam persentase ini bernilai tinggi yaitu 85%, yang mana hal ini 

menunjukkan adanya rekan yang harmonis juga sangat menunjang kepuasan 

kerja karyawan dalam suatu perusahaan, semakin seorang karyawan merasa 

puas terhadap rekan kerjanya, maka ketika itu pula karyawan memandang 

pekerjaanya sebagai sesuatu yang menyenangkan dan cenderung memiiki 

kinerja yang baik (Taurisa, 2012). 

Dalam meningkatkan kinerja karyawan maka perusahaan selalu 

berupaya agar dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan di perusahaan 

dan selalu menumbuhkan karyawan yang memiliki komitmen organisasional 

yang tinggi pada perusahaan. Apabila dikaitkan dengan komitmen organisasi 

menunjukkan masih ada penurunan walaupun tidak banyak. Beberapa 

karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan karena adanya faktor 

pribadi atau keluarga. Pernyataan ini didapat melalui Direktur Utama sendiri 

bahwasanya mereka memiliki kinerja yang baik akan tetapi ada faktor lain 

yang mengakibatkan mereka untuk mengundukan diri. Kondisi ini dapat 

ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak 

Marsaid selaku direktur utama pada PT. Citra Nusantara Energi sebagai 

berikut. 

“Di CNE ini komitmen karyawan lumayan bagus karena masa kerja 

mereka berkisaran 4-9 tahun orang-orangnya, hanya ada bebrapa yang 
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keluar seperti Bu Titin dan Bu Anggi itu keluar karena anak-anaknya masi 

kecil, lalu Putri ikut suami, lalu untuk Pak Ismail itu pergi ke Papua dan 

Pak Rozak karena merasa dirinya kurang perform, tetapi jika dilihat 

keseluruhan itu karena adanya faktor keluarga” 

Karyawan di perusahaan ini memiliki tingkat komitmen organisasional 

yang tinggi, hal ini di tunjukkan dengan adanya masa kerja karyawan yang 

berkisaran 4 sampai dengan 9 tahun bekerja di PT. Citra Nusantara Energi ini. 

Dalam penelitian (Taurisa, 2012) menyatakan bahwa Semakin tinggi 

komitmen organisasional dalam diri karyawan, maka semakin tinggi tingkat 

kinerja karyawannya. 

Hubungan secara teoritis tersebut didukung oleh Mardiani (2015) yang 

meneliti tentang pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja pegawai Bank Kalimantan Selatan dimana hasilnya terdapat pengaruh 

positif dan signifikan secara simultan antara kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja karyawan dan terdapat pengaruh positif dan 

signifikan secara parsial antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan ulasan diatas maka dalam 

penelitian penulis tertarik mengangkat topik “Pengaruh Kepuasan Kerja 

dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. 

Citra Nusantara Energi”. 
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B. Rumusan Masalah 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang masalah, 

kita ketahui permasalahan sumber daya manusia dalam perusahaan ini pada 

dasarnya merupakan masalah yang terhitung rumit karena menyangkut 

masalah individu. Dengan demikian, berdasarakan uraian diatas maka yang 

menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kepuasan kerja, komitmen organisasi,dan kinerja karyawan 

pada PT. Citra Nusantara Energi? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Citra Nusantara Energi? 

3. Apakah komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja pada PT. 

Citra Nusantara Energi? 

4. Apakah kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT. Citra Nusantara Energi? 

C. Batasan Masalah  

Berdasarakan pada latar belakang diatas maka penulis membatasi 

permasalahan dalam penelitian ini. Batasan masalah digunakan untuk 

membatasi seberapa luas jangkauan penelitian yang akan dilakukan sehingga 

objek yang akan ditelitit menjadi lebih fokus dan jelas. Maka dibuat batasan-

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Kinerja pada variabel dependen menurut Bernardin dan Russel 

(2003:135) dalam (Pratama dan Dihan, 2017) Kinerja adalah catatan 

tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu 
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atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Mengukur kinerja karyawan 

atau indikator kinerja meliputi ketepatan waktu, kebutuhan akan 

pengawasan dan hubungan antar perseorangan. 

2. Variabel independen, kepuasan kerja Menurut Locke dalam Luthans 

(2006:243) mendefinisikan kepuasan kerja adalah keadaan emosi positif 

yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. 

Adapun indikator dari kepuasan kerja yang itu meliputi pekerjaan itu 

sendiri, gaji, promosi, pengawasan, rekan kerja/kelompok kerja dan 

kondisi kerja.  

3. Variabel independen komitmen organisasi Menurut Lincoln (dalam 

sopiah, 2008) komitmen organisasional adalah tingkat dimana individu 

mengenal organisasinya dan ikatan emosional anggota organisasi 

terhadap organisasi yang mencakup kebanggaan anggota terhadap 

organisasinya, kesetiaan (loyalitas) anggota, dan kemauan anggota pada 

organisasi. 

D. Tujuan Penelitian   

Berdasarakan rumusan masalah dengan ini peneliti melakukan 

penelitian dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kepuasan kerja, komitmen organisasi,dan kinerja 

karyawan pada PT. Citra Nusantara Energi 

2. Untuk mengetahui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Citra Nusantara Energi. 
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3. Untuk mengetahui komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja 

pada PT. Citra Nusantara Energi. 

4. Untuk mengetahui kepuasan kerja dan komitmen organisasional 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT. Citra 

Nusantara Energi. 

E. Manfaat Penelitian    

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai  berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Bisa dijadikan bahan informasi penelitian dalam manajemen sumber daya 

manusia untuk meningkatkan pengetahuannya tentang human resource 

departement. Selain itu dapat memberikan sum bangan pustaka yang 

positif dan media tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Perusahaan 

Bisa dijadikan masukan bagi PT. Citra Nusantara Energi untuk 

meningkatkan kualitas para karyawannya baik dari segi kepuasan kerja, 

komitmen organisasional dan kinerja nya. Penelitian ini dapat digunakan 

untuk referensi pengawasan dan peningkatan kinerja karyawan. 


