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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Peran Sumber daya manusia merupakan hal sangat penting dalam suatu 

organisasin karena Sumber daya manusia yang berperan penting untuk menetukan 

keberhasilan organisasi. Organisasi harus memiliki nilai lebih dibandingkan 

dengan organisasi lainya. Organisasi dikatakan berhasil apabila dapat menarik 

perhatian atas kelebihan yang dimiliki organisasi lain. Sedangkan manajer yang 

mampu melihat sumber daya yang dikelolah sesuai dengan kebutuhan bisnis. 

Perusahan dituntut untuk mengolah sumber daya manusia yang dimiliki dengan 

baik dan untuk kemajuan perusahaan, proses keberhasilan dalam perusahaan 

ditentukan oleh tercapainya hasil kinerja yang baik oleh karyawan
1
. Apabila 

perusahan tidak menyadari pentingnya menjaga sumber daya manusia, maka akan 

banyak karyawan yang memilih keluar dan meninggalkan organisasinya
2
. 

Komitmen merupakan kondisi psikologis yang mencirikan hubungan antara 

karyawan dengan organisasinya dan memiliki implikasi bagi keputusan dengan 

individu untuk tetap berada atau meninggalkan organisasinya. Namun demikian 

sifat dari kondisi psikologis untuk tiap bentuk komitmen sangatlah berbeda. 
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Menghadapi situasi dan kondisi tersebut perusahaan harus menentukan strategi 

dan kebijakan manajemenya, khususnya dalam bidang sumber daya manusia 

merupakan suatu keharusan dan bukan lagi merupakan pilihan apabila perusahaan 

ingin berkembang karena keefektifan dan keberhasilan suatu organisasi sangat 

tergantung pada kualitas dan kinerja sumber daya manusia yang ada pada 

organisasi tersebut.  

Komitmen karyawan kepada perusahaan dipandang sangat penting dalam 

bisnis. Karyawan yang loyal akan bersedia untuk mendahulukan kepentingan 

perusahaan daripada kepentinganya sendiri. Salah satu faktor yang membuat 

karyawan bertahan dalam sebuah perusahan adalah komitmen organisasinya 

seperti yang telah dijelaskan Umam dalam bukunya bahwa komitmen organisasi 

merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal 

dan terikat pada organisasinya.
3
 Komitmen berarti keinginan karyawan untuk 

tetap mempertahankan keanggotaanya dalam organisasi dan bersedia melakukan 

usaha yang tinggi bagi pencapaian tujuan organisasi.
4
  

Kinerja sumber daya manusia atau (karyawan) yang tinggi akan mendorong 

munculnya kepuasan kerja. Ketika seseorang mendapatkan kepuasan kerja dan 

mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasinya, maka dalam hal ini 

karyawan tidak akan meninggalkan organisasinya
5
 faktor lain yang 
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mempengaruhi komitmen organisasi adalah kepuasan kerja. Perusahaan yang 

sukses memerlukan karyawan yang mampu dan mau mengerjakan tugas yang 

bukan termaksud tugas formal mereka. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja 

memiliki konsep hasil, perlakuan, dan prosedur yang adil, sehingga perlu adanya 

kepercayaan antara karyawan dan atasan, maka karyawan akan dengan sekarela 

bertindak melebihi harapan organisasi
6
. Kepuasan kerja merupakan suatu cara 

pandang sesorang baik yang bersifat positif maupun bersifat negarif tentang 

pekerjaannya
7
. Menurut Sutrisno dalam bukunya yang menjelaskan bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang pekerja dalam 

memandang dan menjalankan pekerjaanya.
8
  

Seorang karyawan dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menujukkan sikap 

yang positif  terhadap pekerjaanya, sedangkan seseorang yang tidak puas dengan 

pekerjaanya akan menujukan sikap yang negtif terhadap pekerjaanya. Seorang 

karyawan akan mengalami kepuasan kerja ketika ia merasakan bahwa pekerjaan 

itu cocok dengan dirinya dan dapat membuat dirinya menunjukan kemampuanya 

yang maksimal, gaji dan promosi yang sesuai harapan, adanya perhatian dari 

atasan, serta memiliki kelompok kerja yang baik dan kondisi kerja yang nyaman. 

