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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang 

Menghadapi persaingan yang semakin ketat, setiap pelaku ekonomi 

dituntut untuk bisa memiliki strategi dalam mengembangkan dan 

mempertahankan usaha yang sudah dijalankan. Dalam menjalankan usaha tidak 

hanya strategi saja yang digunakan tetapi perusahaan juga membutuhkan sumber 

daya manusia yang baik, karena kesuksesan sebuah perusahaan dalam 

menghadapi persaingan untuk bertahan salah satunya ada didalam sumber daya 

manusia  yang baik.  

Sumber daya manusia (SDM) didalam sebuah organisasi sangat 

dibutuhkan, hal ini bertujuan untuk penentu keberhasilan disetiap organisasi. 

Sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan dampak yang baik juga bagi 

setiap yang menjalankan usaha, baik usaha yang besar maupun usaha kecil. 

Organisasi merupakan sebuah kelompok yang dilakukan dua orang atau lebih 

untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku manusia dalam sebuah organisasi adalah 

untuk mengarahkan kepada tujuan, biasanya organisasi mempunyai satu tujuan 

atau lebih yang tujuanya jelas. Tujuan organisasi adalah untuk mengarahkan 

tingkah laku manusia sesuai dengan harapan yang diinginkan dan untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, sumber daya 

yang berkualitas diharapkan mampu membantu terwujudnya visi misi perusahaan. 
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Seorang karyawan yang memiliki sumber daya manusia yang baik dan berkualitas 

cenderung memiliki kinerja yang baik pula bagi perusahaan. Untuk membangun 

pencapaian dan tujuan yang telah ditetapkan, maka harus menciptakan keinginkan 

yang diharapkan oleh karyawan ssesuai. 

Permasalahannya adalah bagaimana untuk bisa mengasilkan sumber daya 

manusia yang baik agar terciptanya kinerja yang baik bagi perusahaan sehingga 

mampu mempercepat pencapaian dan tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai 

literatur manajemen dan penelitian tentang faktor faktor yang mempengaruhi 

terhadap kinerja sumber daya manusia (SDM) seperti komitmen organisasi, 

ketidakamanan kerja, dan juga kepuasan kerja. Didalam hal ini komitmen 

organisasi yaitu keterlibatan seorang pegawai dalam berorganisasi, untuk tetap 

menjadi bagian dari organisasi tersebut. Ketiga komponen tersebut diharapkan 

dapat menghasilkan kinerja pegawai yang lebih baik sehingga dapat menciptakan 

tujuan organisasi sesuai dengan yang diharapkan.  

Komitmen organisasi menjadi sangat penting, hal ini disebabkan karena 

akan berdampak pada penurunan kinerja para karyawan ataupun loyalitas 

karyawan berkurang. Komitmen para karyawan dalam organisasi sangat penting 

karena dengan suatu komitmen para karyawan akan bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang sudah diberikan dibandingkan dengan karyawan yang tidak 

mempunyai komitmen atau juga yang mempunyai komitmen yang rendah. 

Komitmen organisasi yang rendah akan berdampak kepada penurunan para 

karyawan untuk tetap ada didalam perusahaan. Komitmen organisasi ialah derajat 
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dimana para karyawan mempercayai dan menerima tujuan-tujuan organisasi serta 

tidak akan meninggalkan perusahaan. 

Konsep komitmen menjadi sulit diaplikasikan mengingat sekarang 

banyaknya perusahaan yang menerapkan sistem kontrak pada karyawannya. 

karena komitmen merupakan keterikataan seorang karyawan untuk tetap bertahan 

dengan organisasinya, sehingga dimaknai bahwa komitmen merupakan perasaaan 

keterlibatan dalam organisasi. Dalam hal ini, cukup sulit untuk mengharapkan 

komitmen yang kuat dalam kondisi ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

komitmen organisasi menyangkut tentang personal, situasional, dan posisi. 

Personal mempunyai ciri-ciri kepribadian tertentu yaitu teliti, berpandang positif 

(optimis), dan cenderung lebih komit. Seorang karyawan yang memiliki 

komitmen tinggi akan mempunyai keterikatan atau keterlibatan dalam 

pekerjaannya dan tetap ingin menjadi bagian dari organisasi atau mempunyai rasa 

loyalitas terhadap perusahaan. Richad M. Steers (2002:11) menyebutkan bahwa 

komitmen yang kuat dapat membawa dampak positif, antara lain peningkatan 

prestasi kerja, motivasi kerja, masa kerja, dan karyawan lebih rajin dalam masuk 

kerja sehingga mengurangi absensi dan menurunkan turnover.  