Jika kepuasan kerja yang dialaminya rendah, maka karyawan biasanya akan 

cenderung mencari pekerjaan baru. Secara sederhana kepuasan kerja dapat 
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disimpulkan sebagai apa yang membuat orang-orang menginginkan dan 

menyenangi pekerjaan karena merasa bahagia dalam melakukan pekerjaanya, 

tampa terkecuali dengan adanya hambatan lain. Harapan yang bisa diperoleh 

dengan adanya kepuasan kerja adalah bahwa karyawan yang memiliki kepuasan 

kerja dapat diharapkan akan mempunyai komitmen organisasi yang tinggi 

sehingga dapat memperlihatkan kinerja yang optimal dalam perusahaan kepuasan 

kerja itu sangat penting terutama untuk meningkatkan produktivitas karyawan, 

tetapi pada kenyataan sekarang ini belum tentu karyawan memiliki kepuasan 

dalam bekerja dan memiliki komitmen tinggi pada perusahaan tempat ia bekerja. 

PT. Damai Jaya Lestari merupakan perusahan swasta yang berorientasi 

Ekspor yang bergerak dibidang pengolahan (pabrik) minyak kelapa sawit (minyak 

mentah) Dari hasil observasi dengan Manajer PT. Damai Jaya Lestari, Mandor 

lapangan dan beberapa karyawan lainya. data yang didapat pada awal Maret 2017, 

PT. Damai Jaya Lestari sering dihadapkan dengan berbagai masalah, masalah 

tersebut dapat terjadi karena adanya serangkaian tuntutan yang berkaitan dengan 

pekerjanaa seperti beban kerja yang berlebihan, keterbatasan waktu, hubungan 

yang kurang harmonis dengan rekan kerja, perubahan gaya manajerial yang 

kurang sesuai dan hal lain yang dapat membuat seseorang merasa tertekan 

sehingga secara potensial dapat memicu timbulnya stress dalam bekerja. Dan 

masalah lain yang ditemukan juga hampir setiap bulan ada karyawan bidang 

Pekerja Harian Lapangan Afdeling (PHL Afdeling), Sekurity, Makanik, Supir, 

Mandor Panen, Staf dan Kranik yang memutuskan untuk berhenti bekerja. Ada 

banyak alasan yang melatar belakangi para karyawan keluar. Berdasarkan 
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observasi awal karywan bagian Pekerja Harian Lapangan Afdeling (PHL 

Afdeling), sekurity, mekanik Supir, Mandor Panen Staf dan Kranik menunjukan 

bahwa sebagian besar karyawan yang keluar dikarenakan memiliki komitmen 

organisasi yang rendah, gaji yang kurang sesuai, bobot pekerjaan yang berlebihan, 

hubungan atasan dan bawahan yang kurang baik, usia yang sudah tua, dan 

dikarenakan kemampuanya kurang sesuai. Selain kepuasn kerja, beberapa 

karyawan berpendapat bahwa lingkungan kerja di PT Damai Jaya Lestari Kec. 

Wiwirano Kab. Konawe Utara sangat kurang memberikan kenyamanan pada 

karyawan yang membuat karyawan tidak berkomitmen dan meninggalkan 

perusahaan.  

Dengan melihat kondisi yang kurang baik seperti kurang harmonisnya 

suasana antara karyawan dengan atasan dan karyawan lain, membuat pekerjaan 

menjadi berantakan karena tidak adanya kerja sama untuk menyelesaikan 

permsalahan karena terjadinya perselisihan antara sesama karyawan itulah salah 

satu penyebab keluarnya karyawan dari perusahaan, selain itu, tidak semua 

karyawan yakin akan kemampuanya saat diberikan pekerjaan oleh pimpinan. 

Sebagian karyawan merasa tidak yakin akan kemampuanya dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan terutama jika pekerjaan tersebut lebih berat 

dibandingkan pekerjaan yang sebelumnya. Karena merasa bobot pekerjaan yang 

diberikan melebihi kemampuan yang dimiliki karyawan yang menyebabkan 

karyawan tersebut meninggalkan perusahaan dan tidak berkomitmen terhadap 

prusahaan.  
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Tahun 2014 terjadi bentrokan antara mahasiswa, masyarakat serta puluhan 

karyawan dari beberapa afdeling dan pihak kepolisian, Demo unjuk rasa di depan 

kantor PT. Damai Jaya Lestari karena pihak perusahaan tidak membayar lahan, 

gaji karywan tidak dinaikan, perbudakan yakni memberikan pekerjaan yang 

sangat berat diantaranya Pembersihan, penyemprotan dengan beban 7 kilo, 

pemupukan, panen buah, melangsir dan mengimas dengan bayaran hanya Rp 

30.800/hari setelah demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa bersma 

masyarakat dan puluhan karyawan pihak PT. Damai Jaya Lestari menaikan gaji 

karyawan yakni hanya Rp 68.000/hari jadi gaji yang di terima perbulanya hanya 

Rp 1.700.000. tahun 2015 mahasiswa melakukan demo besar-besaran semala 3 

hari dengan membawa ratusan masyarakat dan puluhan karyawan berbagai 

transmigrasi berasal dari pulau jawa, bali sebagian besar adalah NNT dan NTB 

hingga kantor PT. Damai Jaya Lestari tutup selama 2 minggu karena belum 

memberikan jawaban kepastian kepada karyawan dan masyarakat mengenai gaji 

karyawan dan pembayaran lahan masyarakat. saat ini gaji dan lahan suda dibayar 

gaji karywan saat ini yakni Rp 75.000/hari jadi gaji karyawan yang di terima Rp 

1.875.000/bulanya akan tetapi meski gaji naik bobot pekerjaan pun makin berat. 

sebelum gaji dinaikan terget pembersihan, penyemprotan, pemupukan, panen 

buah, hama, mengimas yakni 28 pohon/orang, setelah gaji naik Pembersihan, 

penyemprotan, pemupukan, panen buah, melangsir dan mengimas bertambah 

dengan jumlah 50 pohon/orang pekerjaan ini dilakukan sepenuhnya oleh kaum 

perempuan dengan waktu yang diberikan yakni ± 9 jam dari jam 07:00 pagi -

15:30 sore. 
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Demo pada April 2017 lalu mngenai pemutasian karyawan dari wiwiano ke 

ambon, keterlambatan gajian, pembayaran plasma/lahan masyarakat tidak sesuai, 

bobot pekerjaan yang berlebihan dengan gaji yang tidak sesuai dan pekerjaan 

sekurity tidak sesuai profesi yakni seorang sekurity melakukan pekerjaan yang 

seharusnya dikerjakan oleh karyawan lapangan yakni melangsir buah akan tetapi 

sekurity melakukan pekerjaan tersebut tampa upah apapun. Ia hanya menerima 

gaji pokok sekurity yang senilai Rp 1.800.000/bulan. 

Berdasarkan fakta di atas, penulis hendak mengkaji “hubungan antara 

Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja Karyawan PT. Damai Jaya Lestari 

Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara” 

 

B. Identifikasi Masalah  

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut: 

1. Adanya ketidakpuasan karyawan PT. Damai Jaya Lestari terhadap 

sesama rekan kerja 

2. Komitmen karyawan PT. Damai Jaya Lestari yang rendah 

3. Ketidak puasan karyawan terhadapa gaji yang diberikan 

4. Adanya ketidak puasan sikap dari atasan 

5. Rendahnya semangat kerja karyawan 

6. Beban kerja yang sangat berat 

7. Lingkungan kerja yang tidak nyaman 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan di atas dapat 

dirumuskan permasalahan yang telah spesifik yaitu sebagai berikut: 

1) Bagaimana gambaran komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. Damai Jaya Lestari kec wiwirano kab. Konawe utara.? 

2) Apakah terdapat hubungan komitmen organisasi dengan kepuasan keja 

karyawan PT. Damai Jaya Lestari kec. Wiwirano kab. Konawe utara.?  

D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukanya penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh secara 

signifikan dengan kepuasan kerja karyawan PT. Damai Jaya Lestari 

2) Untuk mengetahui apakah ada hubungan komitmen organisasi dengan 

kepuasan kerja karyawan PT. Damai Jaya Lestari 

2. Manfaat Peneliti 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris 

hubungan antara komitmen organisasi dengan kepusan kerja karyawan 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat 

dijadikan bahan referensi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak: 

a) Bagi pimpinan PT. Damai Jaya Lestari di harapkan bisa memberi 

informasi atau bahan masukan tambahan bagi perusahaan berkaitan 
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dengan upaya untuk meningkatkan komitmen organisasi pada 

karyawan. 

b) Bagi Peneliti diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi 

mahasiswa jurusan manajemen pendidikan islam dan menjadi bahan 

perbandingan khususnya terkait dengan hubungan antara komitmen 

organisasi dengan kepuasan kerja karyawan  

c) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan 

dengan tema yang sama 

 

E. Definisi oprasional 

Untuk memahami judul penelitian ini, maka definisi operasional dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauman 

seorang individu atau karyawan mengenal dan terikat pada 

organisasinya. Pengukur komitmen organisasi menggunakan skala 

komitmen organisasi berdasarkan aspek affective commitment 

(komitmen afektif), continuance commitment (komitmen berkelanjutan) 

dan normative commitment (komitmen normatif) 

2. Kepuasan kerja karyawan adalah perasaan yang mendukung karyawan 

untuk bersikap positif terhadap pekerjaanya maupun kondisi dirinya 

sendiri. Pengukuran kepuasan kerja menggunakan skala kepuasan kerja, 

berdasakan aspek pekerjaan itu sendiri, Gaji, pengawasan dari atasan, 

promosi, dan rekan kerjanya. 