Masalah yang dikaitkan dengan turnover kadang dikaitkan dengan seorang 

karyawan merasakan situasi dan kondisi kerja dalam perusahaan tersebut. Situasi 

dan kondisi kerja seorang karyawan juga meliputi kenyaman yang dirasakan para 

karyawan. Seorang karyawan harus mampu menghadapi situasi dan kondisi yang 

ada didalam perusahaan, dimana didalamnya juga termasuk kondisi fisik, sosial, 
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hingga kondisi psikologis Waloyu (2003:11). Didalam hal ini job insecurity 

(ketidakamanan kerja) menjadi salah satu penyebabnya.  

Job insecurity (ketidakamanan kerja) juga bisa diartikan sebagai perasaan 

tertekan yang dirasakan oleh para karyawan  mengenai tentang ketidaksesuaian 

harapan-harapan karyawan terhadap keberlangsungan pekerjaannya. 

Ketidakamanan kerja yang dirasakan oleh para karyawan akan memepengaruhi 

terhadap sikap kerja karyawan tersebut jika para karyawan telah merasakan 

perasaan dimana dirinya merasa tidak aman dalam pekerjaannya akan berdampak 

kepada penurunan komitmen karyawan itu sendiri, bahkan rasa keinginan untuk 

keluar dari perusahaan itu itu juga semakin tinggi. Smithson dan lewis (2000:15) 

mengemukakan bahwa job insecurity adalah sebagai kondisi psikologis seseorang 

(karyawan) yang menunjukan perasaan bisngung atau perasaaan tidak aman yang 

disebabkan oleh lingkungan yang berubah-ubah (perceived impermance). Kondisi 

ini muncul karena banyaknya jenis pekerjaan yang sifatnya sesaat atau pekerjaan 

kontrak. Makin banyaknya pekerjaan dengan durasi waktu yang sementara atau 

juga tidak permanen, menyebabkan semakin banyaknya karyawan yang 

mengalami job insecurity. Oleh karena itu kepuasan kerja yang dirasakan oleh 

karyawan juga semakin rendah, jika semakin rendanya kepuasan yang dirasakan 

oleh karyawan maka komitmen organisasi karyawan juga ikut menurun. 

Job satisfaction (kepuasan kerja) bersifat individual dimana setiap anggota 

organisasi atau setiap karyawan mempunyai kepuasan yang berbeda-beda menurut 

pandangannya masing-masing. Kepuasan yang dirasakan masing-masing individu 

akan mempengaruhi terhadap kinerja yang dilakukan seorang karyawan tersebut.. 
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Job Satisfaction (kepuasan kerja) merupakan salah satu elemen yang cukup 

penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan kepuasan kerja mempengaruhi 

perilaku kerja seperti malas, rajin, produktif, dan lain-lain, atau juga mempunyai 

hubungan beberapa jenis perilaku yang sangat penting dalam organisasi. Lebih 

lanjut Hapsari (2009) melakukan penelitian terhadap perbedaan kepuasan kerja 

antara pegawai tetap dan pegawai kontrak. Hasil menunjukan bahwa kepuasan 

kerja pegawai tetap lebih tinggi dibanding kepuasan kerja karyawan kontrak. 

Status karyawan yang berbeda juga akan menghasilkan hak dan kewajiban yang 

berbeda pula sehingga berdampak pada penurunan  kepuasan kerja pada 

karyawan. 

PT. Doosan Jaya 3 Sukabumi yang menjadi lokasi penelitian adalah 

perusahaaan industri garment yang menghasilkan produk jadi yaitu pakaian jadi 

yang di utamakan disini adalah khusus untuk wanita. PT Doosan Jaya Sukabum 

ini juga berdiri pada tahun 06 november 2002 dan telah memiliki Surat Izin Usaha 

Industri dengan Nomor: NKP. 1810-32-14538 / NPWP 02.108.7309-405.0000 

yang merupakan salah satu perusahaan industri dengan menghasilkan berbagai 

macam pakaian wanita yaitu dengan berbagai design, dari ladies blouse, pants, t-

shirt, dress , top and bottom.  

Berdasarkan hasil penjajakan awal yang peneliti lakukan bahwa adanya 

suatu permasalahan perusahaan yaitu pada komitmen organisasi yang disebabkan 

karena adanya sistem kontrak pada karyawannya atau pekerjaan yang hanya 

sementara hal tersebut juga akan berdampak pada penurunan komitmen karyawan 

atau karyawan memiliki komitmen yang rendah terhadap perusahaan. Hal ini 
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dapat diketahui berdasarkan pra kuisioner penelitian yang disebarkan kepada 20 

karyawan kontrak bagian produksi pada PT Doosan Jaya 3 Sukabumi, dengan 

menyatakan sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Data Pra-Quisioner 

Sumber: data diolah oleh peneliti,2018 

Berdasarkan tabel diatas, komitmen organisasi karyawan pada PT Doosan 

jaya 3 Kabupaten Sukabumi yang bekerja diperusahaan itu dikatakan cukup 

rendah, jika tingkat komitmen yang dirasakan karyawan rendah maka dapat 

berdampak pada penurunan kinerja karyawan hal ini akan merugikan perusahaan. 

Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh job insecurity dan job satisfaction, 

pada job insecurity karyawan merasakan ketidakberdayaan atau kecemasan yang 

berkaitan dengan status kepegawaian mereka yang sementara dan perasaan tidak 

aman yang dirasakan oleh karyawan, maka dalam hal ini juga akan berujung 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Saya merasa terikat secara 

emosional terhadap organisasi ini 

- 2 3 3 - 

2. Saya merasa ada keinginan untuk 

tetap tinggal pada organisasi ini 

- - 2 3 2 

3. Saya sudah merasa menjadi bagian  

dari keluarga pada organisasi ini 

- 1 3 1 - 
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kepada kurangnya kepuasan kerja para karyawan. Sehingga akan menimbulkan 

komitmen organisasi para karyawan terhadap perusahaan menjadi rendah.  

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Job 

Insecurity dan Job Satisfaction Terhadap Komitmen Organisasi Pada PT Doosan 

Jaya 3 Kabupaten Sukabumi”. 

I.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat diidentifikasi 

masalahnya yaitu terdapat pada komitmen organisasi yang kurang baik pada 

karyawan yang berujung pada keputusan seorang karyawan untuk melakukan 

pengunduran diri  yang diduga disebabkan oleh job insecurity dan job satisfaction, 

yang merasakan ketidakberdayaan atau kecemasan yang berkaitan dengan status 

kepegawaian mereka yang sementara atau sistem kerja kontrak yang dirasakan 

oleh karyawan. Perasaan tidak aman yang dirasakan oleh karyawan tersebut juga 

akan berujung kepada kepuasan kerja karyawan dan akan menyebabkan kepuasan 

kerja karyawan menjadi rendah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih mendalam apakah apakah peran job insecurity dan job satisfaction 

berpengaruh terhadap komitmen organisasi  pada PT Doosan Jaya 3 Kabupaten 

Sukabumi. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai 

berikut:  

1.2.2.1 Bagaimana job insecurity, job satisfaction dan komitmen organisasi pada 

PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi? 

1.2.1.2 Bagaimana peran job insecurity terhadap komitmen organisasi pada PT 

Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi? 

1.2.2.3 Bagaimana peran job satisaction terhadap komitmen organisasi pada PT 

Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi? 

1.2.3.4 Bagaimana peran job insecurity dan job satisfaction terhadap komitmen 

organisasi pada PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.3.1.1 Untuk mengetahui job insecurity, job satisfaction dan komitmen 

organisasi pada PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi 

1.3.1.2 Untuk mengetahui peran job insecurity terhadap komitmen organisasi pada 

PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi 
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1.3.1.3 Untuk mengetahui peran job satisaction terhadap komitmen organisasi 

pada PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi 

1.3.1.4 Untuk mengetahui peran job insecurity dan job satisfaction terhadap 

komitmen organisasi pada PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

     Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran 

mengenai Peran Job Insecurity dan Job Satisfaction terhadap Komitmen 

Organisasi pada PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi juga sebagai 

pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama peneliti mendapatkan 

keilmuan pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

     Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

menghasilkan sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Prilaku Organisasi Bisnis dari sudut 

pandang peran job insecurity dan job satisfaction terhadap komitmen organisasi 

kinerja karyawan juga sebagai penyelesaian tugas akhir jenjang strata 1 (S1) 

Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang 

sifatnya membangun bagi perusahaan serta memberikan sumbangan pemikiran 

dan masukan yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi dan 

mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Bagi pihak-pihak lain 

     Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan referensi 

pengetahuan tentang peran job insecurity dan job satisfaction terhadap komitemen 

organisasi  

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

     Lokasi penelitian yaitu pada PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi yang 

beralamat di Jalan Raya Sukabumi Kp. Cipanggulaan RT.06/RW.02, Desa Kompa 

Parungkuda, Kabupaten Sukabumi 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

     Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih enam 

bulan terhitung dari bulan Desember sampai dengan bulan Mei 2019, dan peneliti 

sampai saat ini masih melakukan penelitian dan pengumpulan data di perusahaan. 

Dengan jadwal sebagaimana tabel dibawah ini:  

 


